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Αυτή την εβδοµάδα στο εξώφυλλο 
φωτογραφία του Στράτου Καλα-
φάτη. Γεννήθηκε στην Καβάλα, 

υπήρξε µέλος της εθνικής οµάδας 
στίβου και αποφοίτησε από το 

τµήµα φυσικής αγωγής και αθλη-
τισµού του Α.Π.Θ. Παρακολούθησε 

µαθήµατα φωτογραφίας στο Ιν-
στιτούτο Τέχνης της Φιλαδέλφιας 

στις ΗΠΑ, ζει στη Θεσσαλονίκη, 
φωτογραφίζει, διδάσκει και ορ-
γανώνει δράσεις που αφορούν 
τη δηµιουργική φωτογραφία. 

Έχει ολοκληρώσει µακροχρόνιες 
φωτογραφικές εργασίες και έχει 

εκδώσει τέσσερα βιβλία (Άγρα) και 
εκπροσωπείται από την αίθουσα 
τέχνης Bernier / Eliades. Από 1/7 

στον Τεχνοχώρο Αποθήκη, Παρα-
λία Νικήτης, θα παρουσιάζεται η 

έκθεση φωτογραφίας «Άθως / τα 
χρώµατα της πίστης».

i
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Τριαντάρηδες σε µπαρ 
συζητούν για δουλειά:

-Έλα ρε, και τα κάνεις εσύ
 όλα αυτά;

-Ρε, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω; 
Είµαι το πρωί επιστήµονας και το 

βράδυ πεϊµπόι.

(¦åéòáéÀ÷, ªÀââáôï âòÀäù)

Τύπος σκέτη ντουλάπα, θηρίο, 
βολτάρει µε τύπισσα στους δια-
δρόµους του ΙΚΕΑ λέγοντας:

«Όταν εγώ δέρνω από τα εφτά µου 
χρόνια και τώρα δεν µπορώ όπως 
παλιά, ε, φυσικό δεν είναι να πέ-

φτει η ψυχολογία µου;»
«Ε, ναι, φυσικό είναι» απαντάει 

αυτή.

Ζευγάρι σαραντάρηδων µε µωρό 
που κλαίει ασταµάτητα, σε café, 
προσπαθούν να το ηρεµήσουν. 

Τελικά ο µπαµπάς λέει:
«Πλάκαρέ του την πιπίλα και 

βάλ’ το στο µιουτ».

(¶êÀòøåéá, ¦Ûíðôè íåóèíÛòé)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Στη συναυλία των Cinematic 
Orchestra, δύο κορίτσια συζητούν:

-Τονίνο Καροτόνε έχεις δει;
-Αυτός δεν είναι Βάκχος; 

(εννοεί Βάσκος)
-(µετά από δευτερόλεπτα σκέψης)… 

Ψαγµένο!

( Øäòùíá ÁéÀòøï÷, ÆåôÀòôè âòÀäù)

Σάββατο βράδυ, αντιεξουσιαστές βρί-
σκονται σε πόλεµο µε τα ΜΑΤ πετώντας 
µολότοφ προς την κλούβα της αστυνο-
µίας έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. 
Ταρίφας παρατηρώντας τον κόσµο στα 
µπαρ που κάθεται σαν να µη συµβαίνει 

τίποτα, σχολιάζει:
«Καλά, όλοι αυτοί που κάθονται στα µπαρ 
και πίνουν δεν ξέρουν ότι είναι ανθυγιεινό 

να αναπνέουν όλο αυτό τον καπνό; Γιατί 
κάθονται;»

(ªÀââáôï âòÀäù, ¶êÀòøåéá)

°£¸Á°ID

«Από εδώ µε ενδιαφέρουν κυρίως 
τα παιχνίδια…»

(7øòïîï ëïòéôóÀëé óå ëáôÀóôèíá íå âéâìÝá 
ëáé ðáéøîÝäéá, óôï »áòïàóé)

º¿ÁªÆ°ÁÆ¹ÁÃª
»°ÄºÃË¤°º¸ª 
Επιµέλεια: Ελίζα Συναδινού
Φωτό: Θανάσης Καρατζάς 

Πού ήταν το πρώτο διαµέρισµά σας; Ήµουν 25 
όταν µετακόµισα σε ένα διαµέρισµα του ∆ιαγόρα 
Χρονόπουλου, στην οδό Παπαρρηγοπούλου, στο 
Πεδίον του Άρεως, σε µια πολύ ωραία πολυκατοι-
κία. Αισθητικά ήταν υπέροχο το κτίσµα, σε σχέδιο 
του Γ. Αθανασόπουλου, του αρχιτέκτονα που έχει 
κάνει την περίφηµη ροζ πολυκατοικία στο Μετς 
(µαζί µε την Κ. Θάνου). Ήταν µια µικρή µεζονέτα 

στον 6ο -7ο όροφο, µια φωλιά.
 

Τι θυµάστε από την πρώτη σας γειτονιά; Στο 
τέρµα της Παπαρρηγοπούλου ήταν το πάρκο 

που ενωνόταν µε το Πεδίο του Άρεως και τα ∆ικα-
στήρια της Ευελπίδων. Εγώ και οι φίλοι µου τότε 
είχαµε από ένα σκύλο ο καθένας, και τους βγάζα-
µε βόλτα σε αυτό το πάρκο. Επίσης θυµάµαι στην 
άκρη της Παπαρρηγοπούλου την οικογενειακή 

ταβέρνα «Η ωραία Πάτρα», η οποία από την άνοι-
ξη κιόλας έβγαζε τραπεζάκια στην απέναντι µε-

ριά, µέσα στο πάρκο. Ήταν σαν να είσαι διακοπές. 
Μετά για κάποιο λόγο της απαγόρευσαν να βγάζει 

τραπεζάκια, και στη συνέχεια έγιναν και όλα τα 
υπόλοιπα, τα γνωστά, στην περιοχή.

 
Σε ποια περιοχή ονειρευόσασταν να ζήσετε; 
Μεγάλωσα στο Π. Φάληρο, και ενώ χαιρόµουν 

πολύ την αίσθηση του προαστίου, µε τη θάλασσα, 
πάντα επιθυµούσα να είµαι στο κέντρο θεωρώ-

ντας ότι εκεί γίνονται όλα. Νοµίζω πολύ δύσκολα 
θα µετακόµιζα οπουδήποτε αλλού. 

Αγαπηµένα σας αθηναϊκά θέατρα; ∆εν µπορώ 
να µην πω το Θέατρο Αθηνών, που το έχω στην 
καρδιά µου. Το αισθάνοµαι σπίτι µου. Είναι όπως 

τα θέατρα του West End: ίδιο κι απαράλλαχτο 
σχεδόν από την εποχή του Μυράτ. Μεταφέρει 

την αίσθηση µιας άλλης εποχής, που έχουµε την 
τάση, µε τον περίεργο αστικό επαρχιωτισµό µας, 

να την αποστρεφόµαστε και να τη διαλύουµε. Άλ-
λο εξαίρετο δείγµα αρχιτεκτονικό, θεάτρου, είναι 
το Μουσούρη. Και βέβαια το Παλλάς, που είναι το 

απόλυτο στολίδι του κέντρου. 

Πώς θα περιγράφατε την Αθήνα µε 3 λέξεις 
σε έναν ξένο; Είναι κάτι το πολύ προσωπικό για 

τους ανθρώπους που τη ζουν όλη τους τη ζωή. Εί-
ναι σαν να µου ζητάς να σου περιγράψω τον εαυ-
τό µου µε τρεις λέξεις. Η Αθήνα έχει το προσόν να 
έχει τα πάντα, από πολύ άσχηµα µέχρι ιδιαίτερης 
οµορφιάς πράγµατα, πάρα πολύ συµπυκνωµένα. 

Ποια είναι η αγαπηµένη σας ώρα στην πόλη; 
Οι λίγες φορές που κυκλοφορώ νωρίς το πρωί. 

Αυτό που µε ευχαριστεί περισσότερο εκείνη την 
ώρα είναι µάλλον ο πρωινός µου εαυτός. 

2 πράγµατα που πιστεύετε ότι θα έκαναν την 
Αθήνα αµέσως καλύτερη; Η πολύ αυστηρή 

τήρηση του ΚΟΚ, σίγουρα. Η πάρα πολύ αυστηρή 
τιµωρία των ανθρώπων που κάνουν tagging. 

*Ο Κ.Μ. είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Αυτή την 
εποχή βρίσκεται σε γυρίσµατα για την ταινία 
«Success Story» του Νίκου Περάκη. To φθινό-
πωρο θα ανέβει στο θέατρο Αθηνών το «The 

Seafarer» σε δική του σκηνοθεσία. 

ΜΟΝΙΚΑ
Επέστρεψε στο Νιάρχος φρέσκια, 

ανανεωµένη, µε καινούργιο τραγούδι στο 
στιλ που την αγαπήσαµε.

ΑΛΚΑΝ
Υπάρχει πιο ακαλαίσθητο αντικείµενο από 

εκείνη την ντουλάπα µπαλκονιού; Και όµως 
αυτή η εταιρεία φτιάχνει τις πιο όµορφες, 

χαρούµενες και ποπ µεταλλικές ντουλάπες 
σε καλές τιµές. Μπείτε στο σάιτ τους και θα 

βρείτε σίγουρα µία του γούστου σας.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
«Άθως, τα χρώµατα της πίστης» του κορυ-
φαίου φωτογράφου Στράτου Καλαφάτη.  
∆ιαβάστε στις επόµενες σελίδες τη συνέ-

ντευξη που µας παραχώρησε.

ΣΟΦΗ ΔΕΛΟΥΔΗ
Σχεδιάζει τα ωραιότερα ελληνικά µαγιό. 

Είναι τόσο άψογα φινιρισµένα όσο ένα 
Hermés, τόσο κοµψά όταν τα βλέπεις όσο 

µια καρέκλα του Charles Eames, ενώ οι 
χρωµατικοί συνδυασµοί τους θυµίζουν τα 

σπίτια του Frank Lloyd Wright στα προάστια 
του Σικάγο.

MASTER CHEF
Μάθαµε το καλύτερο πράγµα του 
καλοκαιριού:  Πώς να φτιάχνουµε 

χιόνι αγγουριού.  Άπαιχτο!
(Στο Star)

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΚΑΥΣΩΝΑΣ
Πού ξέρεις; 
Ψητοί µπορεί να φαινόµαστε ωραιότεροι.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ
Το νέο Survivor.

TO NEO TREND
Πριν βουτήξουµε στη θάλασσα κάνουµε 
το σταυρό µας και µετά φιλάµε το δεξί και 
το αριστερό µας χέρι.
(όπως Ντάνος)

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Πώς συνδυάζονται οι απεργίες πάντα µε τις 
παραµονές του καύσωνα;

ΣΧΗΜΑ ΟΞΥΜΩΡΟ
Αστυνοµικοί στα Εξάρχεια, 
αντιεξουσιαστές σε συναυλία 
στο Κολωνάκι.
Πού είσαι νιότη που ’δειχνες 
πως θα γινόµουν άλλος…
(29/6)

ΜΕΝΙΔΙ
Πέφτουν οι σφαίρες 
σαν το χαλάζι.

ΡΑΚΕΤΕΣ
Υπάρχουν ακόµα! 
Το ίδιο εκνευριστικές.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

¼Æ¹°¥¶ »ÃË Æ¸ »¶Ä°

Για τους υποψήφιους ταξιδιώτες της Αίγινας: 

∆εν έχουν pos, µόνο ευχετήριες!
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Ζωντανός στην πόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Κοπέλές μέ ταλέντο
Γνωρίστε τις «Τρεις Χάριτες»  και την Κρυσταλλία
Οι «Τρεις Χάριτες» έχουν πολύ ταλέντο, τις ακούσαμε/είδαμε  ένα βράδυ στην «Ευτοπία». 

Μετά κάναμε πέρασμα από ένα διαφορετικό καφέ, επίσης μιας κοπέλας με ταλέντο. 

Π
ώς μπορεί να τραγουδήσει μια κοπέλα, ή 

μάλλον τρεις κοπέλες μαζί, medley ρεμπέ-

τικου με Νίνα Σιμόν; Ή ένα pop-άκι των 80s 

με άψογα δεμένο ρεφρέν από λαϊκό ελλη-

νικό τραγούδι; Και πώς μπορεί να είναι ΩΡΑΙΟ όλο 

αυτό – να αισθάνεσαι περηφάνια όταν το ακούς/

βλέπεις μπροστά στα έκπληκτα ματάκια σου; Και 

αυτάκια σου;  

Ψοφάω για ρητορικές ερωτήσεις, μου φαίνονται  

όχι-εντελώς-αλλά-περίπου-ορίτζιναλ εισαγωγή σε 

οποιοδήποτε θέμα. Οι «Τρεις χάριτες» είναι η απά-

ντηση στα παραπάνω, τρεις κοπέλες εμπνευσμέ-

νες, ταλαντούχες και μάλλον δουλευταρούδες – δεν 

είναι εύκολο να μπλέκεις τα τραγούδια, ελληνικά 

και ξένα, ή διαφορετικά είδη τραγουδιών, με άνε-

ση μάλιστα, λες και είναι ξηροί καρποί σε μπολάκι 

στον πάγκο του μπαρ… η αναφορά είναι στο μπαρ 

«Ευτοπία» όπου πετύχαμε το live των κοριτσιών, οι 

οποίες είναι: Μαρία Τσάμη ως κυρίως φωνή, Ρόρη 

Γιαμοπούλου τύμπανα και δεύτερη φωνή, Γιούλη 

Δανιγγέλη πιάνο, δεύτερη φωνή και διασκευές. Οι 

φωνές, πρώτες, δεύτερες και τρίτες, είναι εξαιρε-

τικές. Οι τρεις τους έχουνε δέσει ως «Χάριτες» και 

εμφανίζονται κάθε Παρασκευή στην «Ευτοπία», το 

χαριτωμένο καφέ μπαρ στην Ομήρου. Το μπαρ έχει ε-

κτός από ποτά, καφέδες κ.λπ. και προσεγμένα σνακς 

(μικροί παραγωγοί, βιολογικά, ιδιαίτερα τυράκια-

σαλαμάκια-ντοματάκια κ.λπ. κ.λπ.). 

Όταν κάποιες (καλή ώρα) κάνουν κάτι καλλιτεχνικό 

μπροστά στα μάτια μου με τρόπο εξαιρετικό (και πά-

λι καλή ώρα)… αισθάνομαι πραγματικά περήφανη: 

ότι είναι προνόμιο να βρίσκομαι σε αυτό το μέρος, 

αυτήν τη στιγμή, μάλιστα καθιστή με παγωμένη 

μπίρα στο χέρι, και να ακούω αυτό το ηχητικό σύνο-

λο. Δεν διαβάζεται σωστά το «ηχητικό σύνολο», το 

«γκρουπ» είναι καλύτερη έκφραση. Μόνο που, από 

κάποια ώρα και μετά το γκρουπ γίνεται όλο το μαγα-

ζί, με πρόθυμες συμμετοχές από το κοινό – αυθόρ-

μητα jamming με χορευτικά νούμερα για συνοδεία. 

Τη βραδιά που πήγαμε, έπαιξε αριστουργηματικό 

σαξόφωνο ο Αλέκος Γραμματικός, που δεν τον ξέ-

ρω, εκεί τον πέτυχα, αλλά πολύ μου άρεσε και μακά-

ρι να ξαναπαίζει κάθε βράδυ μαζί με τα κορίτσια.  

Τ
ο πρόγραμμα ξεκινάει στις 10.00 επίσημα 

αλλά μετά τις 10.30, ανεπίσημα. Η έξτρα χρέ-

ωση (4 ευρώ) για το γκρουπ είναι λογικότα-

τη, όπως και οι τιμές της «Ευτοπίας» γενικά. 

Η βραδιά με τις «Τρεις Χάριτες»… ήταν από αυτές 

που θα ήθελα να μην τέλειωναν αλλά δυστυχώς 

φύγαμε κάποια ώρα, μεγάλοι άνθρωποι, και τις α-

φήσαμε να συνεχίσουν – σας λέω, είναι ό,τι καλύ-

τερο έχω πετύχει σε γκρουπ τα τελευταία χρόνια. 

Όχι από τη σκοπιά των 800 χρόνων, του μεγάλου 

ανθρώπου δηλαδή που στις 2.00-3.00 το πρωί  (δι 
λέιτεστ) θέλει να γυρίσει σπίτι του και να βάλει τα 

πόδια ψηλά/να καθίσει μπροστά στο κομπιούτερ: 

είχε και πιτσιρικάδα η «Ευτοπία», η βραδιά συνε-

χίστηκε δηλαδή με κοινό κάθε ηλικίας. Ή μικρότε-

ρης ηλικίας. Και ελπίζω να τους πάει έτσι σερί για 

καιρό – το μαγαζί είναι χαλαρωτικό, κομψό και «με 

άποψη» (ας είναι 90s η έκφραση, καταλαβαίνετε το 

υπονοούμενο). Οι «Τρεις Χάριτες» ξαναλέω προς ε-

μπέδωση, είναι φωνάρες, μουσικάρες, θα καταλή-

ξω πάλι με το θεές που κι αν είναι 90s εξακολουθεί 

να παραμένει περιγραφικότατο.  

Και μια μέρα… ανεβαίνοντας την Ασκληπιού ιδρω-

μένη, φορτωμένη σακούλες με βιβλία και εδώδι-

μα… πήρε το μάτι μου στο απέναντι πεζοδρόμιο 

ένα καφέ αστεράτο-ροζ-γαλάζιο-παστέλ, αστρα-

φτερό και κάπως νεραϊδίσιο. Η κοπέλα που το έχει 

λέγεται, πολύ ταιριαστά, Κρυσταλλία. Το καφέ 

της λέγεται «Μελικρήνη» και ήταν το όνειρό της 

από μικρή, μέχρι που κατάφερε να το στήσει, να 

το διακοσμήσει σαν το παλάτι της πώς-την-είπαμε* 

από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και να φτιάξει 

ένα μενού vegan, με σπιτικές πίτες, χυμούς, σνακς, 

σούπες, συνταγές της γιαγιάς της φτιαγμένες με 

βιολογικά προϊόντα, και σπέσιαλ καφέδες από όλο 

τον κόσμο. Έφαγα ένα κομμάτι τούρτα σοκολάτα 

ελαφριά σαν μους, υ-πέ-ρο-χη, που όμως δεν είχε 

ζάχαρη ούτε τίποτε το καλιαρντό μέσα (το είχε φι-

λοτεχνήσει με τα χεράκια της η Κρυσταλλία) αλλά 

σπόρους τσία/cia παρακαλώ, «ωμό» κακάο και διά-

φορα πολύ υγιεινά πράγματα – το θεώρησα «μερί-

δα φρούτων» δηλαδή όσον αφορά τη διατροφή 

της ημέρας, μη σας πω και της εβδομάδας... 

* Η Άργουεν, που την έπαιζε η Λιβ Τάιλερ.  A

«Ευτοπία καφέ μπαρ», Ομήρου 27, 2103644136, kafeneio-
eutopia.gr, «Τρεις Χάριτες» live κάθε Παρασκευή από τις 
10.00 μ.μ. ως αργά 

«Μελικρήνη χορτοφαγικές & vegan αλχημείες», Ασκλη-

πιού  14, 2155458787, www.melikrini.gr   
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Tου ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η

¢ÄÃ»Ã¹ ª°Á Æ¶ÌÁ¸ Ένας δρόµος κάθε φορά σαν µικρή 
ιστορία αλλά και σαν µικρό εικα-
στικό, από το συγκοινωνιολόγο 
Σταύρο Κωνσταντινίδη και την 
εικαστικό Εµιλία Ξανθοπούλου 

Ό,τι προσφέρουν τα µεγάλα έργα υπο-

δοµής σε µία πόλη, άλλο τόσο συνεισφέρει 

το άθροισµα των µικρών αλλά «χειρουρ-

γικών» αστικών παρεµβάσεων. Ειδικά των 

στοχευµένων, αυτών που προσγειώνονται 

εµπνευσµένα, εκεί ακριβώς που υπάρχει 

µία πιεστική ανάγκη. Οι αναπλάσεις µικρής 

κλίµακας έχουν πολλές φορές µεγαλύτερη 

πολλαπλασιαστική αξία απο τα µεγάλα έργα, 

όπως εδώ η ιστορική πλατεία Χρηµατιστη-

ρίου στη Θεσσαλονίκη. ∆ιεισδύοντας στα 

νευραλγικά σηµεία του αστικού ιστού, συ-

νεισφέρουν αναζωογονητικά σε αυτό που 

λέµε µικρό πολιτισµό της καθηµερινότητας.

Η πλατεία Χρηµατιστηρίου στη Θεσσα-

λονίκη, ανασχεδιάστηκε βιοκλιµατικά, 

µε νερό και υπαίθριο κλιµατισµό, σε µία 

πυκνοδοµηµένη περιοχή του κέντρου 

µε εµπορική κυρίως χρήση. Όσο και αν η 

µικρή διαθέσιµη έκταση δεν προµήνυε 

ριζική ανατροπή της εικόνας, τα αποτελέ-

σµατα είναι εντυπωσιακά. Και αυτό γιατί η 

ανάπλαση λειτούργησε διπλά ευεργετικά, 

από τη µία εξαφάνισε το µικρό αυθόρµη-

το πάρκινγκ που υποβάθµιζε αισθητικά 

την περιοχή και από την άλλη ανέδειξε µια 

νέα πλατειούλα κέντρου, που σε συνδυ-

ασµό µε τις οδικές αναπλάσεις των γει-

τονικών δρόµων και την αναβάθµιση της 

πλατείας Εµπορίου συνέβαλαν στη δηµι-

ουργία µίας νέας αστικής νησίδας υψη-

λών προδιαγραφών στη Θεσσαλονίκη.

Τα µικρά αυτά έργα σε εµβληµατικά ση-

µεία των κέντρων των πόλεων µετατρέ-

πουν συνήθως υποβαθµισµένα σηµεία σε 

τοπόσηµα, αµήχανα ρετάλια του δηµόσι-

ου χώρου σε αστικές σταγόνες χαράς και 

ανθρώπινης κινητικότητας. Η µεγαλύτερη 

πληγή της αστικής σκηνογραφίας είναι οι 

ασυνέχειες, και εδώ αυτές οι µικρές αισθη-

τικές παρεµβάσεις δρουν θεραπευτικά στο 

σώµα της πόλης. Η πόλη λειτουργεί σαν 

πλεκτός γεωµετρικός τόπος, και οι θηλιές 

που «ξηλώνουν» πρέπει να αναπλάθονται. 

Η πόλη βιώνεται και συνδιαλέγεται στην 

κλίµακα του ανθρώπου-πεζού, συνειδη-

τά και υποσυνείδητα, στις πιο ανύποπτες 

στιγµές της καθηµερινής ζωής.  A

ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΕΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 

ΠΛ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
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● Μεγάλη αλήθεια της ζωής: όσο 
στοιβάζονται τα σκουπίδια στους 
δρόµους µπορούµε να το αντέξουµε. 
Και να συζητάµε επ’ άπειρον για το 
ποιος φταίει. 
Εκεί όµως που η κατάσταση «φτάνει 
στο απροχώρητο», οι συνθήκες απο-
καλούνται «τριτοκοσµικές» και στα-
µατάει κάθε αλληλοκατηγορία ώστε 
όλοι να ασχοληθούν για να βρεθεί 
επιτέλους µια λύση (µια οποιαδήποτε 
λύση), είναι όταν τα σκουπίδια αρχί-
ζουν να καταλαµβάνουν πολύτιµες 
θέσεις πάρκινγκ.
Αυτό είναι πια το σηµείο που η 
κατάσταση ξεφεύγει από κάθε όριο 
ανοχής. Γιατί εντάξει εµείς. Αλλά τα 
αυτοκίνητά µας; Ε, όχι!  

● Είναι απλό: αν δεν συµφωνεί κά-
ποιος µε την πρακτική ενός υπουρ-
γού Άµυνας να επικοινωνεί µε ισοβί-
τες για να τους πείσει να καταθέσουν 
και να τηλεφωνιέται µαζί τους µέσα 
στα άγρια µεσάνυχτα, είναι άνθρω-
πος του Βαγγέλη Μαρινάκη. 
Είναι σα να περνάει κάποιος µε 
κόκκινο, να πατάει µε το αυτοκί-
νητο κάποιον που τυχαίνει να είναι 
οπαδός της ΑΕΚ και όταν εσύ ζητάς 
να συλληφθεί και να δικαστεί να σου 
λένε «ε, βέβαια, αφού είσαι βαµµένος 
ΑΕΚτζής, γι’ αυτό τον πολεµάς τον 
άνθρωπο...»
Με την ίδια ακριβώς λογική που 
αν κάποιος διαφωνεί µε τον τρόπο 
που πέρασε η τροπολογία για την 
παραγραφή των προστίµων για την 
ΣΕΚΑΠ, είναι στρατευµένος ενάντια 
στο λαό του ΠΑΟΚ. 

Πρόκειται δηλαδή για µια πιο εκσυγ-
χρονισµένη εκδοχή της ερώτησης 
«τίνος είσαι εσύ;» που κάνουν οι 
γιαγιάδες στα χωριά. 
Γιατί στη λογική µε την οποία διεξάγε-
ται η τουιτερική πολιτική της πλάκας, 
κάπου πρέπει να ανήκει ο καθένας. 
Απλώς αν δεν ανήκει σε αυτόν που 
ανήκουµε κι εµείς, ανήκει σε κάποιον 
άλλον.

● Το θέµα πάντως δεν είναι µε ποιο 
κόλπο θα µονιµοποιηθούν τώρα οι 
εργαζόµενοι στην καθαριότητα των 
∆ήµων που µαζεύουν τα σκουπίδια, 
καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες. 
Αν θέλουµε για µια φορά να δούµε 
µπροστά, το θέµα είναι µε ποιο κόλπο 
θα µονιµοποιηθούν οι επόµενοι 
συµβασιούχοι στην καθαριότητα των 
∆ήµων, που θα απεργήσουν και αυτοί 
σε 18 µήνες, όταν οι τωρινοί θα έχουν 
µονιµοποιηθεί σε κάποιο γραφείο 
και οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες θα 
παραµένουν ακάλυπτες... 

● Και τώρα ενός λεπτού σιγή προς 
τιµήν εκείνου του υπεύθυνου 
marketing που σκέφτηκε να ονοµάσει 
ένα από τα αποσµητικά χώρου της 
εταιρείας του «Καλοκαιρινό αεράκι»... 
Μη προβλέποντας ότι το 
«καλοκαιρινό αεράκι» 
στην πόλη µε τα 
σκουπίδια θα 
τον διαψεύσει 
παντελώς.

TA TWEETS TOY FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η

(»Ûìï÷ ôè÷ ëÝîèóè÷ çéá ôèî åëíåôÀììåùóè 
ôöî óôáçÞîöî áðÞ ôá air condition)

è »¶Æ°¼Ä°ª¸

 ôè÷ åâäïíÀäá÷

➁
¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª 
¶µ¢Ã»°¢°ª
∆ηλαδή ο πρωθυ-
πουργός που τους 
προηγούµενους 
µήνες είχε δικαι-
ολογηθεί για τους 
φουσκωµένους 
λογαριασµούς της 
∆ΕΗ λέγοντας ότι 
οφείλονται στο 
βαρύ χειµώνα, 
τώρα θα µπορεί 
να αποδώσει τους 
επόµενους, επίσης 
φουσκωµένους 
λογαριασµούς, στον 
καύσωνα; 

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª 
¶µ¢Ã»°¢°ª ÁÃ 2
Πού βρέθηκαν 
τόσα τετράγωνα 
δεµάτια σανό για να 
καθίσουν οι ακρο-
ατές του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στην 
περιοδεία του, α-
φού ως γνωστόν οι 
σύγχρονες µηχανές 
βγάζουν και δένουν 
τον σανό σε µεγάλα 
κυλινδρικά κοµ-
µάτια;

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª 
¶µ¢Ã»°¢°ª ÁÃ 3
Υπάρχει κάποια 
απάντηση µε µίνι-
µουµ στοιχεία νο-
ήµονος ζωής στην 
ερώτηση «ζέστη 
ε;»

£° ¶¦Ä¶¦¶ Á°
Ë¦°ÄÌ¶¹ »¹° 
¤¶¥¸ ¡¹°...
«Ντεζαντίο»
Το να αποχαιρετάς 
κάποιον όταν ση-
κώνεστε από µια 
ταβέρνα ή ένα µπαρ 
και φεύγοντας να 
ανακαλύπτετε ότι 
τα αυτοκίνητά σας 
είναι παρκαρισµέ-
να προς την ίδια 
κατεύθυνση, οπό-
τε, µόλις φτάσετε 
σε αυτά, ξαναχαι-
ρετιέστε. 

Δηµήτρης Τζανακόπουλος (για 
τον Σταύρο Τσακυράκη): «...Πρόκει-
ται περί καινοφανούς ερµηνευτικού 
ισχυρισµού που µετατρέπει την αρχή 
της διάκρισης των εξουσιών σε λάστιχο, 
προφανώς για να δικαιώσει την απέλπι-
δα προσπάθεια της αντιπολίτευσης να 
παρουσιάσει την κυβέρνηση ως δήθεν 
παρεµβαίνουσα στο έργο της ∆ικαιοσύ-
νης. Είναι δεδοµένο ότι είναι η πολιτική 
στράτευση του κύριου καθηγητή και όχι 
η νοµική πειθαρχία που υπαγόρευσε την 
ψευδοερµηνεία του...»

Μετάφραση «Μόνο όσοι έχουν πολιτι-
κά φρονήµατα που εγκρίνουµε κρίνουν 

το Σύνταγµα αντικειµενικά όπως 
πρέπει και µας δικαιώνει. Οι άλλοι το 
κάνουν µε δόλο γιατί θέλουν να µας 
χτυπήσουν...»

Η ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ καταγγέλλει 
τον «τεχνητό καύσωνα»
Ντυµένοι µε µπουφάν και 
κασκόλ, µέλη της ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ 
δοκίµασαν (έπειτα από την 
αποκάλυψη πως πίσω από 
τον µύθο της κλιµατικής 
αλλαγής κρύβονται επιχειρη-
µατικά συµφέροντα) να πραγ-
µατοποιήσουν µια νέα ηχηρή 
παρέµβαση στα δηµόσια 
πράγµατα και να εξηγήσουν 
στην κοινή γνώµη την αλή-
θεια για τον καύσωνα. 
Σε γιγαντιαίο πανό που ανάρ-
τησαν έξω από τα γραφεία 
του σωµατείου, εξηγούν 
ότι η ξαφνική άνοδος της 
θερµοκρασίας γίνεται 
τεχνητά, µε ειδικά µυστικά 
µηχανήµατα, ώστε να διατη-
ρηθεί ο µύθος της κλιµατικής 
αλλαγής και να βγει ψεύτης 
ο Ντόναλντ Τραµπ στους 
έλληνες υποστηρικτές του, 
που ως γνωστόν αποτελούν 
µια σηµαντική µερίδα των 
οπαδών του. 
Σύµφωνα µε τη ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ 
λοιπόν, τα επιχειρηµατικά 
συµφέροντα ζεσταίνουν µε 
ειδικά µηχανήµατα την ατµό-
σφαιρα της Ελλάδας ώστε να 
σταµατήσει η εξόρυξη λιγνίτη 
και να αγοράσουν τις µονάδες 
παραγωγής κοψοχρονιά, 
προκειµένου να τις µετα-
τρέψουν σε αιολικά πάρκα 
καταστρέφοντας το µοναδικό 
τοπίο της πατρίδας µας.  

 2017

Αυτό είναι πια το σηµείο που η 
κατάσταση ξεφεύγει από κάθε όριο 
ανοχής. Γιατί εντάξει εµείς. Αλλά τα 

Είναι απλό: αν δεν συµφωνεί κά-
ποιος µε την πρακτική ενός υπουρ-
γού Άµυνας να επικοινωνεί µε ισοβί-
τες για να τους πείσει να καταθέσουν 
και να τηλεφωνιέται µαζί τους µέσα 
στα άγρια µεσάνυχτα, είναι άνθρω-
πος του Βαγγέλη Μαρινάκη. 
Είναι σα να περνάει κάποιος µε 
κόκκινο, να πατάει µε το αυτοκί-
νητο κάποιον που τυχαίνει να είναι 
οπαδός της ΑΕΚ και όταν εσύ ζητάς 
να συλληφθεί και να δικαστεί να σου 
λένε «ε, βέβαια, αφού είσαι βαµµένος 
ΑΕΚτζής, γι’ αυτό τον πολεµάς τον 

Με την ίδια ακριβώς λογική που 
αν κάποιος διαφωνεί µε τον τρόπο 
που πέρασε η τροπολογία για την 
παραγραφή των προστίµων για την 
ΣΕΚΑΠ, είναι στρατευµένος ενάντια 

εργαζόµενοι στην καθαριότητα των 
∆ήµων που µαζεύουν τα σκουπίδια, 
καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες. 
Αν θέλουµε για µια φορά να δούµε 
µπροστά, το θέµα είναι µε ποιο κόλπο 
θα µονιµοποιηθούν οι επόµενοι 
συµβασιούχοι στην καθαριότητα των 
∆ήµων, που θα απεργήσουν και αυτοί 
σε 18 µήνες, όταν οι τωρινοί θα έχουν 
µονιµοποιηθεί σε κάποιο γραφείο 
και οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες θα 
παραµένουν ακάλυπτες... 

● Και τώρα ενός λεπτού σιγή προς 
τιµήν εκείνου του υπεύθυνου 
marketing που σκέφτηκε να ονοµάσει 
ένα από τα αποσµητικά χώρου της 
εταιρείας του «Καλοκαιρινό αεράκι»... 
Μη προβλέποντας ότι το 
«καλοκαιρινό αεράκι» 
στην πόλη µε τα 
σκουπίδια θα 
τον διαψεύσει 
παντελώς.

£° ¶¦Ä¶¦¶ Á°
Ë¦°ÄÌ¶¹ »¹° 
¤¶¥¸ ¡¹°...
«Ντεζαντίο»
Το να αποχαιρετάς 
κάποιον όταν ση-
κώνεστε από µια 
ταβέρνα ή ένα µπαρ 
και φεύγοντας να 
ανακαλύπτετε ότι 
τα αυτοκίνητά σας 
είναι παρκαρισµέ-
να προς την ίδια 
κατεύθυνση, οπό-
τε, µόλις φτάσετε 
σε αυτά, ξαναχαι-
ρετιέστε. 

παρεµβαίνουσα στο έργο της ∆ικαιοσύ-
νης. Είναι δεδοµένο ότι είναι η πολιτική 
στράτευση του κύριου καθηγητή και όχι 
η νοµική πειθαρχία που υπαγόρευσε την 
ψευδοερµηνεία του...»

Μετάφραση «Μόνο όσοι έχουν πολιτι-
κά φρονήµατα που εγκρίνουµε κρίνουν 

το Σύνταγµα αντικειµενικά όπως 
πρέπει και µας δικαιώνει. Οι άλλοι το 
κάνουν µε δόλο γιατί θέλουν να µας 
χτυπήσουν...»

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ª
Επισκευαστής air condition



Σώτη 
Τριανταφύλλου

ΟΙ 
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΤΩΝ 
ΠΕ∆ΙΑ∆ΩΝ

Τριανταφύλλου

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΠΕ∆ΙΑ∆ΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

O χρόνος είναι 
πυκνός και μετέωρος: 

μοιάζουμε 
ακινητοποιημένοι, 
αλλά δεν είμαστε· 

η σκέψη και ο διάλογος 
προχωρούν – ό,τι ήταν 

ανήκουστο χθες, 
μπορεί να ακουστεί 

σήμερα. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ATHENS VOICE BOOKS
Κεντρική ∆ιάθεση: Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα, 210 3617.170 
(εσωτ. 115), fax: 210 3617.310, www.athensvoice.gr

Aυτό το βιβλίο είναι µια µικρή συµβολή στη σκέψη, στον διάλογο 
και στην υπέρβαση των δυσκολιών µας, που οφείλονται 

σε χρόνια σιωπής, ψιθύρων και σύγχυσης.
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CITIZEN
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆Η

γώ είµαι ανοιχτός σε προτάσεις για σειρές. Και συνήθως µένω 
πιστός. Τόσο πιστός, που είδα και τις έξι σεζόν του «Lost» 
και στο τέλος δεν αισθάνθηκα µαλάκας. Ας πούµε έχω δει 

το «Breaking Bad» δύο φορές – τώρα βλέπω «Better Call Saul» και 
συγκινούµαι. Επίσης µου αρέσουν οι σειρές που υπαινίσσονται 
κάτι µεταφυσικό, έναν εναλλακτικό κόσµο, µία άλλη πραγµατικό-
τητα, ρε φίλε, ουτοπία ή εφιάλτη από το µέλλον. Και κάθισα να δω 
«Twin Peaks», στην κατά David Lynch εκδοχή. Έβαλα παράλληλα 
και «American Gods» γιατί το γυµναστήριο έπεσε έξω, έκλεισε και 
απέκτησα ελεύθερο χρόνο. Και είπα, εντάξει, είναι οι δηµιουργοί 
που εξελίσσονται και εγώ που γερνάω και µάλιστα άσχηµα, χάνω 
στροφές. Κάπου έχω καθυστερήσει. Σηκώνοµαι και κοιτάζω πί-
σω από την οθόνη, µήπως και ξεχάστηκα εκεί. Ειδικά στο «Twin 
Peaks», έστριψα κεφάλι σαν κουτάβι. Το έχασα. Πανάθεµά µε αν κα-
τάλαβα τι συµβαίνει, σε πόσες διαστάσεις εξελίσσεται και αν υπάρχει 
συνωµοσία από aliens. Mετά διάβασα για τον εξπρεσιονισµό στην 
υπαινικτικότητα του Lynch και το παράτησα όπως η γηραιά κυρία 
που, λίγο τα χρόνια, λίγο και το εγκεφαλικό, αφήνει το σταυρόλεξο 
στην άκρη. Είµαι για «Ρετιρέ», το ξέρω. Στο «American Gods» εµ-
φανίστηκε ένα gay τζίνι που εργάζεται ως µαύρος ταξιτζής στη Νέα 
Υόρκη. Και θέλεις να εκφράσεις τον αστείρευτο θαυµασµό σου προς 
τον σεναριογράφο γιατί τη στιγµή που το έσκασε το τριπάκι, αντί να 
χορεύει, καθόταν και έγραφε σκαλέτα. Με τροµερούς διαλόγους, 
απροσµέτρητου καλλιτεχνικού βάθους. Ειλικρινά σκέφτηκα ότι 
κάτι τέτοια σενάρια πρέπει να τα καταθέτουν ταυτοχρόνως στην Α-
καδηµία των βραβείων και στο Χηµείο του Κράτους. Στο µέλλον δεν 
αποκλείεται να δίνουν τις ταινίες και τις σειρές σε µορφή χαπιών. 
Το καταπίνεις και ζεις την εµπειρία. Το «Narcos» θα το δώσουν σε 
σκόνη. Και τα πορνό σε υπόθετα. 

έρουµε γιατί συµβαίνει αυτό µε τις σειρές. Η παγκοσµιοποί-
ηση, η τεχνολογία και τα δίκτυα διόγκωσαν το κοινό της 
βιοµηχανίας. Από τη στιγµή που µπορείς να βλέπεις σειρά 

όποτε θέλεις, από όποια συσκευή το επιθυµείς, το εν δυνάµει κοινό 
πολλαπλασιάζεται σε µερικά δισεκατοµµύρια. Και µιλάµε για τόσο 
µεγάλο κοινό, ώστε οι παραγωγοί αντέχουν και τη χασούρα από την 
πειρατεία. Έχω δε την αίσθηση ότι οι σειρές αρχίζουν σταδιακά να 
παίζουν το ρόλο που είχε στις προηγούµενες γενιές η λογοτεχνία. 
∆εν είναι παράλογο. Το βιβλίο ζητά να συνεργαστεί η φαντασία σου 
για να σε οδηγήσει κάπου. Η σειρά θα σου δώσει και φαντασία, αν 
δεν έχεις. Είναι εικόνα, απέναντι σε γράµµατα. Πώς να κερδίσει η 
λογοτεχνία την προσοχή ενός παιδιού; Αυτό δεν νοµίζω πως είναι 
απαραιτήτως κακό. Κάθε µέσο καλύπτει τις ανάγκες της εποχής του. 
Αν συγκρίνεις ένα βιβλίο και µία σειρά ως προς τον όγκο πληροφο-
ρίας που προσφέρει στο µυαλό υποδοχής, τότε η εικόνα στέλνει το 
παιδί εκεί που δεν µπορεί να φτάσει το βιβλίο. Συχνά δε και η «λο-
γοτεχνική» αξία µίας σειράς είναι αντίστοιχη ενός καλού βιβλίου. 
∆εν µου είναι ευχάριστο, αλλά πιστεύω ότι οι επόµενες γενιές θα 
αντικαταστήσουν µε σειρές και ταινίες τους λογοτεχνικούς προσ-
διορισµούς των προηγούµενων. Αν η δική µου γενιά αναφέρεται 
σε Καζαντζάκη και κλασική λογοτεχνία, τα παιδιά µας θα έχουν 
ως κεντρική αναφορά το «Game of Thrones». Πιθανότατα αυτό θα 
γεννήσει και µία νέα τάση καλλιτεχνικής δηµιουργίας, τη λογο-
τεχνία που θα γράφεται αποκλειστικά για να κινηµατογραφηθεί. 
Εννοείται βέβαια πως, µε το άνοιγµα των συνόρων, υπερισχύει η πιο 
διαδεδοµένη γλώσσα και η µεγαλύτερη βιοµηχανία περιεχοµένου. 
Η παγκοσµιοποίηση µπορεί να επιτρέπει στη διαφορετικότητα να 
ανθίζει, όµως η αµερικανιά, σε όλες τις εκδοχές της, φθηνή ή ευ-
γενής, δίνει το δηµιουργικό τόνο. ∆εν µπορεί να γίνει και αλλιώς. 
Αν ο κόσµος τείνει να µεταβληθεί σε χωριό, τότε όλοι θα πρέπει να 
καταναλώνουν τα ίδια ή σχεδόν τα ίδια. Και η λογοτεχνία; Θα στα-
µατήσουν οι άνθρωποι να διαβάζουν λογοτεχνία; ∆εν το ξέρω. Όµως 
αν έλεγες στη δεκαετία του ’70 ότι οι άνθρωποι θα σταµατήσουν να 
γράφουν γράµµατα, δεν θα σε πίστευε κανείς. ●
➜ kostas@giannakidis.com

Κάτι βάζουν στις σειρές
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Ντόναλντ Τραµπ 
ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

¦Ã¤¹Æ¹º¸

Η ναρκισσιστική διαταραχή είναι σηµείο των 

καιρών και, όπως έχουν διαµορφωθεί οι κοινω-

νικές µας αξίες, συντείνουν στη µετατροπή της 

αυτοπεποίθησης –για όσους τη διαθέτουν– σε 

νεύρωση, ακόµα και σε ψύχωση: είµαστε πρόθυ-

µοι να ισχυριστούµε ότι πετάµε ή ότι περπατάµε 

στο νερό. Το ότι οι Αµερικανοί ψηφοφόροι εξέ-

λεξαν τον Ντόναλντ Τραµπ, που πάσχει εµφανώς 

από σοβαρή µορφή ναρκισσιστικής διαταραχής, 

καθρεφτίζει αυτή την εποχή που επικροτεί προ-

σωπικότητα και συµπεριφορά απαράδεκτη λίγες 

δεκαετίες νωρίτερα. 

