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Μια σχεδόν αμελητέα είδηση σε ένα εβδομαδιαίο γερμανικό 
περιοδικό. Ένας φωτογράφος μόδας στο Ισραήλ έψαχνε 

το μοντέλο του μετά από ένα διάλειμμα. Οι απαντήσεις των 
συνεργατών του ήταν «μασημένες», περισσότερο μια κραυγαλέα 
σιωπή. Υποψιάζεται χρήση ναρκωτικών και αναζητά το μοντέλο 
του στις τουαλέτες. Εκεί το βρίσκει εξαντλημένο να προσπαθεί να 
προκαλέσει εμετό.
Ερώτηση σε γιατρό επιβεβαιώνει την υποψία του. Νευρογενής 
ανορεξία. Η πάθηση, ως γνωστόν, είναι συχνότερη σε μοντέλα 
και δημιουργείται ως συνέχεια της προσπάθειάς τους να    
ιατηρήσουν ένα (παθολογικά) χαμηλό βάρος. Πρόκειται για 
πάθηση της ομάδας «διαταραχών λήψης τροφής». Είναι μια 
επικίνδυνη και δυνητικά θανατηφόρος πάθηση.
Οι περισσότεροι θα έδιναν μερικές συμβουλές και θα ξεχνούσαν 
το γεγονός. Ο φωτογράφος όμως δεν σταματά εκεί: παρεμβαίνει 
στο υπουργείο Εργασίας και κατορθώνει να απαγορεύεται η 
εργασία σε μοντέλα κάτω από ορισμένο δείκτη μάζας σώματος* 
και πείθει περιοδικά μόδας να δημοσιεύουν και φωτογραφίες 
μοντέλων με φυσιολογικό βάρος.

* Δείκτης μάζας σώματος = βάρος σώματος σε κιλά/ύψος σώματος2 (kg/m2). Πα-
ράδειγμα 72 kg/1,722 μ. = 24,4. Φυσιολογικές τιμές = 18,5–24,9. Τιμές κάτω του 
18,5 υποδηλώνουν παθολογικά χαμηλό βάρος (από Harrison Manual of Medicine. 
18η έκδοση, 2013. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα από τις Επιστημονικές Εκδόσεις 
Παρισιάνου, Αθήνα 2015.

Προσαρμογή: 
Ευχή και κατάρα
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Η καθημερινή επαφή του με μοντέλα δεν άμβλυνε την αντίληψή 
του και την κριτική του ικανότητα. Ένας επιπρόσθετος εκλυτικός 
παράγοντας αρκούσε για να ενεργοποιήσει αντιδράσεις και 
παρεμβάσεις. Σημαντικό παράδειγμα σε αυτήν την ιστορία είναι 
και ο αποτελεσματικός τρόπος δράσης του. Δεν αρκέστηκε σε 
διαπιστώσεις και μανιφέστα. Πίεσε τους μοχλούς εκεί που έπρεπε. 
Πόσοι φωτογράφοι μόδας (ή και γιατροί) έζησαν παρόμοια 
γεγονότα χωρίς να αντιδράσουν ;
Ενδιαφέρον είναι και ένα παράδειγμα μη αντιληπτής 
προσαρμογής στη ρουτίνα του επαγγέλματος ενός 
φωτορεπόρτερ κρίσεων και πολέμων. Ο φωτορεπόρτερ 
βραβεύθηκε με το βραβείο Πούλιτζερ (ΗΠΑ)* για μία φωτογραφία 
του από την Αφρική, σε εποχή κρίσης, τοπικού εμφυλίου και 
πείνας. Έδειχνε ένα 5χρονο περίπου παιδί, αποσκελετωμένο, στη 
στάση εγκατάλειψης των δυνάμεων και αναμονής του θανάτου, 
σε μία έρημη τοποθεσία. Μέχρι εδώ «τίποτα το ασυνήθιστο» για 
την περιοχή. Όμως η φωτογραφία δείχνει, πίσω από το παιδί, σε 
απόσταση 20 μέτρων, έναν γύπα σε στάση αναμονής. Περιμένει 
τον θάνατο του παιδιού για να το κατασπαράξει! Δεν έχω δει 
τραγικότερη φωτογραφία.
Μετά τη βράβευση ο φωτορεπόρτερ δέχθηκε την αναμενόμενη 
ερώτηση: «Ποια ήταν η τύχη του παιδιού – το μεταφέρατε σε 
υγειονομικό σχηματισμό» ; Η απάντηση συγκλόνισε: «Δεν ήταν η 
δουλειά μου». Ο φωτορεπόρτερ είχε αφήσει την προσαρμογή στην 
πραγματικότητα να τον αλλοτριώσει. Αυτοκτόνησε μετά από 2 χρόνια, 
πράξη που δείχνει ότι η αλλοτρίωση είναι πιθανώς αναστρέψιμη.

