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Αγαπητέ μας αναγνώστη, 
Προσπαθώ να θυμηθώ τα πιο όμορφα Χριστούγεννα που έχω περάσει και δίχως δεύτερη σκέψη ήταν τα Χριστούγεννα του 

2019. Σχεδόν ένα μήνα πριν είχε γεννηθεί ο γιος μου. Ήταν η μέρα που άλλαξαν τα πάντα γύρω μου, με έναν τρόπο που δεν 
είχα ποτέ φανταστεί. Ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου και τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της!

Ακολούθησαν «περίεργες» γιορτές. Γεμάτες άγχος και υγειονομικούς περιορισμούς, γιορτές με το σταγονόμετρο. Όμως, είχα 
την τύχη να γνωρίσω υπέροχους νέους φίλους, να φάω τα πιο gourmet σπιτικά πιάτα αφού έμαθα να μαγειρεύω, χωρίς να 

κινδυνεύει το υπόλοιπο οικοδομικό τετράγωνo!
Νομίζω πως τα φετινά  Χριστούγεννα θέλω να με βρουν να ψήνω κουλουράκια κανέλας, να στολίζω το δέντρο με όσα πιο 
πολλά φωτάκια και μπάλες γίνεται, να μαζέψω στο σπίτι φίλους και συνεργάτες, να φορέσω παγέτες και ας μη βγω –ποιος 

αντέχει την κίνηση στις γιορτές;–, να γελάσω με την καρδιά μου μέχρι να πονέσει το στομάχι μου. 
Να υποδεχτώ τη νέα χρονιά όπως της αξίζει, πανηγυρικά!

Νέα χρονιά, νέα ζωή; Αυτό είναι το ζητούμενο και η επιθυμία των περισσότερων από εμάς. Μία επιθυμία η οποία απλώς μένει 
ίδια και μόνιμη, ενώ ανακυκλώνεται αποκλειστικά και μόνο αυτές τις γιορτινές μέρες. 

Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να ανασυγκροτηθούμε, να κοιτάξουμε βαθιά τον εαυτό μας και τις επιθυμίες του, να 
αποφασίσουμε πως σε αυτή τη ζωή το ζητούμενο είναι η ευτυχία, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον καθένα μας.

Ας μη μείνει ο ερχομός αυτής της νέας χρονιάς σε κοινότυπες και επαναλαμβανόμενες ευχές, οι οποίες μένουν απλά ευχές.
Είναι σημαντικό να βάλουμε νέους στόχους και να αποφασίσουμε πως τα θέλω μας σε αυτή τη ζωή δεν πρέπει να τα θέλουμε 

επιφανειακά, αλλά να αγωνιζόμαστε για αυτά με όλη μας την καρδιά και το νου. 
Ας μην αφήσουμε, λοιπόν,  τα λάθη του χθες και τις πληγές του, να στοιχειώσουν το σήμερα που μόλις ξεκίνησε να 

ανατέλλει. Τώρα είμαστε εδώ, έχουμε μία νέα χρονιά η οποία μας κοιτάζει στα μάτια και μας καλεί να τη ζήσουμε και να την 
αξιοποιήσουμε στο έπακρο.

Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας είναι αφιερωμένο στη φαντασία και τη χαρά των γιορτών – σ’ αυτήν που ίσως μας 
έλειψε την προηγούμενη χρονιά και ελπίζω ότι θα ζήσουμε όλοι φέτος. 

Αυτά τα Χριστούγεννα, αυτά που δεν έχω ζήσει ακόμη, θέλω να είναι γεμάτα μόνο με αγάπη, όμορφες στιγμές και 
αγαπημένους ανθρώπους δίπλα μου. 

Το εύχομαι ολόψυχα και σ’ εσάς. Μας αξίζει!

Λουκία Σαματά
Διευθύντρια Marketing ADVANCE Pharmacies
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Εκδότης  

Πανελλαδικό Δίκτυο Φαρμακείων
Αρχισυνταξία Λουκία Σαματά
Επιμέλεια έκδοσης-Υποδοχή Διαφήμισης  
Άννα-Μαρία Παπαχριστοπούλου
Creative Director Φωτεινή Ηλιακοπούλου 
Φωτογραφίες Adobe Stock, Shutterstock
Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΣ PRESS 
Επικοινωνία  
Αλ. Παναγούλη 8 & Γούρδωνος, Ν. Ιωνία 14231, 
τηλ.: 210 2711840, fax: 210 2711841 
www.advancepharmacies.gr, www.advancehealth.gr
e-mail: vitalité@advancepharmacies.gr

Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλονται για 
δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή 
με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο, όλου ή 
μέρους του περιοδικού χωρίς την έγγραφη άδεια 
του εκδότη.

Μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

/Advance pharmacies /advancepharmacies

σ’ αυτό το τεύχος...
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 Το κατοικίδιο στον κόσμο του παιδιού
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έγραψαν...
Βαρδαξόγλου Αλέξανδρος, Κτηνίατρος DVM, Α.Π.Θ., 
CEO Pet Mobility, www.petmobility.gr

Γκασούκα Δήμητρα, Ανάπηρη Κοινωνική Λειτουργός, 
Δημοτική Σύμβουλος στο Χαλάνδρι 
Συν διαχειρίστρια της διαδικτυακής ομάδας «Ανάπηρες 
Ανάπηρες γυναίκες» https://www.facebook.com/
groups/1610032015912343»

ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατά-
στασης Αναπήρων Προσώπων) - ARTεμείς,  
www.artemeis.gr 

Κρανιώτη Καλλιόπη, Ψυχολόγος Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Ψυχοθεραπεία παιδιών-Συμβουλευτική Γονέων, 
Συνεργάτης Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου Κλειδιά Ζω-
ής-Κηφισιά, Συνεργάτης Κέντρου Ειδικών Θεραπειών 
Λογότοπος-Ερμιόνη Αργολίδος 

Δρ. Ναταλία Λαζοπούλου, Παιδίατρος - Διδάκτωρ 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μαργαριτίδου Μαργαρίτα, Bsc Διαιτολόγος - Διατρο-
φολόγος, Σύμβουλος Διατροφής φαρμακείου μέλους 
Advance Μαργαριτίδης Μιχαήλ, Μουδανιά Χαλκιδικής 

Μιλπάνης Κωνσταντίνος & Μενδρινός Νίκος, Καθη-
γητές Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ, FB: Active4life

Νάτσης Μιχαήλ, Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφο-
λόγος, M.Sc. Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, Diaitology 
Clinic, Ερμού 71, Θεσσαλονίκη Μπουραζάνη Ελένη, 
Φαρμακοποιός Φαρμακείου-μέλους της Advance 
Pharmacies, Φαρμακείο Παπατόλια Εύη, Λάρισα

Τζέλιου Μαρία, Hair Expert Colorist, Ιδιοκτήτρια του 
κομμωτηρίου «Idees gia Malia», Γιάνναρου 10-12, 
Άλιμος

Τουρλούκη Ελένη, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Life & 
Business Coach, www.createthelifeyoudesire.gr, 
FB: Create the Life You Desire Eleni.coach4u,  
Ig: elenitrl

Φαρμάκη Καίτη, www.anewlife.gr, www.dialogismos.gr

Φραγκιουδάκης Δημήτρης, Make Up Artist
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Α ς δούμε μαζί βήμα, βήμα πως θα 
δημιουργήσετε ένα όμορφο μακιγιάζ για 
μια ιδιαίτερα εορταστική βραδιά, που 
θέλετε να ζήσετε όπως ονειρεύεστε! 

Μην ξεχνάτε, ότι οι λάμψεις, το glitter, οι εντάσεις και τα 
χρώματα επιβάλλονται στις απαιτήσεις των εορτών, αρκεί να 
τα παρουσιάσετε με αυτοπεποίθηση! 
Θα ξεκινήσετε με τη σωστή προετοιμασία του δέρματος. 
Άλλωστε, για ένα αψεγάδιαστο αποτέλεσμα πολύ σημαντικός 
παράγοντας είναι η ενυδάτωση! Γι΄ αυτό θα φροντίσετε να 
ενυδατώσετε το δέρμα σας ανάλογα με τις ανάγκες του, ενώ 
θα συνεχίσετε με ένα primer που είναι κατάλληλο για την 
επιδερμίδα σας. Τώρα είστε έτοιμες για το μακιγιάζ! 
Τα Χριστούγεννα θέλουν λάμψη και φως και θα δούμε 
μερικά ενδιαφέροντα tips που θα κάνουν ακόμη και το πιο 
υπερβολικό glitter makeup να μοιάζει απλό κι ανεπιτήδευτο… 
Θα κάνουμε ένα μακιγιάζ με φωτεινά χρώματα, πάντα 
προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά σας. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τον glossy τόνο του χρυσού στο κινητό 
βλέφαρο ή τον τόνο του ασημί ανάλογα με το χρώμα των 
ματιών και τον τόνο της επιδερμίδας. Πολύ εντυπωσιακό 
μακιγιάζ είναι και το smokey είτε με σκούρες σκιές είτε με 
ανοιχτές σε γήινα χρώματα. 
Μην ξεχνάτε ότι όταν έχουμε έντονο βλέμμα τα χείλη πρέπει 
να έχουν λιγότερη ένταση. Όμως, αν θέλετε να δοκιμάσετε 
κάτι πιο γιορτινό, εντυπωσιακό και ιδιαίτερο δώστε τη 
μεγαλύτερη ένταση στα χείλη και τολμήστε το έντονο κόκκινο 
κραγιόν που πάντα κλέβει τις εντυπώσεις! Να ξέρετε όμως, 

ότι αυτό το κραγιόν «απαιτεί» καλοσχηματισμένα 
χείλη και ωραία οδοντοστοιχία. 

Και επειδή το κλασικό είναι 
πάντα ωραίο, τσιμπήστε λίγο 

την επιδερμίδα σας για ν’ 
ανακαλύψτε σε τι τόνους 

του ρουζ θα κινηθείτε. 
Κάντε λίγο κοντούρινγκ 
ακριβώς κάτω από το 
οστό του προσώπου 
και ολοκληρώστε το 
λαμπερό μακιγιάζ σας 
με ένα φωτεινό high-
lighter. 

Γιορτινό 
Μακιγιάζ

Δημήτρης Φραγκιουδάκης, Make Up Artist

Ομορφιά
Extra tips
1

Διαλέγετε πάντα σωστή βάση, ώστε να μην υπάρχει 
διαφορά με τον λαιμό και χρησιμοποιείτε make up μέχρι 
το τέλος του λαιμού. Δεν ξεχνάτε ποτέ τον λαιμό. 

2

Δεν χρειάζεστε πολλά καλλυντικά, αλλά τα σωστά.

3

Ένα μολύβι πάντα βοηθάει για να τονίσετε το 
βλέμμα.

4

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βλεφαρίδες 

5

Μην χρησιμοποιείτε βαριά βάση.

6

Εφαρμόστε το foundation με πινέλο.

7

Δεν χρειάζεστε πολύ μεγάλη ποσότητα 
πούδρας. Συνήθως οι λιπαρές επιδερμίδες 
τη χρειάζονται στο Ταυ. 

8

Φτιάξτε ένα καλλίγραμμο σχήμα 
φρυδιών με σκιά η με μολύβι.

9

Μην χρησιμοποιείτε μολύβια 
χειλιών πολύ πάνω από το φυσικό 
περίγραμμα των χειλιών σας.

10

Προσπαθήστε να αναδείξετε τα 
χαρακτηριστικά σας και όχι να 
κάνετε υπερβολές... 



Σε επιλεγμένα φαρμακεία | gr.lierac.com

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ LIERAC: 
ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Το 1ο καθημερινό βήμα κάθε ρουτίνας ομορφιάς, ο καθαρισμός και το ντεμακιγιάζ συμβάλλουν 
στην πρόληψη των διαταραχών του δέρματος, αναδεικνύουν τη φυσική λάμψη του προσώπου και 
βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της περιποίησης που εφαρμόζεται αμέσως μετά.

Ένα Σύμπλεγμα Πρεβιοτικών που ενισχύει το Μικροβίωμα του δέρματος: την ασπίδα μικροοργανισμών 
που διατηρεί το δέρμα υγιές.

3 θαλάσσια συστατικά: Πράσινα Φύκη, Καφέ Φύκη & Θαλάσσιοι Μικροοργανισμοί και Θαλασσινό νερό 
αποτελούν ένα ιδανικό θρεπτικό σύμπλοκο προσφέροντας στην επιδερμίδα την ιδανική λύση για την 
ανανέωση που χρειάζεται.

Η απόλαυση που χαρίζουν στις αισθήσεις οι 5 διαφορετικές αλλά και συμπληρωματικές υφές καθαρισμού 
και ντεμακιγιάζ, ικανοποιούν όλους τους τύπους επιδερμίδας. Το φρέσκο, θηλυκό άρωμα που σε 
αγκαλιάζει εξυμνεί τις νότες από άνθη αχλαδιάς, λωτού και πολύτιμου musk. Με την Lierac, ο απαλός 
καθαρισμός της επιδερμίδας, γίνεται η πρώτη κίνηση για την υγεία του δέρματος.



Επιλέγω 
το χρώμα 
που μου 
ταιριάζει…

Ο κομμωτής είναι ο κατάλληλος σύμβουλος γνωρίζοντας τη 
χρωματομετρία και το τι ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

1

Μελαχρινές γυναίκες με σκούρο δέρμα καλό θα ήταν να ανοίξουν 
τα μαλλιά τους 2-3 τόνους σε γήινες ζεστές αποχρώσεις, 
κόκκινες, σοκολατί ζεστό και ψυχρό ή για κάτι ακόμα πιο φωτεινό 
να κρατήσουν τις ρίζες και το φόντο σκουρότερο και στα μήκη 
- άκρες να κάνουν κάποια τεχνική balayage, ombre color melt 
όπου μπορούν να έχουν διαβάθμιση του χρώματος από πολύ 
σκούρο στις ρίζες έως πολύ φωτεινό ξανθό στις άκρες.

2

Καστανές γυναίκες με ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορούν να 
ακολουθήσουν τους παραπάνω κανόνες με πιο φωτεινή ακόμα 
βάση και να ανοίξουν τα μαλλιά τους ακόμα περισσότερο ή να 
διαλέξουν και κάποιο χαλκό-κόκκινο χρώμα, π.χ ginger.