ολλοί Αµερικανοί πρόεδροι έπασχαν 
από ψυχικές διαταραχές –ο Λίνκολν 
ήταν καταθλιπτικός και ο Νίξον αλ-

κοολικός (τόσο που, το 1969, στο τσακίρ κέφι, 
παρ’ ολίγο να κηρύξει πυρηνικό πόλεµο στη 
Βόρεια Κορέα)– αλλά κανείς δεν ήταν το άρ-
ρωστο κάθαρµα που είναι ο Ντόναλντ Τραµπ. 
Από τότε που έθεσε υποψηφιότητα, έπεσε κα-
ταπάνω µας η δυσάρεστη προσωπικότητά του, 
η απόστασή του από την πραγµατικότητα και 
το πολεµοχαρές του πνεύµα έναντι όλων όσοι 
διαφωνούν µαζί του ή απειλούν την κυριαρ-
χία του. Εδώ δεν πρόκειται για πρόχειρους 
χαρακτηρισµούς σαν αυτούς που ξεφουρνί-
ζουµε αβασάνιστα ή χωρίς να τους πιστεύου-
µε πραγµατικά («ο άνθρωπος είναι τρελός» 
κτλ.) – αλλά για διαγνώσεις στις οποίες έχουν 
καταλήξει µια σειρά Αµερικανοί επιστήµονες 
βάσει ορισµένων κριτηρίων. Ποια είναι αυ-
τά τα κριτήρια: 1) ιδέες µεγαλείου (θα λέγαµε 
«τρέλα µεγαλείου») 2) φαντασιώσεις παντο-
δυναµίας, ανυπέρβλητης αίγλης και οµορφιάς 
3) πεποίθηση όχι µόνο ανωτερότητας αλλά µο-
ναδικότητας (άρα απόρριψη κάθε κριτικής) 4) 
ερµηνεία της πραγµατικότητας µε τρόπο που 
να διογκώνει το Εγώ (άρα αποποίηση κάθε ευ-
θύνης και ενοχής) 5) αίσθηση ότι επιτρέπο-
νται: εκµετάλλευση ανθρώπων, δυσφήµιση, 
έλλειψη σεβασµού, ψέµατα, παραβίαση κανό-
νων καλής συµπεριφοράς, χυδαία γλώσσα 6) 
απουσία ενσυναίσθησης και συµπόνοιας για 
τους άλλους. 

Ο Ντόναλντ Τραµπ εξελέγη για διάφορους λό-

γους, δύο από τους οποίους ήταν η θλιβερή 
ανεπάρκεια της Χίλαρι Κλίντον και η ανη-
µπόρια του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος να α-
ντιµετωπίσει το ισλάµ και άλλα ζητήµατα στα 
οποία εφάρµοζε και εφαρµόζει την πολιτική 
του «ορθότητα». Όµως η ναρκισσιστική δια-
ταραχή του Τραµπ έπαιξε επίσης θετικό ρόλο: 
ο ναρκισσισµός καλλιεργείται από την παιδική 
ηλικία –ιδιαίτερα στους άνδρες– και έχει δη-
µιουργήσει τουλάχιστον δυο γενιές ανθρώπων 
µε προσωπικό αφήγηµα που δεν αντιστοιχεί 
στην πραγµατικότητα. ∆εν είναι αποκλειστικά 
αµερικανικό φαινόµενο: σχετίζεται µε τη συ-
νολική παιδαγωγική του «παιδιού-βασιλιά» 
κατά την οποία οι άνθρωποι χτίζουν έναν ψεύ-

τικο εαυτό µέσα στους επαίνους των έκθαµβων 
γονιών τους. Τουτέστιν, από την περίπτωση 
Τραµπ διαφαίνονται δύο προβλήµατα: το πρώ-
το είναι η σύγχρονη παιδαγωγική και η κατα-
σκευή αρσενικών· ο Ντόναλντ Τραµπ, παρά τη 
γελοία, ελαφρώς διαφυλετική κοκεταρία του, 
καθησυχάζει τους άνδρες – τα alpha males εί-
ναι εδώ και φάτε τη σκόνη µας. (Κοντολογίς, 
επιστροφή στο στερεότυπο του ανθρώπου των 
σπηλαίων που σέρνει τη γυναίκα του από τα 
µαλλιά). Το δεύτερο είναι ότι ο εν λόγω ανό-
ητος και κακόψυχος τύπος δεν είναι σήµερα 
µόνο πρότυπο ανδρισµού, αλλά 
πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πράγµατι είναι ένα πλάσµα που 
δεν θα µπορούσε να έχει γεννη-
θεί αλλού. ∆ιαθέτει όµως όλα τα 
παθολογικά γνωρίσµατα της αµερι-
κανικής κοινωνίας και κανένα από τα 
υγιή. Έγινε δισεκατοµµυριούχος επιδει-
κνύοντας ανελέητα ανταγωνιστική α-
νηθικότητα, είναι νοσηρά εξωστρε-
φής (σαν να του λείπει οποιαδήποτε 
εσωτερική ζωή), τυραννικός εργο-
δότης και συνεργάτης, δικοµανής, 
ανάγωγος και κουτοπόνηρος. Αν 
και οι ΗΠΑ θεµελιώθηκαν στον 
ατοµισµό, η ιστορία τους είναι 
διάστικτη από αξίες και πράξεις 
αυταπάρνησης και αλτρουισµού 
– πλην όµως, εδώ και τριάντα ή 
σαράντα χρόνια ολόκληρη η κοι-
νωνία µεταµορφώθηκε σε ριάλιτι 
σόου, σε παιχνιδότοπο του Εγώ. 
Στα κοινωνικά δίκτυα το πόπολο α-
κολουθεί την Κιµ Καρντάσιαν: το µη-
δέν ανεβαίνει στον αφρό.

Από µια άποψη, η διάγνωση ότι ο Τραµπ 
είναι ψυχοπαθής τον απαλλάσσει από αυ-
στηρότερη κριτική της διαγωγής του. Και, 
στα µάτια µερικών, αυτή η διαγωγή φαντά-
ζει αντισυστηµική, λες και φταίει για όλα ένα 
συγκεκριµένο «σύστηµα», κυρίως διανοου-
µένων µε επιτηδευµένα καλούς τρόπους. Αν 
ο Τραµπ ήταν φτωχός θα συµφωνούσαν όλοι 
ότι είναι παλαβός· τώρα που είναι πλούσιος 
–από καθαρή τύχη, επειδή τον βοήθησαν η 
οικογένειά του, η συγκυρία και οι παρα-
νοµίες– θεωρείται εκκεντρικός και 
ίσως επαναστάτης µε τον τρόπο 
του εφόσον δεν δίνει δεκάρα 
για τους κανόνες. Οι οπαδοί 
του πιστεύουν ότι όσοι θε-
ωρούµε τον Τραµπ επικίν-
δυνο ψυχοπαθή είµαστε 
απλώς liberals που φθο-
νούµε την επιτυχία του κι 
έχουµε σκάσει από το κα-
κό µας. Αλλά δεν είναι έτσι: 
ποιος µίλησε για «τρέλα» του 

Ο Τραµπ είναι υπόδειγµα 
κακοήθους ναρκισσισµού: 
ήθελε να γίνει πρόεδρος, 

όχι να είναι πρόεδρος
καθησυχάζει τους άνδρες – τα alpha males εί-
ναι εδώ και φάτε τη σκόνη µας. (Κοντολογίς, 
επιστροφή στο στερεότυπο του ανθρώπου των 
σπηλαίων που σέρνει τη γυναίκα του από τα 
µαλλιά). Το δεύτερο είναι ότι ο εν λόγω ανό-
ητος και κακόψυχος τύπος δεν είναι σήµερα 
µόνο πρότυπο ανδρισµού, αλλά 

Πράγµατι είναι ένα πλάσµα που 
δεν θα µπορούσε να έχει γεννη-
θεί αλλού. ∆ιαθέτει όµως όλα τα 
παθολογικά γνωρίσµατα της αµερι-
κανικής κοινωνίας και κανένα από τα 
υγιή. Έγινε δισεκατοµµυριούχος επιδει-
κνύοντας ανελέητα ανταγωνιστική α-
νηθικότητα, είναι νοσηρά εξωστρε-
φής (σαν να του λείπει οποιαδήποτε 
εσωτερική ζωή), τυραννικός εργο-
δότης και συνεργάτης, δικοµανής, 
ανάγωγος και κουτοπόνηρος. Αν 
και οι ΗΠΑ θεµελιώθηκαν στον 
ατοµισµό, η ιστορία τους είναι 
διάστικτη από αξίες και πράξεις 
αυταπάρνησης και αλτρουισµού 
– πλην όµως, εδώ και τριάντα ή 
σαράντα χρόνια ολόκληρη η κοι-
νωνία µεταµορφώθηκε σε ριάλιτι 
σόου, σε παιχνιδότοπο του Εγώ. 
Στα κοινωνικά δίκτυα το πόπολο α-
κολουθεί την Κιµ Καρντάσιαν: το µη-

η διάγνωση ότι ο Τραµπ 
είναι ψυχοπαθής τον απαλλάσσει από αυ-
στηρότερη κριτική της διαγωγής του. Και, 
στα µάτια µερικών, αυτή η διαγωγή φαντά-
ζει αντισυστηµική, λες και φταίει για όλα ένα 
συγκεκριµένο «σύστηµα», κυρίως διανοου-
µένων µε επιτηδευµένα καλούς τρόπους. Αν 
ο Τραµπ ήταν φτωχός θα συµφωνούσαν όλοι 
ότι είναι παλαβός· τώρα που είναι πλούσιος 
–από καθαρή τύχη, επειδή τον βοήθησαν η 
οικογένειά του, η συγκυρία και οι παρα-
νοµίες– θεωρείται εκκεντρικός και 
ίσως επαναστάτης µε τον τρόπο 
του εφόσον δεν δίνει δεκάρα 
για τους κανόνες. Οι οπαδοί 
του πιστεύουν ότι όσοι θε-
ωρούµε τον Τραµπ επικίν-
δυνο ψυχοπαθή είµαστε 
απλώς liberals που φθο-
νούµε την επιτυχία του κι 
έχουµε σκάσει από το κα-
κό µας. Αλλά δεν είναι έτσι: 
ποιος µίλησε για «τρέλα» του 
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Επτά χρόνια τώρα λες και η πολιτική ζωή του τόπου γυ-

ροφέρνει αποκλειστικά γύρω από την εκάστοτε τροχιά 

της τρέχουσας αξιολόγησης. Θυµίζει λίγο το στίχο µε τις 

γκόµενες, τις πρώην και τις επόµενες. Μετά από κάθε ο-

λοκλήρωση των κύκλων, η πολιτική φαντασίωση καθη-

λώνεται, ξεφουσκώνει, λιώνει κάτω από το λιοπύρι εν 

αναµονή του επόµενου κύκλου. Κάπου εκεί εξαντλείται 

η πολιτική δραστηριότητα διανθισµένη κάθε φορά µε 

µία δέσµη δηµοσκοπήσεων. Το απαραίτητο αλατοπίπε-

ρο για να διατηρεί υψηλά επίπεδα αρτηριακής πίεσης.

ίναι προφανές πως κάτι δεν πάει καθόλου κα-

λά. Θα ανέµενε κανείς πως η πολιτική, όχι αυτή 

της διαχείρισης της τρέχουσας λογιστικής δια-

δικασίας (ένα πάνω, ένα κάτω), αλλά εκείνη της διερεύ-

νησης των προσεχών στόχων µιας κοινωνίας σε καθε-

στώς απονεύρωσης, θα επιχειρούσε µία συνολική και 

συντεταγµένη αναδίπλωση. Θα προσπαθούσε να θέσει 

βασικά ερωτήµατα για το πώς η κοινωνία θα αντιµετω-

πίσει την επόµενη φάση της ευρωπαϊκής ανασύνθεσης, 

πώς φαντάζεται την Παιδεία στο πλαίσιο της ψηφιακής 

κοινωνίας και της ενεργειακής επανάστασης, πώς η 

Υγεία ως κοινωνικό αγαθό διασφαλίζεται σε συνθήκες 

συρρίκνωσης του συλλογικού αποθέµατος δηµόσιων 

κονδυλίων, πώς η αλληλέγγυα οικονοµία θα µπορούσε 

να καταλάβει ένα σηµαντικό κοµµάτι της οι-

κονοµικής δραστηριότητας φρενάροντας 

κατά το δυνατό τις ανισότητες.

Κοινωνίες µε λιγότερο οξυµένα προβλή-

µατα από αυτά της ελληνικής διερευνούν 

το τοπίο, προτείνουν ενέργειες, επιζητούν 

την ανταλλαγή απόψεων, επιδιώκουν σε 

µεσαίο και ανώτερο επίπεδο τη συζήτηση 

επί των νέων ιδεών. Εκεί, όχι εδώ. Η δια-

σπορά του τρόµου από τη διαφαινόµενη 

επικυριαρχία του λαϊκισµού, ως µανδύα 

µιας σύγχρονης έκφρασης της ακροδεξιάς 

ρητορικής σε πλαίσιο κοινοβουλευτικής 

δραστηριότητας, είχε αποτελέσµατα. Νέες 

δυναµικές εµφανίστηκαν στο προσκήνιο, 

συσπειρώσεις συγκροτήθηκαν, ανακατα-

τάξεις σηµειώθηκαν στο πολιτικό πεδίο και 

από τη Μεγάλη Βρετανία έως και τη βαλτω-

µένη Πολωνία κάτι άρχισε να κινείται. ∆ειλά 

δειλά. Βήµα βήµα. Εκεί. Όχι εδώ.

Η κοινωνία Ιούνιο µήνα έµεινε στήλη ά-

λατος µετά από την «επιτυχηµένη αξιο-

λόγηση», ψιλοπίστεψε το εγχείρηµα της 

διερευνητικής εξόδου στις αγορές, εµπέ-

δωσε πως θα κρατήσει καιρό ακόµη αυ-

τή η κολόνια της σταδιακής ανάκαµψης, 

αφουγκράστηκε τις ενδεχόµενες θετικές 

επιπτώσεις στην τσέπη του καθενός από το 

«τουριστικό Θαύµα 2017». Έφαγε κατάµουτρα ένα νο-

µοσχέδιο για την Παιδεία προνηπιακού επιπέδου, είδε 

το «Αριστοτέλειο» να διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία από 

την οδό Τοσίτσα στην πρωτεύουσα, ανακάλυψε την 

ύπαρξη του Γκέτο στο Μενίδι, έµαθε πως τα έσοδα θα 

µειωθούν κατά 30% λόγω αύξησης φόρων. Τελικά γύ-

ρισε το κουµπί και παρακολούθησε την ηρωική έξοδο 

της Βαλαβάνη από το Survivor. Το πρόβληµα δεν περι-

ορίζεται στους Τσίπρα - Μητσοτάκη - Φώφη -  Καµµένο. 

Μακάρι να συνέβαινε αυτό. Το πρόβληµα εµφανίζεται 

αδυσώπητα όταν οι κουβέντες των πολιτών γύρω από 

το τραπέζι και στα καναπεδάκια των καφενείων εξορκί-

ζουν την Πολιτική και συζητούν για τη Βαλαβάνη. Ναι, 

ο Ντάνος θα µπορούσε να κατέβει στις Σποράδες και ο 

Μάριος στην Πάφο και να διεκδικήσουν τη λαϊκή ψήφο. 

Ενδεχοµένως και να το κάνουν. Μήπως δεν έχει ξανα-

συµβεί;

Λένε πως ο Τσίπρας ζήτησε στήριξη από τη Φώφη. Για 

να απαλλαγεί η Κουµουνδούρου από το βρόγχο του 

Καµµένου. Λένε επίσης πως ζήτησε την ανοχή του Κυ-

ριάκου. Για να του δώσει τον απαιτούµενο χρόνο να 

αποσοβήσει κυκλική κίνηση από τους Καραµανλικούς. 

Λένε ότι το συνέδριο, αυτό της Φώφης, θα είναι σηµα-

ντικό. Μάλιστα την τελευταία στιγµή η Βαρονέσα της 

Χαριλάου έστειλε προσωπικές (!) προσκλήσεις στην 

Άννα και τον Φλωρίδη για λόγους προφανώς αστικής 

ευγένειας. Λένε ότι ο Βενιζέλος θα πάει στο συνέδριο. 

Προσέξτε. Σε επίπεδο πολιτικής επικοινωνίας το πολιτι-

κό παιγνίδι εξελίσσεται γύρω από τα προαναφερθέντα. 

Αν αποτυπώσουµε αυτά τα δεδοµένα σε ένα χάρτη της 

Αθήνας θα αντιληφθούµε πως η πολιτική δραστηριό-

τητα εξαντλείται σε ένα τετράγωνο τεσσάρων τετρα-

γωνικών χιλιοµέτρων. Αυτό είναι όλο. Είκοσι άνθρωποι 

σε λίγα τετραγωνικά και περίπου πέντε επιχειρηµατίες 

του νέου θεσµικού υποκόσµου µε κάποια ΜΜΕ, τρεις ε-

φηµερίδες, τέσσερις οµάδες ποδοσφαίρου 

και πολύ ρευστό. Η επταετία της κρίσης µε 

αριθµούς.

Οι δηµοσκόποι ξαναέπιασαν δουλειά. Μια 

τα σκουπίδια, µια η εκποίηση του ∆ΟΛ, µια 

το λουκέτο στην Πήγασος, µια ο κακός ο 

Ντράγκι, οι κακορίζικοι βάλθηκαν να µας 

τρελάνουν. Προσέξτε. Η πρώτη δίνει 36% 

στον Μητσοτάκη και είσοδο όλων, µα όλων 

των πολιτικών σχηµατισµών στη Βουλή, και 

τη Φώφη µε 14%. ∆ύο ηµέρες µετά η άλλη 

δίνει στον Μητσοτάκη 31%, τη Φώφη στα 

τάρταρα και τους άλλους όλους εκτός Βου-

λής µε εξαίρεση το ΚΚΕ και τη Χρυσή Αυγή. 

Ο τρίτος, δύο εικοσιτετράωρα µετά, δίνει 

33% στον Μητσοτάκη, 15% στον Τσίπρα, 

ένα εξαράκι στη Φώφη, κάτι ψιλά στο ΚΚΕ 

και την Ακροδεξιά και όλους τους άλλους 

εκτός Βουλής. Από το 36% στο 31% και από 

το 23% στο 15% η διαφορά είναι τεράστια. 

Από το συνωστισµό στη Βουλή έως την α-

ποψίλωση η εικόνα είναι παραµορφωτι-

κή. Ερώτηµα. Ποιους τελικά ερωτούν και 

οι πολίτες πώς ακριβώς απαντούν;  Λένε 

πως η Φώφη µετά από µία συνολική ανά-

γνωση των ευρηµάτων υπέστη κάτι σαν 

κρίση πανικού µε ολίγη από ίλιγγο, ενώ η 

Ζωή Κωνσταντοπούλου οµού µετά του Α-

ΝΤΑΡΣΥΑ δεσµεύτηκαν για τάµα στην Τήνο το δεκαπε-

νταύγουστο.

Από το Καστελόριζο έως «την κρίση των σκουπιδιών µε 

καύσωνα» του 2017 φαίνεται να κύλησε πολύ νερό στο 

αυλάκι της Ιστορίας. Αµ δε. Το νερό ήταν σταγόνες και 

το αυλάκι πολύ απορροφητικό. ∆εν έµεινε στάλα πια, 

παρά µόνον ο Βασάλος σε αντιπαράθεση µε τον Μπο. Ο 

Κολοµβιανός έγραψε για δικά του 100 χρόνια µοναξιάς. 

Πού να ήξερε πως υπάρχουν και χειρότερα και µάλιστα 

συµπυκνωµένα.  A

ΤΑ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ
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Τζορτζ Γ. Μπους; Ο άνθρωπος ήταν ανίκανος, 
ψεύτης, θρησκόληπτος, αµόρφωτος, αλλά οι 
πολιτικοί του αντίπαλοι ποτέ δεν σκέφτηκαν 
να τον βγάλουν τρελό. 

Ο Τραµπ όµως είναι υπόδειγµα κακοήθους ναρ-
κισσισµού: το προεδρικό αξίωµα ήταν ένας 
στόχος που ήθελε να επιτύχει· ήθελε να γίνει 
πρόεδρος, όχι να είναι πρόεδρος. Το να είναι 
πρόεδρος συνεπάγεται ότι πρέπει να σκέφτε-
ται και να ακούει προτού πάρει αποφάσεις· 
κυρίως πρέπει να λειτουργεί προς όφελος της 
χώρας του, όχι των επιχειρήσεών του και του 
εαυτού του. Αυτά τα δύο δεν ταυτίζονται. Οι 
άνθρωποι µε παρόµοια διαταραχή αντιµετω-
πίζουν κάθε κατάσταση σαν ένα πεδίο όπου 
πρέπει να αποδείξουν ότι είναι καλύτεροι από 

τους υπόλοιπους κι ότι αξίζουν τον θαυµα-
σµό. H επιδίωξη της ικανοποίησης απ’ αυτή 
τη διαδικασία απόδειξης είναι ακόρεστη· 
δεν έχει τέλος. Εξυπακούεται ότι ο νάρκισ-
σος µε αυξηµένες ευθύνες είναι ευάλωτος 

στην κολακεία και στις αυταπάτες –θα έ-
λεγα µάλιστα ότι είναι επιρρεπής σε παραλη-

ρητική διαταραχή– πράγµα που µάλλον τον 
καθιστά ακατάλληλο για υψηλά αξιώµατα. 

Τα εκατοµµύρια που τον ψήφισαν ταυτίζονται 
µαζί του σε µερικά γνωρίσµατά του: µέρος του 
λαού δεν αποδέχεται ποτέ ότι φταίει και α-
ναζητεί ενόχους· απορρίπτει τις δυσάρεστες 
πληροφορίες και δεν θέλει να δει τη συχνά 
σκληρή πραγµατικότητα· προσπαθεί να πα-
ρακάµψει τους νόµους και το προαναφερθέν 
«σύστηµα»· επινοεί φανταστικά σενάρια και 
θεωρίες συνωµοσίας· πιστεύει ότι οι άλλοι 
λαοί τον φθονούν για τα επιτεύγµατά του και 
τον επιβουλεύονται για τα κατορθώµατά του.
Το εδάφιο 4 της 25ης τροπολογίας του αµε-
ρικα- νικού Συντάγµατος προβλέπει 

την αντικατάσταση του προέ-
δρου σε περίπτωση ακαταλλη-

λότητας. Εδώ και µήνες κυκλο-
φορεί µια αίτηση να εφαρµοστεί 

η τροπολογία για τον Τραµπ: 
την υπέγραψαν λιγότεροι από 
60.000 Αµερικανοί. Αλλά, αν 

και δεν θα έβλαπτε να αποµα-
κρυνθεί ο Ντόναλντ Τραµπ (να πάρει 

επί τη ευκαιρία κι ένα µάθηµα ζωής), τα 
προβλήµατα δεν λύνονται έτσι: λύνονται 

από τη ρίζα τους – από το τι ανέδειξε ένα τέ-
τοιο άτοµο στην προεδρία. Η ελλειµµατική 
λειτουργία των κοµµάτων και η εµµονική δι-
ατήρηση ενός ξεπερασµένου Συντάγµατος 
είναι δύο από τις θεσµικές αιτίες. Η κοινωνική 
αιτία είναι ότι ο αµερικανικός καπιταλισµός, 
µε τη θριαµβική του επανορθωτικότητα, δεν 
έχει διαστρέψει µόνο τις προτεραιότητες του 
ατόµου αλλά και τις ηθικές και αισθητικές του 
αρχές, το περιεχόµενο της ψυχικής υγείας και 
της προσωπικής ευτυχίας.  A

κισσισµού: το προεδρικό αξίωµα ήταν ένας 
στόχος που ήθελε να επιτύχει· ήθελε να γίνει 
πρόεδρος, όχι να είναι πρόεδρος. Το να είναι 
πρόεδρος συνεπάγεται ότι πρέπει να σκέφτε-
ται και να ακούει προτού πάρει αποφάσεις· 
κυρίως πρέπει να λειτουργεί προς όφελος της 
χώρας του, όχι των επιχειρήσεών του και του 
εαυτού του. Αυτά τα δύο δεν ταυτίζονται. Οι 
άνθρωποι µε παρόµοια διαταραχή αντιµετω-
πίζουν κάθε κατάσταση σαν ένα πεδίο όπου 
πρέπει να αποδείξουν ότι είναι καλύτεροι από 

τους υπόλοιπους κι ότι αξίζουν τον θαυµα-
σµό. H επιδίωξη της ικανοποίησης απ’ αυτή 
τη διαδικασία απόδειξης είναι ακόρεστη· 
δεν έχει τέλος. Εξυπακούεται ότι ο νάρκισ-
σος µε αυξηµένες ευθύνες είναι ευάλωτος 

στην κολακεία και στις αυταπάτες –θα έ-
λεγα µάλιστα ότι είναι επιρρεπής σε παραλη-

ρητική διαταραχή– πράγµα που µάλλον τον 
καθιστά ακατάλληλο για υψηλά αξιώµατα. 

Τα εκατοµµύρια που τον ψήφισαν

µαζί του σε µερικά γνωρίσµατά του: µέρος του 
λαού δεν αποδέχεται ποτέ ότι φταίει και α-
ναζητεί ενόχους· απορρίπτει τις δυσάρεστες 
πληροφορίες και δεν θέλει να δει τη συχνά 
σκληρή πραγµατικότητα· προσπαθεί να πα-
ρακάµψει τους νόµους και το προαναφερθέν 
«σύστηµα»· επινοεί φανταστικά σενάρια και 
θεωρίες συνωµοσίας· πιστεύει ότι οι άλλοι 
λαοί τον φθονούν για τα επιτεύγµατά του και 
τον επιβουλεύονται για τα κατορθώµατά του.
Το εδάφιο 4 της 25ης τροπολογίας του αµε-
ρικα- νικού Συντάγµατος προβλέπει 

την αντικατάσταση του προέ-
δρου σε περίπτωση ακαταλλη-

λότητας. Εδώ και µήνες κυκλο-
φορεί µια αίτηση να εφαρµοστεί 

η τροπολογία για τον Τραµπ: 
την υπέγραψαν λιγότεροι από 
60.000 Αµερικανοί. Αλλά, αν 

και δεν θα έβλαπτε να αποµα-
κρυνθεί ο Ντόναλντ Τραµπ (να πάρει 

επί τη ευκαιρία κι ένα µάθηµα ζωής), τα 
προβλήµατα δεν λύνονται έτσι: λύνονται 

από τη ρίζα τους – από το τι ανέδειξε ένα τέ-
τοιο άτοµο στην προεδρία. Η ελλειµµατική 
λειτουργία των κοµµάτων και η εµµονική δι-
ατήρηση ενός ξεπερασµένου Συντάγµατος 
είναι δύο από τις θεσµικές αιτίες. Η κοινωνική 
αιτία είναι ότι ο αµερικανικός καπιταλισµός, 
µε τη θριαµβική του επανορθωτικότητα, δεν 
έχει διαστρέψει µόνο τις προτεραιότητες του 
ατόµου αλλά και τις ηθικές και αισθητικές του 
αρχές, το περιεχόµενο της ψυχικής υγείας και 
της προσωπικής ευτυχίας. 
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ΕίμαστΕ Ετοίμοί γία Ενα 
πΕζοδρομημΕνο 

Εμπορίκο τρίγωνο;

ΒΥΣΣΗΣ

ΠΟΛΥΚ
ΛΕΙΤΟΥ

ΧρΥΣΟΣ
ΠΗΛΙωΤ

ΙΣΣΗΣ



Με αφορμή την παράδοση τεσ-
σάρων ακόμα δρόμων στο εμπο-
ρικό τρίγωνο, καταγράφουμε τη 
συμπεριφορά των Αθηναίων 
στους πεζόδρομους της πόλης

Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

ΑΓΑΘΩΝ
ΟΣ

ΝΙΚΙΟΥ ΒΛΑΧΑΒ
Α

Οδός Αιόλου, ώρα 15.30. Στο ύψος της πλατείας 

Κοτζιά, ένας τυφλός άνδρας περπατά με το λευ-

κό του μπαστούνι στον πεζόδρομο, ενώ περ-

νά δίπλα του ξυστά ένα δίκυκλο. Λίγα μόλις 

δευτερόλεπτα μετά, άλλο δίκυκλο κόβει από 

Σταδίου, μπαίνει στον πεζόδρομο της Αιόλου, 

προσπερνά πεζούς και κόβει μέσα από την 

πλατεία Κοτζιά για να βγει στην οδό Αθηνάς, 

προκαλώντας μια μικρή αναστάτωση στα περι-

στέρια που βολτάρουν συνήθως στο πλακόστρω-

τό της. Εκτός από τα πετούμενα, σε κανέναν άλλο 

δεν έκανε εντύπωση το φαινόμενο, αφού αυτό 

αποτελεί καθημερινότητα σε όλη την Αθήνα, πόσο 

μάλλον στο αιωνίως συμφορημένο εμπορικό της 

τρίγωνο.

Την 1η Απριλίου οι οδοί Βύσσης και Καΐρη πεζοδρο-

μήθηκαν και παραδόθηκαν στο κοινό 16 χρόνια 

μετά τη θεσμοθέτησή τους ως πεζόδρομοι, στο 

πλαίσιο του προγράμματος πιλοτικής αναβάθμι-

σης τμήματος του εμπορικού τριγώνου της Αθή-
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νας που αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου 

Αθηνών και υλοποιείται με αποκλειστικό δωρητή 

το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στη συνέχεια, στις 8 

Μαΐου, ακολούθησαν οι οδοί Αγάθωνος και Κα-

ρόρη (αριστερά της Βορέου, μέχρι την Αιόλου), 

ενώ στις 6 Ιουλίου, τέσσερις ακόμα πεζόδρομοι 

θα παραδοθούν στο κοινό· πρόκειται για τις οδούς 

Χρυσοσπηλιωτίσσης, Νικίου, Πολυκλείτου και 

Βλαχάβα. Μοχλός του προγράμματος αποτελεί 

το ειδικά στελεχωμένο «Γραφείο του Τριγώνου» 

και όλων των εμπλεκομένων που μαζί προχωρούν 

στο σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών 

αναζωογόνησης της περιοχής, και ήδη από τις αρ-

χές του 2017 προχωρούν με συγκεκριμένες πρό-

δρομες δράσεις. Μια από αυτές η πεζοδρόμηση 

110 στρεμμάτων του εμπορικού τριγώνου της πό-

λης.

Στα τέσσερα πρώτα στενά δρομάκια του ε-

μπορικού τριγώνου, η ζωή πλέον κυλάει με άλ-

λους ρυθμούς. Κόκκινα σημαιάκια, μικρά παρτέρια 

με δέντρα και φυτά, παγκάκια και ζωγραφισμένα 

σχέδια στο δρόμο, αποτελούν μία νέα και εντελώς 

διαφορετική εικόνα στο κέντρο που δύσκολα μπο-

ρεί να πιστέψει κανείς ότι δεν είναι προσωρινή. Οι 

μαγαζάτορες των καταστημάτων που βρίσκονται 

στις συγκεκριμένες οδούς αράζουν στα ξύλινα 

παγκάκια που έχουν στηθεί και φαίνεται να απο-

λαμβάνουν τη νέα τους καθημερινότητα, παρά 

τις όποιες αρχικές ενστάσεις. Αναβάτες δικύκλων 

σβήνουν τις μηχανές τους, αν πρέπει να διασχί-

σουν τον πεζόδρομο και τα τσουλάνε με τα χέρια. 

Μια νέα συνθήκη, η οποία φυσικά και έχει και αυτή 

τους παραβάτες της, που δεν έχουν πιάσει ακόμα 

το νόημα.

Επιστροφή στην πραγματικότητα των υπόλοιπων 

πεζοδρόμων του κέντρου. Αιόλου, Ερμού οι με-

γάλες και πολυσύχναστες, Θησέως, Ρόμβης, Αγί-

ου Μάρκου, οι πιο μικρές, εκεί που το πρόβλημα 

μεγεθύνεται. Οι ώρες τροφοδοσίας όπως ορίζο-

νται βάσει νόμου είναι 07.00-10.30 και 14.30-17.30. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Α-

θηνών, αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις, ειδικά 

για το κέντρο της Αθήνας, δημιουργούν σοβαρά 

προβλήματα στην τήρηση ενός σαφούς και λει-

τουργικού πλαισίου, με αποτέλεσμα να γίνονται 

συχνές παραβάσεις. 

Ώρα τροφοδοσίας λοιπόν στο κέντρο της Αθή-

νας και στην οδό Ερμού είναι επίσης ώρα αιχμής 

για τους επίδοξους shoppers. Οχήματα τροφοδο-

σίας (που πολλές φορές φαίνεται ότι ξεπερνούν 

το επιτρεπτό όριο βάρους το οποίο σύμφωνα με 

το δακτύλιο του ’16 -’17 είναι 2.200 τόνοι) κατηφο-

ρίζουν την Ερμού με χαμηλή ταχύτητα παρεμπο-

δίζοντας περαστικούς, αλλά και εργαζόμενους, 

όπως μία καθαρίστρια του δήμου που εκείνη την 

ώρα φροντίζει για την καθαριότητα του πεζόδρο-

μου και ταυτόχρονα προσπαθεί να κάνει χώρο για 

ένα φορτηγάκι. Ιδιωτικά οχήματα που φυσικά δεν 

εξαιρούνται και δεν θα έπρεπε να διέρχονται τον 

μεγάλο εμπορικό πεζόδρομο, στρίβουν από τη 

Νίκης και κόβουν στις αρχές της πεζοδρομημένης 

Ερμού για να βγουν στη Φιλελλήνων. Στην οδό Θη-

σέως ένα τροφοδοτικό όχημα έχει μπλοκάρει την 

είσοδο από Κολοκοτρώνη, όμως αυτό δεν εμποδί-

ζει σε τίποτα δίκυκλα που δεν έχουν καμία ορατό-

τητα για τυχόν διέλευση πεζού ή άλλου οχήματος 

(δεδομένων των συνθηκών) να σφηνώνονται στο 

κενό που έχει αφήσει το φορτηγό για να βγουν 

είτε στην Κολοκοτρώνη, είτε στην Περικλέους. 

Μάλιστα μπροστά από το τροφοδοτικό όχημα, υ-

πάρχει παρκαρισμένο Ι.Χ. Παρόμοιο το σκηνικό και 

στη Ρόμβης, όπου πολλά είναι και τα σταθμευμένα 

δίκυκλα, αλλά και τα Ι.Χ. Με τέτοιες εικόνες είναι 

εύλογο να αναρωτηθεί κανείς πόσο έτοιμοι είναι οι 

Αθηναίοι για ένα πεζοδρομημένο εμπορικό τρίγω-

νο. Στη 45λεπτη βόλτα μας, εντοπίσαμε τουλάχι-

στον 60 οχήματα να διέρχονται από πεζόδρομους 

(εξαιρώντας φυσικά τα οχήματα τροφοδοσίας τις 

ώρες που αναφέρθηκαν παραπάνω) και περισσό-

τερα από 40 παρκαρισμένα. 

αρχιτέκτονας και project 
manager του Athens Trigono, 

όπως ονομάζεται το πρόγραμ-

μα πιλοτικής ανάπλασης, Ελί-

να Δάλλα, εξηγεί στην Athens 

Voice το στόχο της πρωτοβου-

λίας για την πιλοτική αναβάθ-

μιση του εμπορικού τριγώνου της Αθήνας, αλλά 

και λίγα πράγματα για την παιδεία των Αθηναίων 

πολιτών αναφορικά με τους πεζόδρομους και τη 

λειτουργία τους. Όπως αναφέρθηκε και παραπά-

νω, οι πρώτοι τέσσερις δρόμοι του πιλοτικού προ-

γράμματος που έχουν ήδη δοθεί στο κοινό ήταν 

θεσμοθετημένοι πεζόδρομοι στα χαρτιά εδώ και 

16 χρόνια. Ποιοι άλλοι δρόμοι προορίζονται για 

πεζόδρομοι και ποιοι τελικά θα γίνουν;

Στο εμπορικό τρίγωνο περιλαμβάνονται και οι αρ-

τηρίες: Περικλέους (που συνεχίζει ως Αθηναΐδος 

και γίνεται Αγίας Ειρήνης), η οδός Αθήνας, η Ευρι-

πίδου, η Πραξιτέλους (που συνεχίζει ως Λέκκα) και 

η Κολοκοτρώνη. Είναι κάποια από αυτές θεσμοθε-

τημένη πεζόδρομος; Δεν μάθαμε ποτέ με σιγουριά 

καθώς μετά από ένα μαραθώνιο τηλεφωνημάτων 

σε Δήμο και Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-

ρών, κανείς δεν βρέθηκε να απαντήσει στο ερώ-

τημά μας ή να μας παραπέμψει στο σχετικό Φ.Ε.Κ., 

ενώ στο «Γραφείο Τριγώνου» έχουν ανατεθεί συ-

γκεκριμένοι δρόμοι και έτσι, δεν γνωρίζουν για τις 

παραπάνω οδούς πολλά με σιγουριά. 

Υποθετικά, όμως, θα μπορούσαμε να δούμε κά-

ποια υλοποίηση σε αυτούς τους δρόμους; Θα μπο-

ρούσαν έστω να πεζοδρομούνται μετά τις 9 το 

βράδυ όπως στα νησιά; Η κ. Δάλλα εξηγεί: «Σε αυτό 
δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Έχει σημασία να 
ειπωθεί ότι η θεσμοθέτηση πεζόδρομων δεν είναι αρ-
μοδιότητα του Δήμου Αθηναίων. Εμπλέκονται πολλά 
υπουργεία και κατά συνέπεια ο Δήμος δεν μπορεί 
να αποφασίσει μόνος του για την πεζοδρόμηση κά-
ποιου δρόμου, ή για την αλλαγή του ωραρίου τροφο-
δοσίας, για παράδειγμα. Άλλωστε αυτά τα πράγματα 
στην Ελλάδα είναι χρονοβόρα και εμείς θέλουμε άμε-
σα αποτελέσματα. Σίγουρα πάντως για να γίνει αυτό 
θα πρέπει να προηγηθεί μια σύγχρονη κυκλοφορια-
κή μελέτη». Σειρά στο εμπορικό τρίγωνο μετά τους 

τέσσερις νέους δρόμους που θα παραδοθούν στις 

6 Ιουλίου, πάντως, έχει η οδός Αβραμιώτου. 

«Δεν το βλέπουμε μονοδιάστατα, μόνο σαν πε-
ζοδρόμηση, αλλά συνολικότερα σαν αναβάθμιση 
της περιοχής. Οι δρόμοι αυτοί δεν λειτούργησαν πότε 
ως πεζόδρομοι οπότε εμείς πάμε με τη λογική του 
reverse engineering. Ξεκινάμε και δουλεύουμε πρώτα 
με τη λειτουργία της περιοχής για να καταλήξουμε 
στην πεζοδρόμηση. Δεν ζωγραφίσαμε σχέδια στους 
δρόμους και βάλαμε σημαιάκια γιατί είμαστε ένα υ-
παίθριο νηπιαγωγείο, αλλά για να τραβήξουμε την 
προσοχή και να γίνει συζήτηση. Υπάρχει τέτοια αλλο-
τρίωση στην πόλη που κάποια πράγματα δεν τα προ-
σέχουμε εδώ και χρόνια. Έχει πέσει το αισθητικό μας 
επίπεδο και δεν μας ενδιαφέρουν για παράδειγμα οι 
κολλημένες αφίσες στους τοίχους, όπως δεν μας εν-
διαφέρει και το σταθμευμένο όχημα πάνω στον πεζό-
δρομο. Στόχος μας είναι το εμπορικό τρίγωνο να γίνει 

ένας ελκυστικός προορισμός πρώτα για τους ίδιους 
τους Αθηναίους κι έπειτα για τους υπόλοιπους επισκέ-
πτες. Να φτάνουν οι Αθηναίοι ευχάριστα και εύκολα 
στη δουλειά τους, να κάνουν ευχάριστα και εύκολα τα 
ψώνια τους, να περνά η μέρα τους όμορφα».