* Για τους φωτορεπόρτερ βραβείο ισοδύναμο με τα βραβεία Όσκαρ για κινημα-
τογραφικά έργα.

Ποιόν ενοχλεί πλέον αυτή  
η φοβερή εικόνα;  
Ο οδηγός με κράνος, η 
συνοδηγός χωρίς.
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Μήνυμα σε τοίχο.

Σχεδόν «συνηθισμένη» εικόνα σε (ορισμένα) νοσοκομεία, η οποία δεν μας 
κάνει πια εντύπωση. Ακόμα και γιατροί είναι δυνατόν να μην ενοχλούνται. Σε 
δημόσια νοσοκομεία της Δυτικής (μόνο;) Ευρώπης θα οδηγούσε τουλάχιστον 
την προϊσταμένη της νοσηλείας σε μεγάλες υπηρεσιακές δυσκολίες. Σε 
σημαντικό τμήμα του πληθυσμού οι δυσάρεστες καταστάσεις στα νοσοκομεία 
έχουν αποκτήσει μια «αυτονόητη» κανονικότητα π.χ., η ονομαζόμενη 
«αποκλειστική» – μια ελληνική κακή «καινοτομία», την οποία δεχόμαστε χωρίς 
διαμαρτυρία, αν και οι αποκλειστικές έχουν διαλύσει οικονομικά ολόκληρες 
οικογένειες. Η χρήση «αποκλειστικής» σε αυτήν τη μεγάλη συχνότητα 
σηματοδοτεί ανεπαρκές νοσηλευτικό σύστημα!).
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«... σε γνωρίζει ο πόνος και έρχεται κοντά σου»
(από το «Μινοράκι» στίχοι και μουσική Χ. Αλεξίου)

Έφτασε στην Ελλάδα από το Μαρόκο ως πολιτικός πρόσφυγας. 
Τον φρόντισε μια μεγάλη ΜΚΟ. Μπόρεσε να εργαστεί μόνο 

για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ινσουλινοεξαρτώμενος 
διαβήτης από τον οποίο πάσχει είναι δύσκολο να ρυθμιστεί, η 
επαφή με την οικογένειά του έχει διακοπεί και σε ένα ατύχημα με 
τρένο στην Ελλάδα έχασε και τα δύο του πόδια.
Δεν γνωρίζω εάν μια μεταφυσική δύναμη μοιράζει τη δυστυχία 
(και την ευτυχία), εάν όμως υπάρχει, μήπως θα μπορούσε να 
μοιράζει τουλάχιστον τη δυστυχία πιο δίκαια ; Είναι απαραίτητο 
να συσσωρεύεται η δυστυχία σε ορισμένα άτομα ;
Ο Ε. Α. Galeano* έγραψε «αυτός ο Θεός διψά για δάκρυα».

* Galeano E.A.: Espegio. Siglo XXI Espana Editors 2008. Ελληνική έκδοση: Κα-
θρέπτες – μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Πάπυρος, Αθήνα 2009.

Η συσσώρευση 
της δυστυχίας
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Πριν από μερικά χρόνια (δεν διαθέτω πρόσφατη στατιστική, αλλά η κατάσταση 
δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά, μάλλον έχει επιδεινωθεί) υπήρχαν στην ΕΕ 
2,5 εκατομμύρια άστεγοι. Ο πραγματικός αριθμός θα πρέπει να φτάνει τα 
5 εκατομμύρια. Το 70% των άστεγων ήταν κάτω των 40 ετών. Κύριο αίτιο η 
απώλεια εργασίας, ακολουθούν η κακή οικονομική κατάσταση και προβλήματα 
προσωπικών σχέσεων (Harenberg Lexikon der Gegenwart, HL-Verlag Dortmund, 
1996).