3

Καστανόξανθες με ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορούν να ανοίξουν με 
μεγάλη ευκολία και επιτυχία τα μαλλιά τους και να τα φτάσουν 
σε κατάξανθες ψυχρές και ζεστές αποχρώσεις ακόμα και το ξανθό 
πλατινέ.
Οι νέες τάσεις που κυκλοφορούν θέλουν τις γυναίκες σε 
γκρι αποχρώσεις, και η αλήθεια είναι ότι αρκετές γυναίκες το 
επιθυμούν.
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν είναι πως για να έχεις ένα 
πετυχημένο γκρι αποτέλεσμα πρέπει να ξανοιχτούν τα μαλλιά 
τόσο πολύ ώστε να μην υπάρχουν θερμά χρωστικά στην τρίχα.
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να το επιλέγουν νέα, 
φρέσκα πρόσωπα και μάλιστα ανοιχτόχρωμα. Αν μια γυναίκα 
που έχει αποκτήσει ήδη τις πρώτες ρυτίδες επιλέξει μια γκρι 
απόχρωση θα δείχνει ηλικιακά μεγαλύτερη. Στην περίπτωση αυτή 
για να απογειωθεί ένα τέτοιο look, ως επαγγελματίας και βάσει 
της εμπειρίας μου, προτείνω να επιλέξουν το συνδυασμό του γκρι 
με κάποιο θερμό έντονο χρώμα όπως το βερικοκί, το κίτρινο, κλπ.
Σε κάθε περίπτωση το καλύτερο είναι να εμπιστευτεί τον κομμωτή 
της για να έχει το ωραιότερο αποτέλεσμα. 
Τα βαμμένα μαλλιά και τα μαλλιά που έχουν υποστεί τεχνικές 
ξανοίγματος, όπως οι ανταύγειες, το balayage, κλπ. χρειάζονται 
οπωσδήποτε ιδιαίτερη φροντίδα και περιποίηση στο σπίτι.

1

Σαμπουάν ενυδάτωσης και διατήρησης του χρώματος.

2

Μάσκα αναδόμησης και μάσκα ενυδάτωσης μια φορά την 
εβδομάδα. Κυκλοφορούν προϊόντα leave in που δεν χρειάζονται 
ξέβγαλμα για τις γυναίκες που δεν έχουν πολύ χρόνο.

3

Ενυδατικά λάδια που αναζωογονούν την τρίχα και δίνουν λάμψη 
στα μαλλιά όπως το Moroccan oil, το Babassu oil, το macadamia 
oil, κλπ. 
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Hair Beauty

Ο ι περισσότερες γυναίκες, για να μην πούμε 
όλες, κάποια στιγμή στη ζωή τους έχουν 
ανάγκη από αλλαγή στα μαλλιά τους. 
Πριν προβούν όμως σε κάποια απόφαση 

θα πρέπει να συμβουλευτούν τον επαγγελματία που 
θα τις κατευθύνει σωστά στην κατάλληλη επιλογή 
απόχρωσης ανάλογα με το χρώμα του δέρματος, το 
χρώμα των μαλλιών ακόμα και με το επάγγελμα και 
το χώρο που κινούνται.

Υπάρχουν κανόνες;
Μαρία Τζέλιου, Hair Expert Colorist, Ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου 
“Idees gia Malia”



Ύπνε,   
που 
παίρνεις 
τα 
παιδιά…
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Παιδί

Ο λοι αντιλαμβανόμαστε πως η αϋπνία είναι 
κακός σύμβουλος για κάθε γονέα. Οι 
ειδικοί, παιδίατροι, παιδοψυχολόγοι και οι 
πιο πρόσφατα αναδυόμενοι sleep coachers  

τονίζουν την ζωτική σημασία και ευεργετική επίδραση 
του ύπνου στην ανάπτυξη των βρεφών, στις 14 ώρες 
«συνεχόμενου» ύπνου.
Στις μελέτες περί βρεφικού ύπνου, συχνότερα 
αναφέρεται ως βέλτιστη διάρκεια ύπνου 14-17 ώρες 
για βρέφη ως 3 μηνών. Ωστόσο, αυτό πρόκειται για 
τη «μέση» διάρκεια του φυσιολογικού, πράγμα που 
σημαίνει ότι το εύρος του φυσιολογικού κυμαίνεται 
από 11 ως 19 ώρες, και πως όλα αυτά επίσης 
λειτουργούν επαρκώς ανάλογα με το βρέφος. 
Η ερώτηση του γονέα «πότε θα κοιμηθεί;» έχει 
δύο σκέλη στην ουσία: 
-είναι καλά το μωρό μου που δεν κοιμάται 
συνεχόμενα; 
- εγώ πότε θα κοιμηθώ;

Μπορούν τα βρέφη να κοιμηθούν όλη τη 
νύχτα; 
Η απάντηση είναι, όχι! Όλες οι μελέτες τείνουν σε αυτό το 
συμπέρασμα. Τα βρέφη δεν είναι βιολογικά κατασκευασμένα 
να κοιμούνται βαθιά και συνεχόμενα. Και αυτό γιατί έχουν 
διαφορετική και ανώριμη ακόμα βιολογία του ύπνου. Τα βρέφη 
ξυπνούν συχνά, για να φάνε. Από τη φύση είναι απόλυτα 
εξαρτημένα από τον γονέα/ τροφό τους καθώς είναι τα μόνα 
θηλαστικά που για 12 μήνες δεν μπορούν να μετακινηθούν 
αυτόνομα και ακόμα δεν έχουν αναπτύξει σωματικά τις διεργασίες 
που τα προετοιμάζουν αυτόματα για τον ύπνο: την έκκριση της 
μελατονίνης , της ουσίας που μας κάνει να νυστάζουμε, καθώς 
και την ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος που ρυθμίζεται 
από το βιολογικό μας ρολόι και μας προετοιμάζει να κοιμηθούμε. 
Αυτά είναι διεργασίες πολύπλοκες που ξεκινούν 8-11 εβδομάδες 
μετά τη γέννηση, και ολοκληρώνονται μετά από αρκετούς μήνες. 
Έχουν ανώριμο σύστημα ρύθμισης της αναπνοής: ένα 
φυσιολογικό βρέφος θα ξυπνήσει από βαθύ ύπνο όταν δεν 
παίρνει καλές ανάσες, αντίθετα από κάποιο με μια παθολογία 
στο κέντρο ρύθμισης της αναπνοής.
 Όταν μάλιστα μαθαίνουν νέες δεξιότητες μπορεί να έχουν 
ακόμα μεγαλύτερη διέγερση και να δυσκολεύονται περισσότερο 
να κοιμηθούν. Ένα φυσιολογικό βρέφος 3 μηνών μπορεί να 
ξυπνάει ως και 15 φορές μέσα στη νύχτα.

Δρ. Ναταλία Λαζοπούλου, Παιδίατρος - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών
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…Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης της εκπαίδευσης ύπνου των βρεφών
Μα, για να κοιμηθούν οι γονείς περισσότερο. Οι τελευταίες μελέτες που εκπονήθηκαν πάνω στο θέμα της εκπαίδευσης 
ύπνου των βρεφών, σε αντίθεση με τις παλαιότερες, είχαν μεθοδολογία να ανιχνεύουν την αφύπνιση των βρεφών και 
όχι μόνο τα ερωτηματολόγια των γονέων για το πόσο συχνά ξυπνούσαν τα βρέφη τους, έδειξαν ότι τα βρέφη που 
είχαν βιώσει «επιτυχημένες μεθόδους εκπαίδευσης ύπνου» και άφηναν τους γονείς τους να κοιμηθούν όλο το βράδυ, 
κοιμόντουσαν το πολύ 8 λεπτά περισσότερο από τα άλλα. Απλά δεν έκλαιγαν όταν ήταν ξύπνια. 
Υπάρχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θεωρία εξέλιξης που εξηγεί το αποτέλεσμα του cry-it-out που λέει ότι τα βρέφη, 
τα οποία είναι προσαρμοστικά πλάσματα, είναι προγραμματισμένα να κλαίνε όταν νιώθουν πως ο γονιός/τροφός τους 
είναι μακριά. 
Στα πρωτόγονα χρόνια, οι άνθρωποι μετακινούνταν σε ομάδες, και «μοιράζονταν» μεταξύ τους το βάρος του να 
κουβαλάνε τα μωρά της φυλής. Αν κάποιο «αφηνόταν» κατά λάθος για ώρα, θα έκλαιγε για να το ακούσουν και 
να το πάρουν, μην το ξεχάσουν. Μαζί με τους ανθρώπους, το κλάμα θα προσέλκυε θηρία που θα το έτρωγαν. Τα 
«εξυπνότερα» βρέφη έμαθαν να σταματανε να κλαίνε μετά από κάποια ώρα χωρίς ανταπόκριση. «Η επιβίωση του πιο 
προσαρμοστικού», όπως θα έλεγε και ο Δαρβίνος. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το 19ο αιώνα, στις δυτικές κοινωνίες, ο βρεφικός ύπνος δεν απασχολούσε κανέναν. Τα 
μωρά κοιμούνταν σε ένα κρεββάτι με όλη την οικογένεια - γιατί δεν υπήρχε άλλο, πόσο μάλλον δεύτερο δωμάτιο, πάντα 
υπήρχε κάποιος ξύπνιος να τα παρηγορήσει, καθώς ήταν μαζί τους διαρκώς, συχνά δεμένα πάνω τους με μάρσιππους. 
Το «πρόβλημα» δημιουργήθηκε στις απαιτητικές δυτικές κοινωνίες με την πολύωρη εργασία και την αποξένωση των 
οικογενειών. Αν είχαμε, όπως οι Δανοί, 52 εβδομάδες γονικής άδειας για κάθε γέννα, δε θα μας απασχολούσε ο 
άστατος ύπνος. 
Το 1892, ο «πατέρας της παιδιατρικής» Emmett Holt, διατύπωσε τη θεωρία ότι το κλαμα είναι ευεργετικό για τα βρέφη, 
γιατί «διευρύνει» τους πνεύμονες. Και συνέστηνε στους γονείς να αφήνουν το μωρό τους να εκτονώνεται με το κλάμα, 
και θα συνηθίσουν. Σε αυτό το μοτίβο μετά το 1970 (οπότε πια έχει καθιερωθεί το ηλεκτρικό φως, η οκτάωρη εργασία, 
κ.λπ.) αναδύονται οι πρώτες εκπαιδεύσεις ύπνου: το 1985 ο Richard Ferber υποστηρίζει το τροποποιημένο cry-it-out ή 
«βαθμιαία εξαφάνιση», δηλαδή να αφήνεις το βρέφος να κλαίει σταδιακά για όλο και περισσότερα χρονικά διαστήματα 
χωρίς να ανταποκρίνεσαι. Βέβαια, το 2006 στο νέο του βιβλίο δήλωσε ότι δε συστήνει τη συγκεκριμένη μέθοδο για 
κάθε βρέφος.
Η αλήθεια είναι πως τα περισσότερα μωρά γύρω στους 6 μήνες κοιμούνται από μόνα τους, περίπου 4-6 συνεχόμενες 
ώρες την ημέρα. Το ζητούμενο είναι να κοιμούνται τις ώρες που βολεύουν εμάς. 
Για να διευκολύνετε τη ζωή σας λοιπόν, απλά τρικ:

Μειώστε το τεχνητό φως τη νύχτα για να βοηθήσετε το βιολογικό ρολόι του μωρού σας

Καθιερώστε μια ρουτίνα ύπνου: ένα χαλαρωτικό μπανάκι, μασαζ και ένα νανούρισμα

Κοιμηθείτε όταν κοιμούνται 



Γονέας  
& παιδί

Οικογένεια

Καλλιόπη Κρανιώτη, Ψυχολόγος Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Ψυχοθεραπεία παιδιών - Συμβουλευτική Γονέων, 
Συνεργάτης Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου Κλειδιά Ζωής.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΜΑΖΙ:

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΜΑΖΙ,  
όταν δημιουργούμε όμορφες 
εμπειρίες μαζί με το παιδί μας. 

Όταν συμμετέχουμε στον αυθορμητισμό 
του και γελάμε με την χαρά και τον 

ενθουσιασμό του.

Όταν διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε το 
αγαπημένο του βιβλίο όσες φορές και να 

μας το ζητήσει.

Όταν ζωγραφίζουμε μαζί του στο παιδικό 
τραπεζάκι.

Όταν παίζουμε μαζί στο πάτωμα το 
αγαπημένο του επιτραπέζιο, δίπλα 

του, κοντά στο δικό του αυθόρμητο, 
ενθουσιώδες, ανέμελο παιδικό κόσμο.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΜΑΖΙ,  
όταν προσπαθούμε 
να καλύψουμε τις 

συναισθηματικές ανάγκες του 
παιδιού μας. 

Όταν είμαστε εκεί για να το 
καθησυχάσουμε από τους φόβους και τις 

ανησυχίες του.

Όταν είμαστε εκεί για να το 
παρηγορήσουμε, όταν ξυπνάει τρομαγμένο 

μέσα στην νύχτα.

Όταν υποστηρίζουμε με συμπόνοια τους 
αποχωρισμούς του, αλλά και κάθε νέα 

μετάβαση στη ζωή του.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΜΑΖΙ,  
όταν αγκαλιάζουμε και τις πιο 
δύσκολες συμπεριφορές του 

παιδιού με αγάπη.

Όταν διαχειριζόμαστε τις εκρήξεις θυμού, 
με ενσυναίσθηση και με μια ανοιχτή 

αγκαλιά.

Όταν στηρίζουμε τις προσπάθειες που 
καταβάλει και όχι το οποιοδήποτε 

αποτέλεσμα.

Όταν γιορτάζουμε τα λάθη του, γιατί 
γνωρίζουμε ότι μόνο μέσα από αυτά 

μπορεί να μάθει.