Οι αντιδράσεις φυσικά από τους καταστημα-
τάρχες ήταν αναμενόμενες, καθώς θεωρούν πιο 

σημαντικό το να μπορεί κάποιος να σταθμεύσει 

ακριβώς έξω από το μαγαζί, είτε κανονικά, είτε με 

αλάρμ, για να πραγματοποιήσει μία αγορά, παρά 

το να περιμένουν τον περαστικό να συνειδητοποι-

ήσει ότι αυτός ο δρόμος είναι πεζόδρομος και να 

τον εντάξει στην καθημερινή του βόλτα. «Περάσα-
με 1,5 μήνα στους δρόμους αυτούς εξηγώντας στους 
καταστηματάρχες της περιοχής, πόσο καλύτερη θα 
είναι η καθημερινότητά τους. Τους κατανοούμε που 
αντιδρούν. Στο ερωτηματολόγιο που συμπληρώθη-
κε από 1.500 επισκέπτες του εμπορικού τριγώνου, 
το 80% απάντησε πως κατεβαίνει με το ιδιωτικό του 
όχημα στο κέντρο, όχι μόνο για τη δουλειά του αλλά 
και για τη διασκέδασή του ή τα ψώνια του. Ο Αθηναί-
ος δυστυχώς έχει μάθει να παρκάρει το αυτοκίνη-
τό του ή το μηχανάκι του ακριβώς μπροστά από τον 
προορισμό του. Το να του πεις να περπατήσει δέκα 
λεπτά από μία στάση του μετρό ως εκεί που πρέπει 
να πάει, του φαίνεται πολύ. Έτσι το πάμε κι εμείς λίγο-
λίγο. Πρώτα πέντε λεπτά, τρία λεπτά. Στη Βύσσης οι 
καταστηματάρχες έχουν αρχίσει και βιώνουν ήδη την 
αλλαγή και οι αρχικές τους αμφιβολίες έχουν καμ-
φθεί. Απλά αν ο άλλος δεν δει τη διαφορά στο ταμείο 
του, είναι πολύ δύσκολο να πειστεί».

Στην Καρόρη τουλάχιστον πέντε δίκυκλα έ-

χουν περάσει αγνοώντας της σημάνσεις που έχει 

τοποθετήσει εκεί η ομάδα του Athens Trigono. «Η 
πόλη είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός. Πρέπει να 
το κατανοήσουμε αυτό. Δεν γίνεται και δεν θέλουμε 
να έχουμε δημοτική αστυνομία σε κάθε τετράγωνο. 
Μόνοι μας πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε ο ένας 
τον άλλο, να έχουμε στο νου μας τον πεζό, τη μητέ-
ρα με το καρότσι, τα ΑΜΕΑ. Έχουμε μάθει απλώς ότι 
υπάρχουν νόμοι που δεν τηρούνται κι συμπεριφερό-
μαστε ανάλογα. Υπάρχει σήμανση στους πεζόδρο-
μους η οποία αναγράφει τις ώρες τροφοδοσίας, κα-
θώς και τα οχήματα που επιτρέπεται να εισέρχονται 
σε αυτούς, η οποία όμως αγνοείται συστηματικά».

Εφόσον αγνοείται η σήμανση, μήπως στους 

νέους, αλλά και στους ήδη γνωστούς μας πεζό-

δρομους θα εξυπηρετούσαν τα κολονάκια; Η Ελίνα 

Δάλλα συνεχίζει: «Τα κολονάκια δεν θα ήταν αποτε-
λεσματικά εξαιτίας των δικύκλων. Πρέπει όμως να 
κατανοήσουμε ότι τα δίκυκλα δεν έχουν αντιμετω-
πιστεί με ρεαλιστικό τρόπο. Για πολλούς ανθρώπους 
είναι το μέσο εργασίας τους. Αν δεν υπάρχουν χώροι 
στάθμευσης, φυσικά και ο άλλος θα σκεφτεί να κα-
βαλήσει το πεζοδρόμιο, με ρίσκο να τον γράψουν. Για 
αυτό και ξεκινήσαμε την τοποθέτηση θέσεων στάθ-
μευσης για τα δίκυκλα στην Πολυκλείτου και τώρα 
λόγω της πεζοδρόμησής της τα απομακρύνουμε από 
εκεί και πάμε προς την Ευριπίδου. Το πρόστιμο για 
την αντικανονική συμπεριφορά των οδηγών προς 
τους πεζούς είναι 200 ευρώ και σας πληροφορώ ότι 
έχουν ήδη κοπεί τέτοια πρόστιμα».
Σύμφωνα με την Ελίνα Δάλλα το σημαντικό είναι 

να «ξεβολευτούμε», όπως λέει τρυφερά και να 

δούμε πόσο καλύτερη θα είναι η καθημερινότητά 

μας σε ένα κέντρο όχι μόνο πεζοδρομημένο, αλλά 

και καθαρό με όμορφες εικαστικές παρεμβάσεις 

και όχι άχαρες ταγκιές, με καθαρούς τοίχους από 

αφίσες που γίνονται στίβες κολλημένη η μία πάνω 

στην άλλη, με χώρο για όλους.  A
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Ο ΑθηνΑίΟς 
δυςτυχώς 

έχέί μΑθέί νΑ 
πΑρκΑρέί τΟ 

ΑυτΟκίνητΟ ́ η 
τΟ μηχΑνΑκί 
τΟυ Ακρίβώς 

μπρΟςτΑ ςτΟν 
πρΟΟρίςμΟ 

τΟυ. τΟ νΑ τΟυ 
πέίς νΑ πέρπΑ-

τηςέί δέκΑ
λέπτΑ ΑπΟ μίΑ 

ςτΑςη τΟυ 
μέτρΟ ώς έκέί 
πΟυ πρέπέί νΑ 

πΑέί, τΟυ 
φΑίνέτΑί 

πΟλυ.

1.  Ένας τυφλός άνδρας 
περπατά με το λευκό του 
μπαστούνι, ενώ ξυστά 
δίπλα του περνά ένα 
δίκυκλο, στον πεζόδρομο 
της Αιόλου. 

2.  Παρκαρισμένα Ι.Χ. και 
δίκυκλα που διέρχονται 
παράνομα. Οδός Ερμού, 
ώρα αιχμής. 

3. Πεζός και δίκυκλο 
διασχίζουν ταυτόχρονα 
τον πεζόδρομο της 
Θησέως από ένα στενό 
πέρασμα που έχει αφήσει 
παρκαρισμένο όχημα 
τροφοδοσίας, κλείνοντας 
την έξοδο προς 
Κολοκοτρώνη. 

4.  Δίκυκλα «κόβουν» 
στον πεζόδρομο της 
Αιόλου, από και προς 
Σταδίου. 

5. Τροφοδοτικό όχημα σε 
ώρες τροφοδοσίας 
διασχίζει την Ερμού. 
Παράλληλα, μία 
καθαρίστρια του Δήμου 
προσπαθεί να εργαστεί. 





 Πώς αποφασίσατε να φτιάξετε το Travel 
Food People; Ταξιδεύατε ήδη πολύ ή θέ-
λατε να… αρχίσετε να ταξιδεύετε πολύ; 
Δημήτρης Πάντα μας άρεσαν τα ταξίδια 
και μεγαλώνοντας και οι δυο θέλαμε να 
δούμε όλο και περισσότερα μέρη ανά τον 
κόσμο! Η ιδέα ξεκίνησε από ένα επαγγελ-
ματικό μου ταξίδι στο Βερολίνο. Είχα στη 
διάθεσή μου μόνο μερικές ώρες κι έψα-
χνα απεγνωσμένα κάποιο γνωστό για να 
μου δώσει τα σωστά info. Κατέληξα να 
χάνομαι στην πληροφορία, ψάχνοντας 
ώρες στο internet για μνημεία και εστιατό-
ρια. Τότε κατάλαβα την ανάγκη ενός συ-
νοπτικού online ταξιδιωτικού οδηγού με 
έμφαση στη φωτογραφία και το φαγητό. 
Στήσαμε το blog δουλεύοντας κατά κύριο 
λόγο τα σαββατοκύριακα, μαζί με ανθρώ-
πους που μοιράζονται το πάθος μας.

Υπάρχουν πια πολλά ταξιδιωτικά sites 
και blogs... Γιατί κάποιος να «ταξιδέψει» 
μαζί σας;
Δημήτρης Πολλή φωτογραφία, λίγο κεί-
μενο και πολύ στοχευμένες προτάσεις. Και 
όλα, μα όλα, δοκιμασμένα από εμάς. Αυτό 
που λέμε πληροφορίες από πρώτο χέρι…

Σας έχουν πει κάποιο ωραίο σχόλιο για 
το Travel Food People; 
Αναστασία Πρόσφατα μια φίλη μου που 
επισκέπτεται συχνά το Παρίσι, μου είπε 
ότι δοκίμασε τα εστιατόρια που προτεί-
νουμε και ξετρελάθηκε. Αυτό! Δεν υ-
πάρχει πιο ωραίο συναίσθημα από το να 
βλέπεις τον ενθουσιασμό και την αντα-
πόκριση των αναγνωστών σου. Τέτοιου 
είδους σχόλια μας κάνουν να νιώθουμε 
ότι συμμετέχουμε και μάλιστα έμπρακτα 
στο ταξίδι τους!

Μαζεύετε εμπειρίες από όλο τον κόσμο. 
Ε... πείτε μας κάτι δικό σας που θα έχετε 
να θυμάστε.
Δημήτρης Σε ένα ταξίδι στη Μήλο μάς 
πρότεινε φίλος το φούρνο του Μουρά-
του, έναν παραδοσιακό φούρνο με κατα-
πληκτικά προϊόντα και ιδίως πιταράκια! 
Μπαίνοντας, άρχισα δειλά δειλά να παίρ-
νω φωτογραφίες. Ξέρεις, δεν αρέσει σε 
όλους... Μόλις με είδε όμως η ιδιοκτήτρια 
με φώναξε μέσα στο εργαστήριο σαν να 
με ήξερε χρόνια. Καταλήξαμε να της λέμε 
για το blog ώσπου στο τέλος μάς έβαλε 
να δοκιμάσουμε διάφορα και εννοείται 
μας κέρασε τα πάντα! Κάτι τέτοιες απλές 
στιγμές που μοιράζεσαι το ίδιο πάθος με 
άλλους είναι και αυτές που μένουν.

Εκτός από εσάς τους δύο είναι κι άλλοι 
που γράφουν τις ταξιδιωτικές τους ανα-
μνήσεις στο Travel Food People; Είσαστε 
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Ταξίδι, Φαγητό, Άνθρωποι. 
Το νέο blog που θα τρελαθείς 
να διαβάζεις στο athensvoice.
gr έχει όλα αυτά που ψάχνεις 
για να γίνει το ταξίδι σου αξέ-
χαστη εμπειρία. Πετύχαμε την 
Αναστασία Χασιώτη και τον 
Δημήτρη Κόσσυφα (τα πρό-
σωπα πίσω από το blog) με τις 
βαλίτσες στο χέρι, έτοιμους 
για την επόμενη εξερεύνηση. 
Προλάβαμε και τους πήραμε 
κάποιες πληροφορίες.  

Της ΝΕΝΕΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΕΛΕ



όλοι ‘Έλληνες;
Αναστασία Ξεκινήσαμε ως μια μικρή ο-
μάδα Ελλήνων που μένουν σε διάφορες 
χώρες, και μεγαλώσαμε μέσω των γνω-
ριμιών μας με κόσμο από το εξωτερικό, 
αλλά και ενσωματώνοντας αναγνώστες 
που είχαν κάνει αίτηση για συμμετοχή 
στο blog. Έτσι λοιπόν εκτός από Έλλη-
νες, οι contributors μας είναι επίσης από 
την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γουατεμάλα, την 
Αυστραλία, ακόμα και το Πακιστάν. Αυτό 
μας βοηθά μάλιστα στο να παραμείνου-
με στο στόχο μας, δηλαδή την παροχή 
πληροφορίας από «locals». 

Μιλάνο, Hong Kong, Νέα Υόρκη, Αθήνα. Με 
ένα γρήγορο scroll ο επισκέπτης του Travel 
Food People αντλεί πληροφορίες και εικό-
νες από πολλές περιοχές του κόσμου. Ποια 
πόλη είναι η δική σας αγαπημένη; 
Αναστασία Η Βοστώνη! Εκεί πέρασα 3,5 
χρόνια σπουδάζοντας και την αγάπησα 
για την ομορφιά, την αισθητική, τον κόσμο 
της. Είναι μια τελείως διαφορετική πτυ-
χή της Αμερικής. Θεωρώ ότι κατάφερα να 
γνωρίσω και να μάθω κάθε γωνιά της αλλά 
και να δοκιμάσω τις πολλές international 
κουζίνες που προσφέρει. Σε μαγεύει, και 
έχει και καλό φαγητό (χαχαχα).
Δημήτρης Εμένα οι Κυκλάδες – μαγικό 
μέρος. Αλλά γίνομαι γραφικός ε;

Παθιασμένοι ταξιδιώτες ή περίεργοι 
foodies; Τι σας περιγράφει καλύτερα;
Δημήτρης Αυτά τα δυο ταυτίζονται πά-
ντα! Το φαγητό παίζει για όλους μας κυ-
ρίαρχο ρόλο σε ένα ταξίδι. Μέσα από τις 
γεύσεις μπορείς να γνωρίσεις και να μά-
θεις πολλά πράγματα για έναν τόπο. 

Ένα άλλο πολύ ζωντανό κομμάτι του 
blog είναι η κατηγορία «People». Ζωές 
ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Πού τις 
ξετρυπώνετε όλες αυτές τις ιστορίες;
Αναστασία Αναπόφευκτα όταν απολαμ-
βάνουμε έναν ενδιαφέροντα προορισμό, 
ένα ωραίο γεύμα κτλ προσπαθούμε να 
μάθουμε περισσότερα για αυτό. Πρέπει 
να ζεις τις εμπειρίες, και όχι απλά να τις 
φωτογραφίζεις. Κάπως έτσι προκύπτουν 
οι ιστορίες μας.

Ταξιδεύετε πολύ, τρώτε περισσότερο, 
γνωρίζετε συνεχώς ενδιαφέροντες αν-
θρώπους. Μοιάζει με την ιδανική δου-
λειά. Είναι;
Δημήτρης Αυτή τη στιγμή δεν το βλέ-
πουμε σαν μια δουλειά. Όλοι μας αρθο-
γραφούμε ιστορίες που προκύπτουν 
από τον ελεύθερό μας χρόνο. Και νομίζω 
αυτό είναι που κάνει το περιεχόμενό μας 
και πολύ πιο αληθινό. Πιο προσιτό.

Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον; 
Δημήτρης Διαρκώς μαθαίνουμε. Ένα 
χρόνο τώρα έχουμε εμβαθύνει αρκετά 
σε Ελλάδα, Ιταλία, Αγγλία και Β. Αμερι-
κή και έτσι δημιουργήσαμε την ενότητα 
Locations… μια ολοκληρωμένη ματιά για 
τους προορισμούς που γνωρίζουμε πολύ 
καλά. Στόχος μας είναι να διατηρήσου-
με μια μικρή σχετικά ομάδα, ενώ έχουμε 
ήδη αρχίσει να απλωνόμαστε σε Μέση 
Ανατολή και Ασία.

Στα άμεσα σχέδια είναι να δημιουργή-
σουμε μια υπηρεσία μέσω της οποίας ο 
οποιοσδήποτε ταξιδιώτης θα έχει τη δυ-
νατότητα να λάβει μέσα σε 24 ώρες προ-
σωποποιημένες προτάσεις για προορι-
σμούς τους οποίους ακόμα δεν καλύ-
πτουμε. A
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Σκηνοθέτες μέσα στους κήπους
Οι Blitz µε το «Το Ινστιτούτο της παγκόσμιας μοναξιάς» 

και η Γεωργία Μαυραγάνη µε το «Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι» µ’ έναν 
τρόπο συναντώνται, καθώς οι παραστάσεις τους διαδραµατίζονται σε κήπους

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ

   ΓΙΑΤΡΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ

Η νέα δουλειά των Blitz «Το Ινστιτούτο της παγκό-
σµιας µοναξιάς» εµπνέεται από το «Μαγικό βουνό», 
µόνο που εδώ τη θέση της φυµατίωσης την έχει 
πάρει η µοναξιά. Η σκέψη τους µας ιντρίγκαρε και 
θελήσαµε να µάθουµε περισσότερα.

Αναζητώντας πώς θα δηµιουργήσουµε αυτό το ιν-
στιτούτο αυτοµάτως η σκέψη µας πήγε στο “Μαγι-
κό βουνό” του Τόµας Μαν. Mας ενέπνευσε για την 
ατµόσφαιρά της παράστασής µας. Χρησιµοποι-

ούµε µάλιστα κάποια κοµµάτια του βιβλίου – άλλα 
ατόφια και άλλα λίγο αλλαγµένα. 

Σκοπός του ινστιτούτου είναι να γιατρεύει τους ανθρώπους 
που έχουν προσβληθεί από την παγκόσµια επιδηµία της  
µοναξιάς. Τα συµπτώµατα αυτής της “ασθένειας” εκτός από 
ψυχικά είναι και σωµατικά. H θεραπεία έχει στόχο να τους 

µαθαίνει πώς να συναναστρέφονται µε άλλους ανθρώ-
πους, πώς να κάνουν ερωτική εξοµολόγηση και όσα πρέπει 
ώστε να δηµιουργήσουν πάλι σχέσεις. 

Αυτούς που βλέπουµε είναι επτά ασθενείς στη ρουτίνα µίας 
ηµέρας. Τους παρακολουθούµε καθώς µιλούν για το θά-
νατο και τη µοναξιά, να ακούν, στα πλαίσια της θεραπείας, 
αποσπάσµατα από λογοτεχνικά έργα που εξυµνούν τις αν-
θρώπινες σχέσεις, να κάνουν ασκήσεις προκειµένου να 
βελτιώσουν την ικανότητά τους να γίνουν φίλοι ή να ερω-
τευτούν, να µαθαίνουν χορό για να νιώσουν τη χαρά που 
προσφέρει η οµαδικότητα κ.λπ. 

Όλα αυτά συµβαίνουν σε ένα από τα “πλατό” του ινστιτού-
του, στα οποία γίνονται προσοµοιώσεις εξωτερικών χώ-
ρων. Ο χώρος εδώ είναι ένας κήπος. Τίποτα όµως 
δεν προδίδει την εποχή, γιατί θέλαµε να δείξου-
µε πως το θέµα της µοναξιάς είναι διαχρονικό, 
ασχέτως από τον τρόπο αντιµετώπισης».

30/6 - 1/7, 21.00, Πειραιώς 260 (Η΄)
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ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΕΡΥΣΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Η Γεωργία Μαυραγάνη σκηνοθετεί το έργο 
του Τένεσι Γουίλιαµς και µας αποκαλύπτει την 
ανάγνωσή της σε αυτό.

Η αλήθεια είναι πως κάτι συνέβηκε στην 

προσωπική µου ζωή που µου θύµισε το 

συγκεκριµένο έργο του Τένεσι Γουίλιαµς κι 

έτσι ήταν –σχεδόν– αυτονόητο ότι έπρεπε 

να ασχοληθώ µαζί του. Εξάλλου ένιωθα την ανά-

γκη να σκηνοθετήσω ένα αµιγώς θεατρικό κείµενο 

γι’ αυτό και στην παράστασή µας θα το ακούσουµε 

ατόφιο, χωρίς επιπλέον προσθήκες ή αφαιρέσεις. 

Εκείνο που είναι διαφορετικό από τις κλασικές προ-

σεγγίσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σκηνικό χώ-

ρο, είναι πως σε εµάς το έργο διαδραµατίζεται στον 

κήπο του Σεµπάστιαν.  Νοµίζω πως µε αυτό τον τρόπο 

ο Σεµπάστιαν υπάρχει στο έργο όχι µόνο µέσα από 

τις διηγήσεις των άλλων, αλλά και από κάτι που ο ί-

διος δηµιούργησε ή τις αντιδράσεις του κήπου στο 

άκουσµα του ονόµατός του. Θα έλεγα πως αυτός ο 

κήπος προσδίδει στο έργο µια µεταφυσική διάστα-

ση και εξυπηρετεί τη βασική ιδέα της παράστασης 

που κρύβεται σε ένα µπουκέτο από τριαντάφυλλα.

Αλλο ένα σηµείο που αποκαλύπτει την ανάγνωσή 

µας είναι ότι αφού ο Σεµπάστιαν ήταν ένας ποιητής  

το τέλος του αντιµετωπίζεται σαν να ήταν το τελευ-

ταίο του ρεαλιστικό ποίηµα. Ένα τέλος που όλοι οι 

ήρωες θα το αποδεχτούν σαν να έχουν βρει κοµµάτι 

του χαρακτήρα τους µέσα του. 

Τέλος, για εµάς το πλήθος των παιδιών δεν συµβολί-

ζει οµοφοβικές ενοχές – κάθε άλλο. Το γεγονός δε ότι 

ο Γουίλιαµς δεν καταδικάζει την πράξη των παιδιών, 

αλλά επιµένει πως πρόκειται για πεινασµένα παιδιά, 

έχει την αξία του και µας συνδέει και µε σηµερινά γε-

γονότα. Ο Σεµπάστιαν δεν είναι ένας µάρ-

τυρας µε τη θρησκευτική έννοια, είναι 

ένας άνθρωπος που βρίσκεται µάρτυρας 

της απελευθέρωσης των ενστίκτων».

4 & 5/7 21.00, Πειραιώς 260 (∆)

∆ιβάστε ολόκληρες 
τις συνεντεύξεις στο site 

www.greekfestival.gr 

29 ΙΟΥΝΙΟΥ - 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 A.V. 19 



20 A.V. 29 ΙΟΥΝΙΟΥ - 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Τα χρώματα της Πίστης
Ο Στράτος Καλαφάτης και το Άγιο Όρος σε μια chiaroscuro διαρκή συνομιλία, τεκμήριο τόπου και ανθρώπων 

Του ΣΤέφανΟυ ΤΣιΤΣΟπΟυλΟυ
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Ένα οδοιπορικό στο Άγιο Όρος. Ένα διαρκές πήγαι-
νε και έλα στην Αθωνική Πολιτεία με πλεούμενα 
και μουλάρια, με σκληρές πεζοπορίες σε κελιά και 
μονές, σε σπηλιές και μικρά ησυχαστήρια. Χα, πάω 
στοίχημα πως του χρησίμεψαν τελικά οι σπουδές 
του στη Γυμναστική Ακαδημία, άσε που ξαναέπιασε 
αθλητικές επιδόσεις αντοχής, όπως τότε παλιά που 
ήταν πανελληνιονίκης, ασχέτως αν προτίμησε να 
διαλέξει τη φωτογραφία ως «άθλημα» ο Στράτος 
Καλαφάτης. «Άθως - Τα χρώματα της Πίστης». 
Παρατηρώ μία μία τις φωτογραφίες που από την 1η 
Ιουλίου έως και το τέλος Σεπτεμβρίου θα εκτεθούν 

στον Τεχνοχώρο «Αποθήκη» του Δήμου Σιθωνίας, 
καθώς η έκθεσή του, συμπαραγωγή του με το Μορ-
φωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, περιοδεύει 
αδιαλείπτως σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις –τε-
λευταίος σταθμός στο μουσείο Ménage της Αγίας 
Πετρούπολης– μα και στην ελληνική επικράτεια, 
και με πιάνει ένα δέος. Ο Καλαφάτης είναι ένας α-
κούραστος ταξιδιώτης, ιχνηλάτης και καλλιτέχνης 
όπου κάθε του δουλειά, συνδεδεμένη με οποιονδή-
ποτε τόπο, φωτίζει πολυπρισματικά τις συνθέσεις 
τοπίων μα και ανθρώπων. Τους εμπλέκει σε ένα α-
διάσπαστο όλον. Φέρνει στην επιφάνεια τα αθέατα, 

υπό μορφή μιας θέασης που αποτελεί στην ουσία 
και τη σφραγίδα, τη μοναδικότητα του έργου του: 
στο Άγιο Όρος η σύλληψή του συντίθεται μέσα από 
προσμίξεις. Οργιώδεις λόχμες, σκαμμένα πρόσωπα 
μοναχών, σκληρά λόγω ασκητικής μα και τοπίου. 
Μα και κοντράστ: τρυφερά καλογερούδια που ακτι-
νοβολούν αγγελική αθωότητα. 
Ο Καλαφάτης είναι γκράντε μετρ της αποτύπωσης 
του νοερού, του ιερού, του απόλυτα ιερού, οι εικό-
νες του παραβλέπουν και προσπερνούν το προφα-
νές. Πίσω από τον Σταυρό. Γλιστρούν, ακόμα κι όταν 
τα πορτρέτα του είναι μετωπικά, σε όλο το φάσμα 
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Μπορεί κάποιος πολύ πιστός να φτάσει στο Όρος, 
να μην καταλάβει τίποτε, και κάποιος αδιάφορος 

για τα θέματα της πίστης και του Θεού να τα δει όλα
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της στιγμής και της ατμόσφαιρας, όπως εμπεριέ-
χονται στο κάδρο. Αναζητά την ψίχα, το μεδούλι, 
κάτω από την επιφάνεια των σκληρών κοντράστ ή 
των κορεσμένων χρωμάτων, ναι, ο τύπος παράγει 
ένα αναγεννησιακό chiaroscuro. Αποκαλύπτει 
πλούτο αόρατων φωτοπηγών, που ξεπηδούν μέσα 
από το μαύρο της στολής των μοναχών. Μια ιδιαί-
τερη «ποπ» γλώσσα είναι η ματιά του. Που όμως 
διαρρηγνύει την αληθοφάνεια και συνάδει με όλα 
όσα συνιστούν την Αθωνική Πολιτεία: ευαισθησία 
μα και αυστηρότητα, κανόνας και υπακοή, μα και 
ταυτόχρονα μια άναρχη προσέγγιση του άχραντου 
σύμπαντός της. Χρυσοποίκιλτος αμφιακός πλού-

τος και πενία υλική, αγάπη και νόμος, πατερική 
διδασκαλία και προσωπικές συζητήσεις. 
Ο Καλαφάτης μοιάζει να μην υπάρχει, μοιάζει αό-
ρατος, σαν να μην αναταράζει τον ρου της ζωής, τα 
υποκείμενά του, νερά, σύννεφα, άνθρωποι, σκή-
τες στα βράχια είναι ψηφίδες που σαν από μόνες 
τους υμνούν το ελάχιστο. Το ένα. Το ζητούμενο 
δηλαδή της ύπαρξης για όσους κατέχουν το κλει-
δί-αλγόριθμο ζωής που επιτάσσει μια επίσκεψη 
για λίγο ή επί μακρόν στο Άγιο Όρος. Αγγίζουν 
θραυσματικά, νυν και αεί, την ουσία του Ενός. 
Τα «Χρώματα της Πίστης» είναι μια παγκόσμιας 
εμβέλειας κονσέπτσια, μιλάμε άλλωστε για τον 

Στράτο Καλαφάτη, που η δουλειά του εκτίθεται 
καιρό τώρα διαπλανητικά, προσδίδοντάς του τον 
τίτλο του καλλιτέχνη που έσπασε τα στενά όρια της 
Θεσσαλονίκης και της χώρας. Αυτό βέβαια κάθε 
άλλο παρά ακριβοθώρητο τον κάνει! Τις προάλλες 
οδηγώντας μέσα στην αποπνικτική και ασθμαί-
νουσα Τσιμισκή, τον είδα με το κόκκινο ποδήλατό 
του να διασχίζει αμέριμνος την πόλη, χρησιμοποι-
ώντας τη λωρίδα των λεωφορειοποδηλατών. Ας 
του στείλω, σκέφτηκα, μερικές ερωτήσεις. Ποτέ, 
στο κάτω κάτω, μια κριτική ή μια γνώμη δεν μπο-
ρεί να περιγράψει καλύτερα τον καλλιτέχνη, πέρα 
από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
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ι λάθος διάβασες στο «προλο-

γικό» κείμενό μου; Αναρωτιέ-

μαι, ξέρεις, αν όντως κατάφερα 

να σε «πιάσω» ή να έρθω κοντά 

στο μυαλό σου, όταν ξεκίνησες αυτή 

τη δουλειά. Η οποία, ειρήσθω, ολοκλη-

ρώθηκε ή θα επιστρέφεις εκεί για να 

την ανανεώνεις; Είναι πολύτιμα τα 

θεωρητικά κείμενα για την τέχνη και 

ακόμα περισσότερο για τη φωτογρα-

φία. Στα τριάντα χρόνια ενασχόλησής μου με 

το μέσο λίγοι επιδίωξαν να περιγράψουν με 

λόγια ό,τι κάνω με εικόνες και για αυτό σε ευ-

χαριστώ. Την ίδια στιγμή, για να είμαι ειλικρι-

νής, κανένα κείμενο και κανένας θεωρητικός 

δεν μπορεί να προσεγγίσει την ψίχα και την 

ουσία ενός έργου τέχνης, πράγμα που ανα-

ζητεί με αγωνία και ο ίδιος ο δημιουργός. Σε 

ό,τι αφορά την Αθωνική πολιτεία, πίστευα ότι, 

μετά τα είκοσι πέντε ταξίδια και τις διακόσιες 

ημέρες που χρειάστηκα για να περιγράψω 

τα χρώματα της πίστης, δεν θα επιστρέψω 

ποτέ ως φωτογράφος. Με διέψευσε ένα πρό-

σφατο ταξίδι. Ήταν μια επιστροφή στον τόπο 

του εγκλήματος, ένας φόρος τιμής σε ό,τι μου 

πρόσφερε αυτός ο τόπος. Μια ευχάριστη έκ-

πληξη, οι νέες εικόνες που προέκυψαν και 

παρουσιάζω στη Νικήτη. Άλλωστε, όπως μου 

είπε και ο φίλος μου, ο Ιουστίνος ο Συμωνο-

πετρίτης: «Όποιος πιει νερό από τις Καρυές 

πάντα επιστρέφει εκεί».

 

Χρειάζεται να πιστεύει ο ξένος που θα επισκε-

φθεί το Όρος για να νιώσει; Κι εσύ; Πιστεύεις, 

και γι’ αυτό ένιωσες; Ήσουν αγνωστικιστής 

μα στην πορεία πίστεψες; Τι από τα δύο; Τι 

σου συνέβη εσωτερικά και κατά τη διάρκεια 

της υλοποίησης των εικόνων και τι σου συμ-

βαίνει τώρα που απέχεις από το «υποκείμε-

νο»; Πόσο Όρος κουβαλούσες και κουβαλάς 

μέσα σου; Υπάρχουν έννοιες, όπως της πί-

στης, του έρωτα, του φόβου του θανάτου, 

που είναι δύσκολο να προσδιοριστούν και 

να περιγραφούν με απλουστεύσεις. Μπορεί 

κάποιος πολύ πιστός να φτάσει στο Όρος, να 

μην καταλάβει τίποτε, και κάποιος αδιάφο-

ρος για τα θέματα της πίστης και του Θεού 

να τα δει όλα. Προσωπικά έφτασα εκεί με την 

ιδιότητα του φωτογράφου και το ενδιαφέ-

ρον και η αγωνία μου περιορίστηκε στην α-

ναζήτηση απαντήσεων που αφορούσαν την 

οπτικοποίηση του μοναδικού και δύσκολου 

αυτού τόπου. Η οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή 

της θρησκευτικής ή άλλης συγκίνησης θα 

με μπέρδευε και θα με απομάκρυνε από το 

στόχο. Η μεγάλη αγωνία ήταν να κατανοήσω 

και να βρω τον τρόπο της σωστής προσέγγι-

σης, με δεδομένο τον απόλυτο σεβασμό και 

την ειλικρίνεια απέναντι στους ανθρώπους 

και τον τόπο που με φιλοξένησαν. Κουβαλώ 

μέσα μου πολύ Άγιο Όρος, πολλή Καβάλα, 

πολλή Σκόπελο, πολλή Ιαπωνία και τη θάλασ-

σα του Αρχιπελάγους που με μεγάλωσε και 

με ταξιδεύει.

 

Ο μέγας Πέτερσεν, που γνωρίζω πόσο αγα-

πάς, σε σεμινάριο που παραχώρησε παλιά στο 

στούντιό σου, θυμάμαι να συμβουλεύει τους 

νέους φωτογράφους να ξεκινούν από αυτό 

που τους ταράζει, τους φοβίζει ή τους φαίνε-

ται μη οικείο. Εσύ; Ποια είναι η μόντα σου και 

πόσο της παρέκκλινες ή της συνέκλινες κατά 

τη διάρκεια της αγιορείτικης «ενασχόλησης»; 

Η προσωπική οδηγία προς τους μαθητές μου 

είναι να φωτογραφίζουν αυτό που αγαπούν 

και τους δίνει χαρά. Είναι πολύ κοντά τα όρια 

μεταξύ αυτού που αγαπάμε και αυτού που 

φοβόμαστε. Επί της ουσίας είναι η ίδια αρχή 

με αυτή του Άντερς, μόνο που ξεκινάμε από 

διαφορετικές αφετηρίες. Οι διαφορετικές 

διαδρομές φανερώνονται στη δουλειά μας. 

 

Δείχνεις να ελκύεσαι από περιχαρακωμέ-

νους βιότοπους. Καμιά φορά ανατρέχω, βλέ-

πεις, στη δουλειά σου στη Σκόπελο, μα και 

τώρα στο Όρος. Θεωρώ ειλικρινά πως διαθέ-

τεις μια «παπαδιαμάντεια» ματιά: εξορύξεις 

εις βάθος, κατάδυση στο μεταφυσικό. Και 

την ίδια στιγμή, ξαναβλέποντας την απερα-

ντοσύνη του «Αρχιπελάγους», λέω, μπα, ι-

δέα μου είναι, λειτουργεί ο τύπος υπό όλες 

τις συνθήκες: μακριά, κοντά, πεπερασμένα 

ή αχαρτογράφητα, έχεις διακυμάνσεις - άρ-

νηση να γκετοποιηθείς σε ένα. Πώς ορίζεσαι, 

Στράτο;

«Ελκύομαι από περιχαρακωμένους βιότο-

πους…» Είναι μια εύστοχη περιγραφή της 

δουλειάς μου. Μέσα από όλα αυτά τα χρόνια 

φωτογράφισης έχω αναπτύξει ένα εμμονικό 

ενδιαφέρον για περιχαρακωμένους τόπους 

και ερμητικά κλειστές κοινωνίες. Είναι η ίδια 

συνθήκη που συνάντησα στο νησί της Σκο-

πέλου, στη Saga της Ιαπωνίας, στο Άγιο Όρος, 

στην ιδιόμορφη κοινωνία των performers 

και των bodybuilders. Σε αυτά τα «σφιχτά» 

θέματα, επιβάλλω μια οπτική με τετράγωνο 

φορμά, έντονο χρώμα, διάχυτο φλας. Τολμη-

ρά «όμορφες» εικόνες. Η απόλυτη απενοχο-

ποίηση του ωραίου.

Τι είπαν τα «μοντέλα», όταν είδαν τις αποτυ-

πώσεις σου/τους; Ευλόγησαν ή έκαναν το... 

σταυρό τους; Και μίλησέ μου για την εκεί κα-

θημερινή διαβίωση και γνωριμία μαζί τους. 

Πώς τους «ξεκλείδωσες»; Είναι εντυπωσιακό 

το πόσο δεν φαίνεσαι. Το πώς αποτυπώνεις, 

σαν να άφησες την κάμερα ανοιχτή, να έφυ-

γες κι, όταν επέστρεψες, όλα να είχαν κατα-

γραφεί με την αγιοσύνη που τους πρέπει! 
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τους μοναχούς από 

τους υπόλοιπους ανθρώπους που έχω φω-

τογραφίσει. Όπως παντού, όλα είναι θέμα 

προσέγγισης. Είναι θέμα χρόνου να καμ-

φθούν οι όποιες αμφιβολίες και αντιστάσεις 

απέναντι στο φωτογράφο. Ειδικά στο Άγιο Ό-

ρος όλα ισορροπούσαν μεταξύ της κοσμικό-

τητας της φωτογραφίας και της ανθρώπινης 

φύσης των μοναχών.  Αναφέρω χαρακτηρι-

στικά στην εισαγωγή του βιβλίου μου: «…όλα 

αυτά σε τυχαίες ή προγραμματισμένες συνα-

ντήσεις. Λιγόλογες, αποκαλυπτικές, γεμάτες 

πιθανότητες που αθόρυβα μας έβαζαν στο 

ρόλο μας. Εγώ “o επίσημος φωτογράφος”, 

κατά τον Αρσένιο, και αυτοί “οι γέροντες του 

κελιού, μοναχοί, δόκιμοι ή κοσμικοί”. Ειλικρι-

νείς και εκτεθειμένοι, ανταλλάσσουμε βλέμ-

ματα, κάποιος παραδίδεται πρώτος στις ορέ-

ξεις του άλλου και μετά σιωπά. Ακολουθεί 

ένα άλλο κελί, άλλοι άνθρωποι, μια άλλη συ-

νάντηση, κάποιες άλλες εικόνες». A

«Στράτος Καλαφάτης: Άθως / Τα Χρώματα της Πίστης». Επιμέλεια: Στράτος Καλαφάτης, Μιχάλης Μουστάκας
Τεχνοχώρος Αποθήκη, Παραλία Νικήτης, 1/7 - 30/9.



➁

Με ποια κριτήρια επιλέγετε τους ηθοποι-
ούς με τους οποίους συνεργάζεστε;Τις 
περισσότερες φορές συνεργάστηκα με ηθο-
ποιούς που ήταν δίπλα μου. Πρέπει να είναι 
άνθρωποι ευγενικοί, με ήθος, αφοσιωμένοι 
στην τέχνη με σοβαρότητα και συνέπεια. Να 
πιστεύουν πως το θέατρο είναι πηγή ευφορί-
ας και ότι για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να 
το υπηρετήσουν σωστά. Αν πας να το οικειο-
ποιηθείς, τότε το συναίσθημα χωρίζεται και 
δημιουργείται άλλος κόσμος, ενώ το ζητού-
μενο είναι να γίνουμε ένας κόσμος.

Ποιο είναι το δικό σας ζητούμενο στην τέ-
χνη;  Ένα κριτήριο έχω για την τέχνη, ασχέτως 
του τρόπου ή του μέσου που θα χρησιμοποιή-
σει κανείς: στο τέλος συγκινούμαι; Συγκινού-
μαι σημαίνει ότι προσλαμβάνω αυτή τη βεβαι-
ότητα, την εσωτερική και εντελώς αδιαπραγ-
μάτευτη, ότι το τελικό αποτέλεσμα με έπεισε 
ότι έχει καλό σκοπό. Αυτό που έχει σημασία σε 
μια παράσταση όταν τελειώσει δεν είναι το τι 
ακριβώς έγινε αλλά το πώς σε έκανε να νιώ-
σεις. Η τέχνη, από τη γέννησή της εδώ στην 
Ελλάδα, υπόσχεται μια υψηλή πνευματική 
τέρψη. Τα άλυτα ζητήματα του ανθρώπου και 
της πραγματικότητας τίθενται σε μια λογική 
τάξη. Αρθρώνεται ένας λόγος που καταλήγει 
στην κατανόηση μιας αλήθειας. Ο θεατής, εν 
ηρεμία, οδηγείται από το φόβο και τη σύγχυ-
ση στην κάθαρση και τη λύτρωση. Δεν είναι 
μάθημα, δεν είναι προπαγάνδα, είναι ένα σκη-
νικό γεγονός με τέτοιο τρόπο φτιαγμένο από 
το συγγραφέα ώστε να παρέχει πνευματικές 
ηδονές, βαθιές συγκινήσεις, να προκαλεί ανα-
τριχίλα. Ανατριχιάζει κανείς επειδή διακυβεύ-
ονται τα ανθρώπινα ιδανικά.

Φέτος παρουσιάσατε πέντε θεατρικές πα-
ραγωγές. Πώς ανταπεξέρχεστε σε συνθή-
κες κρίσης και οικονομικής δυσπραγίας; 
Οι δυσκολίες ξεπερνιούνται όταν έχεις να κά-
νεις κάτι ευχάριστο. Δεν έχω ματώσει, απλώς 
δυσκολεύομαι να ανταπεξέλθω στις υποχρε-
ώσεις μου και δεν μου μένει λίγο παραπάνω 
χρόνος για να μπορέσω να κάνω ταινίες.

Αλλά οι ταινίες δεν είναι κοστοβόρες; Δεν 
είχα ποτέ αυτό το άγχος. Όταν μπορούσα να 
υποστηρίξω μια ιδέα, ένα σενάριο, προχω-
ρούσα. Ξεκινούσα χωρίς λεφτά, τίποτε. Αν 
έκανε άλλος αυτές τις ταινίες, το κόστος θα 
ήταν πενήντα φορές επάνω.

Η κινηματογραφική σας γραφή είναι εντε-
λώς ιδιότυπη, ξεχωρίζει στην ελληνική κι-
νηματογραφία εν γένει. Πώς δουλεύετε 
στις ταινίες; Τις ταινίες μου τις φτιάχνω χει-
ρωνακτικά, από άποψη όμως. Γιατί πιστεύω 
ότι μια ταινία πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα 
κλίμα τελετουργικό όπου όλοι πρέπει να εί-
ναι συντεταγμένοι, όλοι συγκεντρωμένοι. Και 
αυτό δεν το απαιτώ από τους άλλους. Απλώς 
είμαι ο ίδιος συγκεντρωμένος και όλοι συντο-
νίζονται μαζί μου. Θέλω να γίνονται ήσυχα τα 
πράγματα, δεν μου αρέσει ο θόρυβος και η 
φασαρία. 

Τι σχεδιάζετε προσεχώς; Σε ένα, ενάμιση 
μήνα θα μπορώ να πω για ταινίες και για α-
ποφάσεις που έχω πάρει. Βρίσκομαι σε επο-
χή επαναπρογραμματισμού. Στο θέατρο, το 
μεγάλο μου όνειρο –γιατί έχω και μικρά και 
θα τα πραγματοποιήσω– είναι η «Ιλιάδα» στο 
πρωτότυπο, για να δείξω ότι και το ομηρικό 
κείμενο είναι μία γλώσσα ζωντανή η οποία 

μπορεί να προκαλέσει μεγάλη απόλαυση 
στους ακροατές, λόγω της μουσικής 

που περιέχει.

