
Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : GLAM
Ημερομηνία: Κυριακή, 15-11-2009
Σελίδα: 74,75         (1 από 2)
Μέγεθος: 1292 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 

Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
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Οταν το εθνικό μας γονίδιο κατακτά τον κόσμο 

Dr. Linda 
Papadopoulos 

Η 
Τένια Μακρή 

m(; Μεγάλης Βρετανίας 
Νέα, ωραία, σέξι, συγγραφέας & dr Ψυχολογίας. Τι άλλο 
να ζητήσει από τπ ζωή; Η dr Linda, n «εθνική» ψυχολόγος 
της Μεγάλης Βρετανίας, συλλαβίζει την επιτυχία σε 
σπαστά ελληνικά. Από τον Κωνσταντίνο Μπουγά 

n συνάντησα 13 χρόνια πριν, στο παλιό κτίριο 
του City University, στο Λονδίνο. Η Linda, έτσι 
είχε ζητήσει να την αποκαλούμε οι φοιτητές 
της, ήταν μια νεαρή καθηγήτρια Ψυχολογίας 
με... ελληνοπρεπέστατο επώνυμο. Είναι n ίδια 
γυναίκα που στα διαλείμματα των παραδόσεων 

μας μιλούσε με σπαστά ελληνικά για 
τη ζωή στη βρετανική πρωτεύουσα, τα 

νυχτερινά στέκια των Ελλήνων, τις ευκαιρίες 
στο shopping και όλα όσα θέλαμε να μάθουμε 

από μια νεαρή καθηγήτρια μας που θαυμάζαμε 
και έμοιαζε να έχει αρπάξει τη ζωή 

από τα μαλλιά. 
Ποιος φανταζόταν πως -με τη δύ 

ναμη της τηλεόρασης- θα γινόταν n 
απόλυτη ψυχολόγος celebrity; 

Γεννημένη στον Καναδά 
από Κύπριους γονείς, n Linda 
Papadopoulos αναλύει με την ίδια i 
άνεση την ψυχολογία των... εκδιωχθέντων 

από το τηλεοπτικό ριάλιτι 
«Big Brother» μέχρι τα προβλήματα 

των σχέσεων ανάμεσα στα 
δύο φύλα. 

Μετά το Bachelor Ψυχολογίας 
στο Πανεπιστήμιο York του Τορόντο, 
n Linda πέταξε ως την άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού και προσγειώθηκε στο 
Πανεπιστήμιο του Surrey, όπου και 

απέκτησε το μεταπτυχιακό της. Την πέτυχα τη χρονιά που 
έκανε διδακτορικό στο City, λίγα χρόνια πριν γράψει το 
πρώτο της επιτυχημένο βιβλίο, το «Psychodermatology», 
για τις δερματικές ασθένειες που προκαλεί το άγχος, τις 
συχνές εμφανίσεις στην τηλεόραση και την ταύτιση του 
ονόματος της με τη σύγχρονη Ψυχολογία. 

Με τεράστια εμπειρία ως κλινική ψυχολόγος οε 
ιδιωτικό επίπεδο, αλλά και στο βρετανικό δημόσιο 

σύστημα Υγείας, n 41χρονη Linda έχει 
L το know-how για να λαμβάνει μέρος οε ειδιι 

κές έρευνες και τηλεοπτικά προγράμματα, 
αλλά και να έχει συμβουλευτικό ρόλο οε 
ριάλιτι, όπως το «Big Brother» που έσκιζε 
στη Μεγάλη Βρετανία. 

Στο βιβλίο της «Καθρέφτη καθρεφτάκι 
μου...» βοήθησε να βελτιώσουμε 
τη σχέση με τον εαυτό μας, 

I ενώ στο πρόσφατο best seller της 
«Τι λένε οι άντρες, τι ακούν οι γυI 
ναίκες» αναλύεται με τον καλύτερο 

I τρόπο n αιώνια διαμάχη ανάμεσα 

I στα δύο φύλα. 
Συνδυάζοντας επιτυχημένη 

επαγγελματική πορεία και ισορροπημένη 
οικογένεια, n dr Linda 

αποτελεί μία από τις 20 πιο επιτυχημένες 
ψυχολόγους στο Λονδίνο 

κάνοντας διπλά περήφανους όσους 
μιλούν ελληνικά. 
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Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : GLAM
Ημερομηνία: Κυριακή, 15-11-2009
Σελίδα: 74,75         (2 από 2)
Μέγεθος: 1292 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 

Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
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