Όταν ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΜΑΖΙ, επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τα παιδιά μας.
Ένα σπουδαίο εργαλείο, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να είμαστε 
σύμμαχοι με τα παιδιά, είναι το παιχνίδι! Θα σας διηγηθώ την αποτελεσματική 
επικοινωνία μιας μητέρας, η οποία χρησιμοποίησε το παιχνίδι σε μια δύσκολη 
συμπεριφορά του παιδιού της. 
Ένα απόγευμα έπαιζε στο πάτωμα με την 2 ετών κόρη της: τοποθετούσε 
φασόλια σε ένα μπουκάλι μαζί με την μικρή. Ήταν ένα πολύ απολαυστικό 
παιχνίδι και το διασκέδαζαν. Ο 4 ετών γιος της, θέλοντας να έχει με κάποιο 
τρόπο την προσοχή της μαμά του, σκόρπισε όλα τα φασόλια στο πάτωμα….
Οι αυθόρμητες αντιδράσεις των γονιών θα ήταν οι εξής: α. φωνές β. να τα 
μαζέψουν ή γ. να πουν στον μικρό να τα μαζέψει. Φυσικά κανένας από αυτούς 
τους τρόπους δεν θα ήταν αποτελεσματικός. Η μαμά σκέφτηκε το εξής: άρχισε 
να φτιάχνει σχήματα με τα φασόλια όπως καρδιές, ψαράκια, λουλούδια, 
λέγοντας στο παιδί: «Θα μπορούσες να βάλεις στο μπουκάλι το ψαράκι»; Με 
αυτόν τον τρόπο μαζεύτηκαν γρήγορα και διασκεδαστικά τα σκορπισμένα 
φασόλια. 
Το παραπάνω παράδειγμα θέλει να μας τονίσει ότι η μαμά ήταν στο ΜΑΖΙ, 
σύμμαχος με το παιδί και όχι απέναντι του. Χρησιμοποίησε το παιχνίδι και την 
φαντασία για να έρθει κοντά του. Τα παιδιά δύσκολα υπακούν σε εντολές. 
Μέσω του παιχνιδιού συνδέονται και εμπιστεύονται και ακολουθούν πιο 
εύκολα τους κανόνες. 
Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και με το μάζεμα των παιχνιδιών. Είναι 
διαφορετικό να πούμε: «Πήγαινε να μαζέψεις τα παιχνίδια σου» και διαφορετικό:
«Θα μαζέψουμε τα παιχνίδια μαζί! Εγώ θα πάω στο τραπέζι το τρενάκι, εσύ;» 
«Εγώ θα πάω το κουνελάκι» 
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΧΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ.

Παιδί & Συνομήλικοι 
Η συμμαχική σχέση γονέα-παιδιού έχει επίδραση και στις σχέσεις του παιδιού 
με τους συνομήλικούς του. Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά επικοινωνούν με 
τους συνομήλικούς τους και μαθαίνουν: 
Να μοιράζονται αλλά…και να μην μοιράζονται
Να κερδίζουν, αλλά και να χάνουν
Να συμφωνούν, αλλά και να διαφωνούν 
Να διαχωρίζουν το θυμό από την βία
Μέσα από το παιχνίδι με τους φίλους τους, μαθαίνουν τα όρια τους. 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΜΑΖΙ όταν δίνουμε χώρο στο παιδί. 
Η Ελισάβετ δεν ήθελε να συμμετάσχει στη γιορτή του νηπιαγωγείου για τη 
λήξη της σχολικής χρονιάς. Επισημάνθηκε στη μαμά να δοθεί χώρος στο παιδί, 
ώστε να αποφασίσει η ίδια αν τελικά θέλει ή όχι να λάβει μέρος. Εφόσον 
η μαμά ήταν σύμμαχος και η Ελισάβετ δεν πιέστηκε, αποφάσισε τελικά να 
έχει μια μικρή συμμετοχή στην σχολική γιορτή, την οποία και απόλαυσε γιατί 
αποτελούσε τη δική της επιλογή. 
Τα λόγια ενός έφηβου 13 ετών είναι συγκλονιστικά. 

«Αυτό που επιθυμώ από τον πατέρα μου είναι:

1

Η παρουσία του

2

Να με καταλαβαίνει 

3

Να καταλαβαίνει τα λάθη μου».
Ο 13χρονος Γιώργος μίλησε για βασικές αξίες σύνδεσης και επικοινωνίας: 
Παρουσία - Ενσυναίσθηση - Αυθεντικότητα.
Με το να είμαστε παρόντες, να ακούμε πραγματικά τι έχουν να μας πουν, 
χωρίς παρεμβατικότητα και με το να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας ως γονείς, 
μπορούμε και πρέπει να ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ με τα παιδιά μας. 
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Φύση του πονόλαιμου 

Ιική λοίμωξη (πχ. κοινό κρυολόγημα)

Βακτηριακή λοίμωξη (πχ. στρεπτόκοκκος). Λαμβάνουμε υπόψη και τα 
υπόλοιπα ταυτόχρονα συμπτώματα - αν υπάρχουν - για την καταλληλότερη 
αντιμετώπιση.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Ηλικία: (μωρό, παιδί, ενήλικας) βάσει αυτής θα κρίνουμε αν είναι αναγκαία η 
παραπομπή στον ιατρό

Διάρκεια - Σοβαρότητα: 
•  επώδυνος πονόλαιμος χωρίς συνοδά συμπτώματα, παραπέμπεται στον 

ιατρό
•  η παρουσία κρυολογήματος, ρινικής συμφόρησης και βήχα, υποδεικνύει 

κάποια αυτοπεριοριζόμενη ιική λοίμωξη, συμπτωματική αντιμετώπιση

Ιστορικό: επαναλαμβανόμενα επεισόδια, υποδεικνύουν την άμεση παραπομπή 
στον ιατρό

Κάπνισμα: επιδεινώνει τα συμπτώματα του πονόλαιμου

Τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή:
•  εισπνεόμενα στεροειδή (becloneb, biosonide) ενδέχεται να προκαλέσουν 

βραχνάδα ή και λοίμωξη από Candida
•  μεθοτρεξάτη (metoject), καρβιμαζόλη (thyrostat), αν παρουσιαστεί 

πονόλαιμος, τότε, άμεση παραπομπή σε ιατρό. (σπάνια παρενέργεια - 
ακοκκιοκυττάρωση) 

Συμπτωματική αντιμετώπιση

Per os αναλγητικά (ασπιρίνη, 
παρακεταμόλη, ιβουπροφαίνη)

ΜΣΑΦ
•  Βενζυδαμίνη: (απορροφάται μέσω 

του δέρματος και των βλεννογόνων) 
στοματικό διάλυμα (>12 ετών), σπρέι 
(6 ετών και άνω), παστίλιες 

•  Φλουρβιπροφαίνη: παστίλιες, σπρέι 
(χρήση μέχρι 3 μέρες)

Αντισηπτικοί - Αντιμικροβιακοί 
παράγοντες σε συνδυασμό με τοπικά 
αναισθητικά (λιδοκαϊνη):
•  Χλωροεξιδίνη: παστίλιες (trachisan)
•  Βενζοξόνιο: σπρέι, παστίλιες (orocil 

lido)
•  Aμυλμετακρεσόλη: παστίλιες (strepsils) 

Φυσικά προϊόντα - βοτανική προσέγγιση
•  Πρόπολη: βάμμα, παστίλιες, σπρέι, 

σιρόπι
•  Μέλι
•  Γλυκίρριζα, μέντα, ευκάλυπτος, 

θυμάρι, δεντρολίβανο, μελισσόχορτο, 
καλέντουλα, χαμομήλι, βρύα 
ισλανδίας. 
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Πονόλαιμος
Ελένη Μπουραζάνη, Φαρμακοποιός Φαρμακείου-μέλους της Advance Pharmacies, Φαρμακείο Παπατόλια 
Εύη, Λάρισα

Συμβουλή

πηγή
Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of 
Common Illness
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Τι σημαίνει για εσάς η σκλήρυνση κατά πλάκας; Ποια ήταν τα πρώτα 
συμπτώματα που αντιμετωπίσατε;
Το 1868, ο Jean-Martin Charcot ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τη σκλήρυνση κατά πλάκας –ΣΚΠ- ή όπως είναι 
πλέον γνωστή πολλαπλή σκλήρυνση. Είναι μία χρόνια ασθένεια η οποία προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα 
και πιο συγκεκριμένα τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Η νόσος αυτή φαίνεται να προτιμά τις γυναίκες σε 
αναλογία 3:1 και η ηλικία που παρουσιάζεται συνήθως είναι από 20 - 40 ετών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει 
παρατηρηθεί μειωτική τάση στην ηλικία έναρξης της ασθένειας. 
Στην πολλαπλή σκλήρυνση, το περίβλημα που προστατεύει τις νευρικές ίνες (μυελίνη) καταστρέφεται, με 
αποτέλεσμα να διαταράσσεται η μετάδοση μηνυμάτων από τον εγκέφαλο προς το σώμα αλλά και το αντίστροφο. 
Τα συμπτώματα έναρξης της ασθένειας και οι βλάβες που επέρχονται μπορεί να είναι μόνιμες ή αναστρέψιμες 
και διαφέρουν ανάλογα με το μέρος του κεντρικού νευρικού συστήματος που επηρεάζεται. Γι’ αυτό η πολλαπλή 
σκλήρυνση παρομοιάζεται ως η ασθένεια «δακτυλικό αποτύπωμα».
Τα παραπάνω είναι ένας συμπυκνωμένος Ιατρικός ορισμός που διαβάζοντάς τον σήμερα, μετά από 21 χρόνια του 
πρώτου συμπτώματος της πολλαπλής σκλήρυνσης, φαίνεται τόσο οικείος και συγχρόνως τόσο ξένος. Όλα λοιπόν 
ξεκίνησαν τότε που ξύπνησα με το δεξί μου μάτι να έχει θολή όραση. Η πρώτη μου κίνηση, ήταν να επισκεφτώ 
οφθαλμίατρο που διέγνωσε οπτική νευρίτιδα. Ακολούθησε η μαγνητική τομογραφία που έδειχνε “εστίες 
απομυελινωτικής νόσου”. Ιδέα δεν είχα τι σήμαινε... Οι απόψεις των γιατρών ήταν αντικρουόμενες ως προς την 
έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής. Τα συμπτώματα με ξέχασαν για αρκετά χρόνια - ή κι αν παρουσιάζονταν ήταν 
άνευ σημασίας - κι έτσι η ζωή μου συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό. 
Τα τέλη του 2007, εμφανίστηκε νέο σύμπτωμα (τράβηγμα στην μέση) που επηρέασε την κινητική μου 
λειτουργικότητα και πλέον διαγνώστηκα «επισήμως» με πολλαπλή σκλήρυνση. Πήγαινα ανά 6μηνο στο νευρολόγο 
μου, έπαιρνα φαρμακευτική αγωγή, έκανα φυσιοθεραπεία και κολύμπι κι η κλινική μου εικόνα παρέμενε σταθερή. 
Δεν κρύβω ότι τα συναισθηματικά στάδια που πέρασα ήταν ζόρικα. Ένιωθα ενοχές κι ότι «κάτι είχα κάνει λάθος», 
αναρωτήθηκα «γιατί σε μένα;» αλλά η απάντηση που έδινα ήταν «γιατί όχι σε μένα;». Εναλλάσσονταν ο θυμός και 
η αυτολύπηση, φοβόμουν το αύριο και πενθούσα κάθε φορά για την απώλεια μιας κίνησης που δεν μπορούσα 
πια να κάνω. Με την πάροδο του χρόνου πέρασα κι από το στάδιο που όλη μου η ζωή περιστρεφόταν γύρω από 
την πολλαπλή σκλήρυνση και γνωρίζοντας ότι είναι μία πολυπαραγοντική χρόνια ασθένεια, πίστεψα ότι όσο 
πιο πολλά κάνω τόσο πιο γρήγορα θα είναι τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν δοκίμασα: πιλάτες, ρεφλεξολογία, 
θεραπευτική ιππασία, σιάτσου, γιόγκα, ψυχοθεραπεία, αστρικά ταξίδια, ανθοϊάματα, μεταβολομική, μεσεγχυματικά 

Σκλήρυνση 
κατά πλάκας

Δήμητρα Γκασούκα,  Ανάπηρη Κοινωνική Λειτουργός, Δημοτική Σύμβουλος στο Χαλάνδρι,  
Συν διαχειρίστρια της διαδικτυακής ομάδας «Ανάπηρες γυναίκες» 

Συνέντευξη
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Επαναπροσδιορίζει το περίγραμμα

Λαμπερό δέρμα

Βελούδινη υφή

Υγιές δέρμα με αυτοπεποίθηση

σε5ημέρες
επαναπύκνωση
του δέρματος

βλαστοκύτταρα, ομοιοπαθητική και δεν μπορώ να θυμηθώ τι άλλο. Έχοντας αρνητική 
στάση για τα φάρμακα, το νευρολόγο που δεν «άκουγε», τον επιτήδειο ομοιοπαθητικό 
και την πλύση εγκεφάλου από το ίντερνετ πίστεψα ότι μπορώ να τα καταφέρω και 
να νικήσω την πολλαπλή σκλήρυνση. Έτσι, για περίπου 2 χρόνια απαρνήθηκα τη 
φαρμακευτική αγωγή. Όπως όμως λέει και ένα αγαπημένο μου πρόσωπο «το θηρίο δεν 
πρόκειται να το νικήσεις πετώντας του χαλίκια». Με τη στήριξη της οικογένειάς μου πήγα 
σε μία εξαιρετική νευρολόγο που της χρωστάω πολλά. 

Πως είναι η καθημερινότητα ενός ανθρώπου με σκλήρυνση;
Καθώς τα χρόνια περνούσαν, σταδιακά η βάδισή μου έγινε ασταθής, η λειτουργικότητα 
των άνω και κάτω άκρων επιβαρυνόταν και οι αποστάσεις που μπορούσα να περπατήσω 
περιορίστηκαν λόγω κόπωσης. Όσο κι αν αυτό με τρόμαζε, όφειλα να προσαρμόσω τη 
ζωή μου στο νέο τρόπο λειτουργίας του κορμιού μου. Σας εξομολογούμαι ότι σήμερα 
που αδυνατώ να περπατήσω και χρησιμοποιώ ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο νιώθω πιο 
ελεύθερη, πιο ανεξάρτητη και μπορώ να συμμετέχω ενεργά στην κοινωνική ζωή. Το 
αμαξίδιο, το ακουστικό, το ΠΙ, το μπαστούνι, κι άλλα που ντρεπόμαστε ή φοβόμαστε να 
τα χρησιμοποιήσουμε, είναι εργαλεία που βελτιώνουν τη ζωή μας. 