*Για την καλοκαιρινή πε-
ριοδεία της παράστασης 
βλ.: #ioannapappa 
#dimosavdeliodis 
#summertour2017 
#taxidion

Τ
ον Δήμο Αβδελιώδη οι περισσότε-
ροι τον γνωρίσαμε από τις κινημα-
τογραφικές του ταινίες, κυρίως από 
την «Εαρινή Σύναξη των Αγροφυλά-
κων» (1999), ταινία ύμνο στο μεγα-
λείο του κύκλου της φύσης και στο 

λαϊκό ελληνικό πολιτισμό, η οποία συγκατα-
λέγεται ανάμεσα στις 10 καλύτερες ελληνικές 
ταινίες όλων των εποχών. Είχαν προηγηθεί «Η 
Νίκη της Σαμοθράκης» (1990), «Το Δέντρο που 
πληγώναμε» (1987), και ο «Αθέμιτος Συναγωνι-
σμός» (1982). Και στις τέσσερις υπογράφει το 
σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή, 
ενώ όλες απέσπασαν βραβεία και διακρίσεις 
εντός και εκτός Ελλάδας.

Η δράση του στο θέατρο –συνυφασμένη 
εξαρχής με μια εντελώς καινούρια ερμηνευτι-
κή προσέγγιση και θεατρική πρακτική, μέσω 
της φωνητικής ερμηνείας και της μουσικό-
τητας του λόγου (κειμένου)– εκκινεί δυναμι-
κά το 1993 με τις «Μορφές από το έργο του 
Βιζυηνού». Ακολούθησαν παραστάσεις που 
ξεχώρισαν και διακρίθηκαν, μεταξύ των οποί-
ων οι «Βαβυλωνία» (Δ. Βυζάντιος), «Πέρσες» 
(Αισχύλος), «Ιχνευτές» (Ευριπίδης) , «Ερωφί-
λη» (Γ. Χορτάτσης), «Μαράν Αθά» (Θ. Ψύρρας), 
έργα Καραγκιόζη, καθώς και άλλες πάνω σε 
λογοτεχνικά αριστουργήματα των Βιζυηνού, 
Παπαδιαμάντη, Σολωμού, έργα ιδιαιτέρως 
προσφιλή στον Δήμο Αβδελιώδη, που επανα-
λαμβάνονται για χρόνια. Κοινός παρονομα-
στής σε όλες τις θεατρικές του δουλειές είναι 
η ανάδειξη του λόγου και της γλώσσας χωρίς 
περιορισμούς, της ομορφιάς και της μουσι-
κότητάς τους ως κύρια μέσα για την ανάδυση 
των εικόνων και των νοημάτων. Το 2015, σε 
συνεργασία με το ΚΘΒΕ και έπειτα από τρία 
χρόνια προετοιμασίας, παρουσίασε το «Πλά-
τωνα Απολογία Σωκράτη», εγχείρημα τολμηρό 
αλλά και παράσταση - σταθμός στα θεατρικά 
χρονικά, αφού το κείμενο απαγγέλθηκε στην 
αρχαία ελληνική, με σκοπό να ακουστεί ως 
μια γλώσσα φυσική και ζωντανή, που μετα-
φέρει με αυθεντικότητα τα αισθήματα και το 
ήθος του Σωκράτη. Η παράσταση ταξίδεψε 
και εκτός συνόρων για να αποθεωθεί πέρυσι 
από το Διεθνές Διπλωματικό Σώμα 27 Πρε-
σβειών στην ιστορική Όπερα του Ανόι στο 
Βιετνάμ.
Δημιουργός πολυπρισματικός, «χειρώνα-
κτας» τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο 
θέατρο, καταγίνεται πέρα από τη σκηνοθεσία 
(διδασκαλία εκφοράς και ερμηνείας), με όλα 
τα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας: με-
τάφραση των αρχαίων κειμένων (απόφοιτος 
και της Φιλοσοφικής άλλωστε), δραματουρ-
γική επεξεργασία και θεατρική διασκευή, 
σκηνογραφία, φωτισμούς, παραγωγή.
Φέτος παρουσίασε στην Αθήνα και σε άλλες 
πόλεις της Ελλάδας πέντε παραστάσεις: «Μοι-
ρολόγι της φώκιας - Καμίνι», «Όνειρο στο κύμα 
- Έρως Ήρως» (Αλ. Παπαδιαμάντης), «Πλάτων 
Απολογία Σωκράτη», «Ελένη» (Γ. Ρίτσος), «Το 
Μόνον της Ζωής του Ταξείδιον» (Γ. Βιζυηνός).

Απευθύνεστε, όπως έχετε δηλώσει, όχι μό-
νο στο θεατρόφιλο, αλλά στο ευρύτερο 
κοινό «που αναζητά στο θέατρο την ψυ-
χαγωγία σαν πραγματική απόλαυση». Πι-
στεύετε πως έχετε πετύχει αυτό το στόχο;
Η πρώτη παράσταση που έκανα με τον συνει-
δητό αυτό τρόπο ήταν το 1995, όταν η Αγνή 
Στρουμπούλη μου ζήτησε να σκηνοθετήσω 
τρία ελληνικά παραμύθια που διάλεξε, κι 
εγώ σκηνοθέτησα τη φωνή της ουσιαστικά, 
απαγγέλλοντας ο ίδιος και  εξηγώντας γιατί 
πρέπει να πει την κάθε φράση με συγκε-
κριμένη νότα και συγκεκριμένο ρυθ-
μό.  Όταν το 2015 παρουσίασα την 
«Απολογία του Σωκράτη» στην 
πρωτότυπη αρχαία ελληνική 
γλώσσα, χάρη στη μέθοδο 
αυτή, έζησα πραγματικά 
την αναγνώριση και την 
ενθουσιώδη αποδοχή, 
ακόμα κι αυτών που ή-
ταν στην αρχή επιφυ-
λακτικοί.

Όλη  η συνεντευξη στο site

www.athens voice.gr

Στο τέλοΣ
Συγκινουμαι;

Μια συζήτηση με τον πολυβραβευμένο
 σκηνοθέτη  Δήμο Αβδελιώδη

Της Ευγενίας Μίγδου
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# Soul / Body / Mind
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ΚαλοΚαίρ ί
ας φροντίςουμε την υγεία μας! 

Tο καυτό ελληνικό καλοκαίρι 
έχει ξεκινήσει με τις θερμο-
κρασίες στα ύψη! Μικρές ή 

μεγάλες αποδράσεις από την πόλη 
μάς βοηθούν να χαλαρώσουμε και η 
επαφή με τη φύση συντελεί σε αυτό. 
Μην ξεχνάμε ότι το στρες της καθημε-
ρινότητας βλάπτει σοβαρά την υγεία  
μας, που είναι το πιο πολύτιμο αγαθό. 
Στο καλοκαιρινό τεύχος Υγείας της  
ATHENS VOICE σας ενημερώνουμε 
για τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις, 
ενώ οι ειδικοί που συνεργάστηκαν 
προσφέρουν χρήσιμες  συμβουλές. 
Καλό καλοκαίρι! 
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Πριν λίγους µήνες, η Danish Cancer 
Society κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο 
οποίο ζητούσε µε χιουµοριστικό τρόπο 
από τους Έλληνες να βοηθήσουν τους 
∆ανούς που έρχονται για διακοπές στη 
χώρα µας να προστατευτούν από τον 
ήλιο. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral και 
η DCS πέτυχε το στόχο της να ενηµε-
ρώσει και να ευαισθητοποιήσει τον κό-
σµο σχετικά µε τα αυξανόµενα ποσοστά 
καρκίνου του δέρµατος στη ∆ανία. Πό-
σοι από εσάς προβληµατίστηκαν όµως 
για τα ποσοστά αυτά στην Ελλάδα;

ι Έλληνες έχουµε την ευτυχία να 
απολαµβάνουµε τον ήλιο σχεδόν 
3.000 ώρες το χρόνο και όχι µόνο 

µερικές ηµέρες στις καλοκαιρινές µας 
διακοπές. ∆εν έχουµε όµως σκεφτεί ότι 
πρέπει να προστατευόµαστε από αυτόν 
και όλο το χρόνο και όχι µόνο στην πα-
ραλία. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι 
τα περιστατικά µελανώµατος έχουν δι-
πλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, ενώ 
ένας στους τρεις ασθενείς είναι ηλικίας 
25 έως 50 ετών. Θέλετε να το κάνω πιο 
προσωπικό; Πριν 3 χρόνια πέθανε από 
µελάνωµα η κόρη ενός φίλου του µπα-
µπά µου, ετών 26. Εδώ, όχι στη ∆ανία. 
Ήταν αυτό αρκετό για να µε σοκάρει και 
να µην παραλείπω τη χρήση αντηλια-
κού καθηµερινά; ∆υστυχώς, όχι. Άρχι-
σα όµως να προσέχω περισσότερο και 
να προβληµατίζοµαι µε φαινοµενικά 
αθώα σηµάδια ώστε να επισκέπτοµαι το 
δερµατολόγο για προληπτικό έλεγχο. 
Ποια σηµάδια πρέπει να σε ανησυχούν;

Μαύρισµα ή έγκαυµα;

Ο ήλιος εκπέµπει τρία είδη υπεριώδους α-
κτινοβολίας (UV): την UVA, την UVB και 
την UVC. Η UVC απορροφάται στο µε-
γαλύτερο µέρος της από την ατµόσφαι-
ρα, ενώ η UVB εισδύει στην επιδερµίδα 
και η UVA στις βαθύτερες στοιβάδες του 
δέρµατος. Όταν η UV του ηλίου είναι έ-
ντονη ή/και όταν η έκθεση του δέρµατος 
σε αυτήν υπερβαίνει τα λίγα λεπτά, ενερ-
γοποιούνται τα µελανοκύτταρα εκκρί-
νοντας µελανίνη για να προστατεύσει 
τις βαθύτερες στοιβάδες του δέρµατος. 
Αποτέλεσµα είναι το πολυπόθητο µαύρι-
σµα. Ωστόσο, ο µηχανισµός αυτός είναι 

πολύ αποδοτικότερος σε όσους έχουν 
πιο σκούρο δέρµα, µαλλιά και µάτια. 

Όταν η έκθεση στον ήλιο είναι απότοµη 
και έντονη, η UV προκαλεί βλάβες στο 
DNA της επιφανειακής στοιβάδας των 
δερµατικών κυττάρων µε αποτέλεσµα 
να καιγόµαστε. Ο ανοσοποιητικός µη-
χανισµός ενεργοποιείται άµεσα αλλά η 
δράση του κορυφώνεται 24 έως 48 ώ-
ρες αργότερα. Τώρα ξέρεις γιατί αισθά-
νεσαι χειρότερα την επόµενη µέρα. Τα 
συµπτώµατα του καψίµατος περιλαµ-
βάνουν κοκκίνισµα, φαγούρα, φουσκά-
λες, ξεφλούδισµα και τελικά µαύρισµα. 
Οι βλάβες στο DNA των κερατινοκυτ-
τάρων ενεργοποιούν την παραγωγή µε-
λανίνης για να προστατευτείς από την 
επόµενη έκθεση στον ήλιο. 

Σε κάθε περίπτωση, τα συµπτώµατα αυ-
τά σηµαίνουν ότι το δέρµα έχει υποστεί 
σοβαρή βλάβη από τον ήλιο. ∆υστυχώς, 
οι βλάβες αυτές λειτουργούν αθροι-
στικά, που σηµαίνει ότι όσο πιο συχνά 
καιγόµαστε τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος 
για εµφάνιση δερµατικού καρκίνου. Η 
Ελληνική ∆ερµατολογική & Αφροδισι-
ολογική Εταιρεία (Ε∆ΑΕ) αναφέρει πως 
ένα ηλιακό έγκαυµα κάθε δύο χρόνια 
τριπλασιάζει τον κίνδυνο για εµφάνι-
ση κακοήθους µελανώµατος, που είναι 
η πιο επιθετική µορφή καρκίνου του 
δέρµατος. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει 
τρόπος επιδιόρθωσης των µεταλλάξεων 
στο DNA που προκαλούνται από τον ή-
λιο, η καλύτερη λύση είναι η πρόληψη.

ΚΟΡΜΙΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ
Καλή ιδέα, αλλά βάλε αντηλιακό

Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕΖΙΡΙΑΝΟΓΛΟΥ

Πρόσφατες έρευνες 
έδειξαν ότι τα περιστατικά 

μελανώματος έχουν 
διπλασιαστεί την τελευταία 
δεκαετία, ενώ ένας στους 

τρεις ασθενείς είναι 
ηλικίας 25 έως 50 ετών.

O

ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

ποφύγετε την ηλιοθεραπεία. 

Προσπαθήστε η έκθεση στον ή-
λιο να είναι σταδιακή και να µην 

υπερβαίνει το συνιστώµενο όριο για τον 
τύπο δέρµατός σας. Όσο πιο λευκό είναι 
το δέρµα, τόσο µεγαλύτερη προστασία 
από τον ήλιο χρειάζεται. 
Χρησιµοποιείτε καθηµερινά αντηλιακό 
µε δείκτη προστασίας SPF15, κατά τη δι-
άρκεια όλου του χρόνου και κατά προ-
τίµηση αδιάβροχο τους καλοκαιρινούς 
µήνες (για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα 
στον ιδρώτα και το νερό). Το αντηλια-
κό πρέπει να εφαρµόζεται 15 λεπτά πριν 
την έκθεση στον ήλιο και να ανανεώ-
νεται κάθε δύο ώρες ή αµέσως µετά το 
µπάνιο στη θάλασσα.
Επιλέγετε αντηλιακά µε φυσικά φίλτρα 
αν το δέρµα σας καίγεται εύκολα, αν εί-
στε αλλεργικοί ή αν παίρνετε φάρµακα 
π.χ. ηρεµιστικά, αντισυλληπτικά, κ.ά. 
Οι καλύτερες ώρες για µπάνιο είναι µέ-
χρι τις 11 το πρωί και µετά τις 4 το από-
γευµα. Αν έχετε πολλές φακίδες ή ελιές, 
µην εκτίθεστε στον ήλιο τις ώρες 11-4, 
ακόµα και µε αντηλιακό.
Προστατεύστε τα µάτια σας φορώντας 
µαύρα γυαλιά ηλίου. Τους καλοκαιρι-
νούς µήνες προτιµήστε καπέλο και ρού-
χα λευκού χρώµατος που αντανακλούν 
την ηλιακή ακτινοβολία.
Η ηλιακή ακτινοβολία αυξάνει κατά 4% 
για κάθε 300 µέτρα που ανεβαίνουµε 
από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ 
το αντηλιακό είναι απαραίτητο και στα 
χιονοδροµικά κέντρα. Άλλωστε, η α-
ντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας 
από την επιφάνεια της άµµου και του 
χιονιού είναι µεγάλη και σχεδόν το 90% 
της ακτινοβολίας επιστρέφει προς εµάς.
Παρατηρείτε το σώµα σας συχνά. Αν 
δείτε κάποιο ογκίδιο ή ελιά που εµφα-
νίστηκε ξαφνικά ή κάποια ελιά που άλ-
λαξε σχήµα, χρώµα ή µέγεθος, συµβου-
λευθείτε αµέσως δερµατολόγο.
Εφαρµόζετε πιο συχνά αντηλιακό στα 
σηµεία που έχετε τατουάζ, καθότι είναι 
πιο ευαίσθητα.
Αν στο ιστορικό σας υπάρχει κάποιος 
συγγενής µε καρκίνο του δέρµατος, α-
γοράζετε αντηλιακά κατόπιν συνεννό-
ησης µε το δερµατολόγο σας. A

A
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«Πιάσε το Μολύβι», βίωσε την εμπειρία 
των ασθενών και γίνε η φωνή τους. 

Επισκέψου την ιστοσελίδα 
www.piasetomolyvi.gr και 

ακολούθησε τα παρακάτω βήματα: 

1. ∆ιάβασε την ιστορία της ασθενούς
2. Επίλεξε µία φράση από το γράµµα
3. Γράψε τη φράση στο ειδικό πεδίο, 

χρησιµοποιώντας τον κέρσορα - µολύβι
4. ∆ηµοσίευσε τη φράση 

που έγραψες στο προσωπικό 
σου λογαριασµό στο 

Facebook

Φανταστείτε πώς θα ήταν η ζωή σας εάν δεν µπο-
ρούσατε να κουµπώσετε εύκολα το πουκάµισό σας. 
Εάν δυσκολευόσασταν να κόψετε ακόµη και µία 
φέτα ψωµί. Αν τα δάχτυλα των χεριών σας πονού-
σαν και ήταν τόσο δύσκαµπτα, ώστε να δυσκολεύε-
στε να πιάσετε ακόµη και ένα µολύβι για να γράψε-
τε. Φανταστείτε πώς µπορεί να ήταν η ζωή σας εάν 
πάσχατε από Ρευµατοειδή Αρθρίτιδα. 

ία πρωτότυπη και διαδραστική ενηµερωτική εκ-
στρατεία για τη Ρευµατοειδή Αρθρίτιδα, που υλοποιεί 
η βιο-φαρµακευτική εταιρεία AbbVie, µας δίνει την 

ευκαιρία όχι µόνο να φανταστούµε αυτές τις δυσκολίες, αλλά 
και να µπούµε για λίγο στη θέση των ίδιων των ασθενών. Η 
εκστρατεία «Πιάσε το Μολύβι» µας καλεί να προσπαθήσουµε 
να «βιώσουµε» µία από τις προκλήσεις που µπορεί να αντιµε-
τωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι στην καθηµερινότητά τους και να 
συµβάλουµε ενεργά στη διάδοση του µηνύµατος για ενηµέ-
ρωση και έγκαιρη διάγνωση της νόσου. 

Ένα μολύβι γίνεται το σύμβολο μιας 
διαδραστικής digital καμπάνιας! 

Πηγή έµπνευσης της καµπάνιας αποτέλεσε η δυσκολία πολ-
λών ασθενών µε ενεργή Ρευµατοειδή Αρθρίτιδα να κάνουν 
απλές, καθηµερινές εργασίες – όπως να πιάσουν ένα µολύβι 
και να γράψουν. Στο πλαίσιο αυτό, το απλό µολύβι προσαρµό-
στηκε στα δεδοµένα της ψηφιακής εποχής και έγινε το µέσο 
για τη διάδοση των µηνυµάτων της καµπάνιας. Η επιλογή του 
µολυβιού ως συµβόλου της εκστρατείας δεν ήταν τυχαία. Όλοι 
µας το έχουµε χρησιµοποιήσει για να αποτυπώσουµε στο χαρ-
τί τις σκέψεις και τα συναισθήµατά µας, αλλά και οποιοδήποτε 
µήνυµα θέλουµε να επικοινωνήσουµε στους άλλους. 

Η προσωπική ιστορία που έγινε το όχημα 
για την ευαισθητοποίηση όλων μας

Μία γυναίκα µε Ρευµατοειδή Αρθρίτιδα έπιασε µε δυσκολία το 
µολύβι και αποτύπωσε τις σκέψεις και τα συναισθήµατά της σε 
ένα προσωπικό γράµµα, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσε-
λίδα www.piasetomolyvi.gr. Το πρώτο στοιχείο που µας κάνει 

εντύπωση καθώς βλέπουµε το γράµµα, είναι η «περίεργη» 
γραµµατοσειρά του. Πρόκειται για µία µοναδική γραµµατο-
σειρά, που σχεδιάστηκε βάσει του γραφικού χαρακτήρα της 
ασθενούς και αναδεικνύει τη δυσκολία της να πιάσει το µολύβι 
και να γράψει. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι είναι η πρώτη φο-
ρά που σχεδιάστηκε µια τέτοια γραµµατοσειρά στη χώρα µας.

«Σου ζητώ να μπεις για λίγο στη θέση μου 
και να γίνεις η φωνή μου»  

Μέσα από το γράµµα, η ασθενής απευθύνεται σε όλους εµάς 
και µας ζητά να µπούµε για λίγο στη θέση της και να προσπα-
θήσουµε να βιώσουµε τη δυσκολία που η ίδια αντιµετώπισε 
καθώς το έγραφε. Αφού διαβάσουµε την ιστορία της, καλού-
µαστε να επιλέξουµε µία φράση από το γράµµα και χρησιµο-
ποιώντας τον κέρσορα-µολύβι, να τη γράψουµε στο ειδικό 
πεδίο της εφαρµογής. Τότε διαπιστώνουµε ότι ο κέρσορας δεν 
είναι αρκετά σταθερός, µε αποτέλεσµα να δυσκολευόµαστε 
να γράψουµε καθαρά – είναι η στιγµή που αντιλαµβανόµαστε 
τη δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι ασθενείς µε Ρευµατοειδή 
Αρθρίτιδα. Στη συνέχεια, καλούµαστε να µοιραστούµε αυτή 
τη φράση στον προσωπικό µας λογαριασµό στο Facebook, 
προκειµένου να βοηθήσουµε στη διάδοση του µηνύµατος για 
ενηµέρωση και έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Με αυτόν τον 
τρόπο συµβάλλουµε ενεργά στην ενηµέρωση του κόσµου για 
τη νόσο και κινητοποιούµε όσους ενδεχοµένως εµφανίζουν 
πρώιµα συµπτώµατα να τα αναγνωρίσουν εγκαίρως και να 
επισκεφθούν έναν ρευµατολόγο. 

Πολλοί πάσχουν από Ρευματοειδή Αρθρίτιδα 
χωρίς να το γνωρίζουν

∆υστυχώς, παρόλο που η Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα είναι το 
πιο συχνό αυτοάνοσο νόσηµα, η ενηµέρωση του κόσµου 
γύρω από αυτό παραµένει αρκετά ελλιπής στη χώρα µας. 
Ως εκ τούτου, πολλοί άνθρωποι που εµφανίζουν πρώιµα συ-
µπτώµατα δεν είναι σε θέση να τα αναγνωρίσουν νωρίς και να 
απευθυνθούν στον κατάλληλο ιατρό, που στην περίπτωση 
αυτή είναι ο ρευµατολόγος. Αυτό έχει ως συνέπεια να κα-
θυστερεί σηµαντικά η διάγνωση και να χάνεται πολύτιµος 
χρόνος, καθώς η νόσος µπορεί να εξελίσσεται και η υγεία του 
ασθενούς να επιδεινώνεται. Εάν όµως ο ασθενής διαγνωστεί 
έγκαιρα, η εξέλιξη της νόσου µπορεί να επιβραδυνθεί και η 
ποιότητα ζωής του να βελτιωθεί.
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«Κι όμως, αν διαγνωστεί έγκαι-
ρα, η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα 

μπορεί να αντιμετωπιστεί». 
Αυτό το μήνυμα θα μπορούσε 

να αλλάξει τη ζωή ενός 
ανθρώπου. Διάδωσέ το!
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«ΠΙΑΣΕ ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ» 
Μία ενημερωτική εκστρατεία για τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα διαφορετική από τις άλλες
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ανοσοποιητικό σύστηµα του σώµατος και όχι 
τα καρκινικά κύτταρα, επιτρέποντάς του να 
αναγνωρίζει και να επιτίθεται επιλεκτικά στα 
καρκινικά κύτταρα. Ταυτόχρονα, όµως, «εκ-
παιδεύουν» το ανοσοποιητικό σύστηµα έτσι 
ώστε να αποκτήσει µακροχρόνια µνήµη και να 
προσαρµόζεται συνεχώς και σε βάθος χρόνου 
στον καρκίνο, προσφέροντας ανθεκτική και 
µακροχρόνια θεραπεία στον ασθενή. 

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ι εξελίξεις αυτές αφορούν ιδιαίτερα 
τον καρκίνο του πνεύµονα, δεδοµένου 
ότι η συγκεκριµένη νόσος είναι η κύ-

ρια αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσµίως. 
Οι δύο κύριοι τύποι καρκίνου του πνεύµονα 
είναι ο µη µικροκυτταρικός (ΜΜΚΠ) και o µι-
κροκυτταρικός, µε τον πρώτο να αντιστοιχεί 
στο 85% µε 90% των περιπτώσεων καρκίνου 
του πνεύµονα. 

▶ Στην Ελλάδα ο καρκίνος του πνεύµονα αντι-
στοιχεί στο 41,6% του συνόλου των περιπτώ-
σεων εµφάνισης καρκίνου και προσβάλλει 
6.884 άτοµα κάθε χρόνο. Υπάρχουν πλέον και 
στη χώρα µας εγκεκριµένες ανοσοθεραπεί-
ες για την αντιµετώπιση του ΜΜΚΠ, ως θε-
ραπεία 1ης και 2ης γραµµής και τα ευρήµατα 
που έχουν προκύψει από τις σχετικές κλινικές 
µελέτες είναι σηµαντικά, έχοντας καταδείξει 
µεγαλύτερη επιβίωση των ασθενών µε καρκί-
νο του πνεύµονα χωρίς πρόοδο της νόσου και 
σηµαντικά µεγαλύτερη συνολική επιβίωση, σε 

Oι ανοσο-ογκολογικές θεραπείες απο-
τελούν σήµερα την αιχµή του δόρατος 
κατά του προχωρηµένου καρκίνου 
του πνεύµονα, επισηµαίνει η Φλώρα 
Σταυρίδη, Παθολόγος, Ογκολόγος, 
MD, MSc, MRCP, Συνεργάτης νοσο-
κοµείου ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ. Είναι οι 
θεραπείες που χρησιµοποιούν το ανο-
σολογικό σύστηµα του σώµατος για να 
καταπολεµήσουν τον καρκίνο. 

ο ανοσολογικό σύστηµα είναι το φυ-
σικό αµυντικό σύστηµα του σώµατος, 
που αποτελείται από µια συλλογή από 

όργανα, κύτταρα και ειδικά µόρια που βοηθούν 
στην προστασία από ιούς, τον καρκίνο και άλ-
λες νόσους. Όταν ένας ξένος οργανισµός –ό-
πως ένα βακτήριο– εισβάλει στο ανθρώπινο 
σώµα, το ανοσοποιητικό σύστηµα το αναγνω-
ρίζει και κατόπιν του επιτίθεται, εµποδίζοντάς 
το να προκαλέσει βλάβη. Η διαδικασία αυτή 
ονοµάζεται ανοσοποιητική απόκριση. 

▶ Τα καρκινικά κύτταρα, ωστόσο, βρίσκουν πο-
λύ συχνά τρόπους να «µεταµφιέζονται» σε κα-
νονικά κύτταρα, ώστε το ανοσοποιητικό να µην 
τα αναγνωρίζει ως επικίνδυνα. Ακολουθώντας 
τις ίδιες «τακτικές» µε τους ιούς, µεταλλάσσο-
νται µε την πάροδο του χρόνου, αποπροσανα-
τολίζοντας το ανοσοποιητικό σύστηµα.

▶ Η διαφορά των ανοσο-ογκολογικών θερα-
πειών, σηµειώνει η κ. Σταυρίδη, µε άλλες αντι-
καρκινικές θεραπείες, είναι ότι στοχεύουν το 

σύγκριση µε τη χηµειοθεραπεία. 

▶ Η µελέτη «KEYNOTE – 024» έδειξε πως οι α-
σθενείς µε µεταστατικό ΜΜΚΠ στους οποίους 
χορηγήθηκε η ανοσο-ογκολογική θεραπεία 
pembrolizumab ως θεραπεία 1ης γραµµής, πα-
ρουσίασαν σηµαντικό όφελος στην επιβίωση 
χωρίς εξέλιξη της νόσου έναντι της χηµειοθε-
ραπείας. Εµφάνισαν, δηλαδή, µέση επιβίωση 
10,3 µηνών χωρίς πρόοδο της νόσου, έναντι 6 
µηνών µε τη χρήση χηµειοθεραπείας. Από την 
ίδια µελέτη προέκυψε πως το pembrolizumab 
πέτυχε επίσης καλύτερα αποτελέσµατα στη 
συνολική επιβίωση των ασθενών στην 1η 
γραµµή θεραπείας, έναντι της χηµειοθερα-
πείας, ενώ η ανταπόκριση των ασθενών στη 
θεραπεία µε pembrolizumab ήταν 45% έναντι 
28% της ανταπόκρισης στη χηµειοθεραπεία. 

▶  Στη 2η γραµµ ή θεραπείας,  η µ ε λέ τη 
«KEYNOTE - 010» έδειξε σηµαντικό όφελος του 
pembrolizumab στη συνολική επιβίωση των 
ασθενών µε προχωρηµένο ΜΜΚΠ έναντι της 
χηµειοθεραπείας (43% έναντι 35%). Έδειξε, ε-
πίσης, ανταπόκριση των ασθενών σηµαντικά 
µεγαλύτερη σε διάρκεια µε το pembrolizumab, 
έναντι της χηµειοθεραπείας. 

▶ Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι ένα ση-
µαντικό εύρηµα που προέκυψε από τη µελέ-
τη «KEYNOTE – 024» ήταν ότι η ποιότητα ζωής 
των ασθενών, κατά τη διάρκεια των θεραπει-
ών, βελτιώθηκε σηµαντικά µε τη χρήση του 
pembrolizumab σε σχέση µε τη χηµειοθεραπεία.  

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

αθοριστικό ρόλο στη χορήγηση των 
ανοσο-ογκολογικών θεραπειών για 
τον καρκίνο του πνεύµονα αποτελεί ο 

προσδιορισµός του βιοδείκτη PD - L1. Οι βιο-
δείκτες είναι βιολογικά µόρια τα οποία εντοπί-
ζονται –µεταξύ άλλων– στα κύτταρα. Υποδει-
κνύουν µια φυσιολογική ή παθολογική διαδι-
κασία, µια κατάσταση ή µια νόσο. ∆ιακρίνονται 
σε προγνωστικούς δείκτες (χαρακτηριστικά 
επιθετικότητας της νόσου) και προβλεπτικούς 
δείκτες (αναµενόµενη ανταπόκριση του ασθε-
νούς σε συγκεκριµένη θεραπευτική αγωγή - 
σύγχρονη «εξατοµικευµένη θεραπεία»). 

▶ Μελέτες δείχνουν πως οι ασθενείς µε καρκί-
νο του πνεύµονα που έχουν θετική έκφραση 
του βιοδείκτη PD-L1, έχουν 4,5 φορές περισσό-
τερες πιθανότητες να ανταποκριθούν στη θε-
ραπεία δεύτερης γραµµής µε ανοσοθεραπεία. 

▶ Έτσι, η εξέταση του συγκεκριµένου βιοδεί-
κτη όχι µόνο µεγιστοποιεί το θεραπευτικό α-
ποτέλεσµα, αλλά παράλληλα συµβάλλει στον 
έλεγχο του κόστους. Η αξία ελέγχου του συ-
γκεκριµένου βιοδείκτη παρέχει στους επιστή-
µονες ένα σηµαντικό «εργαλείο», προκειµένου 
να επιλέξουν την καταλληλότερη θεραπεία για 
τους ασθενείς τους.

▶ Στην Ελλάδα, η αποζηµίωση του βιοδείκτη PD 
- L1 εξετάζεται αυτή την περίοδο από το ΚΕΣΥ 
και για την ώρα καλύπτεται µέσα από πρόγραµ-
µα Φαρµακευτικής εταιρείας σε πολλά παθο-
λογοανατοµικά εργαστήρια πανελλαδικά. A

ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ Η ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Στοχεύοντας με ακρίβεια τον καρκίνο του πνεύμονα
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Οι ανοσο-
ογκολογικές 
θεραπείες 

στοχεύουν το 
ανοσοποιητι-
κό σύστημα 
του σώματος 

και όχι τα 
καρκινικά 

κύτταρα, ε-
πιτρέποντάς 
του να ανα-
γνωρίζει και 
να επιτίθεται 
επιλεκτικά 

στα καρκινικά 
κύτταρα.
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ΜΕΛΕΤΕΣ

έγκριση του Nusinersen βασίζεται 

κατά κύριο λόγο στα αποτελέσµα-

τα από δύο εγκριτικές πολυκεντρι-

κές, ελεγχόµενες µελέτες, τα οποία περι-

λαµβάνουν τα δεδοµένα ολοκλήρωσης 

της µελέτης ENDEAR (SMA µε έναρξη των 

συµπτωµάτων στη βρεφική ηλικία) και τα 

δεδοµένα µίας ενδιάµεσης ανάλυσης της 

µελέτης CHERISH (SMA µε όψιµη έναρξη 

των συµπτωµάτων). Και οι δυο µελέτες κα-

τέδειξαν την κλινικά σηµαντική αποτελε-

σµατικότητα και το ευνοϊκό προφίλ οφέ-

λους-κινδύνου του Nusinersen. Η έγκριση 

υποστηρίχθηκε επίσης από δεδοµένα 

ανοιχτής µελέτης σε προσυµπτωµατικά 

και συµπτωµατικά άτοµα, τα οποία είχαν 

εµφανίσει ή ήταν πολύ πιθανό να εµφανί-

σουν SMA Τύπου 1, Τύπου 2 και Τύπου 3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

την ανάλυση που πραγµατοποι-

ήθηκε κατά την ολοκλήρωση της 

µελέτης ENDEAR, ένα στατιστικά 

σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό ασθε-

νών ικανοποιούσαν τα κριτήρια ώστε να 

χαρακτηριστούν ανταποκριθέντες σε ένα 

κινητικό ορόσηµο αξιολόγησης στην ο-

µάδα του Nusinersen (51%), σε σύγκριση 

µε την οµάδα ελέγχου µε εικονική θερα-

πεία (0%) (p<0,0001). Κάποια βρέφη στην 

οµάδα του Nusinersen πέτυχαν κινητικά 

ορόσηµα, συµπεριλαµβανοµένων του πλή-

ρους ελέγχου της κεφαλής, της ικανότη-

τας κύλισης, της επίτευξης και διατήρησης 

καθιστής θέσης, καθώς και της επίτευξης 

και διατήρησης όρθιας θέσης του σώµατος. 

Επίσης, βρέφη που λάµβαναν θεραπεία µε 

το Nusinersen επέδειξαν µία στατιστικά ση-

µαντική µείωση (47%) του κινδύνου θανά-

του ή µόνιµης µηχανικής υποστήριξης της 

αναπνοής (p=0,0046). 

Στην προκαθορισµένη ενδιάµεση ανάλυση 

της µελέτης CHERISH, υπήρξε µία στατιστι-

κά σηµαντική και κλινικά αξιόλογη βελτίω-

ση της κινητικής λειτουργίας σε παιδιά µε 

SMA, µε όψιµη έναρξη των συµπτωµάτων 

(τα οποία είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν 

νόσο Τύπου 2 ή Τύπου 3), που λάµβαναν θε-

ραπεία µε το Nusinersen, σε σύγκριση µε τα 

παιδιά που δεν λάµβαναν θεραπεία.

«Τα συνολικά κλινικά ευρήµατα υποστηρίζουν 
την αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια 
του Nusinersen σε ένα µεγάλο εύρος ατόµων 
µε SMA, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών 
βελτιώσεων στην κινητική ανάπτυξη και τη 
µείωση του κινδύνου θνησιµότητας στα βρέ-
φη», δήλωσε ο Καθηγητής Jan Kirschner από 
το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου του Φρά-
ιµπουργκ στη Γερµανία. «Αυτή η πρωτοφανής 
βελτίωση  φέρνει νέες ελπίδες σε µία κοινό-
τητα ασθενών όπου δεν υπήρχε προηγουµέ-
νως οποιαδήποτε εγκεκριµένη θεραπεία για 
την αντιµετώπιση της απώλειας της κινητικής 
λειτουργίας στην πάροδο του χρόνου. Βλέ-
πουµε πλέον βελτίωση στην κινητικότητα µε 
το Nusinersen, η οποία δεν είχε παρατηρηθεί 
ποτέ στη φυσική εξέλιξη της νόσου». 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

χρόνος κατά τον οποίο θα καταστεί 

διαθέσιµο το Nusinersen στην ΕΕ θα 

διαφέρει ανά χώρα, ανάλογα µε τις 

τοπικές διαδικασίες έγκρισης και αποζηµί-

ωσης φαρµάκων. Η Biogen συνεργάζεται µε 

τα συστήµατα υγείας και τις κρατικές υπη-

ρεσίες σε όλη την ΕΕ για να διασφαλίσει την 

πρόσβαση των ασθενών στο Nusinersen.

Το 2016, η Biogen µε γνώµονα την επείγουσα 

ανάγκη θεραπευτικής αντιµετώπισης των 

ασθενών µε βαριάς µορφής εκδήλωσης της 

νόσου, χορήγησε ένα από τα µεγαλύτερα 

δωρεάν προεγκριτικά Προγράµµατα Εκτε-

ταµένης Πρόσβασης (EAP) για σπάνια νοσή-

µατα. Αυτό το EAP είχε ως αποτέλεσµα την έ-

ναρξη και συνέχιση της θεραπείας περισσο-

τέρων από 350 ασθενών µε SMA βρεφικής έ-

ναρξης που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης  

(που ήταν πολύ πιθανό να αναπτύξουν νόσο 

Τύπου 1) σε 17 ευρωπαϊκές χώρες. A
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ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΪΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ 
Nusinersen: Η πρώτη θεραπεία για την ασθένεια μας κάνει αισιόδοξους
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Βρέφη που 
λάμβαναν θε-
ραπεία με το 
Nusinersen 

επέδειξαν μία 
στατιστικά 
σημαντική 

μείωση (47%) 
του κινδύνου 
θανάτου ή 
μόνιμης μη-

χανικής υπο-
στήριξης της 

αναπνοής.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ενέ-
κρινε την άδεια κυκλοφορίας του 
Nusinersen, της εταιρείας Biogen, 
για τη θεραπεία της Νωτιαίας Μυϊκής 
Ατροφίας που συνδέεται µε το χρω-
µόσωµα 5q (5q SMA). Η 5q SMA είναι 
η πιο συνηθισµένη µορφή της νόσου 
και αντιπροσωπεύει κατά προσέγ-
γιση το 95% όλων των περιστατικών 
SMA. Το Nusinersen είναι η πρώτη 
εγκεκριµένη θεραπεία στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση (ΕΕ) για την SMA, µία από 
τις πρώτες γενετικές αιτίες θανάτου 
στα βρέφη, που χαρακτηρίζεται από 
προοδευτική, σοβαρού βαθµού µυϊκή 
αδυναµία. Το Nusinersen αξιολογή-
θηκε  στο πλαίσιο του προγράµµατος 
ταχείας αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Φαρµάκων (EMA), το 
οποίο αποσκοπεί στην επίσπευση της 
πρόσβασης σε φάρµακα για ασθενείς 
µε ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες. 
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Οι χειρουργι-
κές τεχνικές 

για τη θε-
ραπεία των 

προβλημάτων  
της μύτης που 
αφορούν το 
διάφραγμα, 

τις κόγχες και 
τους πολύπο-
δες, είναι πλέ-
ον ριζικές, ε-

παναστατικές 
και απόλυτα 
ασφαλείς. 

ΥΓΡΑΣΙΑ: ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

ε µια χώρα σαν την Ελλάδα µε τόσες 

παραλίες, αλλά και πάρα πολλές 

πισίνες, οι πειρασµοί να έχουµε συ-

νέχεια βρεγµένη τη µύτη και τα αυτιά είναι 

πολλοί και η υγρασία είναι µεγάλος εχθρός. 

▶ Η υγρασία στα αυτιά θα µας δηµιουργήσει 

ένα αίσθηµα βάρους και ίσως µας αναγκά-

σει να τα πειράξουµε είτε µε το δάχτυλο είτε 

µε το καπάκι του στυλό είτε µε την µπατονέ-

τα. Τότε θα γίνει ο τραυµατισµός και θα προ-

κύψει η φοβερή καλοκαιρινή ωτίτιδα µε το 

πρησµένο αυτί, µε υγρά πράσινα και κίτρινα 

που τρέχουν και µπορεί να οδηγήσουν α-

κόµη και σε πρησµένους λεµφαδένες και 

πυρετό. Αυτό, δε, αν συνοδεύεται και από 

βύσµα κυψελίδας το οποίο δεν καθαρίστη-

κε έγκαιρα και σωστά µε τη χρήση µικρο-

σκοπίου, τότε οι πιθανότητες να πάθουµε 

εξωτερική ωτίτιδα αυξάνονται τραγικά, ό-

πως και αν αφήνουµε βρεγµένα τα µακριά 

µαλλιά µας να στάζουν υγρασία στα αυτιά. 

▶ Όσο για τη µύτη, αυτή µπορεί να ταλαι-

πωρηθεί µε τη χρήση της πισίνας –όταν 

δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής– και να 

προκύψουν επιµολύνσεις που οδηγούν σε 

°îáôïìÜ ¦áôáòÝäïù
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΩΤΙΤΙΔΕΣ

Αν θέλεις να  χαρείς το φετινό καλοκαίρι… κράτα τα αυτιά και τη μύτη σου καθαρά!
09

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

να καλοκαιρινό βράδυ, ένας φίλος, φανατικός 

σερφίστας, µου εξιστόρησε πώς θεραπεύτη-

κε από τη χρόνια ιγµορίτιδα κάνοντας σερφ 

όλο το χρόνο. Εγώ σκεπτόµενη ως ειδικός ωτορινο-

λαρυγγολόγος τού εξήγησα ότι αυτό οφείλεται στη 

θετική δράση των πλύσεων µε το θαλασσινό νερό. Ο 

ίδιος, όµως, είχε άλλη άποψη, ότι αυτό κυρίως οφεί-

λεται στη θετική επίδραση των σπορ στο νερό στην 

ψυχική µας υγεία, καθώς διώχνουν το στρες και τις 

αρνητικές σκέψεις και µας γεµίζουν όµορφες εικό-

νες. Είναι η καλύτερη µορφή ψυχοθεραπείας, ιδιαίτε-

ρα στη χώρα µας που διαθέτει ατελείωτες παραλίες. 

