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Ρ Ε Ν Α  Τ Η Σ  Φ Τ Ε Λ Ι Α Σ

Όταν έγινα προσφάτως γιαγιά, έζησα 
ξανά τον καθημερινό αγώνα πολλών 
γονέων προκειμένου να είναι σίγουροι 
ότι τα παιδιά τους τρέφονται επαρκώς 
και σωστά.  

Το βιβλίο αυτό ξεκίνησε ως μια συλ-
λογή με ακαταμάχητα γευστικές συ-
νταγές, ιδανικές για τα παιδιά που 
λέμε «κακόφαγα». Όσο περισσότερο 
αναζητούσα πώς διεγείρεται η όρεξη 
των παιδιών, τόσο γινόταν σαφές πως 
εξίσου σημαντικοί με τη γεύση είναι 
και άλλοι παράγοντες, σχετικοί με 
την ψυχολογία και τη βιολογία του 
παιδιού. Εξ ου και η συνδρομή των 
καταξιωμένων ειδικών που συμπλη-
ρώνουν με τις πολύτιμες συμβουλές 
τους την έκδοση αυτή.

Ελπίζω να βρείτε το βιβλίο χρηστικό, 
και εύχομαι το τραπέζι να είναι πάντα 
πηγή ευχαρίστησης και χαράς για όλη 
την οικογένεια!

Καλή ανάγνωση,

Ρένα

Πρόλογος
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Λ Ι Ι Ε Σ  Α Ι  Σ Τ Ι Α  Ι Α  Α Ι Ι Α   Ε Ν  Τ Ρ Ν Ε

Η πρώτη ενότητα κάνει εισαγωγή στο 
θέμα της ανορεξίας στα παιδιά. Ο καθη-
γητής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Παύλος 
Σακκάς και ο παιδίατρος Γιώργος Μου-
στάκας παρουσιάζουν τις αιτίες και 
συμβουλεύουν για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος

Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει γευ-
στικές προτάσεις για «δύσκολα» παιδιά 
στο φαγητό από τη διεθνούς φήμης 
και πολυβραβευμένη σεφ, μητέρα και 
γιαγιά, Ειρήνη Τόγια, γνωστή ως Ρένα 
της Φτελιάς.

Στην τρίτη ενότητα θα διαβάσετε κόλπα 
που έχουν σκαρφιστεί γονείς για να κά-
νουν τα πιάτα πιο υγιεινά και ελκυστικά 
για τα παιδιά τους.

Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει μία 
πραγματική ιστορία ενός πατέρα που 
ήταν δύσκολο παιδί με το φαγητό. Οι ει-
δικοί σχολιάζουν την αυτοψυχανάλυση 
προσφέροντας επιπλέον πληροφορίες.

Η πέμπτη ενότητα αποτελεί έναν πρα-
κτικό οδηγό, με συμβουλές.

Πώς να διαβάσετε  
το βιβλίο
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Ρ Ε Ν Α  Τ Η Σ  Φ Τ Ε Λ Ι Α Σ

Ενότητα 1

Η συμβουλή  
των ειδικών 

Οι αιτίες, τα 
συχνότερα 
λάθη της 
οικογένειας 
και πρακτικές 
συμβουλές.
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Λ Ι Ι Ε Σ  Α Ι  Σ Τ Ι Α  Ι Α  Α Ι Ι Α   Ε Ν  Τ Ρ Ν Ε
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Ρ Ε Ν Α  Τ Η Σ  Φ Τ Ε Λ Ι Α Σ

Ας αρχίσω με μια εξομολόγηση. Μέχρι 
τα 16 μου ήμουν ένα αδύνατο και μίζε-
ρο παιδί. Οι γονείς μου με κυνηγούσαν 
να φάω. Θυμάμαι ότι το φαγητό ήταν 
για μένα ένα μαρτύριο. Δεν μπορώ να 
ξεχάσω κάποιες φορές που είχα φτάσει 
στο σημείο να μη μπορώ να καταπιώ 
αυτό που είχα στο στόμα μου. Έπινα 
νερό για να το διευκολύνω, αλλά αυτό 
εξακολουθούσε να μην κατεβαίνει 
στον λαιμό μου. Ζούσα στιγμές μαρ-
τυρίου, ενώ όλοι γύρω μου φώναζαν 
να τελειώνω.

Εννοείται ότι είχα αποκλείσει πολλά 
είδη φαγητών από το μενού μου, ενώ 
ο πατέρας μου είχε δοκιμάσει σε μένα 
όλα τα είδη των φαρμάκων που υποτί-
θεται ότι άνοιγαν την όρεξη. Ένα ήταν 
βέβαιο: η προσπάθεια και η πίεση των 
γονιών μου δεν απέδιδε. Από την μεριά 
μου θυμάμαι ότι ονειρευόμουν την 
μέρα που θα ανακαλυφθεί ένα χάπι 
που θα αντικαθιστούσε όλο αυτό το 
μαρτύριο του καθημερινού φαγητού.

Η συμβουλή του ψυχιάτρου

Tο παιδί που δεν τρώει
Η μάχη εξουσίας και ο κίνδυνος της ψυχογενούς ανορεξίας

ΠΑΥΛΟΣ 
ΣΑΚΚΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Φωτογραφία: 
Ευστράτιος Χαβαλετζής
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