Πώς επηρεάζει η πανδημία COVID-19 τους ασθενείς με 
σκλήρυνση κατά πλάκας;
Δυστυχώς η χώρα μας είναι πολλά χρόνια πίσω σε θέματα ενσωμάτωσης των ανάπηρων 
και χρόνιων ασθενών. Αυτό έγινε πιο εμφανές την εποχή της καραντίνας, αφού τα 
περισσότερα νοσοκομεία έγιναν για τους ασθενείς με κορονοϊό και δεν προβλέφθηκε το 
πως οι χρόνιοι ασθενείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα και τις θεραπείες τους. 
Όμως και τα ανάπηρα άτομα, αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες στην επικοινωνιακή και 
δομική προσβασιμότητα για παράδειγμα τα λυόμενα κέντρα αναφοράς που στήθηκαν, 
δεν ήταν προσβάσιμα. 

Οι σημερινές θεραπευτικές μέθοδοι μπορούν να προσφέρουν 
μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε έναν ασθενή;
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ίαση για την πολλαπλή σκλήρυνση, όμως γίνονται τόσες 
πολλές παράλληλες έρευνες που μόνο ελπίδα μπορούν να μας δώσουν. Οι γιατροί είναι 
πολύ πιο ενημερωμένοι, υπάρχουν φάρμακα για τη βελτίωση των συμπτωμάτων μας που 
μας κάνουν πιο λειτουργικούς. 

Υπάρχουν στις μέρες μας ειδικά σωματεία και σύλλογοι που 
μπορεί κάποιος να απευθυνθεί και να ζητήσει βοήθεια; 
Υπάρχουν σύλλογοι είτε για την πολλαπλή σκλήρυνση είτε για την βλάβη που μας 
έχει προκληθεί κι ανάλογα με τον αυτοπροσδιορισμό μας, με ένα κλικ μπορούμε να 
ενημερωθούμε κι αν μας εκφράζει να γίνουμε μέλη. 
Κλείνοντας το μοίρασμα του βιώματος μου μαζί σας, αυτά που έκανα για να έχω 
ποιοτική ζωή ήταν: να αποδεχτώ ότι χρειάζεται να συνεργάζομαι με τους γιατρούς και 
να δοκιμάσω φαρμακευτικά σχήματα για να καταλήξουμε σε αυτό που μου ταιριάζει. Να 
ξεκουράζομαι, να επιλέγω σωστά τη διατροφή μου, να κάνω την άσκηση που μου ταιριάζει 
- χωρίς όμως να καταπονούμαι. Να ακούω το σώμα μου, να επιλέγω τους ανθρώπους 
που θα βρίσκονται δίπλα μου, να λέω «όχι», να είμαι ευέλικτη και προσαρμοστική στην 
καθημερινότητα μου. Όποια και αν είναι η εξέλιξη της δικής σας πολλαπλής σκλήρυνσης, 
μην εγκαταλείψετε τον εαυτό σας, βρείτε το δικό σας τρόπο διαχείρισης της. 
Υπήρξαν και θα υπάρξουν στιγμές χαράς κι ευτυχίας αλλά και στιγμές με αγωνία και 
πόνο - τόσο ψυχικό όσο και σωματικό. Ποιος άνθρωπος όμως δεν πόνεσε; Ποιος δεν 
αγωνίζεται καθημερινά για τη ζωή του; 
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Σ υχνά ακούω κόσμο να αναρωτιέται και να αντιλέγει, με έντονο 
ζήλο, σχετικά με το ποιο είναι το συναίσθημα των Χριστουγέννων. 
Άλλος υποστηρίζει τη χαρά, άλλος τη λύπη, άλλος την απογοήτευση 
κι άλλος την έκπληξη. 

Κι όλοι τους έχουν τόση πειθώ στα λόγια τους που εύκολα ταυτίζεσαι. Μα κάθε φορά που 
τυγχάνω ακροατής μιας τέτοιας συζήτησης αναρωτιέμαι, πως και δεν αντιλήφθηκαν ακόμα 
πως η λέξη Χριστούγεννα και η λέξη συναίσθημα έχουν πιαστεί απ’ το χεράκι κι έχουν γίνει 
σχεδόν ταυτόσημες; Χριστούγεννα ίσως είναι ένα μείγμα νοσταλγίας με άρωμα κανέλας 
και κάρδαμου, λύπης με μορφή αναπόλησης, χαράς με όψη κόκκινου περιτυλίγματος, 
απογοήτευσης με σκέψεις μοναξιάς, κι ενθουσιασμού με το άκουσμα παιδικών χαχανητών.

Δεν είναι πάντα εύκολο να μιλάς για συναίσθημα. Δεν το μάθαμε, δεν το μοιραστήκαμε, 
το φοβηθήκαμε, το πνίξαμε. Κι είναι τόσο πλούσια τα συναισθήματα, τόσο έντονα, 
τόσο ακριβή για να εκφράσουμε όσα νιώθουμε. Πριν σου μιλήσω για την 
χαρά και για την λύπη, θα ήθελα να δεις τον τροχό των συναισθημάτων 
και να σε νιώσεις καλύτερα. Κάπου εκεί στα χρώματα να βρεις την δική 
σου πραγματικότητα. Μην περιορίζεσαι ταξίδεψε στον κύκλο και νιώσε το 
συναίσθημα!
Είμαι εδώ για να κατανοήσουμε αυτό που συμβαίνει τελικά μέσα μας 
κάθε φορά που βλέπουμε μπροστά μας τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα 
λαμπιόνια και που ανασαίνουμε μυρωδιά μελομακάρονων και 
φρεσκοψημένων κουραμπιέδων. Να ξεκινήσουμε από το λίγο μεγαλύτερο 
κι ίσως το πιο συνδεδεμένο; 

Ψυχολογία

 
Χαρά

Μια βόλτα με κάποιον που αγαπάς σε μια χιονισμένη Αθήνα 
γεμάτη από νοσταλγία και μελωδίες από κάλαντα. Μια 
αναζήτηση για τα πιο ψαγμένα μέρη, που θα βρεθείς για να 
απολαύσεις Χριστουγεννιάτικα εδέσματα. Το χαμόγελο που 
θα δεις στο ανιψάκι σου τη στιγμή που θα ανοίξει το δώρο 
του Άι Βασίλη. Η οικογένεια. Οι δίπλες με το μέλι να τρέχει 
και το φρεσκοκομμένο καρύδι. Ο θείος που «θα κάτσει με τη 
νεολαία» και θα προσφέρει απλόχερα χαμόγελα. Κι αν ρίξουμε 
μια ματιά στο διάγραμμα μπορούμε να κατανοήσουμε κι από 
πού πηγάζει όλο αυτό. Αισθήματα ικανοποίησης και αποδοχής 
μέσα σε μια γιορτινή οικογενειακή ατμόσφαιρα, που φέρνουν 
με τη σειρά τους αισθήσεις ελευθερίας, ευθυμίας και σεβασμού. 
Πώς να μην αγαπάμε λοιπόν τα Χριστούγεννα;

Λύπη
Το μέγα αντίθετο του προηγούμενο συναισθήματος, που για 
κάποιους ίσως και να πρόκειται για το κυρίαρχο όλων. Οι 
ημέρες του Δεκέμβρη ίσως να συνοδεύονται από αναμνήσεις 
δύσκολες ή κάποιες φορές από έλλειψη «καλών» που όλοι 
οι άλλοι φαίνεται να απολαμβάνουν - κι αυτό φέρνει κενό. 
Μοναξιά. Μια οικογενειακή γιορτή που γιορτάζει κάποιος μόνος 
και ξαφνικά το στόλισμα του δέντρου, τα φώτα, τα αρωματικά 
κεριά μοιάζουν ανούσια ή φέρνουν αποστροφή. Και δεν είναι 
λίγοι που βιώνουν έτσι τις τελευταίες ημέρες του χρόνου.

Φόβος
Λέξη συνδεδεμένη με την πίεση. Με τις προσδοκίες επίσης 
- αυτές που νιώθουμε να μας στοιχειώνουν λίγο σαν το 
φάντασμα των ημερών και λέμε πως ευθύνονται οι άλλοι που 
μας τις επιβάλλουν. Και οι άλλες, οι χειρότερες, εκείνες που 
κρεμάμε εμείς οι ίδιοι πάνω από τα κεφάλια μας. Προσδοκούμε 
να νιώσουμε καλά. Να χαρούμε, να γλεντήσουμε μαζί με τους 
γονείς και τα αδέρφια μας και να μην ενοχληθούμε ούτε λίγο 
με τις παραξενιές τους. Προσδοκούμε τα φετινά Χριστούγεννα, 
αυτά να είναι ίδια με «εκείνα του ’92» που ακόμα μνημονεύουμε 
σαν τα καλύτερα της ζωής μας.

Θυμός
Για το ότι τελικά δεν ήταν τα φετινά σαν εκείνα του ’92. Για το 
ότι αρπάχτηκες με τους δικούς σου κι εκείνοι ύψωσαν τη φωνή 
τους. Για το ότι το μέλι στις δίπλες ήταν πιο σφιχτό απ’ ότι έπρεπε 
και βγήκαν λίγο σαν μπαγιάτικες γλυκές σουβλακόπιτες. Για 
όλους εκείνους που ίσως λείπουν. 
Και μια μονάχα ματιά στον πίνακα έρχεται να σου δείξει πως 
αυτό που εύκολα ονομάζουμε θυμό και δεν κατανοούμε, 
είναι ίσως τελικά απογοήτευση, ανάγκη για απόσταση. Είναι 
η αίσθηση που προκύπτει όταν ξύνουμε παλιές πληγές και 
ματώνουν. 
Είναι αλήθεια πως εύκολα γινόμαστε μέρος μιας καλοστημένης 
ψευδούς πραγματικότητας που έρχεται να πει πως είμαστε στο 
περιθώριο και πως σε ολόκληρο τον κόσμο είμαστε οι μόνοι 
που νιώθουν έτσι. Μα είναι αλήθεια; Τα Χριστούγεννα είναι 
γιορτή αγάπης, ναι, μα είναι ταυτόχρονα οι ημέρες που όλα 
πρέπει να τα κάνεις «περισσότερο». Περισσότερα δώρα -ακριβά 
και φανταχτερά-, περισσότερος χρόνος με την οικογένεια, 
περισσότερα τραπέζια, περισσότερες έξοδοι, περισσότερα 
έξοδα σε μια εποχή που δεν έχεις κατ’ ανάγκην τη δυνατότητα. 
Αισθάνεσαι να σου επιβάλλεται η γιορτινή διάθεση κι ας μην 
τη νιώθεις. Και ξεχνάς πως δε λειτουργούμε με διακόπτη οι 
άνθρωποι. 
Πριν βιαστείς όμως να σκεφτείς πως πρόκειται για καταδίκη, 
θέλω να χαμηλώσεις τον πήχη με βάση τις δικές σου ανάγκες. 

Δεν υπάρχουν «τέλεια» Χριστούγεννα, υπάρχουν 
όμως τα δικά σου Χριστούγεννα!

Αν σε βρίσκουν με στενάχωρα συναισθήματα σήκω! Μην 
αφήνεσαι. Βάλε το δικό σου στολίδι -κι ας είναι μια ξεχασμένη 
γιρλάντα από τα Χριστούγεννα του ’92- αρκεί να ζεστάνει 
το μέσα σου! Κάθε χρόνος είναι μια νέα στιγμή, μη χάνεις 
το σήμερα ψάχνοντας στο παρελθόν αναμνήσεις. Φτιάξε 
νέες στιγμές, περπάτησε στη γιορτινή ατμόσφαιρα, μοίρασε 
καλοσύνη! Αυτή δε χρειάζεται χρήματα, δε στη στερεί κανείς. 
Και πού ξέρεις… ίσως ένας άγνωστος που θα σου κρατήσει 
ανοιχτή την πόρτα του ασανσέρ και σου δώσει απλόχερα 
την ευχή του για χρόνια πολλά, να είναι η δική σου στιγμή 
μαγείας. Και κάπου εκεί μπερδεύονται τα συναισθήματα, 
η θλίψη συναντά την ελπίδα και με τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο, κάπου θα ακουμπήσει την ψυχή σου το πνεύμα των 
Χριστουγέννων. 

Τουρλούκη Ελένη, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας | Life & Business Coach
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τα Εργαστήρια Lierac, δημιούργησαν μια αποτελεσματική λύση ενάντια στη χαλάρωση της 
επιδερμίδας εστιάζοντας στον επαναπρογραμματισμό των μηχανισμών του δέρματος.
Πολλά περισσότερα από ένα επιφανειακό lifting, με τη νέα LIFT INTEGRAL το δέρμα ανακτά σε βάθος 
τη δομή του.

Πως; 
Με το Σύμπλεγμα StructureLift των Εργαστηρίων LIERAC.

Ενισχύεται η διαδικασία σύνθεσης των δομικών στοιχείων του δέρματος (Κολλαγόνο, Ελαστίνη, Υαλουρονικό Οξύ), και 
διασφαλίζεται η ελαστικότητα, η ανθεκτικότητα και η ενυδάτωσή του. Συγχρόνως, οι ενεργές υφές των προϊόντων της 
σειράς LIFT INTEGRAL ενεργοποιούν τις γλυκοπρωτεΐνες (Φιμπρονεκτίνη, Φιμπριλίνη), που αποτελούν τους απαραίτητους 
συνδέσμους του δέρματος.

Το αποτέλεσμα; 
Το δέρμα ανακτά τη δομή του

Με τη νέα αποτελεσματική, απολαυστική και πιο φυσική, ενεργή σύνθεση των προϊόντων της σειράς LIFT INTEGRAL.

Η νέα σειρά αποτελείται από 4 προϊόντα: τη Συσφιγκτική Κρέμα Ημέρας, την Αναδομητική Κρέμα 
Νύχτας, τον Συσφιγκτικό Ορό και την Ανορθωτική Κρέμα Ματιών.

Σύμπλεγμα StructureLift
Ένας μοναδικός συνδυασμός 3 αντιγηραντικών, ενεργών συστατικών

1

Εκχύλισμα Μαύρης Τουλίπας
Ενεργό συστατικό κατοχυρωμένο με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, με δράση 
σε Κολλαγόνο & Φιμπρονεκτίνη, το 
οποίο επανενεργοποιεί τη φυσική 
σύνθεση της ελαστίνης κατά 75%1, 
καταπολεμώντας τη χαλάρωση.