▶ Ξεκίνησα µαθήµατα την άλλη µέρα και βίωσα το 

συντονισµό που απαιτείται για να ισορροπήσεις 

πάνω στη σανίδα, ο οποίος σου χαρίζει απίστευτη 

αυτοπεποίθηση σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεσαι, 

καθώς ανακτάς τον έλεγχο του σώµατος. Αναφέρω 

απόσπασµα από βιβλίο του Αργεντινού ψυχιάτρου 

Χόρχε Μπουκάι: «η ζωή είναι όπως το windsurf, πρέ-
πει να πας ανάλογα µε τον αέρα και το κύµα που έχει 
µια συνεχή δυναµική». 
▶ Τα θαλάσσια σπορ έχουν ευεργετική επίδραση 

στα χρόνια νοσήµατα του ανώτερου αναπνευστι-

κού. Η υψηλή περιεκτικότητα του θαλασσινού νε-

ρού σε ευεργετικά συστατικά µειώνει τις πιθανότη-

τες νοσηρότητας, καθώς αλλάζει το προφίλ των 

χρόνιων νοσηµάτων, όπως οι αλλεργίες και η 

ιγµορίτιδα, στα παιδιά και στους ενήλικες. A

πυώδη ρινίτιδα ή ακόµη και ιγµορίτιδες. Αν 

τώρα όλα αυτά εκδηλωθούν και σε έναν 

άνθρωπο ο οποίος πάσχει από αλλεργίες, 

έχει στραβό διάφραγµα, πολύποδες ή στα 

παιδιά µε κρεατάκια και υπερτροφικές α-

µυγδαλές ή και αλλεργική ρινίτιδα τότε κα-

ταλαβαίνετε ότι όλο το καλοκαίρι µπορεί να 

µπλέξουµε άσχηµα και να µη χαρούµε τον 

ήλιο και τις παραλίες. 

▶ Αν και τότε δεν πάµε γρήγορα στον ειδι-

κό, αλλά παίρνουµε µόνοι µας σταγόνες και 

τοπικά σπρέι, τα πράγµατα συνήθως γίνο-

νται χειρότερα, και όλο το καλοκαίρι µπορεί 

να υποφέρουµε χωρίς λόγο. Γιατί χωρίς τη 

σωστή αγωγή µπορεί να βρεθούµε µε ένα 

πρησµένο αυτί το οποίο πιθανόν να µας ο-

δηγήσει στο νοσοκοµείο. 

▶ Όσον αφορά τη θεραπεία παθήσεων της 

µύτης, τα τελευταία χρόνια οι 

χειρουργικές τεχνικές  για 

την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που α-

φορούν το διάφραγ-

µα, τις κόγχες, τους 

πολύποδες, είναι 

πλέον ριζικές, επα-

ναστατικές και α-

πόλυτα ασφαλείς. 

Νιώθετε ενόχληση στο αυτί, εκείνον το χαρακτηριστικό οξύ πόνο που µοιάζει σαν 
να σας «τρυπά» το κεφάλι, και επιπλέον δεν ακούτε καλά; Κατά πάσα πιθανότητα, 
έχετε ωτίτιδα. Συνήθως, οι φλεγµονές των αυτιών αντιµετωπίζονται εύκολα τόσο 
στους ενήλικες όσο και στα παιδιά, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν χρησιµοποι-
ούνται φάρµακα χωρίς τη συµβουλή γιατρού και δεν υιοθετούνται τα γιατροσόφια 
της γιαγιάς. Όπως τονίζει η ∆ρ. Ανατολή Παταρίδου, Χειρουργός Ωτορινολαρυγ-
γολόγος-Κεφαλής και Τραχήλου (www.pataridou.gr), όταν διαπιστώνετε ότι υπάρ-
χει πρόβληµα, να απευθύνεστε στον ειδικό, ώστε να σας προτείνει την κατάλληλη 
αγωγή, αυτή που συνιστάται για τις «εξωτερικές ωτίτιδες» του καλοκαιριού. 

▶ Ξεκίνησα µαθήµατα την άλλη µέρα και βίωσα το 

συντονισµό που απαιτείται για να ισορροπήσεις 

πάνω στη σανίδα, ο οποίος σου χαρίζει απίστευτη 

αυτοπεποίθηση σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεσαι, 

καθώς ανακτάς τον έλεγχο του σώµατος. Αναφέρω 

απόσπασµα από βιβλίο του Αργεντινού ψυχιάτρου 

Χόρχε Μπουκάι: 

πει να πας ανάλογα µε τον αέρα και το κύµα που έχει 
µια συνεχή δυναµική». 
▶ Τα θαλάσσια σπορ έχουν ευεργετική επίδραση 

στα χρόνια νοσήµατα του ανώτερου αναπνευστι-

κού. Η υψηλή περιεκτικότητα του θαλασσινού νε-

ρού σε ευεργετικά συστατικά µειώνει τις πιθανότη-

τες νοσηρότητας, καθώς αλλάζει το προφίλ των 

χρόνιων νοσηµάτων, όπως οι αλλεργίες και η 

ιγµορίτιδα, στα παιδιά και στους ενήλικες.

πρησµένο αυτί το οποίο πιθανόν να µας ο-

δηγήσει στο νοσοκοµείο. 

Όσον αφορά τη θεραπεία παθήσεων της 

µύτης, τα τελευταία χρόνια οι 

χειρουργικές τεχνικές  για 

την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που α-

φορούν το διάφραγ-

µα, τις κόγχες, τους 

πολύποδες, είναι 

πλέον ριζικές, επα-

ναστατικές και α-

πόλυτα ασφαλείς. 

E
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

το κέντρο εφαρµόζονται, σύµφωνα 
µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς οδη-
γίες, όλες οι νεότερες θεραπείες, 

ανοσοτροποποιητικές, συµπτωµατικές και ε-
ξειδικευµένες, όπως ειδικές ανοσοθεραπείες, 
θεραπείες πλασµαφαίρεσης, ανοσοκαταστο-
λής κ.λπ. Επιπλέον, διεξάγεται σηµαντικό ε-
ρευνητικό έργο µε θεραπευτικά πρωτόκολλα, 
ακόµα και πρώιµης φάσης, σε συνεργασία και 
µε αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού.
▶ Η ∆ιευθύντρια του Κέντρου, Ειδικός Νευρολό-
γος κ. Στεφανία Σωτηρλή, και ο Αναπληρωτής 
∆ιευθυντής, Ειδικός Νευρολόγος κ. Γρηγόριος 
Χειλάκος, είναι  εξειδικευµένοι ιατροί µε πολυε-
τή εµπειρία σε ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυν-
ση κάθε µορφής και βαρύτητας καθώς και στην 
πραγµατοποίηση ερευνητικών θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων µε µεγάλο αριθµό ασθενών. 
▶ Το Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και Ειδι-
κών Νευρολογικών Θεραπειών παρέχει ολο-
κληρωµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων 
των ασθενών µε πολλαπλή σκλήρυνση, υπο-
στηριζόµενο από τις σύγχρονες υποδοµές του 
ΙΑΣΩ General και του Οµίλου ΙΑΣΩ. 
▶ Συνεργάζεται στενά µε τα Απεικονιστικά και 
Βιοπαθολογικά  Εργαστήρια (Μαγνητικής Το-
µογραφίας, Επεµβατικής Νευροακτινολογίας, 
Κεντρικά Εργαστήρια, Καρδιολογικό), το τµήµα 
Πλασµαφαίρεσης και το τµήµα Φυσικοθερα-
πείας του ΙΑΣΩ General καθώς και µε το Κέντρο 

Αποθεραπείας - Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης» 
του Οµίλου ΙΑΣΩ. 
▶ Στόχος του Κέντρου είναι, αξιοποιώντας την 
πολύπλευρη δυναµική του Οµίλου ΙΑΣΩ, να εξα-
σφαλίσει την ποιότητα της ζωής των ασθενών, 
προάγοντας την επιστηµονική γνώση στο πε-
δίο της πολλαπλής σκλήρυνσης.
▶ Ελπίδα µεταδίδουν οι ∆ιευθυντές του κέ-
ντρου οι οποίοι δηλώνουν ότι «η Πολλαπλή 
Σκλήρυνση σήµερα αντιµετωπίζεται. Οι θερα-
πείες που ήδη εφαρµόζονται, αλλά και αυτές 
που συνεχώς βρίσκουν το δρόµο προς έγκριση 
και κυκλοφορία, είναι όλο και περισσότερες και 
πιο αποτελεσµατικές. Οι ασθενείς µε Πολλαπλή 
Σκλήρυνση έχουν σήµερα καλύτερη ποιότητα 
ζωής, καλύτερη προοπτική στην εξέλιξη της 
νόσου και φτάνουν όλο και πιο σπάνια σε δύ-
σκολα και προχωρηµένα στάδια της νόσου». 

Τηλ. για ραντεβού: 2106502662, 
∆ευτέρα-Παρασκευή 08.00-20.00

Το ΙΑΣΩ Παίδων µε «Το CHECK UP του µα-
θητή!» προσφέρει ολοκληρωµένα πακέ-
τα προληπτικών εξετάσεων υγείας για τα 
παιδιά, σε προνοµιακές τιµές. Συµβάλλει 
στην πρόληψη και την καλή υγεία των 
µαθητών για τη νέα σχολική χρονιά!

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

▶ Βασικό πακέτο 
€60: οφθαλµολογική 
εξέταση, ηλεκτρο-
καρδιογράφηµα, 
triplex & καρδιολογι-
κή εξέταση

▶ Έλεγχος άθλησης 
€80: οφθαλµολογική 
εξέταση, ηλεκτρο-
καρδιογράφηµα, 
triplex & καρδιολογι-
κή εξέταση, δερµα-
τολογικός έλεγχος

▶ Πλήρες πακέτο 
€80: οφθαλµολογική 
εξέταση, ηλεκτρο-
καρδιογράφηµα, 
triplex & καρδιολο-
γική εξέταση, ακο-
ολογικό διάγραµµα 
παίδων

▶ Εκτίµηση Μαθη-
σιακών ∆υσκολιών 
€110: εκτίµηση από 
τρεις ειδικότητες 
– Παιδοψυχία-
τρος, Παιδίατρος-
Αναπτυξιολόγος, 
Ψυχολόγος (σε 
συνεργασία µε Λογο-
θεραπευτή ή γιατρό 
άλλης ειδικότητας, 
εφόσον κριθεί απα-
ραίτητο)

▶ Έλεγχος Σωµατι-
κού Βάρους €100: ε-
κτίµηση από Παιδία-
τρο-Ενδοκρινολόγο, 
∆ιατροφολόγο-
∆ιαιτολόγο, Ψυχο-
λόγο

▶ Έλεγχος Σπον-
δυλικής Στήλης 
- Σκολίωσης €20: 
επισκόπηση των ση-
µαντικών χαρακτη-
ριστικών, Αναλυτικό 
αναπτυξιολογικό 
ιστορικό, forward 
bending test, σε 
συνεργασία µε Χει-
ρουργό Σκολίωσης & 
Σπονδυλικής Στήλης

▶ Κινητική Ανάλυση 
Στάσης & Βάδισης 
€40: πελµατογρά-
φηµα, αξιολόγηση 
πελµατικών απο-
τελεσµάτων και 
κατασκευή εξειδικευ-
µένων ορθωτικών 
πελµάτων σε συ-
νεργασία µε Παιδο-
Φυσικοθεραπευτή 
µε €50

Το µόνο που χρειά-
ζεται να έχετε µαζί 
σας είναι το βιβλιάριο 
ασφαλιστικού φο-
ρέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) του 
παιδιού.

Για εξετάσεις καθη-
µερινά κατόπιν τηλε-
φωνικού ραντεβού 
στο 210 6383070 - 2 
& 210 6383503 µέχρι 
31/10/2017, ηµέρα 
λήξης του προγράµ-
µατος. 

Τα check up απευθύ-
νονται σε παιδιά ηλι-
κίας 5 ετών και άνω.

ΙΑΣΩ General
Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και Ειδικών Νευρολογικών Θεραπειών 

ΙΑΣΩ Παίδων
Το CHECK UP του μαθητή!
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Το Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και Ειδικών Νευρολογικών Θεραπειών του ΙΑΣΩ 

General είναι ένα από τα ελάχιστα οργανωµένα κέντρα στην Ελλάδα που απευ-
θύνεται σε ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση. Η συγκεκριµένη πάθηση, αν και 
πλήττει κυρίως νέους, δραστήριους ανθρώπους, µπορεί µακροχρόνια µε την κα-
τάλληλη αγωγή και τη σωστή παρακολούθηση να ελεγχθεί έτσι ώστε οι ασθενείς 
να συνεχίσουν να είναι λειτουργικοί και να απολαµβάνουν όσο το δυνατόν καλύ-
τερο επίπεδο ζωής.

Οι ασθενείς με Πολλαπλή 
Σκλήρυνση έχουν σήμερα καλύ-
τερη ποιότητα ζωής, καλύτερη 

προοπτική στην εξέλιξη της 
νόσου και φτάνουν όλο και πιο 
σπάνια σε δύσκολα και προχω-

ρημένα στάδιά της.
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Ο σίδηρος είναι ένα από τα ση-
µαντικότερα µέταλλα που, σε 
µικρές ποσότητες, είναι απαραί-
τητο στον οργανισµό µας για την 
παραγωγή της αιµοσφαιρίνης, 
της πρωτεΐνης των ερυθρών αι-
µοσφαιρίων η οποία δεσµεύει το 
οξυγόνο του αέρα και το µεταφέ-
ρει στους ιστούς.

έλλειψη σιδήρου αποτελεί 

τη συχνότερη διατροφική α-

νεπάρκεια και ευθύνεται για 

το 50% των περιπτώσεων αναιµίας. 

Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα απα-

σχολεί περισσότερους από 1,5 εκατ. 

ανθρώπους, κυρίως γυναίκες στην 

αναπαραγωγική ηλικία και ηλικιω-

µένα άτοµα. Μία ισορροπηµένη δια-

τροφή προσφέρει καθηµερινά 15mg 

σιδήρου από τα οποία απορροφάται 

περίπου 1mg. 

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ; 
Σε ανεπαρκή πρόσληψη σιδήρου 

από τη διατροφή, σε ανεπαρκή α-

πορρόφησή του από το λεπτό έντε-

ρο, σε αυξηµένες απώλειες λόγω 

αιµορραγίας ή αυξηµένες ανάγκες 

λόγω ανάπτυξης ή εγκυµοσύνης.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ;
Συµπτώµατα: εύκολη κόπωση, αδυ-

ναµία, ωχρό δέρµα, ευερεθιστότη-

τα, κεφαλαλγία, αίσθηµα παλµών, 

εµβοές, εύθραυστα νύχια, απώλεια 

µαλλιών, µειωµένη ικανότητα συγκέ-

ντρωσης.

Με αιµατολογικό  έλεγχο των επι-

πέδων του αιµατοκρίτη, της αιµο-

σφαιρίνης, της φερριτίνης και του 

σιδήρου στον ορό.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Η έλλειψη σιδήρου αποτελεί σύ-

µπτωµα και για αυτό είναι απαραίτη-

τη η διάγνωση και η αντιµετώπιση 

της αιτίας που την προκαλεί. Στη συ-

νέχεια αντιµετωπίζεται µε χορήγηση 

σκευασµάτων. 

Η θεραπεία µε σκευάσµατα σιδήρου 

είναι δυνατόν να προκαλέσει ανεπι-

θύµητες ενέργειες όπως κοιλιακό πό-

νο, ναυτία, έµετο, δυσκοιλιότητα ή 

διάρροια ή σε ορισµένους ασθενείς 

να διαπιστωθεί µειωµένη αποτελε-

σµατικότητα κατά τον αιµατολογικό 

έλεγχο. 

Εποµένως, τα σκευάσµατα πρέπει να 

είναι καλά ανεκτά και ταυτόχρονα να 

βελτιώνουν και τα επίπεδα σιδήρου 

στον οργανισµό. 

Σε ορισµένες περιόδους της ζωής 

µας, όπως στην εγκυµοσύνη και τη 

γαλουχία, παρατηρούνται αυξηµέ-

νες ανάγκες σε σίδηρο και φυλλικό 

οξύ, γεγονός που καθιστά την ταυτό-

χρονη χορήγησή τους απαραίτητη. 

Ο σίδηρος σχετίζεται µε την οµαλή 

ανάπτυξη του εµβρύου και την προε-

τοιµασία της µητέρας για τον τοκετό. 

Το φυλλικό οξύ συµµετέχει στο σχη-

µατισµό του RNA και του DNA, επο-

µένως είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε 

περιόδους ταχείας ανάπτυξης. 

Ειδικά κατά την εγκυµοσύνη, το φυλ-

λικό οξύ είναι σηµαντικό για τη φυ-

σιολογική ανάπτυξη του εµβρύου 

και ιδανικά η λήψη του θα πρέπει να 

ξεκινά  τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη 

σύλληψη.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΥ

ο SiderAL® χρησιµοποιεί µία 

καινοτόµα τεχνολογία για τη 

µεταφορά και απόδοση του 

σιδήρου στον οργανισµό, χάρη στην 

οποία επιτυγχάνεται υψηλή βιοδια-

θεσιµότητα, ώστε µε µικρότερη πο-

σότητα σιδήρου να επιτυγχάνεται 

σηµαντική αύξηση των επιπέδων της 

αιµοσφαιρίνης χωρίς τις συνήθεις 

ανεπιθύµητες ενέργειες καθώς και 

ευκολία στη χρήση γιατί λαµβάνεται 

µία φορά την ηµέρα, οποιαδήποτε 

ώρα της ηµέρας χωρίς να απαιτείται 

άδειο στοµάχι.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΙΔΗΡΟΥ
Συμπτώματα και θεραπεία

12
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Το SiderAL® κυκλοφορεί 
σε 3 μορφές  και χρησι-

μοποιεί μία καινοτόμα τε-
χνολογία για τη μεταφορά 
και απόδοση του σιδήρου 

στον οργανισμό  
χωρίς τις συνήθεις ανεπι-

θύμητες παρενέργειες.

Κυκλοφορεί σε 3 
μορφές: SiderAL® 
Forte, SiderAL® 
Folico & SiderAL® 
Sport
▶ Το SiderAL® Forte είναι 
κατάλληλο για όλες τις πε-
ριπτώσεις που παρατηρεί-
ται έλλειψη σιδήρου. 

▶ Το SiderAL® Folico 
καλύπτει τις αυξηµένες 
ανάγκες σε σίδηρο και 
φυλλικό οξύ. Περιέχει επι-
πλέον βιταµίνες Β6, Β12, C 
και D οι οποίες είναι πολύ-
τιµες για τον ανθρώπινο 
οργανισµό και ιδιαίτερα 
για τη γυναίκα. 

▶ Το SiderAL® Sport είναι 
κατάλληλο για την κάλυ-
ψη των αυξηµένων απαι-
τήσεων του οργανισµού 
λόγω σωµατικής άσκησης, 
πνευµατικής κόπωσης ή 
µη ισορροπηµένης δια-
τροφής. 

▶ To SiderAL® Folico και 
το SiderAL® Sport είναι σε 
µορφή σκόνης που δια-
λύεται στο στόµα και δεν 
χρειάζεται ταυτόχρονη 
λήψη νερού και έχουν ευ-
χάριστη γεύση.

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: SiderAL® 
Forte 86296/1-10-2014, SiderAL® 
Folico 86295/1-10-2014, SiderAL® 
Sport 56419/13-07-2016 (∆εν επέ-
χει θέση άδειας κυκλοφορίας)

Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν 
υποκαθιστούν την ισορροπηµένη 
διατροφή.

H T

Κυκλοφορεί σε 3 Κυκλοφορεί σε 3 

χάριστη γεύση.

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: SiderAL® 
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Η καρδιά αποτελείται από τον καρδιακό µυ που α-
ντλεί αίµα σε όλο το σώµα. Όταν εµφανίζεται καρδια-
κή ανεπάρκεια, η καρδιά δεν αντλεί σωστά και συχνά 
διογκώνεται και πρέπει να δουλέψει εντατικότερα.

ις περισσότερες φορές η µη σωστή λειτουργία ά-

ντλησης της καρδιάς οφείλεται σε βλάβη του καρ-

διακού µυ εξαιτίας της πτωχής παροχής αίµατος. 

Αυτό µπορεί να συµβεί σε περίπτωση εµφράγµατος του 

µυοκαρδίου, ή εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, η οποία 

δεν έχει ρυθµιστεί. Άλλα αίτια περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Παρουσία ιού, ο οποίος επηρεάζει τη συσταλτικότητα 

της καρδιάς 

• Εκ γενετής δοµική κατασκευή της καρδιάς 

• Βλάβη στις βαλβίδες της καρδιάς 

• Υπερβολική πρόσληψη οινοπνεύµατος 

• Ορισµένη χηµειοθεραπευτική φαρµακευτική αγωγή 

• Σε σπανιότερες περιπτώσεις, υπάρχει µία µορφή καρδια-

κής ανεπάρκειας που σχετίζεται µε την εγκυµοσύνη 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα συµπτώµατα της καρδιακής 

ανεπάρκειας µπορούν να επιδεινωθούν ραγδαία – οξύ 

επεισόδιο ή οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό 

µπορεί να οφείλεται σε προσωρινό συµ-

βάν και να µη διαρκεί πολύ, αλλά η 

οξεία καρδιακή ανεπάρκεια απαιτεί 

παρέµβαση από τους επαγγελµα-

τίες της υγείας. 

«Η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) απο-
τελεί την πιο συχνή αιτία εισαγωγής 
στο νοσοκοµείο στην τρίτη ηλικία» 

τονίζει ο ∆ρ. ∆ηµήτρης Φαρµά-

κης, Καρδιολόγος - Ειδικός Καρ-

διακής Ανεπάρκειας και Ογκο-

Καρδιολογίας, Επίκουρος Καθηγη-

τής Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου 

Κύπρου, Μονάδα Καρδιακής Ανε-

πάρκειας Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου «Αττικόν». Είναι 
πρακτικά η τελική κατάληξη κάθε νοσήµατος που βλάπτει σο-
βαρά τη λειτουργία της καρδιάς. Οι συχνότερες αιτίες της είναι 
η στεφανιαία νόσος και η υπέρταση, η πρόληψη και έγκαιρη 
αντιµετώπιση των οποίων αποτελεί το κλειδί για την πρόληψη 
και της ΚΑ. Όταν εκδηλωθεί, η ΚΑ χαρακτηρίζεται κυρίως από 
δυσκολία στην αναπνοή, εύκολη κόπωση, πρήξιµο στα πόδια, 
ζάλη ή λιποθυµία. Σε προχωρηµένα στάδια, ο ασθενής χρει-
άζεται συχνές εισαγωγές στο νοσοκοµείο και πολύπλοκες θε-
ραπείες, όπως η µεταµόσχευση καρδιάς. Η έγκαιρη όµως διά-
γνωση και η κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή προλαµβάνουν 
την εξέλιξη της ΚΑ και βελτιώνουν σηµαντικά την επιβίωση και 
την ποιότητα ζωής των ασθενών. Είναι εποµένως σηµαντικό τα 
άτοµα µε τα παραπάνω ενοχλήµατα και µε ιστορικό στεφανι-
αίας νόσου, υπέρτασης ή άλλης καρδιολογικής πάθησης να 
επισκέπτονται έγκαιρα τον καρδιολόγο ή το ειδικό ιατρείο ΚΑ».

Η ΖΩΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

∆εν υπάρχει αµφιβολία για τη σοβαρότητα της κατάστα-

σης της ΚΑ. Όµως ο βαθµός της κατανόησης σχετικά µε 

την κατάσταση και ο αριθµός των αποτελεσµατικών δια-

θέσιµων θεραπειών και των θεραπειών 

που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης 

συνεχώς αυξάνεται. Η έρευνα και η 

εµπειρία του ασθενούς δείχνουν 

ότι τα άτοµα που µπορούν να προ-

σαρµοστούν στη νόσο τους και να 

την ελέγξουν έχουν καλύτερη ποι-

ότητα ζωής. 

Οι ασθενείς και οι επαγγελµατίες 

της υγείας συχνά διαπιστώνουν ότι 

η κλίµακα ταξινόµησης της καρδιο-

λογικής εταιρείας της Νέας Υόρκης 

(NYHA) είναι χρήσιµη στην εκτίµη-

ση του σταδίου αυτής της νόσου 

βάσει του βαθµού περιορισµού της 

σωµατικής δραστηριότητας.
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Η έγκαιρη διάγνωση και 
η κατάλληλη φαρμακευτική 
αγωγή προλαμβάνουν την 

εξέλιξη της καρδιακής 
ανεπάρκειας και βελτιώνουν 

σημαντικά την επιβίωση 
και την ποιότητα ζωής 

των ασθενών. 

T

Συμπτώματα ΚΑ 
κατά τη NYHA

I. Μπορώ να εκτελέσω κάθε είδους σω-
µατική δραστηριότητα χωρίς να νιώσω 
δύσπνοια ή κόπωση, ή χωρίς αίσθηµα 
παλµών. 

II. Νιώθω δύσπνοια ή κόπωση, ή έχω αί-
σθηµα παλµών όταν εκτελώ περισσότε-
ρο επίπονες δραστηριότητες. ( Όταν περ-
πατάω σε λόφο µε µεγάλη κλίση ή όταν 
πρέπει να ανέβω πολλούς ορόφους µε τις 
σκάλες.) 

III. Νιώθω δύσπνοια ή κόπωση, ή έχω αί-
σθηµα παλµών όταν εκτελώ καθηµερινές 
δραστηριότητες (όταν περπατάω σε επί-
πεδο δρόµο). 

IV. Νιώθω δύσπνοια σε κατάσταση ηρε-
µίας, και κινούµαι κυρίως µέσα στο σπίτι. 
∆εν µπορώ να εκτελέσω κανενός είδους 
σωµατική δραστηριότητα χωρίς να νιώσω 
δύσπνοια ή κόπωση, ή αίσθηµα παλµών. 

Βέβαια, είναι σηµαντικό οι ασθενείς να 
παραµένουν θετικοί και να προβαίνουν 
σε παρεµβάσεις οι οποίες µπορούν πραγ-
µατικά να παίξουν σηµαντικό ρόλο στη 
βελτίωση της κατάστασής τους: 

∆ραστηριότητα. Ακολουθώντας τις 
συµβουλές του επαγγελµατία υγείας, οι 
ασθενείς µπορούν να ακολουθήσουν το 
κατάλληλο πρόγραµµα άσκησης. 

Τρόπος διατροφής. Ειδικές οδηγίες ή 
πρακτικές συµβουλές µπορούν να δο-
θούν από τον ειδικό που παρακολουθεί 
τον ασθενή, σχετικά µε έναν πιο υγιεινό 
τρόπο ζωής. 

Αλάτι. Προσοχή στην πρόσληψη αλα-
τιού! Το αλάτι µπορεί να επηρεάσει τον 
τρόπο µε τον οποίο το σώµα συγκρατεί τα 
υγρά, πράγµα που µπορεί να επιβαρύνει 
την καρδιά. 

Κάπνισµα. Σε ασθενείς µε καρδιακή ανε-
πάρκεια θα πρέπει να συνιστάται η άµεση 
διακοπή του καπνίσµατος. 

Οινόπνευµα. Θα πρέπει να γίνεται προ-
σπάθεια για παραµονή εντός των συνι-
στώµενων ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων 
ορίων κατανάλωσης οινοπνεύµατος. A
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ώστε να καλυφθεί το ανώμαλο ερέθισμα 
του πόνου. Μάλιστα, ο ασθενής έχει ο ί-
διος τη δυνατότητα να ρυθμίζει την έντα-
ση της νευροτροποποίησης και να ρυθ-
μίζει το αναλγητικό αποτέλεσμα ο ίδιος. 
Πριν την εμφύτευση της συσκευής γί-
νεται εκπαίδευση του ασθενούς στο νέο 
αυτό σύστημα και μια ομάδα από ιατρό, 
νοσηλευτή και τεχνικό είναι πάντα στη 
διάθεσή του ώστε να λύσει τυχόν προ-
βλήματα. 

Πού μπορώ να απευθυνθώ για να βρω 
λύση στο χρόνιο πόνου μου; 
Η τεχνική έχει ποσοστό επιτυχίας 85% 
και χρησιμοποιείται από εξειδικευμέ-
νους στη νευροτροποποίηση ιατρούς. 
Στο Metropolitan Hospital λειτουργεί 
τμήμα Χρονίου Πόνου - Νευροτροπο-
ποίησης.

Ο χρόνιος μη καρκινικός πόνος είναι πολύ συχνός πλέον και οι αιτίες του είναι συ-
νήθως ρευματικά νοσήματα, διαβήτης, τραύματα και προηγηθείσες επεμβάσεις. 
Ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε χειρουργείο στη σπονδυλική στήλη μερικές 
φορές συνεχίζουν να υποφέρουν από χρόνιο πόνο συνήθως στην οσφυϊκή μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης ή στα κάτω άκρα (ισχιαλγία). 

Τι είναι το σύνδρομο FBSS; 
Το σύνδρομο που ονομάζεται FBSS 
(Failed back surgery syndrome) είναι 
γνωστό ως Σύνδρομο αποτυχημένης ε-
πέμβασης στη σπονδυλική στήλη, αλλά 
δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι η επέμβα-
ση είναι αποτυχημένη. Μπορεί κάλλι-
στα να είναι μια επιτυχημένη επέμβαση 
(δισκεκτομή, πεταλεκτομή, σπονδυλο-
δεσία κτλ) αλλά ο ασθενής να συνεχίζει 
να έχει χρόνιο πόνο στην περιοχή. 

Μπορεί να πονάει κανείς ακόμη και 
μετά από μια επιτυχημένη επέμβαση; 
Ναι, αυτό γίνεται γιατί η μετάδοση και 
η αντίληψη του πόνου δεν σταματάει 
παρόλο που έχει αρθεί το ερέθισμα ή η 
βλάβη η οποία αρχικά τον δημιούργησε. 

Τι γίνεται λοιπόν σε αυτές τις περι-
πτώσεις; 
Η επανεπέμβαση συνήθως πρέπει να α-
ποφεύγεται μιας και μπορεί να οδηγήσει 
σε ακόμα μεγαλύτερο πόνο. Ο ασθενής 
νιώθει οσφυαλγία με ή χωρίς ισχιαλγία 

και τα παυσίπονα δεν μπορούν να βελτι-
ώσουν τον πόνο. Μάλιστα, αναγκάζεται 
ο ασθενής να λαμβάνει όλο και μεγαλύ-
τερες δόσεις παυσίπονων χωρίς ιδιαίτε-
ρο αποτέλεσμα. 

Υπάρχει κάποια αποτελεσματική μέ-
θοδος για τη μείωση του πόνου; 
Η νευροτροποποίηση είναι η μέθοδος 
που έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στον 
νευροπαθητικό αυτό πόνο. Χωρίς ο α-
σθενής να λαμβάνει παυσίπονα, αυτό που 
επιτυγχάνεται είναι η αλλαγή των σημά-
των από την περιοχή που πονάει προς τον 
εγκέφαλο στο επίπεδο της σπονδυλικής 
στήλης. Ο ασθενής παύει να νιώθει αυτό 
το δυσάρεστο συναίσθημα και νιώθει ένα 
απαλό άγγιγμα ή γαργάλημα στην περι-
οχή που προηγουμένως πόναγε. 

Πώς λειτουργεί η νευροτροποποίηση; 
Με μια μικρή τομή τοποθετείται ένας βη-
ματοδότης στη σπονδυλική στήλη. Ένα 
πολύ μικρό και λεπτό ηλεκτρόδιο το ο-
ποίο δίνει τον σωστό ρυθμό στα νεύρα 

Εγώ ρυθμίζώ τον πονο μου
τι είναι η νευροτροποίηση

16

Ζηναΐς Κοντούλη 
Ιατρείο Πόνου 

Μetropolitan Hospital 

Μetropolitan 
Hospital 
Πρωτοπόρο στις 
εξελίξεις, κοντά 
στον άνθρωπο 
Εθν. Μακαρίου 9 
& Ελ. Βενιζέλου 1, 
Τ.Κ. 185 47 
www.metropolitan-
hospital.gr 
www.metropolitan-
hospital-connect.gr
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Οι εξελίξεις στη θεραπεία του µελανώ-
µατος εξακολουθούν να είναι συνεχείς 
και σηµαντικές και αυτό είναι ιδιαίτερα 
παρήγορο, καθώς στις ΗΠΑ το 2016 δι-
αγνώσθηκαν 76.380 νέες περιπτώσεις 
µελανώµατος και σηµειώθηκαν 10.130 
θάνατοι από την ασθένεια.

ο µεταστατικό µελάνωµα αποτελεί 

ένα πρότυπο θεραπείας για τις στο-

χευµένες θεραπείες και για την ανο-

σοθεραπεία, καθώς και για τους συνδυα-

σµούς αυτών, επισηµαίνει ο Dr ∆ηµήτριος 

Ι. Μπαφαλούκος Ογκολόγος - Παθολόγος, 

Πρόεδρος Εταιρείας Μελέτης Μελανώµατος, 

Oµότιµος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας.

Όσον αφορά στις στοχευµένες θεραπείες, 

δηλαδή στην αναστολή του γονιδίου BRAF ή 

του ΜΕΚ ή στο συνδυασµό των δύο αναστο-

λέων, διαπιστώθηκαν πολύ καλές ανταπο-

κρίσεις, µερικές εκ των οποίων ήταν πλήρεις, 

αλλά και µακροχρόνια επιβίωση, καθώς αυ-

ξάνεται πλέον ο χρόνος παρακολούθησης 

αυτών των ασθενών.

Συγκεκριµένα, στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ο-

γκολογίας (ΕSMO) ανακοινώθηκε η επικαιρο-

ποίηση της 3ετούς επιβίωσης της µελέτης 

του συνδυασµού DABRAFENIB & TRAMETINIB 

έναντι του VEMURAFENIB. Σε 704 ασθενείς 

η 3ετής επιβίωση αυτών που έλαβαν τον 

συνδυασµό ήταν 45%. Όταν εξετάστηκε η 

επιβίωση στην υποοµάδα µε καλά προγνω-

στικά στοιχεία, η επιβίωση έφθασε το 70%, 

ενώ οι πλήρεις υφέσεις (CR) τo 19%. Ο κίν-

δυνος θανάτου µειώθηκε 32% µε διάµεση 

επιβίωση τους 26,1 µήνες έναντι 17,8 µήνες 

για τη µονοθεραπεία. Πρόσφατα στο ASCO 

2017 ανακοινώθηκε ότι η διάµεση επιβίωση 

φθάνει τους 45,5 µήνες και η πενταετής στην 

οµάδα µε φυσιολογική LDH και καλό δείκτη 

ζωτικότητας το 51%.

Στο διεθνές συνέδριο SMR (Society Melanoma 

Research) ανακοινώθηκε ότι στο συνδυασµό 

VEMURAFENIB & COBIMETINIB η 4ετής επιβί-

ωση έφθασε το 35,9% και ήταν σαφώς καλύ-

τερη από τη µονοθεραπεία µε VEMURAFENIB 

(µελέτη ΒRΙΜ-7). Αυτά είναι εντυπωσιακά 

αποτελέσµατα, σε σχέση µε αυτά που επι-

τυγχάναµε πριν 5 χρόνια, όπου η πενταετής 

επιβίωση ήταν σχεδόν µηδενική.

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ 
- ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ανοσοθεραπεία και οι εξελίξεις 

της αποτελούν τη ναυαρχίδα στη 

θεραπεία του µεταστατικού µε-

λανώµατος. Πολλές µελέτες βρίσκονται 

σε εξέλιξη είτε µε τους αναστολείς των 

σηµείων έλεγχου του ανοσοποιητικού 

(checkpoint inhibitors), είτε µε την ογκο-

λυτική ανοσοθεραπεία ή και µε εµβόλια, 

µονοκλωνικά αντισώµατα και κυτοκίνες.

▶ Το 2015 και το 2016 το FDA επέκτεινε 

την έγκρισή του για το PEMBROLIZUMAB 

(KEYTRUBA) και το NIVOLUMAB (OPDIVO) 

σαν θεραπεία πρώτης γραµµής. Ενέκρι-

νε δε και τον συνδυασµό NIVOLUMAB + 

IPILIMUMAB, ανεξάρτητα εάν οι ασθε-

νείς είχαν µεταλλάξεις στο BRAF. Με τον 

συνδυασµό αυτό σηµειώθηκαν αντα-

ποκρίσεις 60% σε σύγκριση µε 40% του 

NIVOLUMAB ή/και του PEMBROLIZUMAB 

και 10-15% του ΙPILIMUMAB. H 2ετής ε-

πιβίωση µε τον παραπάνω συνδυασµό 

είναι 63,8%. Βέβαια η τοξικότητα είναι 

σηµαντική και συζητήσιµη και αποτελεί 

εµπόδιο για την ευρεία χρήση των φαρ-

µάκων αυτών σε συνδυασµό.

▶ Στο ESMO 2016 ανακοινώθηκε ότι 

στους ασθενείς που είναι ανθεκτικοί στο 

IPILIMUMAB, το PEMBROLIZUMAB επιτυγ-

χάνει καλύτερο ελεύθερο νόσου διάστη-

µα και καλύτερη επιβίωση σε σχέση µε τη 

χηµειοθεραπεία (14,7 µήνες vs 11 µήνες). 

Όταν δε χορηγηθεί σε µεγάλη δόση (10 

mgr/kgr) µειώνει τον κίνδυνο θανάτου 

κατά 33%.

▶ Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κ λινι-

κή εφαρµογή της ογκολυτικής ανο-

σοθεραπείας µε Τ-VEC (Talimogene 

laherparepvec) που είναι γενετικά τροπο-

ποιηµένος ιός του έρπη που στοχεύει τα 

καρκινικά κύτταρα. Έχει πάρει έγκριση 

από το FDA τo 2015 και τώρα δοκιµάζεται 

σε συνδυασµό µε το PEBROLIZUMAB.

▶ Σε οµάδα υψηλού κινδύνου για υπο-

τροπή µετά τη χειρουργική αντιµετώ-

πιση της τοπικής νόσου, το IPILIMUMAB 

έδειξε µείωση του κινδύνου θανάτου 

κατά 28%, σε 950 ασθενείς, όταν συγκρί-

θηκε µε εικονικό φάρµακο και εδώ όµως 

η τοξικότητα της ανοσοθεραπείας ήταν 

αξιοσηµείωτη καθώς οι µισοί περίπου α-

σθενείς παρουσίασαν µεγάλη τοξικότη-

τα. ∆οκιµάζονται τώρα σε προφυλακτική 

χορήγηση οι αντι PD-1 παράγοντες ή/και 

οι στοχευµένες θεραπείες. ∆οκιµάζονται 

επίσης, συνδυασµοί των παραπάνω πα-

ραγόντων µε στοχευµένες θεραπείες 

(BRAF και MEK αναστολείς).

▶ Συµπερασµατικά, οι εξελίξεις στην έ-

ρευνα και θεραπεία του µελανώµατος 

είναι εντυπωσιακές και η αύξηση της ε-

πιβίωσης αυτών των ασθενών συνεχής. 

Όλα τα παραπάνω αυξάνουν την ελπίδα 

γιατρών, ερευνητών και ασθενών ότι εί-

µαστε ένα βήµα πιο κοντά στην ίαση του 

µεταστατικού µελανώµατος. A

ΜΕΛΑΝΩΜΑ
Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις
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 Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά 
στην ίαση του μεταστατικού 
μελανώματος καθώς οι εξε-
λίξεις στην έρευνα και θερα-
πεία του είναι εντυπωσιακές 
και η αύξηση της επιβίωσης 

των ασθενών συνεχής
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20 DO’S AND DONT’S ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ 
& ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Ερωτήσεις και απαντήσεις 
από τον ειδικό

Φανταστείτε τον εαυτό σας μόλις 
γυρίζει από την παραλία, θέλει να πιει 
δυο ποτήρια παγωμένο νερό ή να φάει 
ένα δροσιστικό φρούτο – κάτι αντί-

στοιχο θέλει και το δέρμα σας.

υτό που κρίνεται απαραί-
τητο είναι η σωστή χρήση 
του αντηλιακού, η οποία 
καθορίζεται ως εξής:

�καθηµερινή  χρήση µε προστασία 
SPF > 30

�εφαρµογή του 15 - 30 λεπτά πριν 
την έκθεση στον ήλιο και ανανέωση 
κάθε 2 ώρες

�σε περίπτωση που φοράµε make 
up υπάρχουν στο εµπόριο αντηλιακά 
σε µορφή spray, τα οποία ανανεώ-
νουµε πάνω από το βάψιµο

�τα ίδια ισχύουν και για το σώµα 
µας, ενώ επιπλέον στην παραλία 
αποφεύγουµε την έντονη έκθεση 
στον ήλιο τις ώρες 12.00 µε 17.00. 

Τους καλοκαιρινούς µήνες δεν πρέ-
πει επίσης να αµελούµε τη φροντίδα 
του δέρµατος, προσφέροντάς του 
θεραπείες που το ενυδατώνουν και 
το αναζωογονούν. 