2

RNA Τριαντάφυλλου
Ενεργό συστατικό 100% φυσικής 
προέλευσης το οποίο ενεργοποιεί 
κατά 26%2 τη σύνθεση του 
Κολλαγόνου Ι, για την ενδυνάμωση 
της επιδερμίδας.

3

Υαλουρονικό Οξύ χαμηλού 
μοριακού βάρους

Ενσωματωμένο απευθείας 
στην καρδιά της σύνθεσης, 
επαναπρογραμματίζει τη φυσική 
σύνθεση Υαλουρονικού Οξέως της 
επιδερμίδας, με άμεσο αποτέλεσμα 
ενυδάτωσης και ανόρθωσης.

1. In vitro δοκιμή. 2. Ex vivo μελέτη.
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Διατροφή Η σοκολάτα είναι από τα αγαπημένα γλυκίσματα 
μικρών και μεγάλων. Για κάποιους είναι μια 
μικρή καθημερινή απόλαυση και για άλλους είναι 
συνδεδεμένη με θερμίδες και ενοχές. 

Η ιστορία της σοκολάτας
Η ιστορία της ξεκινάει από το 1900 π.Χ στην κεντρική Αμερική όπου 
ξεκίνησε η καλλιέργεια του κακαόδεντρου. Αργότερα και περί το 1000 
μ.Χ όταν οι Αζτέκοι κυριάρχησαν στην περιοχή άρχισαν να χρησιμοποιούν 
τους κόκκους του κακάο ως νόμισμα. Το 1512 μ.Χ ο Ισπανός Φερδινάνδος 
Κορτέζ φτάνει στο Μεξικό όπου δοκιμάζει το ρόφημα κακάο και η ιδιαίτερη 
γεύση του τον κατακτά. Έτσι έφτασε το κακάο στην Ισπανία και το ρόφημα 
κακάο έγινε αγαπημένη συνήθεια των αριστοκρατών της περιοχής. Έπειτα 
σειρά είχε η Γαλλία το 1615 μ.Χ. και η Μεγάλη Βρετανία το 1657 μ.Χ. 
όπου άνοιξε και το πρώτο κατάστημα πώλησης σοκολάτας. Στην Ελλάδα 
η σοκολάτα έφτασε στα μέσα του 19ου αιώνα και έκτοτε απέκτησε 
φανατικούς θαυμαστές. 

Το κακάο
Αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή της σοκολάτας. Ο Σουηδός 
βοτανολόγος Λινναίος του είχε δώσει το όνομα “η τροφή των Θεών” 
όχι μόνο λόγω της γεύσης του αλλά και λόγω της υψηλής θρεπτικής του 
αξίας. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως υπερτροφή καθώς είναι 
εξαιρετικά πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Περιέχει φλαβονοειδή που 
επιδρούν ευεργετικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα, προκυανιδίνες που 
σχετίζονται με την πήξη του αίματος, κάλιο, μαγνήσιο και ασβέστιο. 

Τα είδη της σοκολάτας 
Μαύρη σοκολάτα 
Παρασκευάζεται από 50-90% ξηρά στερεά κακάο (κακαόμαζα), βούτυρο 
κακάο και ζάχαρη. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα της μαύρης 
σοκολάτας σε κακάο τόσο μεγαλύτερη η θρεπτική της αξία και τόσο 
πιο δυνατή (πικρή) η γεύση της. Συνήθως όσο πιο δυνατή γεύση έχει η 
σοκολάτα τόσο μικρότερη είναι και η περιεκτικότητα της σε ζάχαρη. 
Ανά μερίδα 30γρ.  Θερμίδες: 180kcal 

Πρωτεΐνη: 2,3γρ. 
Υδατάνθρακες: 13,8γρ. 
Λιπαρά: 12,8γρ. 

Σοκολάτα γάλακτος
Παρασκευάζεται από 10-50% ξηρά στερεά κακάο (κακαόμαζα), βούτυρο 
κακάο, γάλα και ζάχαρη. 
Ανά μερίδα 30γρ.  Θερμίδες: 160kcal 

Πρωτεΐνη: 2,3γρ. 
Υδατάνθρακες: 17,8γρ. 
Λιπαρά: 8,9γρ.

Λευκή σοκολάτα
Παρασκευάζεται από βούτυρο κακάο, γάλα και ζάχαρη. Συνεπώς θα 
λέγαμε πως δεν αποτελεί «πραγματική» σοκολάτα καθώς στερείται 
κακαόμαζας.
Ανά μερίδα 30γρ.  Θερμίδες: 165kcal 

Πρωτεΐνη: 1,8γρ. 
Υδατάνθρακες: 17,8γρ. 
Λιπαρά: 9,8γρ. 

Κουβερτούρες
Αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία καθώς δεν είναι κοινές σοκολάτες. 
Η ουσιαστική διαφορά τους είναι πως περιέχουν πολύ υψηλότερο 
ποσοστό λιπαρής ουσίας (βούτυρο κακάο) ώστε να είναι πιο ρευστές και 
συνεπώς ιδανικές για χρήση στην ζαχαροπλαστική. Στο εμπόριο πλέον 
υπάρχει τεράστια ποικιλία και είδη σοκολάτας όπως με φρούτα, με ξηρούς 
καρπούς, με γέμιση από διάφορες πραλίνες, με ποπ κορν, με χαρούπι κ.ά. 

Μαργαρίτα Μαργαριτίδου Bsc Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Σύμβουλος Διατροφής φαρμακείου 
μέλους Advance Μαργαριτίδης Μιχαήλ, Μουδανιά Χαλκιδικής

Η  Απενεχοποίηση της 

Σοκολάτας

10+2 πράγματα που πρέπει να 
γνωρίζεις για την σοκολάτα

1

Αποτελεί μια από τις πιο θρεπτικές τροφές που 
μας έχει προσφέρει η φύση.

2

Οι θερμίδες σχεδόν σε όλα τα είδη σοκολάτας 
είναι παρόμοιες. Ακόμη και οι vegan επιλογές.

3

Συχνά θεωρούμε λανθασμένα πως η μαύρη σοκο-
λάτα έχει τις λιγότερες θερμίδες. Η μαύρη σοκολάτα 
συχνά έχει τις περισσότερες θερμίδες και αυτό 
επειδή έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο. 

4

Οι πολυφαινόλες που περιέχει το κακάο επιδρούν  
ευεργετικά στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

5

Περιέχει περισσότερες από 300 χημικές ουσίες 
που επιδρούν στο νευρικό μας σύστημα. 

6

Περιέχει μεταξύ άλλων το αμινοξύ τρυπτοφάνη το 
οποίο μεταβολίζεται σε νιασίνη (βιταμίνη Β3) και 
σεροτονίνη που έχουν αντικαταθλιπτική δράση. 

7

Περιέχει θεοβρωμίνη η οποία έχει διεγερτική 
δράση όμοια με αυτή της καφεΐνης.

8

Υπερκατανάλωση σοκολάτας προκαλεί 
υποτονικότητα και όχι υπερδραστηριότητα όπως 
θα περίμενε κανείς. 

9

Μελέτες έχουν δείξει πως συστατικά της μαύρης 
κυρίως σοκολάτας συμβάλουν στην πρόληψη 
εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και 
εκφυλιστικών παθήσεων. 

10

Η διατροφική ετικέτα της κάθε σοκολάτας που θα  
επιλέξετε είναι αυτή που θα σας δώσει τις 
κατάλληλες πληροφορίες για την θρεπτική της αξία. 

11

Παρά τα σημαντικά οφέλη της σοκολάτας για 
την υγεία δεν πρέπει να ξεχνάμε πως έχει και 
αρκετές θερμίδες και η υπερβολική κατανάλωση 
της μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 
του σωματικού βάρους. 

12

Η κατανάλωση 30 γραμμαρίων σοκολάτας 
2-3 φορές την εβδομάδα μπορεί να καλύψει 
την ανάγκη μας για αυτή την απολαυστική 
λιχουδίτσα και ταυτόχρονα να μας παρέχει όλα 
τα οφέλη της για την υγεία. 
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Μανιτάρια Στρογκανόφ
Υλικά για 1-2 μερίδες

1 κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο.
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο ή 2 κ.γ. σκόρδο σε σκόνη.
300 γραμμάρια μανιτάρια κομμένα.
1 κ.γ. αποξημαμένο μαϊντανό ή 2 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό 
ψιλοκομμένο.
1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα.
120 ml ζωμός λαχανικών.
1 κ.γ. σόγια σος.
4 κ.σ. φυτικό γιαούρτι φυσική γεύση.
Αλάτι, πιπέρι και λίγος μαϊντανός.

Εκτέλεση

Βάζουμε το τηγάνι σε μέτρια-δυνατή φωτιά.

Σε λίγο νερό σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει και 
να γίνει διάφανο.

Προσθέτουμε τα μανιτάρια και το σκόρδο. Αν χρειαστεί 
προσθέτουμε λίγο νερό ακόμα.

Μαγειρεύουμε για 6 λεπτά και μέχρι τα μανιτάρια να 
μαλακώσουν, αλλά όχι πολύ.

Προσθέτουμε το μαϊντανό και την καπνιστή πάπρικα και τα 
αφήνουμε για 1 λεπτό ακόμα.

Προσθέτουμε το ζωμό λαχανικών και αφήνουμε το φαγητό 
να σιγοβράσει για 5 λεπτά ή μέχρι να “δέσει” η σάλτσα.

Βγάζουμε το τηγάνι από το μάτι της κουζίνας και 
προσθέτουμε το φυτικό γιαούρτι ανακατεύοντας μέχρι το 
μείγμα να γίνει κρεμώδες.

Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και λίγο μαϊντανό για γαρνίρισμα.

Συνοδεύουμε τα πεντανόστιμα μανιτάρια με πουρέ πατάτας, 
ρύζι, μακαρόνια ή κινόα.

Vegan Mac and Cheese
Υλικά

Βρασμένα ζυμαρικά της επιλογής σου.
1 γλυκοπατάτα μεσαίου μεγέθους.
1 κ.σ. διατροφική μαγιά.
1 κούπα φυτικό γάλα βρώμης.
1 κ.γ. κρεμμύδι σε σκόνη.
1/2 κ.γ αλάτι.
1/2 κ.γ. κουρκουμά σε σκόνη. 
1/2 κούπα μουλιασμένα κάσιους (στο νερό το προηγούμενο 
βράδυ).

Εκτέλεση

Βράζουμε τη γλυκοπατάτα μέχρι να μαλακώσει. Προαιρετικά 
προσθέτουμε και καρότο.

Σε ένα μπλέντερ χτυπάμε όλα τα υλικά, εκτός από τα 
βρασμένα  ζυμαρικά, μέχρι να γίνουν κρέμα: κάσιους, 
βρασμένη γλυκοπατάτα, αλάτι, κουρκουμά σε σκόνη, 
κρεμμύδι σε σκόνη, διατροφική μαγιά.

Έχουμε στο μπλέντερ μας μια υπέροχη τυρένια κρέμα την 
οποία και απλώνουμε πάνω στα βρασμένα ζυμαρικά. 

Σοκολατένια Μους Αβοκάντο
Υλικά

2 ώριμα αβοκάντο, περίπου 250 γραμμάρια.
50 γραμμάρια κακάο.
100 ml γάλα καρύδας.
100 γρ. σιρόπι αγαύης ή σφενδάμου.
1 κ.σ. εκχύλισμα βανίλιας.
λίγες φράουλες και λίγοι κόκκοι οργανικό κακάο για το 
γαρνίρισμα.

Εκτέλεση

Βάζουμε το αβοκάντο στο μπλέντερ μαζί με το κακάο, το γάλα 
καρύδας, το σιρόπι αγαύης, και το εκχύλισμα βανίλιας.

Χτυπάμε για 30 δευτερόλεπτα έως ότου το μείγμα να γίνει 
λείο και η σοκολατένια μους μας είναι έτοιμη!

Τη βάζουμε στο ψυγείο για 3-4 ώρες. 

Μεταφέρουμε σε ένα μπολ και γαρνίρουμε με φράουλες, με 
βατόμουρα ή με όποιο άλλο φρούτο αγαπάμε. Από πάνω, αν 
έχουμε, βάζουμε και λίγους κόκκους από οργανικό κακάο.

Life coaching

Γίνε 
Vegan
Καίτη Φαρμάκη, www.anewlife.gr, www.dialogismos.gr

για ένα γεύμα

4 φανταστικές  
& εύκολες  
Vegan συνταγές 
πιο νόστιμες απ’ 
όσο φαντάζεσαι!
Δεν υπάρχει κάτι πιο απολαυστικό από 
το να φτιάχνεις νόστιμα φαγητά που 
κάνουν καλό στο σώμα και που τονώνουν 
την ενέργεια σου. Αν ακόμα δεν έχεις 
συμπεριλάβει στο μενού σου και κάποιες 
vegan συνταγές, να ξέρεις ότι μπορείς να 
κάνεις σήμερα κιόλας την αρχή. 
Εδώ θα βρεις τέσσερις εύκολες αλλά 
συναρπαστικές vegan συνταγές για να 
κάνεις τους γευστικούς σου κάλυκες και 
τον οργανισμό σου να χορέψουν από 
ευχαρίστηση. 

Vegan Chocolate Fudge  
με βούτυρο αμυγδάλου

Υλικά
200 γραμμάρια βούτυρο αμυγδάλου.
60 γραμμάρια κακάο σε σκόνη.
2 κ.σ. λάδι καρύδας.
50 ml σιρόπι αγαύης ή μια κούπα χουρμάδες χωρίς 
κουκούτσι.
Λίγο αλάτι.

Εκτέλεση

Λιώνουμε σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και για ελάχιστο 
χρόνο το λάδι καρύδας.

Αν χρησιμοποιήσουμε χουρμάδες, τους μουλιάζουμε για 20 
λεπτά και στη συνέχεια τους χτυπάμε στο μπλέντερ έως ότου 
γίνουν πάστα.

Στο μπλέντερ βάζουμε τους χουρμάδες ή την αγαύη και μαζί 
το κακάο και το αλάτι.

Χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Μετά προσθέτουμε το βούτυρο αμυγδάλου. Το χτυπάμε για 
πολύ λίγο ώστε να κρατηθεί κάπως τραγανή η υφή του.

Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε και τα cacao nibs, το 
εκχύλισμα βανίλιας ή κάποιους ψιλοκομμένους ξηρούς 
καρπούς.

Δοκιμάζουμε το μείγμα έτσι ώστε να προσθέσουμε κάτι που 
μπορεί να λείπει.  

Βάζουμε αντικολλητικό χαρτί σε ένα ταψί -απλό ή για 
μπράουνις-, απλώνουμε το μείγμα και βάζουμε το ταψί στο 
ψυγείο για 2-3 ώρες.

Σερβίρισμα
Αφήνουμε το ταψί σε θερμοκρασία δωματίου για λίγα λεπτά.
Στη συνέχεια, βουτάμε το μαχαίρι σε ζεστό νερό και κόβουμε. 
Από πάνω, μπορούμε να βάλουμε λίγο κακάο σε σκόνη, 
ξηρούς καρπούς ή κάποιο φρούτο σε μικρά κομματάκια. 

Tips
Όλη η παραπάνω διαδικασία 

μπορεί να γίνει και σε ένα μπολ 
χωρίς να χρειαστεί μπλέντερ. Το 
μπλέντερ είναι απαραίτητο μόνο 

αν χρησιμοποιήσουμε χουρμάδες.
Tο γλυκό μας θα είναι νόστιμο 

και χωρίς γλυκαντικά.
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Αφιέρωμα

Ο ι πρωτεΐνες είναι σίγουρα το πιο διαδεδομένο 
θρεπτικό συστατικό στο λεξιλόγιο κάθε 
αθλητή, κάτι απολύτως δικαιολογημένο αφού 
μιλάμε για το κύριο δομικό συστατικό αλλά 

και το βασικότερο λειτουργικό μόριο κάθε κυττάρου. Το 
πόσο σημαντικές είναι οι πρωτεΐνες θα μπορούσε να το 
συνειδητοποιήσει ο καθένας μας χωρίς να χρειαστεί να 
εντρυφήσει στη βιοχημεία, αν σκεφτεί ότι τα γονίδια δεν 
είναι τίποτα παραπάνω από «συνταγές - οδηγίες» για να 
συνθέσει κάθε κύτταρο τις πρωτεΐνες του. Στο ανθρώπινο 
σώμα υπάρχουν περίπου πέντε χιλιάδες διαφορετικές 
πρωτεΐνες οι οποίες είναι αλυσίδες 20 διαφορετικών 
αμινοξέων. 

Η καθημερινή κάλυψη των πρωτεϊνικών αναγκών είναι απαραίτητη 
για κάθε άτομο και γίνεται ακόμα σημαντικότερη στους αθλητές γιατί 
όταν ένας οργανισμός προσλαμβάνει λιγότερες πρωτεΐνες από αυτές 
που χρειάζεται αναγκάζεται να διασπάσει δικές του μυϊκές πρωτεΐνες 
για να συνθέσει άλλες που του είναι σημαντικότερες. Οι μύες δηλαδή 
«θυσιάζονται» υπό αυτές τις συνθήκες λειτουργώντας σαν «δεξαμενές 
πρωτεϊνών». Αυτό ως ένα βαθμό είναι μάλλον αδιάφορο για τον γενικό 
πληθυσμό, όχι όμως για έναν αθλητή που επιδιώκει τη δημιουργία 
κατάλληλου μεταβολικού περιβάλλοντος ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
απόδοση του οργανισμού. 

Πρωτεϊνικές Ανάγκες Αθλητών 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι απαιτήσεις σε πρωτεΐνη είναι αυξημένες 
για το σύνολο των αθλητών ανεξάρτητα από τον τύπο του αθλήματος, 
αφού όπως αποδεικνύεται η αυξημένη πρόσληψη προτεϊνών μπορεί 
να βελτιώσει την απόδοση τόσο σε ασκήσεις αντιστάσεων, όσο και σε 
ασκήσεις αντοχής. Συνεπώς όλοι οι αθλητές χρειάζονται περισσότερες 
πρωτεΐνες από τα 0.8 gr/kg που είναι η ημερήσια συνιστώμενη 
πρόσληψη για τον υγιή πληθυσμό. Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο είναι 
πόση περισσότερη πρωτεΐνη είναι ωφέλιμη για κάθε αθλητή. Η απάντηση 
δε θα μπορούσε να είναι απλή αφού καθορίζεται από τη διασταύρωση 
των ατομικών χαρακτηριστικών του αθλητή με τις ιδιαιτερότητες 
κάθε αθλήματος. Η πλειονότητα των ατόμων που ασκούνται πρέπει 
να καταναλώνουν τουλάχιστον 1,4 έως 2,0gr πρωτεΐνης ανά κιλό 
σωματικού βάρους την ημέρα για να βελτιστοποιήσουν τις προσαρμογές 
που προκαλούνται από την άσκηση. 
Παρόλο που η επίτευξη επαρκούς πρόσληψης υδατανθράκων είναι 
πολύ σημαντικός παράγοντας στα αθλήματα αντοχής, το όφελος των 
συμπληρωμάτων πρωτεΐνης αναφέρεται στην βελτίωση των δεικτών 
μυϊκής βλάβης και στην προώθηση της αποκατάστασης μετά την 
άσκηση. Κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο σε περιόδους συνεχομένων αγωνιστικών 
υποχρεώσεων. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται στους αθλητές 
αντοχής να καταναλώνουν περίπου 0,25gr πρωτεΐνης/kg σωματικού 
βάρους ανά ώρα άσκησης. 

Πρωτεΐνες
Νάτσης Μιχαήλ, Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, M.Sc. Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, 
Diaitology Clinic

για αθλητές
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Η αύξηση πρόσληψης πρωτεϊνών σε αθλήματα δύναμης 
έχει διττή θετική επίδραση αφενός ευνοώντας την μυϊκή 
υπερτροφία και αφετέρου βελτιώνοντας την απόδοση 
των σκελετικών μυών. Το όφελος άλλα και η απαιτούμενη 
αύξηση στην ποσότητα της προσλαμβανόμενης πρωτεΐνης 
σε αθλητές που ακολουθούν προπόνηση αντιστάσεων 
εξαρτάται από πολλούς συνεργιστικούς παράγοντες 
όπως το επίπεδο της προπόνησης, η πρόσληψη θερμίδων, 
η ποιότητα της προσλαμβανόμενης πρωτεΐνης, η λήψη 
άλλων συμπληρωμάτων (πχ. κρεατίνη), ακόμα και η 
διάρκεια ή η ποιότητα του ύπνου. Οι συστάσεις ορίζουν 
ως ελαχίστη ημερήσια πρόσληψη τα 1,4 έως 2,0gr 
πρωτεΐνης/kg σωματικού βάρους, αν και υπάρχουν 
θετικές ενδείξεις για αύξηση της πρόσληψης πάνω από 
τα 2,0gr/kg.
Ακόμη περισσότερη πρωτεΐνη χρειάζονται οι αθλητές που 
ακολουθούν ένα υποθερμιδικό πρόγραμμα διατροφής με 
στόχο την ελάττωση του σωματικού λίπους, συνδυαστικά 
με προπόνηση αντίστασης. Μια αυξημένη ημερήσια 
πρόσληψη πρωτεΐνης από 2,4 έως 3gr/kg σωματικού 
βάρους επιτυγχάνει μεγαλύτερη απώλεια λίπους και 
γενικότερη βελτίωση στη σύσταση του σώματος.
Διαχρονικά υπάρχει ένας προβληματισμός σχετικά με 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από την κατανάλωση 
αυξημένων ποσοτήτων πρωτεΐνης, ιδιαίτερα στην υγεία 
των νεφρών και του ήπατος. Οι ανησυχίες αυτές είναι 
αβάσιμες σε υγιή άτομα που ασκούνται. Ασφαλώς η 
προτιμότερη πηγή πρόσληψης των πρωτεϊνών είναι 
μέσω της κατανάλωσης υψηλής ποιότητας τροφίμων, 
ωστόσο και η λήψη συμπληρώματος πρωτεΐνης είναι μια 
ασφαλής και βολική μέθοδος.

Χρόνος πρόσληψης πρωτεΐνης 
Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες θωριές 
σχετικά με τον καταλληλότερο χρόνο λήψης πρωτεΐνης 
σε σχέση με την άσκηση. Η βέλτιστη χρονική περίοδος 
είναι πιθανότατα θέμα ατομικής ανοχής, καθώς το 
αναβολικό αποτέλεσμα της άσκησης είναι μακροχρόνιο 
αλλά πιθανότατα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. 

Οι μύες φαίνεται να είναι «ευαισθητοποιημένοι» στην 
αξιοποίηση των προσλαμβανόμενων πρωτεϊνών για 
τουλάχιστον 24 ώρες μετά την άσκηση. Δηλαδή, η 
κατανάλωση ενός γεύματος που περιέχει πρωτεΐνη έως 
και 24 ώρες μετά από μία προπόνηση με αντιστάσεις έχει 
ως αποτέλεσμα την υψηλότερη διέγερση της πρωτεϊνικής 
σύνθεσης των μυών.
Οι συστάσεις σχετικά με τη βέλτιστη μερίδα πρόσληψης 
πρωτεΐνης εξαρτώνται από την ηλικία και τα ερεθίσματα 
άσκησης. Οι γενικές συστάσεις είναι 0,25gr πρωτεΐνης 
υψηλής βιολογικής αξίας (ισορροπημένη αναλογία 
απαραίτητων αμινοξέων) ανά kg σωματικού βάρους. 
Αυτές οι δόσεις θα πρέπει ιδανικά να κατανέμονται 
ομοιόμορφα κάθε 3-4 ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Επιπλέον, η πρόσληψη 30-40gr πρωτεΐνης (καζεΐνη) 
πριν από το βραδινό ύπνο συνδυαστικά με προπόνηση 
αντιστάσεων έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την πρωτεϊνική 
σύνθεση των μυών κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά 
και το μεταβολισμό το επόμενο πρωί με αποτέλεσμα την 
αύξηση της προκαλούμενης μυϊκής υπερτροφίας και τη 
βελτίωση της απόδοσης των μυών.

Συμπληρώματα Πρωτεϊνών
Τα συμπληρώματα πρωτεϊνών αξιολογούνται συνήθως 
με βάση την αναλογία των απαραίτητων αμινοξέων 
που παρέχουν, την περιεκτικότητα σε λίπος, θερμίδες, 
μικροθρεπτικά συστατικά και την παρουσία διαφόρων 
βιοδραστικών πεπτιδίων που συμβάλλουν στην ποιότητα 
μιας πρωτεΐνης. Επίσης, η περιεκτικότητα σε λευκίνη και 
ο ρυθμός πέψης έχουν επίσης αποδειχθεί σε πολλές 
επιστημονικές μελέτες ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ικανότητα ενός αθλητή να προπονείται, να αγωνίζεται και 
να αναρρώνει.
Ένα μείγμα διαφόρων πηγών πρωτεΐνης μπορεί να 
προσφέρει έναν ευνοϊκό συνδυασμό των βασικών 
θρεπτικών συστατικών όπως λευκίνης, απαραίτητων 
αμινοξέων, βιοενεργών πεπτιδίων και αντιοξειδωτικών 
αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να προσδιοριστεί 
η ιδανική σύνθεση. 



Στήθος 
Πλάτη 
Χέρια

Ο Δεκέμβρης είναι ένας γιορτινός μήνας 
αλλά και ένας μήνας αναθεώρησης ώστε 
με την Νέα Χρονιά να συνεχίσουμε ότι μας 
εξελίσσει και να τερματίσουμε όσα μας 

προκαλούν θλίψη, στρες, έλλειψη ενθουσιασμού και 
μας παρασύρουν σε καταστάσεις που δεν έχουμε 
επιλέξει.  Συνήθως προσπαθώντας να είμαστε 
αποτελεσματικοί στις υποχρεώσεις μας, θυσιάζουμε 
τον ύπνο μας, την διατροφή μας και δυστυχώς την 
άσκηση. Ως γυμναστές που γνωρίζουν την αξιόλογη 
επίδρασή της άθλησης στο σώμα και το μυαλό και 
έχοντας γυμναστεί μαζί σας, τους αναγνώστες του 
αγαπημένου Vitalite μέσα στην χρονιά σε ένα σύνολο 
ασκήσεων για ολόκληρο το σώμα, ολοκληρώνουμε 
στο τελευταίο τεύχος του 2022 με γυμναστική για 
Στήθος, Πλάτη και Χέρια. Απαραίτητος εξοπλισμός: 
Βαράκια ή δυο μπουκάλια νερού μικρά ή μεγάλα και 
φυσικά θετική διάθεση! Σας ευχόμαστε μια Υγιή Νέα 
Χρονιά με λιγότερο άγχος, σωστή διατροφή, πολύ 
νερό και φυσικά τους ανθρώπους που αγαπάτε γύρω 
σας. Ξεκινάμε; 

1   Κάμψη αριστερού χεριού 90° πάνω από το 
κεφάλι

2  Κάμψη δεξιού χεριού 90° πάνω από το κεφάλι

3   Χέρια ανοικτά σε κάμψη 90° και πρόταση του 
στήθους προς τα έξω

Ζέσταμα 2΄

Αποθεραπεία 

Προτεινόμενες προπονήσεις
3-4/Εβδομάδα

Ασκήσεις σε 4 κύκλους

Κάντε κάθε άσκηση για            

15  Εισπνοές - εκπνοές            

Κάντε κάθε άσκηση για            με           ανάπαυση μεταξύ των ασκήσεων.