Σχετικά με τις ενέσιμες
θεραπείες που πραγματοποι-
ούνται το χειμώνα, τις
σταματάμε το καλοκαίρι;
 Στη Facemed πιστεύουµε το αντίθε-
το. Πέρα από συγκεκριµένες θερα-
πείες οι οποίες δεν ενδείκνυνται το 
καλοκαίρι, µπορούµε να πούµε πως 
όλες τις υπόλοιπες το δέρµα τις έχει 
περισσότερο ανάγκη τους καλοκαιρι-
νούς µήνες. Η µεσοθεραπεία, για πα-
ράδειγµα, εφαρµόζεται όλο το χρόνο 
και προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και 
θρέψη του δέρµατος. Κάνοντας µια 
µεσοθεραπεία πριν τις καλοκαιρινές 
διακοπές, προετοιµάζουµε το δέρµα 
για την έκθεσή του στον ήλιο, ενώ ε-
παναλαµβάνοντας τη µεσοθεραπεία 
µετά τις διακοπές το ενισχύουµε και 
το αναγεννούµε. Φανταστείτε τον ε-
αυτό σας µόλις γυρίζει από την παρα-
λία, θέλει να πιει δυο ποτήρια παγω-
µένο νερό ή να φάει ένα δροσιστικό 
φρούτο – κάτι αντίστοιχο θέλει και το 
δέρµα σας. Όσο για θεραπείες όπως 
το υαλουρονικό οξύ, το µπότοξ, τα 
νήµατα, δεν αλλάζει τίποτα λόγω της 

∆εν χρειάζονται ακρότητες. Στη χώρα µας είµαστε τυχεροί να 
απολαµβάνουµε τον ήλιο και τη θάλασσα για πολλούς µήνες. 
Πρέπει όµως να παίρνουµε και τις απαραίτητες προφυλάξεις 
για το δέρµα µας. 

εποχής. Φυσικά αυτό είναι κάτι που 
πρέπει πάντα να συζητάµε µε τον 
γιατρό µας, ακολουθώντας πιστά τις 
συµβουλές του.

Σχετικά με την αποτρίχωση 
με Laser Αλεξανδρίτη; 
Συνεχίζουμε το καλοκαίρι; 
Εδώ µου βάζετε δύσκολα. Υπάρχουν 
περιοχές όπως το µπικίνι, οι µασχά-
λες και συνήθως το πρόσωπο όπου 
µπορούµε να συνεχίσουµε την απο-
τρίχωση τους καλοκαιρινούς µήνες, 
επειδή οι περιοχές αυτές δεν µαυ-
ρίζουν έντονα. Και πάλι όµως αυτό 
καθορίζεται για καθέναν ξεχωριστά. 
Εξαρτάται από το δέρµα και τον φω-
τότυπο του κάθε ανθρώπου, από 
την έκθεσή του στον ήλιο, καθώς 
και από τη διάθεση συνεργασίας του 
µε σκοπό να συνεχίσει την αποτρί-
χωση για το περισσότερο δυνατό. 
Σε άλλες περιοχές, όπως τα πόδια 
και τα χέρια, συνήθως η τελευταία 
συνεδρία αποτρίχωσης γίνεται περί 
τα µέσα Ιουλίου και επανερχόµαστε 
τον Σεπτέµβρη, ανανεώνοντας το 
ραντεβού µας µετά τις διακοπές.

Νίκος ∆ηµήτρουλας, Ιατρός, 

Επιστηµονικός Συνεργάτης Facemed, 

www.facemed.gr, 210 6929999, 

694 7195333

ÁÝëï÷ ¢èíÜôòïùìá÷ 
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ΚΟΛΠΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ 
Επαναστατικές θεραπείες για δύο μεγάλα προβλήματα 

Οι δύο επανα-
στατικές αυτές 
θεραπείες για 
την κολπική 

χαλάρωση και 
την ακράτεια 

ούρων γίνονται 
αναίμακτα, 

ανώδυνα, στο 
ιατρείο σε 30 

λεπτά

Από το σύνδροµο του χαλαρού κόλ-
που πάσχουν όλες οι γυναίκες που 
έχουν γεννήσει µε φυσιολογικό το-
κετό ειδικά µετά την ηλικία των 30 
ετών, γυναίκες που είχαν εργώδη 
φυσιολογικό τοκετό, γυναίκες µε 
µεγάλες αυξοµειώσεις βάρους ως 
αποτέλεσµα συνδεσµικής χαλάρω-
σης, καθώς και εκείνες που λόγω 
ανατοµικής κατασκευής έχουν 
χαλαρό πυελικό έδαφος, γεγονός 
που επιδεινώνεται µε την πάροδο 
του χρόνου.

Είναι η πρώτη επαναστατική µη χει-
ρουργική θεραπεία laser για το σύν-
δροµο της κολπικής χαλάρωσης, µε 
την οποία ενεργοποιείται η αναδό-
µηση του υπάρχοντος κολλαγόνου 
και η σύνθεση νέου κολλαγόνου 
και ινών ελαστίνης στο τοίχωµα 
του κόλπου και στην ενδοπυελική 
περιτονία. 

Το τελικό αποτέλεσµα είναι  η σύ-
σφιξη του κολπικού σωλήνα και η 
βελτίωση της σεξουαλικής επαφής, 
µε τις κλινικές µελέτες να δείχνουν 
βελτίωση στη σεξουαλική επαφή 
στο 95% των γυναικών και διαφορά 
στην ποιότητα του οργασµού στο 
57%. 

Κάθε γυναίκα που θέλει να κάνει 
Intimalase ™ θα πρέπει να γνωρίζει 
ότι προϋπόθεση είναι ένα φυσιο-
λογικό pap-test, ότι είναι ανώδυνο, 
δεν υπάρχουν ραφές όπως στην 
κολποπλαστική, δεν υπάρχει αι-
µορραγία, γίνεται στο ιατρείο σε 30 
λεπτά, δεν αποτελεί αντένδειξη η 
επιθυµία για νέα εγκυµοσύνη, δεν 
απαιτείται ανάρρωση ή αποχή από 
σωµατική άσκηση, ενώ επιτρέπεται 
η σεξουαλική επαφή 3 µέρες µετά 
τη θεραπεία. 

ÌòéóôÞæïòï÷ ºáòáûóáòÝäè÷
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΥΡΩΝ ΙNCONTILASE ™
Η ακράτεια είναι µια από τις πιο 
συχνές ασθένειες παγκόσµια, µε 
συµπτώµατα να έχει σχεδόν το 1/3 
των γυναικών ηλικίας 30 µε 60 ετών. 
Η ακράτεια των ούρων στην προ-
σπάθεια (stress UI) αποτελεί την αιτία 
στο 50% των γυναικών µε ακράτεια 
και παρουσιάζεται σαν απώλεια 
ούρων κατά τη διάρκεια γεγονότων 
που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή 
πίεση, όπως ο βήχας, το γέλιο, το 
φτέρνισµα, η σωµατική άσκηση, 
ακόµα και απλές κινήσεις όπως το 
σκύψιµο. 

Η βασική αιτία που καθιστά µια 
γυναίκα ευάλωτη στην αύξηση 

της ενδοκοιλιακής πίεσης είναι η 
αναποτελεσµατική λειτουργία των 
σφιγκτηριακών µυών, καθώς και 
των υποστηρικτικών µυών και συν-
δέσµων του πυελικού εδάφους, που 
οδηγεί σε απώλεια στήριξης για την 
ουροδόχο κύστη και απώλεια ούρων 
κατά την αύξηση της πίεσης. Αιτίες 
µπορούν να είναι ο φυσιολογικός 
τοκετός, η διαδικασία της γήρανσης, 
χειρουργικές επεµβάσεις στην περι-
οχή της πυέλου όπως η υστερεκτο-
µή, αλλά και αυξοµειώσεις βάρους. 

Είναι η µοναδική µη χειρουργική 
θεραπεία για την ακράτεια στην 
προσπάθεια. Με το  Ιncontilase ™ 
επιτυγχάνεται η αναδόµηση του 
κολλαγόνου και η νεοκολλαγονο-
γένεση στο πρόσθιο τοίχωµα του 
κολπικού σωλήνα, καθώς και στην 
περιοχή του προδρόµου του κόλπου 
γύρω από το ουρηθρικό στόµιο, µε 
αποτέλεσµα τη συνδεσµική στήριξη 
της ουροδόχου κύστεως και της 
ουρήθρας. 

Κάθε γυναίκα που θέλει να κάνει 
Incontilase ™ θα πρέπει να γνωρίζει 
ότι είναι ανώδυνο, δεν υπάρχει αι-
µορραγία, γίνεται στο ιατρείο σε 30 
λεπτά, έχει άµεσο αποτέλεσµα από 
την επόµενη κιόλας ηµέρα, δεν
απαιτείται ανάρρωση ούτε αποχή 
από σωµατική άσκηση, ενώ η σεξου-
αλική επαφή επιτρέπεται 3 µέρες 
µετά τη θεραπεία και αποτελεί την 
δανική θεραπεία για τη µικρή και 
µέτριου βαθµού ακράτεια στην προ-
σπάθεια, καθώς υπάρχει ανταπόκρι-
ση στο 94% των γυναικών. 

Ο Χριστόφορος 
Καραϊσαρίδης είναι 

γενικός χειρουργός, 
διευθυντής Χειρουρ-

γικής στο νοσοκοµείο 
«Metropolitan» και ιδρυ-

τής του Laser Medical 
Center Of Athens 

www.laser-medical.gr 
Οι µέθοδοι Intimalase ™

και Incontilase ™ στην 
Ελλάδα πραγµατοποιού-

νται αποκλειστικά από 
τον ίδιο. Βασ. Σοφίας 37, 

Κολωνάκι (πλησίον µε-
τρό Ευαγγελισµού), 

210 7247750. 

 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ
 ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ INTIMALASE ™

κολπική χαλάρωση µετά τις γέννες είναι για τις γυναίκες κοινό 
µυστικό για το οποίο η µόνη λύση µέχρι και σήµερα ήταν το χει-
ρουργείο. Πλέον, για πρώτη φορά στην Ελλάδα η επαναστατική 
θεραπεία Intimalase ™ δίνει λύση στο πρόβληµα του χαλαρού 

κόλπου ανώδυνα, αναίµακτα, χωρίς χειρουργική παρέµβαση, µέσα σε µόνο 
30 λεπτά. Το σύνδροµο του χαλαρού κόλπου είναι η απώλεια της ιδανικής 
δοµής του κολπικού σωλήνα λόγω µόνιµης απώλειας της κολπικής ελαστι-
κότητας, ενώ επηρεάζει έντονα τη σεξουαλική ζωή των συντρόφων, καθώς 
λόγω της χαλάρωσης µειώνεται δραµατικά η αίσθηση τριβής. 

H
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Ιδιαίτερη ασφαλής και αποτελεσµατική είναι 
η εξωσωµατική γονιµοποίηση στη χώρα µας, 
αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να περιβάλ-
λεται από πολλούς µύθους που κάνουν πολ-
λά ζευγάρια να διστάζουν να απευθυνθούν 
στον ειδικό.

ύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία από την 

Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης 

Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ), από τους περισ-

σότερους από 12 χιλιάδες κύκλους υποβοηθού-

µενης αναπαραγωγής που πραγµατοποιούνται 

κάθε χρόνο, ο ένας στους τρεις καταλήγει σε ε-

γκυµοσύνη, ενώ δεν καταγράφονται σοβαρές 

επιπλοκές.

Ακόµα και ο αριθµός των πολύδυµων κυήσεων 

είναι χαµηλός (το 2013 αναφέρθηκαν 31 τρίδυ-

µες κυήσεις και 408 δίδυµες, επί συνόλου σχεδόν 

3.600 κυήσεων µε εξωσωµατική), ενώ λιγοστές 

(σχεδόν 50) είναι και οι περιπτώσεις γυναικών 

που εκδηλώνουν σύνδροµο υπερδιέγερσης των 

ωοθηκών (χαρακτηρίζεται από πόνο στις ωοθή-

κες για περίπου µία εβδοµάδα) ή παροδική  αιµορ-

ραγία κατόπιν της ωοληψίας. 

«Η εξωσωµατική στη χώρα µας είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσµατική και ασφαλής µέθοδος αντιµετώ-

πισης των προβληµάτων υπογονιµότητας. Παρό-

λο που πολλές γυναίκες φοβούνται ότι θα έχουν 

παρενέργειες από τα φάρµακα που χορηγούνται 

για τη διέγερση των ωοθηκών, τα ελληνικά και 

διεθνή επιστηµονικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι 

είναι ασφαλή, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µα-

κροπρόθεσµα», λέει ο µαιευτήρας-χειρουργός 

γυναικολόγος ∆ρ. Ιωάννης Π. Βασιλόπουλος, 

MD, MSc, ειδικός στην Υποβοηθούµενη Αναπα-

ραγωγή και ιδρυτικό µέλος του Institute of Life-

ΙΑΣΩ (www.gynecologie.gr). Επιπρόσθετα, οι 

τεχνικές της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής 

δεν φαίνεται να δηµιουργούν προβλήµατα υγείας 

ούτε στα παιδιά που θα γεννηθούν από αυτές, 

καθώς ειδικά στο θέµα του καρκίνου κάθε χρόνο 

που περνάει βεβαιωνόµαστε ολοένα περισσότε-

ρο ότι οι φόβοι γι’ αυτό είναι αβάσιµοι. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ 
▶ Οι οκτώ στους δέκα κύκλους εξωσωµατικής 

που διενεργούνται στη χώρα µας γίνονται µε µι-

κρογονιµοποίηση ωαρίων (ICSI). Η τεχνική αυ-

τή είναι ουσιαστικά µία µικροσκοπική επέµβαση 

στο ωάριο και γίνεται όταν οι άνδρες έχουν σο-

βαρό πρόβληµα στον αριθµό ή την κινητικότητα 

των σπερµατοζωαρίων ή ακόµη και παντελή έλ-

λειψή τους στο σπέρµα (αζωοσπερµία). Η µέθο-

δος εφαρµόζεται επίσης όταν υπάρχει ανεξήγητα 

χαµηλό ποσοστό επιτυχίας στις προσπάθειες τε-

κνοποίησης, ακόµα και µε κλασική εξωσωµατική, 

καθώς και στις γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας µε 

µικρό αριθµό ωαρίων τα οποία συχνά φέρουν και 

σκληρό περίβληµα.

▶ Ιδιαίτερα υψηλά είναι και τα ποσοστά επιτυχίας 

της εξωσωµατικής έπειτα από κατάψυξη, καθώς 

φθάνουν το 35%, αλλά και έπειτα από δωρεά ωα-

ρίων όπου είναι 54%. 

▶ Η κατάψυξη χρησιµοποιείται τόσο για τη δια-

τήρηση των εµβρύων που δηµιουργούνται έπει-

τα από την εξωσωµατική (δεν µεταφέρονται όλα 

στη µήτρα αλλά συνήθως δύο ή τρία), όσο και για 

την κρυοσυντήρηση ωαρίων. 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Ασφαλής, αποτελεσματική, αλλά οι μύθοι επιμένουν

Η εξωσωματική γονιμοποίηση 
στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική και ασφαλής 
μέθοδος αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υπογονιμότητας.
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ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΩΑΡΙΩΝ 

ίναι µία αρκετά νέα µέθοδος η ο-
ποία ιδανικά εφαρµόζεται σε γυ-
ναίκες ηλικίας 30-36 ετών ή νεό-

τερες, οι οποίες:
* Επιθυµούν ή είναι επιβεβληµένο για κοι-
νωνικούς λόγους να καθυστερήσουν να 
τεκνοποιήσουν
* Έχουν οικογενειακό ιστορικό πρόωρης 
εµµηνόπαυσης
* Πάσχουν από καρκίνο για τον οποίο 
πρόκειται να υποβληθούν σε χηµειοθε-
ραπεία ή σε ακτινοθεραπεία στην περιο-
χή της πυέλου
* Υποβάλλονται σε εξωσωµατική αλλά 
δεν επιθυµούν να καταψύξουν έµβρυα.
▶ Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η κρυο-
συντήρηση ωαρίων ουσιαστικά «παγώ-
νει» το χρόνο και επιτρέπει στη γυναίκα 
να µείνει έγκυος µε τα δικά της, «νεανικά» 
ωάρια ακόµα και στα 45 της ή αργότερα 
(η εξωσωµατική στη χώρα µας µπορεί να 
γίνει µέχρι τα 50 έτη). 
▶ Μελέτες έχουν δείξει ότι το ποσοστό 
επιβίωσης των ωαρίων µετά την απόψυ-
ξη είναι 75%, ενώ εφάµιλλο είναι και το 
ποσοστό επιτυχούς γονιµοποίησής τους.
▶ Η µέθοδος είναι ασφαλής τόσο για τη 
µητέρα όσο και για τα µωρά. Η µεγαλύ-
τερη µελέτη που έχει έως σήµερα δη-
µοσιευθεί για τα µωρά που γεννιούνται 
από κατεψυγµένα ωάρια, συµπεριέλαβε 
πάνω από 900 βρέφη (από τα συνολικά 
6.000 που έχουν γεννηθεί παγκοσµίως) 
και δεν έδειξε να υπάρχει αυξηµένο πο-
σοστό γενετικών ανωµαλιών σε σύγκρι-
ση µε το γενικό πληθυσµό, ούτε αυξηµέ-
να ποσοστά χρωµοσωµικών ανωµαλιών 
σε σύγκριση µε τα έµβρυα που προέρχο-
νται από φρέσκα ωάρια.
▶ Σε ό,τι αφορά την ευρέως διαδεδοµέ-
νη πεποίθηση ότι η γυναίκα που µένει 
έγκυος µε εξωσωµατική πρέπει να γεν-
νήσει µε καισαρική, αυτό δεν ισχύει γιατί 
η εξωσωµατική δεν αποτελεί εξ ορισµού 
ένδειξη για καισαρική. Αντίθετα, πάρα 
πολλές γυναίκες που µένουν έγκυοι µε ε-
ξωσωµατική, αποκτούν τα µωρά τους µε 
φυσιολογικό τοκετό. Αν η εγκυµοσύνη 
εξελίσσεται οµαλά και δεν συντρέχουν 
ιατρικοί λόγοι (π.χ. πολύδυµη κύηση ή 
κάποια επιπλοκή της κύησης) η γυναίκα 
άνετα µπορεί να γεννήσει φυσιολογικά.

E

¢ò. ¹öÀîîè÷ ¦. µáóéìÞðïùìï÷, 
»áéåùôÜòá÷-¡ùîáéëïìÞçï÷, ¹áôòÞ÷ 
°îáðáòáçöçÜ÷ ëáé éäòùôéëÞ íÛìï÷ 
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Η πιο λαμπερΗ Ημερα τΗς ζωΗς ςας! 
εξειδικευμένη φροντίδα για το πρόσωπο της νύφης 

Η εφαρμογή 
της καινοτό-
μου Boosting 

Haluronic 
πραγματοποι-
είται σε όλο 
το πρόσωπο, 

καθώς και στο 
λαιμό και το 

ντεκολτέ

πρώτη εφαρμογή πραγ-
ματοποιείται περίπου δύο 
μήνες πριν, ξεκινώντας 
από τη θεραπεία που 

κινητοποιεί το δέρμα εκ των έσω, 
με τη δράση του μη επεμβατικού 
Fractional Palamar Laser, με την 
οποία επιτυγχάνεται συνολική ανα-
δόμηση του δέρματος. 
Οι πολλαπλές μικροσποπικές 
δέσμες Laser διεισδύουν στο βα-
θύτερο στρώμα του χορίου χωρίς 
να τραυματίζουν την επιδερμίδα. 
Έτσι, κινητοποιούνται οι φυσικές 
διαδικασίες ανάπλασης του δέρμα-
τος, με αποτέλεσμα την παραγωγή 
νέου κολλαγόνου και ελαστίνης. 
Το δέρμα ανανεώνεται εκ των έσω 
με αποτελέσματα σταθερά, που τα 
κερδίζει πραγματικά η επιδερμίδα.
Στο επόμενο βήμα, ακολουθεί η ενί-
σχυση του δέρματος με τη δύναμη 
του υαλουρονικού οξέος. Πρόκει-
ται για μια θεραπεία στηριγμένη σε 
μια καινοτόμο τεχνολογία που σκο-
πό της έχει να βελτιώσει την υφή 

του δέρματος, προσφέροντάς του 
βαθιά ενυδάτωση, ελαστικότητα 
και λείανση των λεπτών γραμμών, 
την Boosting Hyaluronic. Η εφαρ-
μογή της καινοτόμου Boosting 
Haluronic πραγματοποιείται σε όλο 
το πρόσωπο, καθώς και στο λαιμό 
και το ντεκολτέ, προσφέροντας 
άμεσα βαθιά ενυδάτωση, σφριγη-
λότητα και λάμψη.

ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και 
μεγιστοποιούνται μέσα στον επό-
μενο μήνα, ενώ η διάρκειά τους 
μπορεί να φτάσει τους έξι μήνες, 
με μία μόνο θεραπεία. Το δέρμα 
ενισχύεται και δείχνει πιο σφριγηλό 
και λείο, αλλά εντυπωσιακή είναι 
και η εφαρμογή στα χείλη που δεί-
χνουν πιο «ζουμερά» και θελκτικά, 
χωρίς να υπερβάλλει ο όγκος τους.
Η εξειδικευμένη φροντίδα της 
μέλλουσας νύφης ολοκληρώνεται 
περίπου μια εβδομάδα πριν την ε-
φαρμογή της πλέον «λαμπερής» θε-

Με όποιο τρόπο και αν φαντάζεται την ημέρα του γάμου
 της κάθε γυναίκα, το βέβαιο είναι πως ποθεί ένα λαμπερό 
πρόσωπο. Εμείς συναντήσαμε τη Δερματολόγο Βενετία
Μπλιάμπτη μαζί με μία εντυπωσιακή νύφη, και μας 
παρουσίασε την εξειδικευμένη φροντίδα προσώπου για την 
απαστράπτουσα νύφη, τη WedGlam. 

ραπείας, ιδανικής για την τελευταία 
«glam» πινελιά πριν τη μεγάλη στιγ-
μή. Πρόκειται για την OxyGeneo, 
που ουσιαστικά προσφέρει τρεις 
σημαντικές δράσεις σε μία μόνο θε-
ραπεία εφαρμόζοντάς τες με εξαι-
ρετικά εκλεπτυσμένη και μοναδική 
διαδικασία:
Η μικροαπολέπιση αποτελεί το 
πρώτο στάδιο προκειμένου να α-
πομακρυνθεί το λεπτό επιφανειακό 
στρώμα από νεκρά κύτταρα. Η μο-
ναδικότητα έγκειται στο ότι η διαδι-
κασία απολέπισης πραγματοποιεί-
ται χωρίς κόκκους ή αναρρόφηση, 
αλλά χρησιμοποιούνται κάψουλες 
μονοδόσεων που σε συνδυασμό με 
τη μικροδονούμενη κεφαλή, απο-
κολλούν τα νεκρά κύτταρα, χωρίς 
να ερεθίζουν το δέρμα. Επομένως 
η διαδικασία είναι ιδανική και για 
τα πλέον ευαίσθητα δέρματα, αλλά 
και περιοχές με λεπτό δέρμα, όπως 
γύρω από τα μάτια, περιστοματικά 
και στη μύτη.
 Οξυγόνωση του δέρματος, η 
οποία σε αντίθεση με τις κοινές συ-
σκευές οξυγόνωσης, επιτυγχάνεται 
εκ των έσω. Κατά τη διάρκεια της 
OxyGeneo θεραπείας δημιουργού-
νται φυσαλίδες CO2 οι οποίες προ-
σελκύουν αιματική ροή εμπλου-
τισμένη σε οξυγόνο. Η αυξημένη 

προσφορά οξυγόνου ενισχύει τον 
μεταβολισμό των κυττάρων και τα 
κινητοποιεί προς νέοκολλαγένεση. 
Η εισχώρηση αναζωογονητικών 
συστατικών ολοκληρώνει τη θερα-
πεία. Αφού το δέρμα έχει καθαρίσει 
από τα νεκρά κύτταρα και τους 
ρύπους της επιδερμίδας και έχει 
ενισχυθεί με την οξυγόνωση, είναι 
έτοιμο να απορροφήσει το πλούσιο 
κοκτέιλ των ζωτικών συστατικών.
Ανάλογα με τις ανάγκες του δέρμα-
τος θα εφαρμοστεί το NeoRevire 
ή  NeoBright τζελ καθώς η μικρο-
δονούμενη κεφαλή το απλώνει με 
ήπιες, χαλαρωτικές μαλάξεις. Το 
δέρμα ευεργετείται άμεσα και το 
πρόσωπο λάμπει και αμέσως μετά 
τη θεραπεία. Είστε πλέον έτοιμες 
για τη μεγάλη στιγμή λαμπερές και 
γεμάτες αυτοπεποίθηση για την πα-
ρουσία σας, όπως η εντυπωσιακή 
νύφη μας, η Άννα. Η απαστράπτου-
σα νύφη μας φρόντισε κάθε λεπτο-
μέρεια του γάμου της και φυσικά 
επέλεξε τις πλέον αποτελεσματικές 
και προηγμένες θεραπείες φροντί-
δας για το πρόσωπό της. Γιατί κάθε 
γυναίκα αξίζει το καλύτερο!

 Αγ. Στρατοπέδου 76, Χαϊδάρι,

 210 5326276, www.bliamptivenetia.gr

H

Βενετία Γ. Μπλιάμπτη

24



ΟΡ ΙΖΟΝΤ ΙΑ

1. Θεραπευτική αγωγή που αξιοποιεί την ευεργετική επί-

δραση του καθαρού αέρα στην αντιμετώπιση παθήσεων 

του αναπνευστικού συστήματος - 12. Ημίψηλο καπέλο (ξεν.) 

- 13. Μέθοδος φυσικής και πνευματικής άσκησης (ξεν.) - 14. 

Ρώσος αρχιτέκτονας, γερμανικής καταγωγής - 15. Ήρωας 

του Κίπλινγκ - 16. Πόλη της Αυστραλίας - 17. Σύνολα κυττά-

ρων που επιτελούν ομοειδή λειτουργία - 19. Δισκογραφική 

τους δουλειά το «Analogue» (2006) - 21. Ασύμφωνοι… 

πότες - 22. Ηχηρά… φιλιά - 24. Σουηδική ομάδα ποδοσφαί-

ρου - 25. Χρονικός σύνδεσμος - 27. Σίριαλ του ΑΝΤ1 - 29. 

Σπασμένο… δέντρο - 30. Αν τυχόν (ιδιωμ.) - 32. Γαλήνιοι, 

μειλίχιοι - 34. Πρωτοπόρος του παγκόσμιου κινηματογρά-

φου (1882-1924) - 36. Ευχάριστα στην αφή - 38. Συνεχόμενα 

στο αλφάβητο - 39. Αμαθές, απαίδευτο - 41. Σαφής, κατη-

γορηματικός - 43. Κι έτσι οι αμυγδαλές - 45. Αθλητής που 

ξεχωρίζει (μτφ.) - 47. Καινούργιος - 49. Τετ…: συχνά σε ολι-

σθηρούς δρόμους - 51. Εκρηκτική… συντομογραφία - 52. 

Τα έχει… το ψώνιο - 53. Η χήρα του Λένον - 55. Ώστε,λοιπόν 

- 57. Εμφυτεύονται σε διανοιγμένα ανατομικά αγγεία για να 

αποφευχθεί η επαναστένωσή τους (ξεν.) - 59. Ιδιωματική 

κατάφαση - 60. Ζει και κινείται - 61. Ιπολίτ…: φιλόσοφος και 

ιστορικός (1828-1893) - 62. Χρονικός σύνδεσμος- 64. Μυθική 

ιαματική θεότητα - 66. Περίφημος γιατρός της αρχαιότητας 

- 68. Νεοπλατωνικός φιλόσοφος (412-485) - 70. Ιαπωνικής 

προέλευσης φαγητό με ψάρι ή θαλασσινά (ξεν.) - 71. Μας 

ανεβαίνει… κι όταν εκνευριζόμαστε.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Διαβάζει… ακτινογραφίες - 2. Έκταση με λιμνάζοντα νερά 

- 3. Όνειδος η ύπαρξή τους στους διαδρόμους δημοσίων νο-

σοκομείων - 4. Οκέι… πιο σύντομο - 5. Αριθμητικό σύμβολο 

- 6. Ομοιοκατάληκτο ποίημα - 7. Θυμίζει… τον Πατσίνο - 8. 

Ειρήνη…: μεγάλη ηθοποιός μας - 9. Τραπεζικά αρχικά - 10. 

Και τέτοιοι πόλεμοι έγιναν στην αρχαιότητα - 11. Χρήζουν 

ιατρικής φροντίδας αυτοί - 15. Λουκία βαφτίστηκε - 18. 

Φυγόπονα, ράθυμα- 20. Προβληματίζει τέτοια αιμοσφαιρί-

νη - 23. Όργανο γυμναστικής (ξεν.) - 24. Ζιλμπέρ…: Γάλλος 

συνθέτης - 26. Και σε φυσικοθεραπείες χρησιμοποιούνται 

(ξεν.) - 28. Πολύ βαθιά τέτοια νερά - 31. Τόποι λατρείας του 

Θεού - 33. … Ουέλς: σκηνοθέτης και ηθοποιός (1915-1985) 

- 35. Μουσικός όρος (ξεν.) - 37. Πόλη του Ιράν - 40. Τρόπος 

κατασκευής ενδυμάτων (ξεν.) - 42. Από 206 αποτελείται 

ο ανθρώπινος σκελετός - 44. Η σκέψη του… διαβάστηκε- 

46. Επικίνδυνη της καρωτίδας - 48. Τμήματα του πεπτικού 

σωλήνα - 50. Έδρασε στην Κατοχή (αρχικά) - 54. Φοβίζει... 

νήπια - 56. Εναλλακτική ολιστική θεραπεία (ξεν.) - 58. Μο-

ναδικός - 59. Σταυρολεξικό… ποτάμι - 60. Αναφορική αντω-

νυμία - 63. Αγγλικό «Β» - 65. Αλέ …: τύπος διακόπτη - 67. Μια 

μουσική νότα - 69. Συνεχόμενα στο αλφάβητο.
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Βιταμινη C
Η «δύναμή» της γνωστή. Προστατεύει το 
ανοσοποιητικό σύστημα, αποτρέπει καρ-
διαγγειακές ανωμαλίες, δίνει ενέργεια στο 
σώμα, φροντίζει για την υγεία του δέρματος, 
αναδομεί και διατηρεί τα κύτταρα στον ορ-
γανισμό μας υγιή και πιστεύεται ότι «ανα-
κουφίζει» και από το στρες. Η έλλειψή της 
μπορεί να προκαλέσει αίσθημα κόπωσης, 
ατονία, τριχόπτωση. Αν βλέπετε συχνά με-
λανιές χωρίς να θυμάστε αν και πότε χτυπή-
σατε κάπου, επίσης μπορεί να σημαίνει πως 
σας λείπει βιταμίνη C. 
Τη βρίσκουμε σε: «όξινα» φρούτα, κίτρο, 
πορτοκάλι, λεμόνια, γκρέιπ φρουτ και τα 
λαχανικά όπως το μπρόκολο και το κουνου-
πίδι. Προσθέστε τα σε smoothies, κάνουν 
ένα εξαιρετικά υγιεινό σνακ. 

Βιταμινη Κ
Πιο γνωστή για το ρόλο της στη επούλωση 
των τραυμάτων στο σώμα. Ρυθμίζοντας την 
πήξη του αίματος, η βιταμίνη Κ βοηθάει τις 
πληγές μας να κλείνουν γρηγορότερα. Ση-
μαντική επίσης στην καλή υγεία των οστών 
και των δοντιών. 
Τη βρίσκουμε σε: πράσινα φυλλώδη λαχανι-
κά, το σπανάκι, το λάχανο. Ειδικά το σπανάκι 
είναι το τέλειο συστατικό για ωραιότατους 
χυμούς. Θα το βρεις σε όλα τα Juice Bars.

Βιταμινη Β2 (ριβοφλαβίνη) 
Βοηθά το σώμα να επεξεργάζεται και να με-
ταβολίζει τις τροφές, τα λιπαρά και τις πρω-
τεΐνες, μια πολύ σημαντική λειτουργία που 
μετατρέπει το φαγητό στην ενέργεια που 
χρειάζεται το σώμα για να «υποστηρίξει» 
τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Η ρι-
βοφλαβίνη επίσης διατηρεί υγιή το δέρμα 
και τα μαλλιά. Έλλειψη αυτής της βιταμίνης 
μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση και δερ-
ματικά προβλήματα. Τη βρίσκουμε σε:  λα-
χανικά και γαλακτοκομικά προϊόντα. Ένα 
γιαούρτι για πρωινό ή ως δεκατιανό θα ενι-
σχύσει τον οργανισμό σας με τη σημαντική 
αυτή βιταμίνη. 

Βιταμινη Ε
Η αντιοξειδωτική. Είναι ο εχθρός των ελεύ-
θερων ριζών που προκαλούν επικίνδυνες 
φθορές στα κύτταρα, επιβαρύνουν το ανο-
σοποιητικό και προκαλούν γήρανση του 
δέρματος. Η βιταμίνη Ε, όχι μόνο εξουδετε-
ρώνει τη δράση των ελεύθερων ριζών αλλά 
υπάρχουν ενδείξεις πως προστατεύει από τη 
στεφανιαία νόσο και τον καρκίνο. Αν αυτά 
δεν είναι αρκετά για να σας πείσουν, η βιτα-
μίνη Ε αυξάνει επίσης τη σεξουαλική διάθε-
ση! Οι ενήλικες συνίσταται να λαμβάνουν 
15mg την ημέρα.  
Τη βρίσκουμε σε: τροφές που περιέχουν τα 
«καλά» λιπαρά. Μια χούφτα καρύδια είναι 
ό,τι πρέπει, ή αβοκάντο στη σαλάτα σας. 

Βιταμινη Β1 (θειαμίνη) 
Η θειαμίνη είναι εξαιρετικά σημαντική για 
την υγεία του νευρικού και καρδιαγγειακού 
συστήματος και του εγκεφάλου. Επίσης, βο-
ηθάει στο μεταβολισμό των υδατανθράκων 
και στη διαδικασία της πέψης αυξάνοντας 
την ενέργεια που παράγουν τα κύτταρα. 
Προστατεύει ακόμη και από τις βλάβες που 
μπορεί να προκαλέσει το αλκοόλ. Η έλλει-
ψή της προκαλεί αδυναμία, μυϊκή ατονία, 
απώλεια όρεξης, απώλεια μνήμης, δυσκοι-
λιότητα. 
Τη βρίσκουμε σε: φασόλια, καρύδια, δημη-
τριακά ολικής άλεσης, χοιρινό κρέας, συ-
κώτι, ξηρούς καρπούς, μαύρο ρύζι, αυγά. 
Συνοδέψτε το γεύμα σας με κάτι από αυτά 
και θα έχετε όλα τα οφέλη αυτής της σούπερ 
βιταμίνης. 

Οι βιταμίνες που πρέπει να λαμβάνεις σε καθημερινή βάση
Της Γεωργίας Σκαμάγκα

Οι 5 σωματΟφύλαΚΕσ
 τησ ύγΕιασ
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Πρόκειται για τη νέα μανία της πόλης. Άνοιξε πριν περίπου 
3 μήνες και προσφέρει… ελιξίρια στους διψασμένους 
περαστικούς του κέντρου. Ναι, ελιξίρια! Έτσι λένε εδώ 
τους χυμούς γιατί παρασκευάζονται με τη μέθοδο cold 
pressing που επιτρέπει στο χυμό να διατηρεί όλα τα θρε-
πτικά του συστατικά. Θα βρεις 7 διαφορετικά είδη ελιξιρί-
ων (5 χυμούς και 2 ροφήματα αμυγδάλου), τα οποία προ-
σφέρονται σε κομψές συσκευασίες και κοστίζουν €4/300 
ml. Ακόμη, θα ανακαλύψεις το θαυματουργό τσάι Matcha 
(παγωμένο ή ζεστό), διαφορετικά και πεντανόστιμα 
σνακ κάθε μέρα και φανταστικά energy bowls με φρέσκο 
acai, το μούρο του Αμαζονίου. Τρώγεται με το κουτάλι, 
σερβίρεται με φρούτα εποχής, granola και καρύδα και 
έχει γεύση… παγωτό!  Tip: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 
(20.00-02.00)  το Ήθος γίνεται Πάθος – δοκίμασε απίστευτους 
συνδυασμούς από cold pressed χυμούς και καθαρό αλκοόλ. 
Μάλλον το πιο ωραίο cocktail που έχεις πιει ποτέ. Πετράκη 
30, Σύνταγμα, 210 3249945, Fb: @ethosjuices 

ēthos 

Δεν υπάρχει συνταγή χυμού ή smoothie που δεν μπορείς να 
βρεις σε αυτό το ναό της ευεξίας. Ξεκίνα από τα 15 διαφορετικά 
smoothies (οι συνδυασμοί των οποίων έχουν γίνει έπειτα από 
συνεργασία με διατροφολόγους), δοκίμασε τους εκπληκτικούς 
χυμούς από φρούτα, λαχανικά και superfoods και όταν νιώσεις 
έτοιμος προχώρα στο πρόγραμμα αποτοξίνωσης. Εδώ, τα γεύ-
ματα της ημέρας αντικαθιστώνται από 6 διαφορετικούς χυμούς 
(πάντα σε συνεργασία με διαιτολόγο) και κάνουν reboot στον 
οργανισμό σου. Θα βρεις ακόμα χειροποίητες μπάρες ενέργει-
ας, υγιεινά wrap με πίτα από σπανάκι, σαλάτες, πουτίγκες με 
σπόρους chia και γάλα καρύδας, ωμοφαγικά σνακ, καφέδες και 
ροφήματα χωρίς λακτόζη ή κέικ χωρίς γλουτένη. Υπάρχει και το 
μενού της εβδομάδας (θα το βρεις στη σελίδα του Pure Juice Bar 
στο Facebook) που προτείνει ένα διαφορετικό πιάτο κάθε μέρα. 
Tώρα το καλοκαίρι σε χορταίνει με σαλάτες υψηλής διατροφικής 
αξίας και κρύες, πεντανόστιμες σούπες. Με άλλα λόγια, αν θες να 
αναζωογονηθείς, είσαι στο σωστό μέρος. Και delivery. Σίνα 21, Κο-
λωνάκι, 213 0363671, www.purejuicebar.gr, Fb: purejuicebarathens 

Pure
 Juice

Bar

Αν κουράζεσαι, αισθάνεσαι υποτονικά, είσαι καταβεβλη-
μένος ή παραμελείς τη διατροφή σου, τότε υπάρχει λύση 
και λέγεται Verve. Είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που 
παρασκευάζει και διαθέτει cold press χυμούς και πακέτα 
αποτοξίνωσης με χυμούς. Οι Verve Juices είναι φρέσκοι, 
ωμοί και καθόλου επεξεργασμένοι, χωρίς συντηρητικά, 
ζάχαρη ή χρωστικές ουσίες. Με άλλα λόγια έχουν όλες τις 
βιταμίνες που χρειάζεται ο οργανισμός σου και το κλειδί για 
μια υγιεινή διατροφή. Περίπου σαν μαγικά μπουκαλάκια 
που σε γεμίζουν ενέργεια! Κι όχι μόνο… Αν θες να καθαρί-
σεις τον οργανισμό σου από όλες τις τοξίνες, δοκίμασε την 
αποτοξίνωση με χυμούς Verve, διαλέγοντας το πρόγραμμα 
που ταιριάζει σε εσένα. Όλα τα προγράμματα αποτοξίνωσης 
έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί από την κορυφαία διατρο-
φολόγο και σύμβουλο μεταβολισμού Χριστίνα Κωστάρα και 
καταφέρνουν να αναζωογονήσουν πλήρως τον οργανισμό 
σου. Δοκίμασέ τα! www.vervejuices.gr 

Verve
Juices

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι μόδα. Είναι τρόπος και στάση 
ζωής. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι φανατικοί healthians 
αυτής της πόλης. Αυτοί που αντί για ένα χωνάκι παγωτό σεργια-
νίζουν με ένα ολόδροσο χυμό στα χέρια. Είτε είσαι είτε δεν είσαι 

φαν της υγιεινής διατροφής, όμως, αυτή είναι μια τάση που 
ίσως θα έπρεπε να εφαρμόσεις.

Δεν μιλάμε για τους χυμούς που σε κυνηγούσε να πιεις η μαμά. Στη νέα γε-
νιά των χυμών συνδυάζονται φρούτα, λαχανικά, ακόμα και υπερτροφές, 

συχνά είναι τόσο πλούσιοι σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που αντικαθιστούν 
ένα ολόκληρο γεύμα και επιπλέον προσφέρονται και για προγράμματα 

αποτοξίνωσης. Πίνονται ευχάριστα όλο το χρόνο, αλλά το καλοκαίρι είναι η 
εποχή τους. Μας ενυδατώνουν, μας γεμίζουν ενέργεια, ικανοποιούν μέχρι 
και την ανάγκη μας για κάτι γλυκό! Πώς να μη γίνουν μία από τις πιο hot τά-

σεις του καλοκαιριού;    -Kατερίνα  Bνάτσιου

ΚαλοΚαίρί
γεματο χυμους
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∆ωρεάν προβολή της ταινίας «Οι Περιπέτειες του Πρίγκιπα Αχµέντ» συνοδεία live µουσικής για το 7ο Athens Open Air Film Festival  Του ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Β
ασισμένη σε ιστορίες από τις «Χίλιες 
και μία Νύχτες», η ταινία «Οι Περιπέ-
τειες του Πρίγκιπα Αχμέντ» της πρω-
τοπόρου Λότε Ράινιγκερ αποτελεί μο-
ναδική στιγμή για τον κινηματογράφο 

ως το πρώτο μεγάλου μήκους φιλμ κινουμέ-
νων σχεδίων γυρισμένο από το 1923 έως το 
1926 στο Πότσνταμ της Γερμανίας. Η ταινία θα 
προβληθεί με αυτοσχεδιαστική μουσική συ-
νοδεία από τον Larry Gus με τη σύμπραξη του 
Δημήτρη Παπαδάτου (Jay Glass Dubs). Με 
αφορμή αυτή την επικίνδυνη αναμέτρηση με 
διαβολικούς μάγους, δράκους και πνεύματα, 
ο Λάρυγγας  ανοίγει το στόμα του.

Ποια σουπερχίροου ιδιότητα θα επέλεγες; Να 
τον παίζω και να μην τελειώνω.

Σε ποια χρονιά θα ταξίδευες στο χρόνο; Στο 2666, 
ευχόμενος ότι θα είναι νεκροί όλοι όσοι ξέρω. 