Fitness

Γυμνάζουμε...
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4   Άνοιγμα και κλείσιμο χεριών με βαράκια με ελαφρώς 
λυγισμένους αγκωνές

5   Κάμψη κορμού 90° και άνοιγμα χεριών με βαράκια 
μέχρι το ύψος των ώμων 

6   α. Αρχική στήριξη κορμού σε στάση πυραμίδας,  
β. Στάση ψηλής σανίδας, 

 γ. Επαναφορά στην αρχική στήριξη

7  α. Πρόσθια θέση σώματος στο στρώμα  
 β.  Τα χεριά ελαφρώς λυγισμένα στους αγκώνες 

σπρώχνουν προς στα πάνω τον

8  Κάμψη αριστερού Τρικέφαλου πάνω από το κεφάλι

9  Κάμψη δεξιού Τρικέφαλου πάνω από το κεφάλι

10   Πιέσεις στήθους με βαράκια από ύπτια θέση σε 
στρώμα 

11   Άνοιγμα και κλείσιμο χεριών με βαράκια από ύπτια 
θέση 

12   Πιέσεις στήθους με βαράκι από και προς το κεφάλι

13   Κάμψεις τρικέφαλων ταυτόχρονα και των 2 χεριών 
πάνω από το κεφάλι

14  α.  Κάμψη κορμού στις 90ο με τα χεριά τεντωμένα και 
φορά προς το έδαφος 

 β. Επαναφορά στην όρθια θέση

30́΄

30́΄

30́΄ 10́΄

/Advance pharmacies /advancepharmaciesPowered by

Scan here...για να δεις τις ασκήσεις
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14Μιλπάνης Κωνσταντίνος & Μενδρινός Νίκος,  
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ, fb: Active4life
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Pet Care

Τ α περισσότερα παιδιά αν όχι όλα, αγαπούν τα ζώα 
από τη φύση τους, αλλά και από τα ερεθίσματα που 
λαμβάνουν από το περιβάλλον τους. Οι ήρωες σε πολλά 
από τα παραδοσιακά παραμύθια που διηγούμαστε στα 

παιδιά, ενσαρκώνονται από ζώα. Εάν μπει κανείς σε παιδικό 
υπνοδωμάτιο, θα αντικρίσει τουλάχιστον ένα λούτρινο ζωάκι 
ή μια ζωγραφιά, ένα παιχνίδι, βιβλίο κλπ., που να απεικονίζει 
κάποια ζωική μορφή. Επομένως, τα παιδιά ενθουσιάζονται με τα 
ζώα και είναι γεγονός ότι, από μικρή κιόλας ηλικία, ζητούν από 
τους γονείς τους να πάρουν ένα κατοικίδιο στο σπίτι.

Η πρώτη σκέψη των γονιών είναι αρνητική, διότι η μακροχρόνια δέσμευση 
που επιφέρει η απόκτηση ενός κατοικίδιου, προσθέτει ακόμη μία ευθύνη στη 
μακριά λίστα των πάγιων οικογενειακών υποχρεώσεων. Ωστόσο, εάν ληφθεί 
μία τέτοια απόφαση, θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί ότι υπάρχει αμέριστη 
αγάπη για τα ζώα, ότι οι καθημερινές του ανάγκες μπορούν να καλυφθούν 
μακροπρόθεσμα με τα μέσα και τους πόρους που διαθέτει η οικογένεια και 
τέλος, ότι η απόφαση είναι συνειδητή και συλλογική από όλα τα μέλη.
Τα πλεονεκτήματα όταν εισέλθει ένα κατοικίδιο στην οικογένεια είναι πολλά 
και σημαντικά, ειδικά για ένα παιδί. Η συνύπαρξη ενός παιδιού με ένα ή και 
περισσότερα ζώα, μπορεί να συμβάλλει όχι μόνο στη διατήρηση μίας καλής 
σωματικής υγείας, αλλά και στην ψυχική και κοινωνική του ανάπτυξη.

Οφέλη στη σωματική υγεία

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με ζώα, 
αναπτύσσουν πιο δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Η επαφή τους με αυτά 
καθημερινά, τους καθιστά λιγότερο επιρρεπή σε αλλεργίες και άσθμα.

Όταν τα παιδιά συμμετέχουν στις καθιερωμένες βόλτες του αγαπημένου τους 
σκύλου, διατηρούν τη φυσική τους κατάσταση σε καλό επίπεδο.

στον 
κόσμο 
του 
παιδιού

Το κατοικίδιο

Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Κτηνίατρος DVM, Α.Π.Θ., CEO Pet Mobility, 
www.petmobility.gr



Οφέλη στην ψυχολογία

Μια αγκαλιά ενός παιδιού με το αγαπημένο του ζωάκι μετά από μία φορτική και πιεστική ημέρα, είναι 
αρκετή για να λειτουργήσει ως αγχολυτική, να προσφέρει ηρεμία και να μειώσει το επίπεδο του στρες στον 
οργανισμό του παιδιού.

Το ζώο είναι πάντα διαθέσιμο ώστε να ακούσει ή να προστατεύσει στις δύσκολες στιγμές τον μικρό του φίλο 
κι έτσι, δημιουργείται ένα αίσθημα ασφάλειας στον εσωτερικό κόσμο του παιδιού, που είναι απαραίτητο 
στο πλαίσιο ενός υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η συντροφικότητα που αδιαμφισβήτητα προσφέρουν τα ζώα, μειώνουν το αίσθημα μοναξιάς στα παιδιά, 
όταν οι γονείς ελλείψει ελεύθερου χρόνου λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της σύγχρονης δυτικής ζωής, 
δεν δύνανται να αφιερώσουν την απαραίτητη προσοχή σε αυτά.

Η συνεχής όρεξη για παιχνίδι, ο τρόπος που απολαμβάνουν την κάθε στιγμή της ημέρας και η χαρά που 
εκλύεται από το πρόσωπο των ζώων, τονώνουν τη διάθεση των παιδιών και βελτιώνουν την ψυχολογία 
τους, ακόμα κι όταν νιώθουν λυπημένα, λειτουργώντας έτσι ως σταθμός απορρόφησης των αρνητικών 
συναισθημάτων.

Τα παιδιά μέσα από τη συναναστροφή τους με τα ζώα, μαθαίνουν τι σημαίνει να αγαπάς άνευ όρων και 
ανιδιοτελώς.

Οφέλη στην κοινωνική ανάπτυξη

Ένα ζώο πάντα αποτελεί πόλο έλξης όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους 
ενήλικες, καθώς η παρουσία του είναι ευχάριστη και λαμβάνεται ως τέτοια 
από τους περισσότερους ανθρώπους. Συνεπώς, όταν ένα παιδί βρίσκεται 
σε εξωτερικό χώρο με το κατοικίδιο του, έχει περισσότερες ευκαιρίες να 
αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις, σε σχέση με κάποιο παιδί αντίστοιχης ηλικίας 
που δεν έχει ζώο.

Όταν ένα παιδί καλείται να συνυπάρξει με ένα ζώο το οποίο έχει εντελώς 
διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις, μαθαίνει με το πέρασμα του χρόνου 
να εναρμονίζεται με το «διαφορετικό» και να σέβεται τις ιδιαιτερότητες του. 
Αναπτύσσεται έτσι, η ενσυναίσθηση, που στην ουσία είναι η κατανόηση των 
συναισθημάτων του άλλου.

Η καθημερινή φροντίδα ενός ζώου, καθιστά το παιδί υπεύθυνο από νωρίς, 
γεγονός που θα το βοηθήσει μελλοντικά στην ανάληψη ευθυνών ως ενήλικας.

Οι ασθένειες που πιθανώς θα πλήξουν το ζωάκι συντροφιάς, ακόμη και ο 
θάνατος όταν θα επέλθει σε αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται θετικά, 
καθώς εξοικειώνεται το παιδί με τον κύκλο της ζωής.

Ανακεφαλαιώνοντας όλα τα παραπάνω, η παρουσία του κατοικίδιου στον 
κόσμο ενός παιδιού, επιφέρει μία πληθώρα θετικών επιδράσεων στην υγεία 
και κυρίως στην ψυχολογική και κοινωνική του εξέλιξη. Αυτό που θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ωστόσο, είναι ότι η απόκτηση ενός ζώου δεν είναι μία εφήμερη 
κατάσταση. Το κατοικίδιο αποτελεί μέλος μιας οικογένειας και θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως τέτοιο, για όσο χρόνο είναι στη ζωή. Επομένως, η τελική 
απόφαση δεν θα πρέπει να απορρέει εξ’ ολοκλήρου από την επιθυμία των 
παιδιών, αλλά θα πρέπει να αποτελεί προϊόν συνειδητής σκέψης με γνώμονα 
την ευζωία του ζώου και το καλό της οικογένειας. 
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Συνέντευξη

μια 
ανιδιοτελής 
πράξη.

Δωρεά μυελού των οστών

Ευχαριστούμε τη λήπτρια μοσχεύματος και το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, www.oramaelpidas.gr

1

Ποια η ασθένεια που αντιμετωπίσατε; Σε ποια ηλικία 
διαγνωστήκατε και πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκε να 
περιμένετε μέχρι να βρεθεί συμβατός δότης; 
Στην ηλικία των 17 διαγνώστηκα με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία. Το θεραπευτικό πλάνο 
που είχε οριστεί στην αρχή ήταν η χημειοθεραπεία. Όμως μετά την έναρξη του πρώτου σχήματος, 
εκδήλωσα πολύ σοβαρές παρενέργειες, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να ολοκληρώσω την 
θεραπεία μου. Έτσι, χρειάστηκε οι γιατροί μου να στραφούν σε μια εναλλακτική θεραπεία, την 
μεταμόσχευση μυελού των οστών. Αρχικά, αναζητήθηκε συμβατός δότης από το οικογενειακό 
μου περιβάλλον. Δυστυχώς, ούτε οι γονείς μου αλλά ούτε κι αδερφή μου ήταν συμβατοί. Έτσι, 
στραφήκαμε στο εθνικό μητρώο δοτών μέσω του συλλόγου «Όραμα Ελπίδας». Στάθηκα πολύ 
τυχερή καθώς βρέθηκε συμβατός δότης πολύ γρήγορα, περίπου στους 2 μήνες από τότε που 
διαγνώστηκα.

2

Ποια τα συναισθήματα και οι σκέψεις σας όταν σας ανακοινώθηκε 
ότι βρέθηκε συμβατός δότης;
Η ανακούφιση μου και της οικογένειάς μου ήταν τεράστια. Ένιωθα και νιώθω πάρα πολύ τυχερή. 
Είμαι πολύ ευγνώμων προς τον άνθρωπο που με λίγα από τα κύτταρά του με βοήθησε ώστε να 
βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ό,τι και να πω για αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι αρκετό.
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3

Πώς βιώσατε τη διαδικασία της 
μεταμόσχευσης μυελού των οστών; Ποιες 
οι σκέψεις και τα συναισθήματά σας 
εκείνο το διάστημα; 
Ήταν μια πολύ στρεσογόνα περίοδος για εμένα. Είχα τεράστιο 
άγχος και αγωνία ακόμα και πριν την μεταμόσχευση. 
Αρχικά, αν θα δεχθεί ο δότης να προχωρήσει στην δωρεά 
μοσχεύματος και αν ο οργανισμός μου θα δεχθεί το 
μόσχευμα. Έπειτα, πόσος καιρός θα περάσει μέχρι να αρχίσει 
ο καινούργιος μυελός να παράγει νέα κύτταρα. Αργότερα, 
όταν είχα ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο, άρχισα να σκέφτομαι 
αυτόν τον άνθρωπο που μου είχε χαρίσει τόσο απλόχερα μια 
δεύτερη ευκαιρία στην ζωή. Ένιωθα τόσο τυχερή που είχαν 
πάει όλα τόσο καλά.

4

Πώς άλλαξε η καθημερινότητά σας 
και πόσο βελτιώθηκε η κατάσταση της 
υγείας σας μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας; 
Η αλήθεια είναι ότι ήμουν απίστευτα τυχερή μέσα σε όλη 
αυτή την περιπέτεια. Έμεινα το λιγότερο δυνατόν μέσα στην 
Μονάδα Μεταμόσχευσης. Επέστρεψα στο σπίτι που περίπου 
έναν μήνα μετά από την λήψη του μοσχεύματος. 
Τον πρώτο καιρό ήμουν αρκετά αδύναμη λόγω των 
φαρμάκων που μου είχαν χορηγηθεί. Επίσης, έπρεπε να 
προσέχω για πολλούς μήνες, να μην αρρωστήσω μέχρι να 
αποκατασταθεί σιγά σιγά το ανοσοποιητικό μου σύστημα. 
Παρόλα αυτά, κάθε μέρα ήταν και καλύτερη. Κάθε μέρα, λίγο-
λίγο, αισθανομουν όλο και καλύτερα. Σιγά σιγά άρχισαν να 
παράγονται νέα κύτταρα κι εγώ  άρχισα να ανακτώ και πάλι 
τις δυνάμεις μου.

5

Έχετε γνωρίσει ή έχετε έρθει σε επαφή με 
τον δότη που σας πρόσφερε το μόσχευμα;
Στην Ελλάδα, βάσει νομοθεσίας, ισχύει το απόρρητο για 
2 χρόνια. Γι’ αυτό το διάστημα γνώριζα πάρα πολύ λίγα 
πράγματα για τον δότη μου. Ήξερα πως είναι Έλληνας και ότι 
το ποσοστό ιστοσυμβατότητάς μας ήταν 10/10. Μετρούσα 
αντίστροφα τις μέρες αυτά τα δύο χρόνια προκειμένου να 
κάνω την άρση του απορρήτου. Με μεγάλη μου χαρά πριν 
από 2 χρόνια ειδοποιήθηκα από το Όραμα πώς και ο δότης 
μου είχε κάνει κι αυτός την άρση. Συναντηθήκαμε το ίδιο 
καλοκαίρι όταν πήγα διακοπές οικογενειακώς στην Κρήτη. Ο 

κύριος Κώστας είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Η ημέρα της 
γνωριμίας μας θα μου μείνει για πάντα χαραγμένη στο νου. 
Πηγαίνω κάθε καλοκαίρι να τον επισκεφθώ! 

6

Θα προτρέπατε συνανθρώπους σας να 
γίνουν εθελοντές δότες μυελού των 
οστών; 
Φυσικά! Η δωρεά μυελού των οστών είναι από τις πιο 
ανιδιοτελείς πράξεις που μπορεί να κάνει κανείς. Με λίγο από 
τον χρόνο σου και μερικά κυτταρά σου μπορείς να δώσεις 
σε κάποιον μια δεύτερη ευκαιρία στην ζωή. Στην σχολή μου, 
είμαι μέλος σε εθελοντική ομάδα που κάνει ενημέρωση 
και καταγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών 
πηγαίνοντας σε διάφορα τμήματα πανεπιστημιακών σχολών. 
Το θεωρώ πολύ σημαντικό να ενημερώνεται ο κόσμος για 
αυτό.