H Βερολινέζα Lotte Reiniger έγραψε κινηματο-
γραφική ιστορία δημιουργώντας την πρώτη 
ταινία κινουμένων σχεδίων. Tι σημαίνει να είσαι 
μπροστά από την εποχή σου; Χμμμ, ιδανικά το 
καλύτερο θα ήταν να είσαι όπου χρειάζεται, φτάνει 
να μην πεθάνεις φτωχός και καημένος μάλλον.

Πώς φαντάστηκες τη μουσική για την ταινία 
της; Σε συνεργασία με τον Δημήτρη Παπαδάτο (Jay 
Glass Dubs) ετοιμάζουμε μία ήπια αυτοσχεδιαστι-
κή συνοδεία, με άξονα πάντα ότι ήταν η ταινία που 
τρόμαζε τον Δημήτρη όταν ήταν μικρός.

Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου σκηνοθέτες; O 
Γούντι Άλεν, ο Άλμπερτ Μπρουκς, οι Μαρξ Μπρά-
δερς, ο Γκίλμπερ Γκότφριντ, ο Λάρι Ντέιβιντ, οπότε 
και το αγαπημένο μου είδος είναι «εβραϊκό χιού-
μορ», ξεκάθαρα. 

Πώς μπορεί κανείς να ξεφύγει από τον εαυτό 
του; Ιδανικά παρακαλώντας κάποιον άλλο άνθρω-
πο να τον δεχτεί στο σπίτι του, για όσο διάστημα 
χρειάζεται να καταλάβεις ότι όλοι οι άλλοι είναι 
σωστοί, εσύ είσαι λάθος, αλλά όσο και να προσπα-
θήσεις το μόνο που θα καταφέρεις είναι να χτυπάς 
το κεφάλι σου στον ίδιο τοίχο, και δεν σπάει ούτε ο 
τοίχος, ούτε το κεφάλι σου.

Πώς βιώνεις την κατάσταση των πραγμάτων; 
Παραμένεις Αθήνα. Σκέφτεσαι να ζήσεις έξω;
Μετακομίσαμε στην Αθήνα πριν από 2 χρόνια, και 
μου είναι δύσκολο, όχι τόσο γιατί με ενοχλεί η πό-
λη, όσο γιατί βλέπω τον εαυτό μου σε κάθε πράγμα 
που με εκνευρίζει, σαν να με κυνηγάει κάθε μέρα 
ένα γιγαντιαίος καθρέφτης που υπερτονίζει τα κό-
μπλεξ μου. Δεν είναι εύκολο.

Ποιο είναι το πιο θετικό σημείο από τη συνεργα-
σία σου με την DFA; Πόσο διαφορετική ήταν η 
προσέγγιση από το label; Η φιλία μου με τον Τζό-
ναθαν (Jonathan Galkin, μαζί με τους James Murphy 
και Tim Goldsworthy ιδρυτές της ετικέτας) μάλλον, 
εννοώ σε προσωπικό επίπεδο. Αναφορικά με τη 
μουσική μου –μπλιαξ– με βοήθησε πάρα πολύ στο 
βιοποριστικό κομμάτι, κυρίως γιατί μου δόθηκε η 
ευκαιρία να παίζω περισσότερα λάιβ. 

Πώς πέρασες στο Release; Πονούσε η μέση μου 
λιγάκι, γιατί δεν είχα τελειώσει ακόμα τις φυσιοθε-
ραπείες, αλλά ήταν παραδεισένια στ’ αλήθεια.

Ποια είναι η καλύτερη συναυλία που έχεις δει; 
Η καλύτερη συναυλία που έχω δει, με διαφορά, 
είναι ο Edan στο Metz της Γαλλίας, τον Οκτώβριο 
του 2009, στο πλαίσιο του Nuit Blanche. Άλλαξε 
για πάντα η ζωή μου, και ήταν το template για να 
στήσω κάπως έτσι και το δικό μου λάιβ. 

H καλύτερη δική σου performance; Δεν έχω δι-
κό μου αγαπημένο λάιβ –πόσο μάλλον καλύτερο–, 
αλλά σίγουρα μου κάνει εντύπωση όταν μου πε-
τάνε μπίρες στο κεφάλι, με την έννοια ότι μου τις 
αδειάζουνε στο κεφάλι, και αυτό μου κάνει εντύ-
πωση κυρίως γιατί σιχαίνομαι την μπίρα.

Ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που σε καθή-
λωσε; Tα δοκίμια του Βάλτερ Μπένγιαμιν για τον 
Μπωντλαίρ, και για το Παρίσι του 19ου αιώνα. Επί-
σης, όλο όλο όλο το έργο του Ντέιβ Ατέλ. A

Στο πλαίσιο του 7ου 
Athens Open Air Film 

Festival.  
Πλατεία Κοτζιά. 
Έναρξη: 21.30. 

Είσοδος ελεύθερη.
Στις 5 Ιουλίου.

LARRY GUS: O διεθνής μουσικός συντονίζει τον ήχο του στις μαγικές σκιές της Λότε Ράινιγκερ 
Δωρεάν προβολή της ταινίας «Οι Περιπέτειες του Πρίγκιπα Αχμέντ» συνοδεία live μουσικής για το 7ο Athens Open Air Film Festival  Του ΓιώρΓΟυ ΔημητρΑκΟΠΟυλΟυ
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

Η Οργή ενός 
Υποµονετικού Ανθρώπου *** 

(TARDE PARA LA IRA / THE FURY OF A PATIENT MAN)
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Ραούλ Αρεβάλο 

¦°¹·ÃËÁ: Αντόνιο ντε λα Τόρε, Ρουθ Ντίαζ, Μάνουελ Σόλο, Λουίς Καγιέχο

Ο Χοσέ, ένας µοναχικός, ντροπαλός άνδρας, συχνάζει στο καφέ που εργάζεται η 

Άννα, η οποία περιµένει το σύζυγό της Κούρο να αποφυλακιστεί. Ο Χοσέ φλερτάρει 

την Άννα και ανάµεσά τους δηµιουργείται µια σχέση πάθους. Τα πράγµατα περιπλέ-

κονται όταν ο Κούρο αποφυλακίζεται και αποκαλύπτονται τα κίνητρα του Χοσέ. 

Ο Ραούλ Αρεβάλο µε το ντεµπούτο του στο ισπανικό σινεµά κερδίζει το 
Γκόγια καλύτερης ταινίας (µαζί µε άλλα 3 βραβεία) για µια συνταρακτική 
ιστορία εκδίκησης και απολύτρωσης. Ηθοποιός κλάσης που ξεχωρίσαµε 
στο βραβευµένο «Μικρό Νησί» και το δραµατικό «Ακόµα και τη βροχή», 
επιδεικνύει σπάνια αφηγηµατική ευχέρεια, περνώντας πίσω από την κά-
µερα πρώτη φορά. Η ιστορία που χτίζει µεθοδικά και λιτά είναι χωρισµένη 
σε 5 κεφάλαια που αποτελούν εξελικτική διαδικασία στη διαδροµή ενός 
ανθρώπου που κρύβει µυστικά περιµένοντας να πάρει το αίµα του πίσω. 
Από την πρώτη σκηνή µε τη ρεαλιστική σεκάνς της ληστείας µέχρι και το 
συγκινητικό, γεµάτο εσωτερικότητα φινάλε, ο σκηνοθέτης τονίζει την 
αδυναµία να ελέγξουµε τη µοίρα µας. Από τη µια στιγµή στην άλλη, τα 
πάντα µπορεί να αλλάξουν. Ένα τυχαίο συµβάν, µια µοιραία συνάντηση, 
µια στιγµή αφηρηµάδας είναι ικανά να τινάξουν τα πάντα στον αέρα. Η 
ληστεία του κοσµηµατοπωλείου 8 χρόνια µετά, ακόµη µετρά θύµατα και 
κάνει τον λιγοµίλητο και βλοσυρό Χοσέ να ζει µέσα στην οργή που πνίγει 
διαρκώς µέσα του. Πράττει βάσει σχεδίου. Φλερτάρει την Άννα που περι-
µένει το σύζυγό της να βγει από τη φυλακή και στη συνέχεια εκβιάζει τον 
Κούρο να τον οδηγήσει στους υπαίτιους της τραγωδίας του. Ο Κούρο ήταν 
ο οδηγός διαφυγής των µελών της σπείρας που σχεδίασαν τη ληστεία 
του κοσµηµατοπωλείου που ανήκε στην οικογένεια του Χοσέ. Τα µέλη 
της τραγωδίας βρίσκονται έγκλειστα στον κύκλο αίµατος που χαράζει 
µεθοδικά ο Αρεβάλο. Ο χορός του φλαµένγκο, οι ερωτικές σκηνές, τα 
ξεσπάσµατα βίας, το κοινό οδοιπορικό των δύο αντρών (µε ελαφριά ειρω-
νεία) που εκτός από την αγάπη για την ίδια γυναίκα τείνουν να γίνουν ένα 
πρόσωπο. Στοιχεία ενός θρίλερ του µετατρέπεται σε road movie για την 
ενοχή, το θάνατο, την αγάπη, την εξιλέωση. Ο Αρεβάλο ψάχνει να βρει 
νησίδες ανάσας που θα κάνουν λιγότερο δυσβάστακτη τη σκληρή πραγ-
µατικότητα. Οι οάσεις που εντοπίζει όµως είναι στο χρώµα της Ανδαλου-
σίας και θαµµένες στην απόκοσµη γοητεία του ισπανικού νότου.

ΣΙΝΕΜΑ
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criticÕs CHOICE

 * Α∆ΙΑΦΟΡΗ 
 ** ΜΕΤΡΙΑ 

 *** ΚΑΛΗ 

 **** ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
 ***** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

☛ ¡ùîáÝëå÷ Ûôïéíå÷ çéá Þìá
(ðÀòôé, ïéëïçÛîåéá ëáé... ðÞìåíï)

Η γυναίκα του ζωολογικού κήπου ** 
(ZOOKEEPERÕS WIFE)
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Νίκι Κάρο ¦°¹·ÃËÁ: Τζέσικα Τσαστέιν, Γιόχαν Χέλντενµπεργκ, 

Μάικλ ΜακΕλατον, Ντάνιελ Μπρουλ

Η ιστορία τoυ Ζαν και της συζύγου του, που 

ως φύλακες του ζωολογικού κήπου της 

Βαρσοβίας έσωσαν ανθρώπους και 

ζώα κατά την επέλαση των Ναζί στον 

Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, θέτοντας σε 

κίνδυνο τη ζωή τους. 

Το best seller της Νταϊάν Άκερµαν 
προσφέρεται για µια συγκινητική 
µατιά σε µια άγνωστη ιστορία του 

Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, µε την 
ερµηνεία της Τζέσικα Τσαστέιν να 

επισκιάζει κάθε προβλέψιµη τροπή 
του σεναρίου. Ιστορία που πίσω από 

τον προσχηµατικό χαρακτήρα της κρύβει 
ένα φορτισµένο, συναισθηµατικό βάθος που 

δεν αφήνει το φιλµ στιγµή να γίνει βαρετό. Το ψυχο-
λογικό πορτρέτο της πρωταγωνίστριας φυσικά επισκιάζει –αλλά και ση-
µαδεύει ταυτόχρονα– κάθε παρακλάδι της ιστορίας, ειδικά στο κοµµάτι 
που αφορά την απεικόνιση της καθηµερινότητας της Βαρσοβίας του 
1939 µε εικόνες φρίκης (πτώµατα, εγκλήµατα σε κοινή θέα, θηριωδία 
των ναζί) και απόλυτης εξαθλίωσης. Η σκηνοθέτιδα των «Whale Rider» 
και «North Country» πετυχαίνει να εµφυσήσει δραµατουργική συνέπεια 
στους χαρακτήρες του φιλµ. 

Πάρτι γυναικών* (ROUGH NIGHT)
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Λουσία Ανιέλο ¦°¹·ÃËÁ: Σκάρλετ Γιόχανσον, 
Κέιτ Μακίνον, ΑΤζίλιαν Μπελ, Ιλάνα Γκλέιζερ, Ζόι Κράβιτς, 

Τάι Μπαρέλ 

Πέντε κολλητές φίλες από το πα-

νεπιστήµιο ξανασυναντιούνται 

δέκα χρόνια µετά για ένα ξέφρενο 

bachelorette πάρτι στο Μαϊάµι. 

Όµως το πράγµα ξεφεύγει όταν 

κατά λάθος σκοτώνουν έναν 

στρίπερ.

Αν και κωµωδία, η ταινία κρίθηκε 
ως ακατάλληλη για παιδιά και 

προεφήβους. Οι λόγοι προφανείς: 
σεξ, βρώµικες λέξεις, ναρκωτικά, αίµα, 

σπέρµα είναι µερικά από τα συστατικά ενός 
φιλµ που θέλει να είναι προχώ και µεταµοντέρ-

νο (λεσβιακές αναφορές, αυνανισµοί, οργασµοί κ.λπ.) αλλά αναλώνεται 
σε χοντροκοµµένα αστειάκια και κωµικά ατοπήµατα. Η Ανιέλο θέλει 
να κάνει κάτι µεταξύ «Hangover» και «Πολύ µεγάλες κακίες» (του Πίτερ 
Μπεργκ από το 1998) αλλά το αποτέλεσµα είναι µια ψευτοφεµινιστική 
πλακίτσα που περισσότερο προσβάλλει το γυναικείο φύλο. Η σέξι κόρη 
της Λίζα Μπονέ και του Λένι Κράβιτζ, Ζόι Κράβιτς, κλέβει την παράσταση 
από τη Σκάρλετ Γιόχανσον.

Οδηγός Οικογενειακής 
Επιβίωσης * ½ (CÕEST QUOI CETTE FAMILLE?)
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°:  Γκαµπριέλ Ζιλιέν-Λαφεριέρ ¦°¹·ÃËÁ: Ζιλί Γκαγιέ, Τιερί Νεβίκ, 

Ζιλί Ντεπαρντιέ, Λουσιέν Ζαν-Μπατίστ, Κλο-
ντιά Ταγκµπό, Φιλίπ Κατερίν, Σαντάλ 

Λαντεσού.

Ο 10χρονος Μπαστιέν βρίσκεται 

στο κέντρο µίας «πολυσυλλεκτι-

κής» οικογένειας µε 6 ετεροθαλή 

αδέλφια, 8 «γονείς» και αµέτρητα 

σπίτια και µετακινήσεις. Μαζί 

µε τα υπόλοιπα αδέλφια του α-

ποφασίζει να επαναστατήσει και 

να δώσει ένα καλό µάθηµα στους 

µεγάλους.

Η κοινοβιακή επανάσταση που σχεδιάζουν 
τα πιτσιρίκια (αποφάσισαν να µένουν όλα µαζί 

κάτω από την ίδια στέγη κι απλώς να αλλάζουν βάρδιες οι γονείς) διαθέ-
τει πρωτοτυπία και γουστόζικες καταστάσεις. Το φιλµ είναι µια σάτιρα 
της σύγχρονης ζωής µε τους αποτυχηµένους γονείς να βρίσκονται στο 
στόχαστρο του σκηνοθέτη και τα πιτσιρίκια σε ρόλους εκδικητών που 
βάζουν τους ενήλικες να απολογηθούν για την επιπόλαια στάση ζωής 
και τις καταπιεστικές συµπεριφορές τους. Παρά το ρυθµό και την εύστο-
χη σκιαγράφηση των περισσοτέρων χαρακτήρων, η ταινία δεν διαθέτει 
συνοχή, ενώ πολλά σκετς δεν βγάζουν το γέλιο που υπόσχονται. 

»»» Στις επανεκδόσεις της εβδοµάδας, η περίφηµη αντιπολεµική σάτιρα του Στάνλεϊ Κιού-
µπρικ «SOS Πεντάγωνο καλεί Μόσχα» (****) του 1964 µε τους Πίτερ Σέλερς - Τζορτζ Σ. Σκοτ 
περιγράφει την παράνοια της εξουσίας. Ο Σέλερς δίνει ένα ανεπανάληπτο σόου ως πρώην 
ναζί και νυν σύµβουλος επί θεµάτων πυρηνικού εξοπλισµού των ΗΠΑ, Dr.Strangelove, που 

καλείται να δώσει την ύστατη λύση όταν ο Ψυχρός Πόλεµος φτάνει στα όριά του. Μια ατόφια, 
εγκεφαλική µαύρη κωµωδία, που προτάθηκε για 4 Όσκαρ: ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου και Ά  
ρόλου για τον Σέλερς. »»» Η ιταλική κωµωδία «Τα παράπονα στο δήµαρχο» των Σάλβο Φικάρα και 
Βαλεντίνο Πικόνε περιγράφει τι συµβαίνει σε ένα χωριό της Σικελίας, όταν ένας αδιάφθορος πολιτι-
κός κερδίζει τις δηµοτικές εκλογές αλλά σύντοµα δυσαρεστεί τους ψηφοφόρους του! 

»»» Στις επανεκδόσεις της εβδοµάδας, η περίφηµη αντιπολεµική σάτιρα του Στάνλεϊ Κιού-
µπρικ 
περιγράφει την παράνοια της εξουσίας. Ο Σέλερς δίνει ένα ανεπανάληπτο σόου ως πρώην 
ναζί και νυν σύµβουλος επί θεµάτων πυρηνικού εξοπλισµού των ΗΠΑ, Dr.Strangelove, που 

καλείται να δώσει την ύστατη λύση όταν ο Ψυχρός Πόλεµος φτάνει στα όριά του. Μια ατόφια, 
εγκεφαλική µαύρη κωµωδία, που προτάθηκε για 4 Όσκαρ: ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου και Ά  
ρόλου για τον Σέλερς. 

AºÃ»¸

JUST THE FACTS
Η οργή ενός υποµονετικού 

ανθρώπου ***
Η καλύτερη ισπανική ταινία 

της χρονιάς 

Πάρτι γυναικών *
Σκάρλετ Γιόχανσον 

εναντίον Ζόι Κράβιτς

 Η γυναίκα του 
ζωολογικού κήπου **

Το νέο ρεσιτάλ 
της Τζέσικα Τσαστέιν

Οδηγός οικογενειακής 
επιβίωσης * ½

Τα παιδιά βάζουν τιµωρία 
τους γονείς 

 
SOS Πεντάγωνο καλεί 

Μόσχα ****
Ο καουµπόι 

της ατοµικής βόµβας

Τα παράπονα στο δήµαρχο
Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα

56 A.V. 29 ΙΟΥΝΙΟΥ - 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017



∆ιαβάστε όλη τη συνέντευξη 
στο site 

www.athens voice.gr

Επιµέλεια: 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Η «Βουτιά» 
της Κάτιας 
∆ηµοπούλου 
σε βαθιά 
µπλε νερά
Ένα καινούργιο βιβλίο για 
τη γυναικεία φιλία µε 
οικολογικές ανησυχίες
Του Γιάννη Νένε 
(panikoval500@gmail.com) 

H 
Κάτια ∆ηµοπούλου, δηµοσιογρά-
φος, διευθύντρια περιοδικών µόδας 
και τώρα σχεδιάστρια µεταξωτών 
πέπλων της εταιρείας της Peplos, 

µόλις κυκλοφόρησε το πρώτο της µυθι-
στόρηµα µε τίτλο «Βουτιά» από τις εκδό-
σεις Καστανιώτη. Στο εξώφυλλο ένα αέ-
ρινο –σαν πέπλο– πλάσµα που κολυµπάει 
σε βαθιά νερά. Στις σελίδες του, σαν σε 
σελίδες ηµερολογίου, ξεδιπλώνεται η συ-
ναισθηµατική «ακινησία» µιας γυναίκας 
µέχρι να τη συνεπάρει µία παλιά φιλία και 
µία περιπέτεια στα µπλε νερά των Κυκλά-
δων. Η Κάτια ∆ηµοπούλου περιγράφει 
ποιητικά λεπτοµέρειες σαν να βλέπει τα 
πάντα γύρω της µε ένα µεγεθυντικό φακό. 
Παίρνει τις στιγµές και τις αναδεικνύει σε 
ένα ολόκληρο ποίηµα, ή σε ένα κανονικό όραµα, ή σε ένα 
µεστό κεφάλαιο του βιβλίου. Παιδικές αναµνήσεις γίνονται 
σουρεαλιστικές σκηνές, τα αντικείµενα και το περιβάλλον 
αποκτούν 3η διάσταση από τις πυκνές περιγραφές. Και 
βέβαια ένα τεράστιο ελληνικό καλοκαίρι που κυριαρχεί 
στους ανθρώπους και στις πράξεις τους. Ρωτήσαµε την Κά-
τια ∆ηµοπούλου µερικά πράγµατα για το πρώτο της βιβλίο:
 
Αν το βιβλίο γινόταν ταινία και έπρεπε να παρουσιάσεις 
στον παραγωγό το στόρι µέσα σε 20 λέξεις, τι θα του έ-
λεγες; Μια περιπέτεια αναζήτησης. Μια ενδοσκόπηση που 
συνεχίζεται σαν περιπέτεια µε πρωταγωνιστές δύο φίλες, 
ένα φουσκωτό, τη θάλασσα και τη δύναµη της συγκυρίας. 
 

Πώς ξεκίνησε η δηµιουργία και η συγγραφή 
αυτού του βιβλίου; Με απασχολούσε πολύ η 
αδράνεια σαν µια κατάσταση, µια φάση η οποία 
έµοιαζε, λόγω της κρίσης, να έχει καταλάβει αρ-
κετούς ανθρώπους γύρω µου, κι εµένα µαζί για 
κάποιο διάστηµα. Η αδράνεια, σαν βασική αρχή 
της  Φυσικής, είναι η κατάσταση κατά την οποία 
ένα σώµα δεν µπορεί να κινηθεί µόνο του ή αν κι-
νείται, δεν µπορεί να σταµατήσει αν δεν ασκηθεί 
επάνω του κάποια εξωτερική δύναµη. Συµβαίνει 
και στα ανθρώπινα λοιπόν και ήθελα να επιχειρή-
σω µια βύθιση σε αυτήν την κατάσταση. Να δω 
πώς υπάρχει, πώς ανασαίνει και πώς σκέφτεται 
κάποιος όταν –για οποιοδήποτε λόγο– παραµένει 
αδρανής. Και να αναρωτηθώ πάνω στη δύναµη 

της συγκυρίας, της εξωτερικής δύναµης δηλαδή η οποία 
µπορεί να τον βάλει σε κίνηση.  
 
«Βουτιά» µέσα σε τι; Βουτιά στα ενδότερα. Στην υπαρξι-
ακή αγωνία, στα ερωτήµατα περί ταυτότητας. Ποιος είµαι 
αν δεν είµαι αυτός που ήµουν όταν όλα µέσα µου και γύρω 
µου έχουν αλλάξει. Στον τρόπο που σκέφτεται κανείς όταν 
η δράση είναι ελάχιστη, στο πώς µεγεθύνονται πράγµατα 
που δε θα πρόσεχε αν βρισκόταν σε δράση. Στην αναζήτη-
ση µιας νέας νοηµατοδότησης της ύπαρξης, στην προσπά-
θεια να ακολουθήσουµε τις συγκυρίες που θα µας κάνουν 
και πάλι ενεργούς. Βουτιά σε µια περιπέτεια που άλλοι την 
έχουν βάλει σε κίνηση και οι ηρωίδες δεν µπορούν παρά 
να την ακολουθήσουν, βουτιά στην αναζήτηση των εξη-
γήσεων για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια ενός µεγάλου 
διαστήµατος της ζωής τους. Και συγχρόνως βουτιά στη 
θεραπευτική δύναµη της θάλασσας. Βουτιά, δηλαδή το να 
αφήνεσαι, προς τα µέσα και προς τα έξω.

 
Μίλησέ µου για την ηρωίδα σου. Φαίνεται να περνάει 
µία έντονη προσωπική κρίση αυτογνωσίας µέσα σε 
ένα υπέροχο περιβάλλον. Ποια είναι; Είναι δικηγόρος, 
κοντά στα 40, και έχει πάθει ένα burn out. Συσσωρεύτηκε 
κούραση, θλίψη από θανάτους αγαπηµένων της, το τέλος 
πραγµάτων που τη στήριζαν, και είπε ότι δεν µπορεί να 
προσπαθεί να ζει όπως πριν. Έµεινε ακίνητη για να δει που 
θα τη βγάλει αυτό. Είναι στην Αθήνα, είναι κατακαλόκαιρο, 
λείπουν όλοι και αυτή µένει να παρατηρεί τις ανάσες της 
και να παρηγοριέται µε µνήµες και µε τα όνειρα της κάθε 
νύχτας, σαν τη µόνη δράση που συµβαίνει στη ζωή της. 
Μέχρι που η αγαπηµένη φίλη από τα παιδικά της χρόνια 
µοιάζει να κινδυνεύει να ξεχάσει όλα όσα θυµάται. Η αγάπη 
της για αυτή την κινητοποιεί και οι δυο τους φεύγουν για 
ένα ιαµατικό ταξίδι µε φουσκωτό στις Κυκλάδες. 
 
«Ο ∆άµων και ο Φιντίας µε κοτσιδάκια». Αυτή την έκ-
φραση χρησιµοποιείς για να περιγράψεις τη φιλία των 
δύο γυναικών που πρωταγωνιστούν στη «Βουτιά». Μί-
λησέ µου για τη σχέση αυτών των γυναικών. Γνωρίστη-
καν όταν ήταν παιδιά και έµειναν αγαπηµένες για πολλά 
χρόνια, µέχρι που κάτι συνέβη και αποµακρύνθηκαν κά-
πως. Όµως τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από την αγάπη και 
είναι αυτή η αγάπη που τις ενώνει αδιάρρηκτα, όπως φαί-
νεται. Με όπλο αυτήν ξεκινάνε ένα ταξίδι στον αφρό των 
κυµάτων, στο βυθό των µυστικών ζωών, δικών τους και 
άλλων, αφήνουν πίσω όσα τις χώρισαν και η εκδροµή τους 
τις επανασυνδέει µε τρόπο καθοριστικό και απόλυτο.
 
Κρατάνε οι γυναικείες φιλίες στο χρόνο; Κατηγορηµατι-
κά ναι. Η καχυποψία απέναντι στη γυναικεία φιλία είναι µια 
αντρική κατασκευή η οποία έχει δηµιουργήσει ένα ανόητο 
στερεότυπο. Επειδή δεν καταλαβαίνω πώς µας προέκυψε, 
έχω αρχίσει να πιστεύω πως εδράζεται στην ιδέα του «δι-
αίρει και βασίλευε». Οι γυναίκες έχουν µεγάλη ικανότητα 
κατανόησης, είναι πιο ανθεκτικές στις δοκιµασίες που περ-
νάνε οι σχέσεις και διαθέτουν τη δύναµη της συγχώρεσης.
 
Είσαι χρόνια µέσα στο χώρο της µόδας και των περιο-
δικών. Έχεις µία έντονη καλαισθησία που βγαίνει και 
στη γραφή σου, παρουσιάζοντας υπέροχα το καλο-
καίρι. Πόση από την Κάτια «των περιοδικών» υπάρχει 
στο βιβλίο; Μα πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που τώρα 
έγραψε ένα βιβλίο. Το δηµοσιογραφικό 
γράψιµο που ήταν πάντα µεγάλη µου 
χαρά, µε βοήθησε πολύ να ασκηθώ, να 
βρω την προσωπική µου φωνή και να 

έχω σχεδόν ενσωµατωµένη την επίγνω-
ση ότι αυτό που γράφω κάποιος πρόκειται 
να το διαβάσει, πράγµα χρήσιµο είτε γρά-
φεις ένα άρθρο είτε µια ιστορία. Όσο για 
την καλαισθησία, δεν είµαι σίγουρη πως 
καταλαβαίνω τι εννοείς ακριβώς. Ίσως 
την ικανότητα αποτύπωσης της µεγάλης 
οµορφιάς που είναι το ελληνικό καλοκαί-
ρι; Η καλαισθησία δεν είναι κάτι που µε 
απασχολεί, όταν γράφω. Με απασχολεί 
να είναι καθαρό το βλέµµα µου πάνω στα 
πράγµατα. Ο τρόπος που γράφω δηλαδή 
να είναι σε απευθείας σύνδεση µε τον τρό-
πο που βλέπω και σκέφτοµαι τους ήρωές 
µου και τον κόσµο τους.
 
Το στόρι σου διαδραµατίζεται στη Σύ-
ρο. Ποια είναι η σχέση σου µε αυτό το 
νησί; Τι σηµαίνει για σένα; Η Σύρος είναι 
ένα αγαπηµένο νησί τα τελευταία 25 χρό-
νια. Πηγαίνω µε µεγάλη συχνότητα και τη 
γνωρίζω καλά. Είναι ιδιαίτερη για πολλούς 
λόγους. Πρώτα γιατί δεν είναι ένα νησί που 
«κλείνει» για το χειµώνα, όπως πολλά άλλα 
στις Κυκλάδες, αλλά συνεχίζει να λειτουρ-
γεί µε τον ίδιο ανεξάρτητο από τις εποχές 
τρόπο. ∆ιακρίνεται για αυτό το µοναδικό 
αστικό τοπίο που συνδυάζει το θάµβος 
του νεοκλασικισµού, την απλότητα της ο-
µορφιάς της µεσαιωνικής Άνω Σύρου, τη 
ρώµη της βιοµηχανικής επανάστασης και 
τη φυσική οµορφιά του τοπίου. Η έντονη 
δραστηριότητα άλλων εποχών έχει απλώ-
σει την ανάσα της µέχρι στο σήµερα και 
οι Συριανοί είναι άνθρωποι ευγενείς, δρα-
στήριοι µε πολλά ενδιαφέροντα ο καθένας 
τους. Συχνά συναντώ εκεί «κινηµατογρα-
φικούς» και «µυθιστορηµατικούς» χαρα-
κτήρες. Επίσης στη Σύρο ήρθα για πρώτη 
φορά σε επαφή µε µια οµάδα βιολόγων οι 
οποίοι ασχολούνται πολύ ενεργά µε την 
προστασία του περιβάλλοντος. Το βιβλίο 
ακουµπάει έντονα και σε αυτό το θέµα.

 
Η ιστορία σου προς το τέλος παίρνει µία τροπή θρίλερ 
µε ένα οικολογικό µήνυµα. Πόσο κοντά στην πραγµα-
τικότητα θα µπορούσε να είναι αυτό; Μα είναι απολύτως 
κοντά στην πραγµατικότητα, τουλάχιστον κατά µεγάλος 
µέρος. Ο οικολογικός ακτιβισµός δεν είναι κάτι καινούργιο 
ούτε η µόλυνση των θαλασσών µε τον τρόπο που συµβαί-
νει στην ιστορία του βιβλίου. Αλλά η µυθοπλασία είναι µυ-
θοπλασία και έχει το δικαίωµα να αναρωτιέται πάνω σε ένα 
θέµα, χτίζοντας τη δράση άσχετα από τον αν είναι ακριβώς 
πραγµατική. 
 
Ένας από τους ήρωές σου λέει κάποια στιγµή: «Οι άν-
θρωποι γεννάνε και αµολάνε σκουπίδια και ποίηση». 
Μίλησέ µας για την ποίηση των ανθρώπων. Υπάρχει 
ακόµα; Παντού. Σε σύγχρονη ποίηση που εκδίδεται, και 
στην ποιητικότητα που συχνά συναντώ να ελλοχεύει πα-
ντού: στα µηνύµατα στο κινητό, σε ποσταρίσµατα στο 
facebook. Ακόµα και όσοι θέλουν να είναι αντιποιητικοί, 
τραγουδούν τραγούδια και τους ξεφεύγουν κάτι βαθείς 
αναστεναγµοί µπροστά στο ηλιοβασίλεµα. Οι άνθρωποι 
στηρίζονται από την ποίηση. ∆εν έχει σηµασία καν αν το  
έχουν συνεχώς συνειδητό ή αν το κάνουν ασυνείδητα. 
Αρκεί που ριµάρει το βλέµµα τους µε µια κίνηση ή µε το 
πρόσωπο ενός αγνώστου στο δρόµο.
 
Καλοκαίρι, βιβλίο, κορίτσια που διαβάζουν στην πα-
ραλία. Είναι η «Βουτιά» αυτό που λέµε γυναικεία λο-
γοτεχνία; Θα αντιστρέψω το ερώτηµα. Είναι οτιδήποτε 
γράφουν άντρες αντρική λογοτεχνία; Το ερώτηµα είναι, τι 
από ό,τι γράφεται είναι λογοτεχνία και τι είναι αυτό που ορί-
ζεται σαν παραλογοτεχνία. Έχουµε µάθει να ταυτίζουµε ο-
τιδήποτε γράφεται από γυναίκες µε ηρωίδες γυναίκες σαν 
γυναικεία λογοτεχνία και αυτοµάτως να το υποβιβάζουµε 
σε κάτι κατώτερο της λογοτεχνίας. ∆εν είναι δική µου δου-
λειά να εντάξω το βιβλίο σε ένα είδος, κινδυνεύοντας να 
αυτοαναγορευτώ σε λογοτέχνη ή να υποτιµήσω άλλους. 
Το βιβλίο είναι αυτό που είναι και είναι άλλων δουλειά να 
το εντάξουν κάπου ή όχι. Είναι σίγουρα ένα βιβλίο που το 
έγραψε γυναίκα και η µατιά πάνω στον τρόπο που στοχά-
ζεται η ηρωίδα είναι γυναικεία, αφού εγώ είµαι γυναίκα.
 
Ποια είναι η νεράιδα/γοργόνα στο εξώφυλλο; Ένα κο-

ρίτσι που βούτηξε για χάρη του Τάσου 
Βρεττού, που έκανε τη φωτογραφία 
του εξωφύλλου. A
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Νέα ζωή σε παλιά υλικά
Η αέναη προσπάθεια να ειπωθεί η παλιά 

ιστορία µε ένα νέο τρόπο

➜ makismilatos@gmail.com

Μερικές δεκάδες 

ριζοσπάστες δηµι-

ουργοί αλλάζουν 

τα δεδοµένα της 

τέχνης, σπάνε τα 

στερεότυπα, ανοί-

γουν νέους δρό-

µους, τολµάνε να 

αµφισβητήσουν 

τα «ιερά και τα όσια», δηµιουρ-

γούν τις προϋποθέσεις για να 

διευρυνθεί το πεδίο, δίνουν µία 

νέα ώθηση. Όλοι οι υπόλοιποι 

καλλιτέχνες (που είναι χιλιάδες) 

προσπαθούν να πουν την ίδια 

παλιά ιστορία µε µικρές δια-

φοροποιήσεις, 

µε αισθητικές 

παραλλαγές που 

συµπορεύονται 

µε την εποχή, µε 

µία προσωπική 

άποψη βαθιά 

επηρεασµένη 

από το «πρω-

τότυπο». Αν οι 

πρώτοι σπάνε 

το καλούπι, οι 

δεύτεροι απλώς 

διαφοροποιούν 

ελαφρώς το 

σχήµα του. Οι 

ριζοσπάστες 

ανοίγουν το 

δρόµο που όµως 

παραµένει δύ-

σβατος και κα-

κοτράχαλος και 

όλοι οι υπόλοιποι 

τον φροντίζουν, 

τον κάνουν πιο 

βατό, τον στολί-

ζουν, του δίνουν 

τη µορφή και 

το σχήµα ώστε 

όλοι να µπορούν να τον περπα-

τήσουν. Το θέµα είναι πάντα η 

στιγµή. Αν θα δοκιµάσεις να τον 

διασχίσεις µόλις ανοίξει ή αν θα 

περιµένεις (όπως κάνουν οι συ-

ντριπτικά περισσότεροι) να γίνει 

εύκολος για όλους.  

Reggetiko Project - Knot
Μία ερευνητική µουσική κολε-

κτίβα από τη Θεσσαλονίκη που 

στο δεύτερο δίσκο της ευτυχώς 

δεν αυτοπεριορίζεται σε όσα το 

όνοµά της ορίζει. Ναι µεν η αύρα 

της ρέγκε και του ρεµπέτικου 

δίνει το «παρών», µερικές φορές 

µάλιστα έντονα, όµως το πεδίο 

διευρύνεται, οι αναζητήσεις 

τους οδηγούν και σε άλλα µονο-

πάτια, για να καταλήξουν τελικά 

σε µία µουσική φόρµα πιο κοντά 

στην τζαζ και τον 

αυτοσχεδιασµό 

και µάλιστα µε πο-

λύ ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα και 

µε ολοφάνερο το 

σεβαστικό τρό-

πο µε τον οποίο 

προσεγγίζουν τη 

µουσική. 

Trio Tekke & Dave De Rose - 

Zivo
Οι κύπριοι νεορεµπέτες, µετά 

από 2-3 άλµπουµ που περισ-

σότερο έµοιαζαν µε ασκήσεις 

ύφους και µε αναζήτηση πο-

ρείας, φτιάχνουν εδώ τον πιο 

εύστοχο δίσκο τους. Αποτελεί 

µία δηµιουργική πρόταση σε 

ένα µουσικό είδος που πολλοί 

επίγονοι στην προσπάθειά τους 

να καταθέσουν άποψη, το έχουν 

βασανίσει, το έχουν τραυµατί-

σει, το έχουν γελοιοποιήσει. Κι 

αν το ρεµπέτικο/λαϊκό αντέχει 

είναι γιατί έχει ρίζες πολύ πιο 

βαθιές και γερές από το µπόι 

του καθενός. Όπως αντέχουν οι 

τραγωδίες, όπως αντέχουν τα 

µπλουζ, όπως αντέχει ο Σέξπιρ ή 

οι αφρικάνικοι ρυθµοί.

Με µικρές δόσεις ροκ και ψυχε-

δέλειας και µε στίχους που είναι 

χαριτωµένοι, έχουν χιούµορ 

χωρίς γυµνασιακό χαβαλέ αλλά 

µε κοινωνικό σχόλιο και µε µία 

διαρκή αίσθηση ότι κάνουν κάτι 

σοβαρό αλλά χωρίς να το παίρ-

νουν και πολύ στα σοβαρά, οι 

Trio Tekke (µε τη συµµετοχή του 

ντράµερ Dave De Rose) απέκτη-

σαν ραχοκοκαλιά. 

Next Time Passions - Another 
Wish EP
Με 4 µόλις τραγούδια αλλά και 

–αναπόφευκτα– µε τα 25 χρόνια 

της ιστορίας τους να είναι µέρος 

του υλικού τους, οι Next Time 

Passions εύκολα και εύστοχα 

χτυπάνε µέσα µας τη χορδή που 

είναι συντονισµένη στη Sarah 

Records και στη Cherry Red, 

στα καθαγιασµένα indie pop 

ονειρικά τοπία, στις αρχές της 

ελληνικής δεκαετίας του ’90 

που µοιάζει πια τόσο αθώα και 

αγνή σαν να έχει περάσει ένας 

αιώνας. Ακόµη κι όσοι έχουν 

µετακινηθεί µουσικά, πάντα θα 

είναι πρόθυµοι να ρίξουν µια 

µατιά σε µερικές φωτογραφίες 

που θυµίζουν το τότε κι αυτό το 

µίνι-cd µπορεί και το κάνει.  

VARIOUS
ARTISTS

Του ΜΑΚΗ 
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Ο ζωγράφος και χαράκτης Γιάννης Στε-
φανάκις, ο οποίος πριν, αλλά και κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του στην ΑΣΚΤ, 
διακόνεψε την τέχνη της κλασικής τυπο-
γραφίας ως στοιχειοθέτης, κυκλοφόρησε 
το πέµπτο κατά σειρά συλλεκτικό δίπτυχο 
πάνω στον «Προµηθέα ∆εσµώτη» του Αι-
σχύλου. Πρόκειται για τον περίφηµο διά-
λογο µεταξύ Προµηθέα και Ερµή, το οποίο 
µεταφράζει ο Παντελής Μπουκάλας και 

συνοδεύεται µε ένα έγχρωµο χαρακτικό τριών χρωµάτων. Σε αυτό υπάρχει και θα συνεχιστεί και 
στα υπόλοιπα και αγγλική µετάφραση των κειµένων αφού τα δίπτυχα πέρασαν τα ελληνικά σύνο-
ρα (Γερµανία και Βέλγιο). Σκοπός του καλλιτέχνη είναι να ολοκληρώσει τη σειρά µε 19 δίπτυχα από 
την αρχαία ποίηση και φτάνοντας µέχρι και τον Μιχάλη Κατσαρό.  

Ο Γ. Στεφανάκις είναι και ο εµπνευστής, εκδότης και συνδιευθυντής µε τον ποιητή Κώστα Θ. Ριζάκη του 
λογοτεχνικού περιοδικού «Νέο Επιπέδο», που διανέµεται δωρεάν. Το βρίσκετε σε περισσότερους από 35 
χώρους και online στο: www.neoepipedo.gr. Για τα δίπτυχα επικοινωνήστε στο neoepipedo@yahoo.gr   

 Ã Χάρης Βλαβιανός προ-
σφέρει συνειδητά και 
επιτυχώς από δεκαε-
τίες στην ποίηση υπό 

πολλές ιδιότητες: ποιητής, 
ανθολόγος, υπεύθυνος περι-
οδικών, µεταφραστής – και 
ει τι άλλο. Το πιο πρόσφατο 
πόνηµά του, που µόλις κυκλο-
φόρησε σε µια πολύ φροντι-
σµένη έκδοση, είναι οι «Τιµές 
στον µικρό θεό της ειρωνείας 
- Ποιήµατα» του µέγιστου Πο-
λωνού Ζµπίγκνιου Χέρµπερτ 
(1924-1998), µια ανθολογία 
από 75 έργα σε τετραπλή θε-
µατική κατάταξη, δοσµένη µε 
απλά λατινικά Ι-ΙV. 

Οι δυο πρώτες οµάδες θα µπορούσαν να τιτ-
λοφορηθούν ως εξής:  
 Ι: Ποιήµατα του κ. Cogito (περσόνα που υπάρ-
χει σε όλους τους τίτλους της οµάδας, εκτός 
από δυο, όπου ωστόσο στο ένα, στο «Καλιγού-
λας», εµφανίζεται στην εισαγωγή και στο άλλο, 
το «Φρενοκοµείο», µέσα στο ποίηµα). Συνολικά 
εµφανίζονται 22 ποιήµατα, στα οποία ο κ. 
Cogito  ζει σχολιάζοντας ή σχολιάζει ζώντας.  
 ΙΙ: Ποιήµατα µε έµπνευση από µυθολογικά, ι-
στορικά ή φιλολογικά πρόσωπα, 17 στο σύνολό 
τους.  
Για τις οµάδες ΙΙΙ (27 κοµµάτια) και ΙV (9) µε πολ-
λή επιφύλαξη θα έλεγα πως η πρώτη έρχεται 
πιο «φιλοσοφική» (και µε πολλά πεζά ποιήµα-
τα), ενώ και η δεύτερη πιο λυρική - προσωπική. 
Ωστόσο δεν υπάρχουν «σινικά τείχη», ορισµένα 
ποιήµατα θα µπορούσαν να είναι και σε άλλη 
οµάδα.  
 
Ο/η αναγνώστης/ρια οφείλει να διαβάσει 
την ευσύνοπτη και εξαιρετικά κατατοπιστική 
εισαγωγή που προτάσσει ο ανθολόγος, ειδικά 
αν, καθώς εγώ, δεν έχει εξοικείωση µε το έργο 
του Χέρµπερτ. Ο λόγος είναι απλός: θα βρει 
οργανωµένα και «καθοδηγητικά» (µε την καλή 
έννοια, αν υπάρχει καλή έννοια στην καθοδή-
γηση) όλα τα στοιχεία της ποίησης του µεγάλου 
Πολωνού που θα επιβεβαιώσει στη συνέχεια 
στο κυρίως σώµα του βιβλίου:  
● Ιστορικότητα 
● Ειρωνεία (εξού και ο τίτλος) και άλλες µορφές 
χιούµορ, πολιτικότητα και ταυτόχρονα απο-
στροφή προς κάθε στράτευση («το κόµµα του ε-

νός», µας θυµίζει η εισαγωγή 
του ανθολόγου) 
● Σύγκριση ∆ύσης - Ανατο-
λής (ο Χέρµπερτ είχε ζήσει 
και στα δύο «στρατόπεδα» 
επί Ψυχρού Πολέµου), µε 
έντονα στοιχεία (υποδόριας 
συνήθως) κριτικής και προς 
τους δύο  
● Ποίηση µε θεµατολογία 
τον εαυτό της/ τον ποιητή/ 
τη γλώσσα/ το µεταφραστή 
● Σχέση ποίησης - Ιστορίας 
● Ανθρωπισµός του καλύτε-
ρου δυνατού είδους, δίχως 
καµιά παραχώρηση προς 
οποιονδήποτε άλλο -ισµό 
● Απουσία απλοϊκών και 

υπερβολικών συναισθηµάτων 
● Απόσταση από τα πράγµατα (τουλάχιστον 
προγραµµατικά, γιατί 
στιγµές στιγµές δεν αποφεύγεται) 
● Φιλοσοφική διάθεση και ειδικά µαταιοπονία 
(αλλά όχι µόνο) 
● Σκεπτικιστική αντιµετώπιση απέναντι στην 
όποια παράδοση.   
 
Ο άνθρωπος που έγραψε ένα από τα καλύτερα 
πεζά ποιήµατα που έχω εγώ τουλάχιστον δια-
βάσει («Η κότα») ή διατύπωσε ποιητικά τη σκέ-
ψη «Υποπτεύοµαι πως τα αντικείµενα συµπερι-
φέρονται µε αυτό τον τρόπο για λόγους παιδαγω-
γικούς: µας επιτιµούν διαρκώς για την αστάθειά 
µας», πολλά θα είχε να διδάξει κάθε σηµερινό 
γραφιά – κι όχι µόνο ως προς την «ποικίλη δρά-
ση των στοχαστικών προσαρµογών». Θα άξιζε να 
διαβάσουν Χέρµπερτ ειδικά πολλοί και πολλές 
απ’ όσους (νοµίζουν ότι) γράφουν ποίηση, προ-
τού πιάσουν να (ξανα)γράψουν. Το λέω µε την 
έννοια που, καθώς λέγεται, ο Σταντάλ διάβαζε 
κάµποσες σελίδες Αστικού Κώδικα πριν πιάσει 
το φτερό του συγγραφέα, ώστε να µη ξεπέφτει 
σε υπερ-λυρισµούς και άλλα ενοχλητικά.  
 
Η µετάφραση του βιβλίου είναι µεν δηλωµένη 
αναµετάφραση από τα αγγλκά, αλλά από εκδό-
σεις που είχε εγκρίνει ο αγγλοµαθής Χέρµπερτ, 
ενώ υπάρχουν κι έξι Επισηµειώσεις που βοηθά-
νε την ανάγνωση σε πραγµατολογικό επίπεδο. 
Συνολικά, εύγε και στον Χάρη Βλαβιανό και στις 
εκδόσεις Πατάκη. 

d.fyssas@gmail.com 

H ðáòÛá ôïù ë. Cogito 
 

Ανθολογία ποιηµάτων του Ζµπίγκνιου Χέρµπερτ 
 Του ∆ηµήτρη Φύσσα
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▶Είναι η αµερικάνικη φίρµα παπουτσιών που 

έκανε αξιαγάπητα τα σκυλάκια Basset Hound, 

αφού το συµπαθές τετράποδο µε τα µακριά αυ-

τιά, φιγουράρει σε όλες τις διαφηµίσεις της από 

το 1958. Η Hush Puppies, που τον επόµενο χρόνο 

θα κλείσει τα 60 της χρόνια, το γιορτάζει λανσά-

ροντας την επόµενη σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2018 

µια σειρά απίθανων ανδρικών συλλεκτικών πα-

πουτσιών που κλέβουν καρδιές. Σχέδια εµπνευ-

σµένα από την ποπ αµερικάνικη κουλτούρα τα 

µοντέλα της σειράς «The Decades» διατρέχουν 

όλες τις µεγάλες τάσεις της κάθε δεκαετίας και 

θυµίζουν µε το ντιζάιν τους άλλοτε τους υπέρο-

χους πίνακες του Mondrian στα 60s, άλλοτε τα 

πάτσγουορκ της δεκαετίας του ’70 ή το κίνηµα 

της ποπ αρτ. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος 

για να γιορτάσει η διάσηµη αµερικάνικη φίρµα το 

πέρασµα των χρόνων κι εµείς να ξαναθυµηθούµε 

τις µόδες κάθε εποχής κοιτάζοντας απλώς τα και-

νούργια µας suede Hush Puppies.

Επιµέλεια: 
ΤΑΝΙΑ ∆ΕΛΗ

Θέλω αυτά τα PUPPIES κι ας έκλεισαν τα 60!
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BOHBO ΓΙΑ 
SECOND HAND

Α
νηφορίζω την Ιπποκράτους, γωνία 
µε ∆ιδότου το εντοπίζω. Το BOHBO 
είναι επισκέψιµο και online, αλλά αν 
βρεθείς στο εντυπωσιακό νεοκλασικό 
κτίριο της Ιπποκράτους θα ζήσεις άλλη 

shopping εµπειρία. Είναι µοντέρνο, µε άποψη. 
Πίσω από τα «headquarters» του site που εµπι-
στευόµαστε για luxury µεταχειρισµένα επώνυµα 
ρούχα και αξεσουάρ βρίσκεται η Mandica Ilij. Γεν-
νηµένη στην Κροατία, η Mandica µεγάλωσε στη 
Γερµανία και αργότερα ακολούθησε µία πολυετή 
καριέρα ως Models Booker. Με επαγγελµατισµό 
και ειδική φροντίδα βρίσκεις πολλές από τις 
γνωστές φίρµες. Ρούχα, τσάντες, παπούτσια και 
αξεσουάρ Hermés, Versace,  Fendi, YSL (από µαγιό 
και κοσµήµατα µέχρι µαντίλια και γυαλιά), αλλά 
και παπούτσια Louboutin, τσάντες Chloé, Chanel 
Prada, Ralf Lauren, ρούχα Missoni, Burberry, είναι 
πάντα περιποιηµένα και διαθέσιµα – πολύ συχνά 
και σε προσφορές. Η BOHBO µε την οµάδα της 
φροντίζουν όλα να γίνονται τέλεια, τα κοµµάτια α-
νανεώνονται διαρκώς κι εµείς ξέρουµε ότι θα πα-
ραλάβουµε αυτό ακριβώς που µας υπόσχονται.

Τι φοράµε αυτό το καλοκαίρι αν θέλουµε να 
είµαστε απολύτως in fashion; Φοράµε mules, 
γοβάκια µε χαµηλά τακούνια, extreme χρώµατα, 
patches και occults σύµβολα. Είναι παντού, είναι 
στη µόδα! Θυµηθείτε να επιλέξετε αυτά που 
πραγµατικά σας εκφράζουν και προσαρµόστε τα 
στο προσωπικό σας στιλ. Αυτό σηµαίνει µόδα.
Πείτε µας tips για να µην κάνουµε λάθη, όταν 
αγοράζουµε ρούχα online. ∆ιαβάστε τα σχόλια 
και την εµπειρία άλλων πελατών που έχουν ήδη 
αγοράσει από το e-shop. ∆είτε αναλυτικά την πε-
ριγραφή του προϊόντος και δώστε βάση στο υλι-
κό κατασκευής του. Πολλές φορές κάτι δεν µας 
πηγαίνει λόγω υλικού και όχι λόγω στιλ. Βεβαιω-
θείτε ότι υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής. Αν 
κάτι δεν το φορέσεις δεν είσαι ποτέ σίγουρος. 
Σε αυτό κερδίζει πάντα το φυσικό κατάστηµα, 
αλλά ένα καλό online shop µε σεβασµό στον κα-
ταναλωτή οφείλει να προσφέρει τη δυνατότητα 
επιστροφής.
Τρία κοµµάτια που πρέπει να έχει κάθε γυναι-
κεία ντουλάπα και στα οποία αξίζει να επεν-
δύσουµε; Εάν είναι µόνο τρία θα έλεγα ένα καλό 
σακάκι, ένα λευκό t-shirt και ένα µαύρο φόρεµα.

INFO

ΒΟΗΒΟ, Ιπποκράτους 40, Κολωνάκι, 
2103389202, www.bohbo.eu, Fb bohbo.eu, 
Instagram: @bohboathens

Βρήκαµε ένα από τα µεγαλύτερα 
second hand luxury καταστήµατα 

στην Ιπποκράτους 
Της ΗΡΩΣ ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗ

SWATCH
Mοντέλο Spicy 

Islands €70

NEW CULT.GR
Συλλεκτικά sneakers Puma 

by Jeff Staple, €149,99 
New Cult Street Store: 

Αγγ. Μεταξά 9, Γλυφάδα

INTIMISSIMI
Εσώρουχο δαντέλα €29,90 σουτιέν, €15,90 σλιπ
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AISHA DIRI
∆ερµάτινη στρογγυλή 
 τσάντα ώµου €250

MARKS AND 
SPENCER

Ψάθινο καπέλο

CALZEDONIA
Μπικίνι ριγέ, €40 το 
πάνω, €20 το κάτω

SUPERDRY
Φόρεµα €89,95

(The Mall Athens) 

3 QUERTERS
Σακίδιο από τεντόπανο
€165
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Μυρτώ µου, πρόσφατα µου την έπεσε ένας αρκετά µικρότερός 
µου, µια 10ετία περίπου. Στην αρχή εξεπλάγην, δεν το πε-
ρίµενα, στη συνέχεια µου άρεσε και αισθάνθηκα κολακευ-
µένη. Με βοµβαρδίζει κατά διαστήµατα µε µηνύµατα του 
τύπου: κα...κι µου µ’ αρέσεις, θέλω να στον χ...σω κ.λπ. 
Στην αρχή σοκαρίστηκα, µετά γέλασα και µετά έπεσα, άσ’ 

τα να πάνε. Αποφάσισα ότι δεν θα ξαναπέσω, αλλά επανέρ-
χεται και µου αρέσει, παρότι εξακολουθώ να σοκάροµαι από 

τον τρόπο που γράφει. Να το συνεχίσω ή όχι; Θα γελοιοποιηθώ; 
Πάντως στο sex τέλειος. Νάντια

Το καλό σεξ είναι µια λεπτοµέρεια στην οποία πρέπει να δίνεται η δέουσα σηµασία.  
Επίσης δεν ξέρω αν γελοιοποίησε ποτέ κανέναν το καλό σεξ που συνοδεύεται από 
βρωµόλογα. Στο αγόρι πείτε εκ µέρους µου keep on rocking. Εδώ είναι Μίλα µου 
Βρώµικα, δεν είναι παίξε γέλασε.
Υ.Γ. 1 Λέτε να πηγαίνει στους φίλους του και να σας κράζει π.χ.; ∆εν το νοµίζω.
Υ.Γ. 2  Σιγά καλέ και τη διαφορά, µιλάµε για ίδια γενιά, αν υπολογίσετε ότι οι γενιές 
αλλάζουν κάθε δεκαετία και ότι οι άντρες είναι πιο επιρρεπείς στα εµφράγµατα και 
στις ανακοπές. Ζωή σε λόγου µας.

Εγώ πάντως βαρέθηκα να ξαναρχίζω. Να πέφτω, να σπάω τα µούτρα 
µου και µετά να χαϊδεύω τρυφερά τους µώλωπες, λέγοντας πως τα ση-
µάδια είναι η πανοπλία µου. Βαρέθηκα να παίρνω «µαθήµατα» από τα 
παθήµατα, να σκαρφαλώνω τα ροζ συννεφάκια µου γιατί η ζωή µόνο 
έτσι είναι ωραία και να προσγειώνοµαι σακατεµένη χωρίς αλεξίπτωτο. 

Και πάντα, µετά την αυτοσυναρµολόγηση ξανά 
να σκαρφαλώνω ο βλάκας. ∆εν θέλω άλλο πά-
νω-κάτω. Θέλω λίγο να µείνω ακίνητη. Λίγο να 
πατήσω παύση. Λίγο να σταµατήσει ο χρόνος όταν 
όλα δεν πάνε στο διάολο. Και µια φορά να είµαι 
εγώ η τυχερή, που δεν χρειάζεται να δικαιολο-
γήσει το σύµπαν για όλα όσα που πήρε το ποτά-
µι. Το µόνο πρόβληµα είναι η πραγµατικότητα.
Κατά τα άλλα, καλό καλοκαίρι, Μυρτούδι. J

Καλό καλοκαίρι αγαπηµένη, βασανισµένη J.

Υ.Γ. 1 Να βρεις αλεξίπτωτο για να πέφτεις πιο µαλακά. Οι 
πτήσεις και τα σκαρφαλώµατα συνεχίζονται στα συννε-

φάκια – οι πτώσεις το ίδιο. ∆εν γίνεται αλλιώς. Αυτοσυναρµολογούµαστε και ξανα-
σκαρφαλώνουµε αδιάκοπα µέχρι να σβήσει ο ήλιος, καλό είναι αυτό, τσεκάρουµε 
απόθεµα δυνάµεων, πέφτουµε µε άλλους τρόπους σαν τις γάτες που στροβιλίζουν 
το σώµα τους στον αέρα για να προσγειωθούν όρθιες. Και µη µου πεις ότι οι επόµε-
νες πτώσεις είχαν τα ίδια τραύµατα µε την πρώτη. Ο σκοπός, λέει µια φίλη ψυχία-
τρος, ήταν να µη γεννηθούµε. Αφού συνέβη, είµαστε υποχρεωµένοι να περάσουµε 
καλά. 

Υ.Γ. 2 Επίσης, άµα γουστάρεις, µπορείς και να µείνεις ακίνητη – για όσο γουστάρεις. 
Πάτα παύση, πάρε ανάσα. Έρχεται και καύσωνας - αφρικάνα!
Υ.Γ. 3 Η πραγµατικότητα κάνει τη δουλειά της. Κι εµείς τη δική µας. Φιλί

Μυρτώ... Γνώρισα τον Π. Τέσσερα χρόνια πριν. Τότε ήµουν 20 και ε-
κείνος 26.Ο Π είναι φίλος του αδερφού µου. Όταν τον πρωτογνώρισα 
πετούσα στα σύννεφα. Και εκείνος έδειχνε ενθουσιασµένος µαζί µου. 
Ήµασταν σε απόσταση, εγώ είχα σχέση αλλά του το έκρυψα. Ξεκινήσα-
µε να µιλάµε, σύντοµα προχωρήσαµε και µιλούσαµε συχνά. Σε κάποια 
φάση χώρισα από τη σχέση που είχα και αποφάσισα λίγο αργότερα να 
φύγω για λίγους µήνες στο εξωτερικό. Μόλις το ανακοίνωσα στον Π., 
έγινε αµέσως απόµακρος και ψυχρός. Λίγο αργότερα έµαθα πως µπήκε 
σε σχέση µε µια κοπέλα και λίγο µετά µου το είπε και ο ίδιος. Θύµωσα 
πολύ, αλλά το διαχειρίστηκα. Λίγο µετά αφότου µου ανακοίνωσε τη 
σχέση του, µου έστειλε µήνυµα να δει τι κάνω. Έκτοτε δεν έχει πάψει να 
µου στέλνει µια και δυο και τρεις φορές το µήνα. Μάλιστα πολλές φορές 
το γυρνάει στο σεξουαλικό. Πρόσφατα, αποφάσισα να του πω να πιούµε 
έναν καφέ. Μετά τον καφέ, µιλούσαµε για 4 µέρες συνεχόµενα ενώ ε-
πέµενε να µη βρεθούµε κι άλλη φορά (και ενώ στα µηνύµατα είχε γίνει 
και sexting). Κάποια στιγµή µού είπε πως δεν θέλει να απατήσει την 
κοπέλα του και ότι τον συνεπήρε ο ενθουσιασµός. Το θέµα είναι πως 
ενώ είχα βάλει τα πάντα σε τάξη στο µυαλό µου, µόλις 
τον είδα όλα άλλαξαν. Και τι τη θέλει τη σχέση, αν 
σκέφτεται ερωτικά κάποια άλλη; Και κυρίως τι 
θέλει πια από εµένα και επιµένει εδώ και ένα 
χρόνο, ενώ αυτός αποµακρύνθηκε πρώτος;

Οκ, αυτός δεν πολυξέρει τι του γίνεται. Και θέ-
λ ε ι  ν α  ε ί ν α ι  π ι σ τ ό ς  κ α ι  θ έ λ ε ι  ν α  κ α ο ύ ν ε  τ α 
smartphone. Εσείς; Τον θέλετε, τον κρατάτε σε 
απόσταση. Έχετε γκόµενο, δεν του το λέτε. Μένε-
τε ελεύθερη, φεύγετε στο εξωτερικό. Γυρνάτε πίσω, του 
κουνάτε την ουρά.  Αφήστε λοιπόν τις γκρίνιες. Το παθιασµέ-
νο πάθος βρίσκεται στα δροµάκια, χοροπηδάει στις πλατείες και κυλιέται στις 
παπαρούνες. Κάτι θα ’χατε κάνει, αν δεν αντέχατε µακριά ο ένας απ’ τον άλλο.  

ªôåÝìå ôï çòÀííá óïù 

ôáøùäòïíéëÀ Ü óôï fax 

ôè÷ A.V. 

Ü óôï info@athensvoice.gr 

çéá ôè óôÜìè 

Ç»Ýìá íïù âòñíéëáÈ.

»¹¤° »ÃË
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Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ Πλούσιος Οικονοµολόγος 40χρονος, εξαιρετικά µε-
γάλη περιουσία και €13.000 µηνιαίως, ψηλός 1.80, αρρενωπός, 
µε αγάπη στα σπορ, ευγενικός, επιθυµεί γνωριµία γάµου. «Πάπ-
πας», Οµήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, www.pappas.gr 

¡éá îá ëáôáøöòÝóåôå íéá áççåìÝá åðéëïéîöîÜóôå íå ôï 210 3617.369 (11.00-18.00) 
Ìòåñóåé÷: œ 34 ïé 20 ðòñôå÷ ìÛêåé÷ ëáé œ 0,35 ëÀõå åðéðìÛïî.
°ççåìÝá óå ðìáÝóéï: œ 45.

Μικρές 
αγγελίες

¡òÀãå çéá ôï ª¶ ¶¹¢° (íÛøòé 20 ìÛêåé÷) ëáé óôåÝìå ôï íå SMS: AVSE ëåîÞ ëáé ôï íÜîùíÀ óïù óôï 19400.
°òéõíïÝ ëéîèôñî õá äèíïóéåàïîôáé íÞîï åÀî åÝîáé Ýäéïé íå ôï îïàíåòï ôïù áðïóôïìÛá.

ÌòÛöóè SMS œ0,31 íå ¼¦° (Mediatel - Æèì ðáòáðÞîöî: 2142148020)

Σε 
είδα...

OMIKRON2
Κυριακή 25/6 βράδυ, εσύ 
dj, εγώ θαυµάστρια. Θέλω 
να παίξουµε µαζί µουσική, 
στείλε omikron2256@
gmail.com 

ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
Μπήκες Πανεπιστήµιο, κα-
τεβήκαµε και οι δυο Ελληνι-
κό, πριν κατέβεις κοιταχτή-
καµε, ήθελα να σου µιλήσω 

αλλά δίστασα, προχώρησες 
προς Ιασωνίδου. Αν το δεις 
στείλε στο thelonasevrw@
gmail.com 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
Γείτονα, σε είδα ενώ την 
κατέβαινες αλλά µάλωνα µε 
τον οδηγό του σχολικού και 
δεν µπορούσα να διακόψω. 

Αυτή η εβδοµάδα είναι… USA!
Βουτυρένια ποπ κορν, ζουµερά burgers, πίτσα 
αλά New York. Πόσες φορές δεν έχουµε ονει-
ρευτεί να ζούµε στις ΗΠΑ µόνο και µόνο για να 
τρώµε όλες αυτές τις νοστιµιές καθηµερινά; Ευ-
τυχώς όµως, εµείς έχουµε τη Lidl. Από 3 Ιουλίου 
στα καταστήµατα Lidl θα βρείτε παραδοσιακές 
αµερικάνικες νοστιµιές για όλα τα γούστα. Τα πιο 
νόστιµα καλοκαιρινά ταξίδια είναι εδώ!
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Υπερσυναισθηματισμός και ιδιωτικές εκρήξεις
Η αρχή της εβδομάδας σε βρίσκει σε υπερσυναι-
σθηματική και ως εκ τούτου ιδιαίτερα ρευστή δι-
άθεση που έχεις την τάση να εκτονώσεις κυρίως 
στο οικογενειακό σου περιβάλλον κι ας μην ξε-
κινάει από εκεί. Δοθείσης της αφορμής, μπορείς 
να φέρεις την απογοήτευσή σου για τη ρουτίνα 
σου, τη δουλειά σου, ακόμη και το πώς αισθάνε-
σαι σωματικά και να την ξεσπάσεις στους δικούς 
σου. Στην πραγματικότητα αυτό που χρειάζεται 
είναι προφανώς να αναλάβεις την ευθύνη της 
κατάστασής σου και να διευθετήσεις ένα ένα τα 
εκκρεμή ζητήματα που σε πιέζουν. Προς το Σαβ-
βατοκύριακο, είσαι έτοιμος 
να ανακατέψεις και τα λεφτά 
και το σεξ στο ζήτημα και να 
κάνεις μία έκρηξη μούρλια, 
αν δεν καταλάβεις ότι εσύ 
κρατάς το καρβέλι, εσύ και το 
μαχαίρι και τελικά αυτό που 
χρειάζεται είναι η υιοθέτηση 
μιας καινούριας στάσης που 
θα σε βοηθήσει να αντιμετω-
πίσεις τις φοβίες σου για αυ-
τά τα θέματα, αντί να κάνεις 
τον μάγκα στον εαυτό σου και 
τους άλλους.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και σκανδαλιά-
ρικη διάθεση
Καλό θα ήταν να προσέξεις να μην πάρεις μόνος 
σου τον εαυτό σου στο λαιμό σου, ειδικά στην 
αρχή της εβδομάδας, αφού είσαι σε επικοινωνι-
ακό κρεσέντο, όμως αυτά που λες δεν χαρακτη-
ρίζονται ούτε από τη συνηθισμένη σου πρακτι-
κότητα ούτε από τη συνηθισμένη σου σαφήνεια. 
Ειδικά στα ερωτικά σου, ούτε κι εσύ ξέρεις από 
πού έρχονται αυτά που (κυρίως) λες και (δευτε-
ρευόντως και εάν) κάνεις. Με κάποιον μαγικό 
τρόπο επιπλέεις κι αυτό δεν σε διευκολύνει να 
δεις ότι επί των ερωτικών σχέσεων έχεις αφήσει 
πολλά μέτωπα ανοιχτά και χρειάζεσαι αλλαγή 
θεωρητικού πλαισίου επειγόντως. Προς το Σαβ-
βατοκύριακο στο χορό τείνουν να μπουν και οι 
συγγενείς, πράγμα που απλά πρέπει να αποφευ-
χθεί. Τέλος στα οικονομικά σου, οι υποχρεώσεις 
σου προς το δημόσιο τρέχουν, ωστόσο δουλειά 
υπάρχει ακόμη κι αν δεν βλέπεις τον κόπο σου 
να αποδίδει άμεσα και το χρονοδιάγραμμα των 
αμοιβών σου είναι κάπως ασαφές.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Νωχελικά πλατσουρίσματα χωρίς σχέδιο
Η αρχή της εβδομάδας θυμίζει το «εγκώμιο της 
απραξίας» αλλά σε πιο μπανάλ και άσκοπη εκ-
δοχή, αφού οι δραστηριότητές σου, οι κουβέ-
ντες σου και οι συναντήσεις σου, κινούνται σε 
ιδιαίτερα νωχελικούς ρυθμούς και χωρίς κάποια 
συγκεκριμένη ατζέντα σε επαγγελματικό ή κοι-
νωνικό επίπεδο. Πράγμα που θα ήταν εξαιρε-
τικό αν τα οικονομικά σου σε άφηναν να ηρε-
μήσεις και τα ερωτικά σου σού έκαναν τη χάρη 
να τακτοποιηθούν από μόνα τους χωρίς τη δική 
σου προσπάθεια. Ωστόσο, τα έξοδα ρουτίνας 
κοντράρονται με τα σχέδιά σου για καλοπέρα-
ση και τα ερωτικά σου απωθημένα, θεωρητικά 
ή υπαρκτά, δημιουργούν περίεργες συνθήκες 
στην προσωπική σου ζωή. Πάντως σε πείσμα 
των περιστάσεων και του άλλου εαυτού σου, 
δεν χάνεις το χιούμορ σου, ούτε και τη διάθεσή 
σου να φλερτάρεις και να ερωτευτείς, κι αν λάχει 
να φέρεις ανάποδα κι όλο το πρόγραμμα και τα 
σχέδιά σου. Πράγμα που θα έδειχνε μία σπάνια 
αναλαμπή αυτογνωσίας, αφού έχεις αρχίσει να 
υποψιάζεσαι ότι στην πραγματικότητα σχέδιο 
δεν υπάρχει.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Αυτοδικαίωση με επικίνδυνες συνέπειες
Αν καταφέρεις να μείνεις στις πράξεις στην αρ-
χή της εβδομάδας και να περιορίσεις το κατά 
δύναμη τις θεωρίες και την γκρίνια, πολλά θα 
καταφέρεις και στη δουλειά αλλά και στο σπίτι. 
Οι πιθανότητες είναι λίγες ωστόσο, αφού δεν 
κρατιέσαι να πιάσεις ό,τι θέματα ανακατεύουν 
λεφτά και σόι και τη σχετική σου απογοήτευση 
και να επιμείνεις μέχρι να σου κάνουν τη χάρη. 
Δεν ξέρω αν τελικά θα είσαι ευχαριστημένος, 
ακόμη κι αν πάρεις ακριβώς αυτό που θέλεις. Στα 
ερωτικά σου είσαι έτοιμος να πιαστείς επίσης 
με το πού πηγαίνει αυτή η σχέση, ότι δεν αισθά-

νεσαι ασφαλής και γενικά να 
πεις χίλια δύο πράγματα που 
σίγουρα δεν θα συνηγορή-
σουν υπέρ ενός ευχάριστου 
κλίματος και μπορεί να οδη-
γήσουν σε σοβαρές ρήξεις α-
κόμη κι αν εσύ αισθάνεσαι ότι 
μιλάς εκ του ασφαλούς επει-
δή έχεις καταφέρει να βάλεις 
πέντε πράγματα στη σειρά 
στη ρουτίνα της σχέσης σου. 
Τελικά, αυτή την εβδομάδα ο 
μεγαλύτερος κίνδυνος είναι 

να πάρεις ακριβώς αυτό που εμμέσως ή αμέσως 
διεκδικείς. 

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Σε δύο ταχύτητες
Ο κόσμος μπαίνει σιγά-σιγά σε διάθεση «ουζάκια 
σε μπαλκόνια» και «μοχίτο σε ξαπλώστρες», εσύ 
όμως πρωτοτυπείς αποφασίζοντας να ασχο-
ληθείς με τα υπαρξιακά σου με ολίγη ερωτική 
ίντριγκα για γαρνιτούρα, στο καλό σενάριο, ή 
με θέματα υγείας στο λιγότερο καλό σενάριο. 
Όπως και να έχει, οι επαγγελματικές και κοι-
νωνικές σου υποχρεώσεις δεν σε αφήνουν να 
κλειστείς τελείως και τις κουβεντούλες σου τις 
κάνεις, τα φλερτάκια σου επίσης, όμως αυτό που 
πραγματικά χρειάζεσαι είναι περισσότερος προ-
σωπικός χρόνος. Κι αυτό γιατί το πραγματικό 
παιχνίδι παίζεται κεκλεισμένων των θυρών, ό-
που προσπαθείς να αποφασίσεις τι τελικά θέλεις 
να κάνεις στην ερωτική σου ζωή κι αν αυτά που 
ζεις είναι μια από τα ίδια ή όχι και σε μία παράλ-
ληλη προσπάθεια να καλύψεις τις οικονομικές 
σου υποχρεώσεις με φθίνουσα στήριξη από το 
σύντροφό σου ή τις συνεργασίες σου. Το καλύ-
τερό σου στοίχημα για να ανταπεξέρθεις είναι 
να εμπιστευτείς ανθρώπους που επανεμφανί-
ζονται για να σε βοηθήσουν και την ίδια σου τη 
δημιουργικότητα.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Πολύς χρόνος με φίλους ως αντίδοτο
Φαίνεται ότι τείνεις να αναλώσεις όλη σου την 
ενέργεια και χρόνο στους φίλους σου και τις ο-
μαδικές σου ασχολίες, στην αρχή της εβδομά-
δας, όμως δεν ξέρω κατά πόσο αυτό γίνεται α-
πολύτως από επιλογή. Τα θέματα που φέρνεις 
στο τραπέζι έχουν περισσότερο να κάνουν με 
τα ερωτικά σου και τις σχετικές αμφιβολίες σου 
για το πού πηγαίνουν αυτά, άντε και για κάτι οι-
κογενειακά-οικονομικά θέματα. Λίγο σαν να μη 
σου κάθεται η σχέση και να καταλήγεις με τους 
φίλους, χωρίς να σε πειράζει ιδιαίτερα, γιατί ού-
τως ή άλλως από διάθεση είσαι σχετικά καλά. 
Εγώ θα σου πω, περιόρισέ το αυτό γιατί προς 
το Σαββατοκύριακο ο σύντροφός σου φαίνεται 
έτοιμος για ένα καλό ματσάκι και δεν υπάρχει 
κανένας λόγος. Αν έχεις παιδιά, έσω πολύ προ-
σεκτικός μαζί τους και με τυχόν θέματα διατρο-
φής, πρέπει γενικά να πρυτανεύσει η λογική κι 
όχι το συναίσθημα για να έχεις το καλύτερο δυ-
νατό αποτέλεσμα. 

 Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Προωθείς τον εαυτό σου και διεκδικείς 
ικανοποίηση των αναγκών σου
Παρότι είναι τέλη Ιουνίου και το να ασχολείσαι 
φουλ με τα επαγγελματικά σου μπορεί να μην 
είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου τύχει, είναι 
ακριβώς αυτό που απαιτείται. Ακόμη κι αν δεν 
έχεις δουλειά, η αρχή της εβδομάδας επιβάλλει 
να εστιαστείς στο να προωθήσεις τη δουλειά 
σου, να κοιτάξεις για πιθανές συνεργασίες, να 
κάνεις αγγαρείες που έχεις αναβάλει και γενι-
κά να προσπαθήσεις να καταρτίσεις ένα πλάνο 
δράσης. Στα προσωπικά σου, αισθάνεσαι από τη 
μία ότι κάποιος εκεί ψηλά σε προσέχει, από την 
άλλη όμως τα πράγματα δεν είναι όσο απλά θα 
ήθελες αφού η ερωτική σου ζωή έρχεται με ένα 
κάποιο ψυχολογικό κόστος και, αν έχεις σχέση, 
δεν είσαι βέβαιος ότι τραβάει προς τα εκεί που 
θα έπρεπε. Οι κουβέντες του Σαββατοκύριακου 
και το τι θα γίνει τελικά με τα οικονομικά σου 
(που σημειωτέον έχουν δει και πολύ χειρότερες 
μέρες), σε οδηγούν να κοντραριστείς στις επαγ-
γελματικές και προσωπικές σου σχέσεις, αφού 
τελικά δυσκολεύεσαι να αισθανθείς ασφαλής 
και ικανοποιημένος.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Απώλεια δεδομένων στην οποία καλείσαι 
να προσαρμοστείς
Σε διάθεση Ιντιάνα Τζόουνς σε βρίσκει η αρχή 
της εβδομάδας, αναζητώντας κυριολεκτικά 
χρυσό σε καινούργιες επαγγελματικές ευκαιρί-
ες. Δεν περνάς άσχημα αφού η διαδικασία ενέ-
χει καινούργια πράγματα, ωστόσο δεν είσαι κι 
απολύτως ευχαριστημένος γιατί εσύ διαφορε-
τικά τα είχες στο μυαλό σου κι έχεις και μια υπο-
ψία ότι πάει να περιοριστεί η δημιουργικότητά 
σου και όχι απαραίτητα με τα ανάλογα κέρδη. 
Στην προσωπική σου ζωή τα πράγματα αρχικά 
φαίνονται να κατευθύνονται σε πιο στρωτά μο-
νοπάτια, τουλάχιστον ως το Σαββατοκύριακο, 
που αρχίζεις και προβληματίζεσαι επί του πού 
πήγε ο έρωτας, γιατί δεν είσαι καλά αφού όλα 
πηγαίνουν καλά και τελικά μήπως ο πρώην σου 
είναι καλύτερος από τον νυν και άλλα τέτοια 
χαριτωμένα. Σε αυτό το ωραίο κλίμα ευτυχώς 
κάπου συνειδητοποιείς ότι μάλλον υπάρχουν 
και δικές σου αλλαγές στη μέση, σοβαρές αλ-
λαγές για το πώς γενικά συνδιαλέγεσαι με τους 
ανθρώπους της ζωής σου, που σηματοδοτούν 
τέλος εποχής για πολλά πράγματα που θεωρού-
σες δεδομένα.

 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Έλλειψη συναισθηματικής στήριξης 
στα προσωπικά σου
Η αρχή της εβδομάδας έχει διπλό χαρακτήρα 
για τα ερωτικά σου. Αν είσαι σε κατάσταση «ό,τι 
να ’ναι», συνεχίζεις να είσαι σε κατάσταση ό,τι 
να’ναι με μια εντεινόμενη αίσθηση ότι αυτό που 
κάνεις δεν σου προσφέρει καμία ασφάλεια και 
δεν οδηγεί πουθενά. Μικρό το κακό, τι είχες, τι 
έχασες. Σε περίπτωση που έχεις κάτι σοβαρό-
τερο, παρότι ερωτικά η περίοδος είναι δυνατή, 
αισθάνεσαι ότι δεν έχεις ούτε την υποστήριξη 
αλλά ούτε και την ειλικρίνεια που νόμιζες από το 
σύντροφό σου με τις ανάλογες συνέπειες στη 
διάθεσή σου. Για να βγάλεις άκρη, αντιμετώπισε 
τα πράγματα όσο πρακτικότερα γίνεται. Τύπου 
«θέλω αυτά, έχω αυτά». Τα οικονομικά σου χρή-
ζουν ιδιαίτερης προσοχής και κυρίως ό,τι έχει 
να κάνει με δάνεια, ακίνητα και τις σχετικές σου 
υποχρεώσεις. Γενικά, καλά κάνεις και διατηρείς 
ψηλά το ηθικό σου, όμως εν προκειμένω δεν 
χωράει εθελοτυφλία ούτε επί του προσωπικού, 
ούτε επί του οικονομικού. Μη σχεδιάζεις λοιπόν 
με λεφτά που δεν έχεις ακόμη και μην ανάγεις τα 
προβλήματά σου σε ένα υποθετικό μέλλον. 

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Κουβέντες με διάθεση παραμυθά
Είχες καιρό να βρεθείς σε τόσο ζευγαρέ διά-
θεση όσο αυτές τις μέρες και είναι σχεδόν ά-
δικο για σένα ότι καλείσαι να την αναλώσεις 
σε ανθρώπους που υπάρχουν ή έχουν υπάρ-
ξει στη ζωή σου κι όχι σε κάτι αστραφτερό και 
καινούργιο. Αν είσαι δεσμευμένος καλό θα ή-
ταν να είσαι φειδωλός στην ανακρίβειά σου 
απέναντι στο σύντροφό σου, καθώς το τέλος 
της εβδομάδας μπορεί να φέρει αντιδράσεις 
που δεν περίμενες και σφοδρότερες από ό,τι 
φαντάζεσαι. Αν είσαι ελεύθερος ετοιμάσου 
για μια καλή βόλτα. Στα επαγγελματικά σου, 
να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός και επιφυλακτι-
κός απέναντι σε προτάσεις συνεργασίας που 
σου γίνονται τώρα και κυρίως μη βιαστείς να 
αφήσεις κάτι σίγουρα για να τις δεχτείς. Δημι-
ουργικά είναι ιδιαίτερα πρόσφορη περίοδος, 
όμως δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οτιδήποτε 
ξεκινάς τώρα θα έχει συνέχεια και διάρκεια. Ό-
πως και να έχει απόλαυσε την καλοκαιρινή σου 
διάθεση, μόνο προσπάθησε να μην αμελήσεις 
οικογένεια και σύντροφο χάριν κοινωνικών 
συναναστροφών.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Αυξημένο άγχος και κούραση
Ίσως το σοβαρότερο θέμα που πρέπει να σε α-
πασχολήσει αυτή την εβδομάδα είναι τα επίπε-
δα του άγχους και τις ανησυχίας σου κυρίως για 
οικονομικά θέματα και το πόσο κουράζεις τον 
εαυτό σου. Δεν είναι ότι δεν έχεις ενέργεια, είναι 
ότι απ’ έξω όλα γίνονται, αλλά το εσωτερικό σου 
μοιάζει με το εσωτερικό χύτρας ταχύτητας όπου 
αναπτύσσονται τεράστιες πιέσεις. Προφανώς 
και πρέπει να αφήσεις κάποια πράγματα στην 
άκρη, ακόμη κι αν αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς. Οι 
μέρες αναλώνονται κυρίως σε θέματα ρουτίνας 
και σπιτιού κι αυτό δεν κάνει θαύματα για την 
προσωπική σου ζωή που φαίνεται να χάνει πρό-
σκαιρα κάτι από τη λάμψη της. Το κενό ευτυχώς 
έρχονται να γεμίσουν σχέδια διακοπών και φί-
λοι, τους οποίους καλό θα ήταν να επιδιώξεις να 
βλέπεις ακόμη και αν δεν πηγαίνετε πουθενά ή 
δεν κάνετε κάτι ιδιαίτερο. Τουλάχιστον με το πέ-
ρας της εβδομάδας αφήνεις μια για πάντα πίσω 
σου δύσκολες κουβέντες για τα επαγγελματικά 
και τα προσωπικά σου. 

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Φλερτ, έρωτας, δημιουργικότητα, αν το 
επιτρέψεις
Αν δεν έπαιζε το θέμα των προσωπικών αλλα-
γών που περνάς και σου δημιουργούν αρκετές 
αμφιβολίες για τον εαυτό σου, αυτή θα ήταν ί-
σως από τις καλύτερες εβδομάδες του χρόνου. 
Είναι στο χέρι σου να συνταχθείς με τον έρωτα, 
το φλερτ, τη δημιουργικότητα στη δουλειά σου 
και την καλοπέραση στο κρεβάτι σου και να μην 
τα υποθηκεύσεις όλα αυτά επειδή έχεις τις α-
σάφειές σου. Όποιον και να ρωτήσεις άλλωστε 
ούτως ή άλλως πιστεύει ότι είσαι στα χαμένα, 
δεν είναι τεράστια αλλαγή. Έσω ανοιχτός σε 
γνωριμίες, ακόμη κι αν έρχονται χωρίς σαφή τα-
μπέλα. Επαγγελματικά αντιμετωπίζεις κάποιες 
δυσκολίες σε ό,τι αφορά τις οικονομικές σου 
συνεννοήσεις και φαίνεται σαν να καλείσαι να 
διαλέξεις ανάμεσα σε λεφτά κι επαγγελματικό 
μέλλον. Στην πραγματικότητα αυτό που καλεί-
σαι να κάνεις είναι να δεις τα πράγματα διαφο-
ρετικά και να μη διστάσεις να αναθεωρήσεις τα 
σχέδιά σου τελείως για να καλύψεις τις ανάγκες 
σου, το θέμα καριέρα θα ακολουθήσει σε δεύτε-
ρο χρόνο. A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων  
θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου

STARDUST
Από την 

ΕυαγγΕλία Τσαβδαρη 
(panastron)
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