7

Πιστεύετε ότι η ύπαρξη και το έργο της 
Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού 
των Οστών “ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ” είναι 
σημαντική;
Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο του “Οράματος”. Η 
καταγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών στο 
εθνικό και έπειτα στο παγκόσμιο μητρώο είναι απαραίτητη. Η 
ιστοσυμβατότητα μεταξύ των ανθρώπων είναι τόσο σπάνια 
και δυσεύρετη. Οι 7 στους 10 ανθρώπους που έχουν ανάγκη 
από μόσχευμα δεν βρίσκουν συμβατό δότη μέσα από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον. Τότε είναι που στρέφονται 
στην παγκόσμια τράπεζα. Μέσω της Τράπεζας Εθελοντών 
δοτών μυελού των οστών του συλλόγου “Όραμα Ελπίδας” 
δίνεται η δυνατότητα σε εθελοντές να καταχωρηθούν στο 
εθνικό μητρώο αλλά και σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη 
μόσχευμα να αναζητήσουν πιθανό δότη. Αν δεν έκανε το 
Όραμα το τόσο σπουδαίο του έργο, ίσως κι εγώ να μην είχα 
αυτή την δεύτερη ευκαιρία, να είμαι εδώ και να μοιράζομαι 
σήμερα μαζί σας την ιστορία μου. 

Γίνε εθελοντής δότης μυελού των οστών!
Δώσε ελπίδα, δώσε ζωή!
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Χριστουγεννιάτικη 
Κορνίζα - DIY

Σπίτι μου, σπιτάκι μου

Ευχαριστούμε την ΕΛΕΠΑΠ - ARTεμείς, www.artemeis.gr 

Θα χρειαστείτε:

Κορνίζα ξύλινη 10-15 εκ

Χριστουγεννιάτικο στολίδι με μια επίπεδη επιφάνεια

Χαρτί περιτυλίγματος με χριστουγεννιάτικα μοτίφ

Κορδέλες

Πον-πον

Χρωματιστά αστεράκια

Ψαλίδι

Κόλλα

Κουδουνάκι

Οδηγίες

Αφαιρούμε το τζάμι από την κορνίζα

Κόβουμε το χαρτί περιτυλίγματος κατά 1εκ μεγαλύτερο από το τζάμι της κορνίζας

Τοποθετούμε το κομμένο χαρτί στη κορνίζα και κλείνουμε την πλάτη της κορνίζας, αφού 
προσέξουμε να είναι καλά τεντωμένο

Κολλάμε με κόλλα το κουδουνάκι πάνω στο στολίδι

Κολλάμε το στολίδι πάνω στο χαρτί

Φτιάχνουμε ένα φιόγκο με τις κορδέλες και τον κολλάμε στη πάνω δεξιά γωνία της κορνίζας

Στο κέντρο του φιόγκου κολλάμε ένα πον-πον

Παίρνουμε προσεκτικά τα αστεράκια και τα κολλάμε στις γωνίες (πάνω αριστερά και κάτω δεξιά) ανά τριάδες
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ΑΤΤΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

Θεοδώρα Γιαννίτση - 
Πέτρος Γιαννίτσης  
Πατησίων 294Β, Πατήσια,  
210 2281380

Ζαννάκη Ασημίνα  
Ερατοσθένους 22, Παγκράτι, 
210 7519694

Καλύβα Βασιλική  
Σκουφά 14 & Ηρακλείτου, 
Κολωνάκι, 210 3641766

Καρακώστα Μαρία   
Κεδρηνού 65, Αμπελόκηποι, 
210 6433456

Κασαρτζίδη Ιωαν. Πηνελόπη  
Πατησίων 167, Πατήσια,  
210 8670115

Μιγάδη Ειρήνη  
Ρουμπέση 46 & Λαγουμιτζή, 
Ν. Κόσμος, 210 9010062

Μπατάνα Ιωάννα 
Μητροπέτροβα 39, Πολύγωνο, 
210 6430689 

Νικολοπούλου Ιωάννα  
Σόλωνος 97, 210 3802220

Χατζηδημητρίου Μαρία  
Δραγατσανίου 8,  
210 5238700

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Μερτύρης Παναγιώτης 
Λ. Κορωπίου 80,  
22910 91777

ΑΙΓΑΛΕΩ

 Μπελημπασάκη Μαρία  
Ν. Πλαστήρα 3,  
210 5983578

ΑΛΙΜΟΣ

Προυντζοπούλου 
Παναγιώτα  
Δωδεκαννήσου 28,  
210 9822860

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Χαραλαμποπούλου Ε. - 
Χρυσίδου Φ.   
Αλίμου 130,  
210 9932483

ΑΧΑΡΝΕΣ

Πανόπουλος Πάρις  
& ΣΙΑ   
Φιλαδελφείας  328,  
210 2316792

ΒΑΡΗ

Αναγνωστάκη Μαρία  
Λεωφ. Βάρης 66, Δίλοφο 
Βάρης, 210 8995678

ΒΥΡΩΝΑΣ

Μαρία Αντωνιάδου & ΣΙΑ 
Κ. Δημητρίου 32-34,  
210 7600832

ΓΕΡΑΚΑΣ

Γαϊτανής Βασίλειος  
Κλεισθένους 26,  
210 6614870

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Κακαγιάννη Ελευθερία 
& ΣΙΑ 
Αρχιμήδους 64,  
210 9910763

ΚΑΝΤΖΑ

Γαϊτανής Βασίλειος  
Λεωφόρος Λαυρίου 21,  
210 3511509

ΛΑΓΟΝΗΣΙ

 Αικ. Βρούτση   
Γαλάζιας Ακτής & Κίρκης, 
22910 22699

ΜΕΓΑΡΑ

Βαρελά Σοφία  
Καραισκάκη 4, 22960 28236

Ν. ΙΩΝΙΑ

Κοινωνία Κληρονόμων 
Ακιανίδου Ευτυχία  
Βυζαντίου 95 , Καλογρέζα, 
210 279556

Πιτσέλης Ζήσης  
Αλ. Παναγούλη 9,  
210 2718576

Ν. ΣΜΥΡΝΗ

Γκιζάνη Κλεοπάτρα  
Ελ. Βενιζέλου 199,  
210 9323583

Μαρία & Νίκος Μώρος  
2ας Μαΐου 26, 210 9333605

Ν. ΨΥΧΙΚΟ

Σιώρη Ελένη - Ντίκας 
Χριστόφορος  
25ης Μαρτίου& Ξάνθου,  
210 6745039

ΠΑΙΑΝΙΑ

Χαρατσάρη Μαγδαληνή - 
Κωνσταντινόπουλος Θ. 
Λ. Λαυρίου 106, 210 6646760

Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Κωτσόγιαννη Μιρέλλα  
Βασ. Γεωργίου 3, 210 8030209

Π. ΦΑΛΗΡΟ

Αγγελίδης Νικόλαος-
Αγγελίδου Βασιλική  
Αγίου Αλεξάνδρου 8,  
210 9814337

Θεολόγου Στέλλα - 
Θεολόγου. Μαρία 
Κνωσσού 3, 210 9411560

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Θεοφάνους Παναγιώτης  
Ηρώων Πολυτεχνείου 92,  
210 4284555

ΣΠΑΤΑ

Γαϊτανής Βασίλειος  
Εμπορικό Κέντρο  
SMART PARK,  
210 6632540 
Σπύρου Γεωργάκη  21,  
210 6634918,  
Βασιλέως Παύλου 216,  
210 6630602

ΤΑΥΡΟΣ

Λύγδας Ευάγγελος   
Γρ. Λαμπράκη 76,  
210 3460372 

ΦΙΛΟΘΕΗ

Ζήσης Πιτσέλης & ΣΙΑ ΟΕ 
Καποδιστρίου 18,  
210 6899540

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Πανοπούλου Άννα - 
Χριστίνα  
Εθν. Αντιστάσεως 13, 
2106827212

Σωτηροπούλου Σ. -  
Μακρή Β.   
Βασ. Κωνσταντίνου 8,  
210 6814883

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ

Όλγα & Χρήστος Μπάκας  
Καρόλου Ντηλ 21,  
2310 256756

Παραγιούτσικος Βίκτωρ 
Ίωνος Δραγούμη 75,  
2310 534614

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Σταματουλάκης Εμμανουήλ  
Αγ. Θεοδώρας 3,  
2310 740888

ΠΕΡΑΙΑ

Κουλoύρη Δωροθέα  
Ρωμανού 20Α & Ανθέων, 
23920 20000

ΠΟΛΙΧΝΗ

Μαλτζάρη Μαγδαληνή  
Αγν. Στρατιώτη 88,  
2310 655871

ΠΥΛΑΙΑ

Αικ. Καλαϊτζή   
17ης Νοέμβρη 23,  
2310 930039

ΥΠ. ΕΛΛΑΔΑ

ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ

Δ. Μαγουλιανίτη -  
Μ. Αλεξοπούλου 
Λ. Δημοκρατίας 86,  
24280 91111

ΑΡΙΔΑΙΑ

Αγοραστού Γ. Χριστίνα   
Αθ. Διάκου 18,  
23840 22300

ΔΟΜΟΚΟΣ

Γκαραγκάνη - Δρίζου Ελ.  
22320 22233

ΘΗΒΑ

Ζήκας & Σ. Ζήκα - Λουκίδου  
Επαμεινώνδα 1,  
22620 27866

Χρυσούλα Λουκίδου - 
Σοφία Ζήκα Λουκίδου  
Πινδάρου  70,  
22620 22577

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Αρώνη Δέσποινα   
Λασθένους 25,  
28420 23638

Παπαδάκης Χαράλαμπος  
Πλ. Ελευθερίας 25,  
28420 22236

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Οικονόμου Ελένη   
Ιεζεκιήλ 51,  
24410 25576

ΚΑΤΕΡΙΝH

Ταγάρα Αναστασία - 
Γιαννουλάκη Γεωργία  
16ης Οκτωβρίου 7,  
23510 25639

ΚΕΡΚΥΡΑ

Ε.Α. Αγάθου   
Αλεπού,  
26610 58290

ΛΑΡΙΣΑ

Ανθοπούλου Αθηνά & 
Δέσποινα-Βασιλική 
Κουσούλου 
Παναγούλη 30,  
2410 626111

Καραγιάννης Δημήτριος  
Κύπρου 19,  
2410 287195 

Παπατόλια Γ. Εύη  
Χατζημιχάλη 50,  
2410 611760

ΜΥΚΟΝΟΣ

Κοντογιώργης Χρήστος  
Δραφάκι,  
22890 23900

Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σπυρούλη Μαρία 
Κασσάνδρου  
Οσ. Παρασκευής 27,  
23990 21666

Σπυρούλη Μαρία - 
Κάσσανδρος Κωνσταντίνος 
Οσ. Παρασκευής 71,  
23990 20000

N. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Μαργαριτίδης Μιχάλης - 
Μαργαριτίδου Ραφαέλα 
Παν. Κορυφινής 42,  
23730 23566

ΣΑΜΟΣ ΒΑΘΥ

Ελευθερίου Σταύρος  
Καπετάν Σταμάτη 3,  
22730 22000

Κωνσταντάκης Γεώργιος  
Θεμ. Σοφούλη 105,  
22730 23686

Νιτσόλας Ανδρέας - Τζάρας 
Νικόλαος  
Πλατεία Πυθαγόρα,  
22730 28002

Παναγιωτακόπουλος 
Νικόλαος  
Καναδά 6,  
22730 81297

ΣΑΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

Φωτίου Ανδρονίκη  
Νικ. Βλιάμου 28,  
22730 32646

ΣΑΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Φαρμακείο 
Παλαιοκάστρου  
22730 89966

ΣΥΡΟΣ

Ανδριωτάκη Φλώρα - 
Πιτσικάκη Μιχαέλα 
Σταματίου  Πρωιου 26, 
Ερμούπολη, 22810 82300

Πιτσικάκη Μαριάνθη  
Γεωργίου Παπανδρέου 1, 
Ερμούπολη, 22810 80037 

ΤΡΙΚΑΛΑ

Σχοινάς Δημήτρης - 
Σχοινά Ευαγγελία 
Γαριβάλδη 15 & Απόλλωνος, 
24310 29797

Σχοινά Μαρία   
Β. Τσιτσάνη 6, 24310 27671

/Advance pharmacies /advancepharmacieswww.advancehealth.gr

το θα το βρείτε...
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  Υ Γ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  Ε Υ Ε Ξ Ι Α Σ
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Η ΕΛΕΠΑΠ, Ελληνική Εταιρία Προστασίας και 
Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, είναι το πρώτο 
φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα, 
που για 85 ολόκληρα χρόνια, έχει προσφέρει υπηρεσίες 
αποκατάστασης σε περισσότερα από 110.000 παιδιά 
με αναπηρία, μέσα από τα 6 Κέντρα της, σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλο και Αγρίνιο.
 
Η ΕΛΕΠΑΠ καθημερινά υποδέχεται 1.000 βρέφη, παιδιά 
και ενήλικες με αναπηρία και τους προσφέρει θεραπευτικά 
προγράμματα, εκπαίδευση και ιατρική παρακολούθηση. 
Παράλληλα πλαισιώνει και παρέχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στις οικογένειές τους. Στέκεται δίπλα στα 
παιδιά, και τα βοηθά να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, 
ώστε να επιτύχουν την κοινωνική και σχολική ένταξή τους 
στην τυπική εκπαίδευση . Αξιοσημείωτο είναι ότι το 50-
60% των παιδιών το καταφέρνουν.
Αποστολή της ΕΛΕΠΑΠ είναι να παρέχει σε κάθε άνθρωπο 
με αναπηρία και την οικογένειά του, Δια Βίου Στήριξη, 
και πρόσβαση στα προγράμματα αποκατάστασης, 
ανεξάρτητα από το οικονομικό, κοινωνικό, ή θρησκευτικό 
του υπόβαθρο. Σκοπός είναι τα Γενναία Παιδιά, και οι 
ενήλικες ΑΜΕΑ, να κάνουν μικρά ή μεγάλα βήματα 
προόδου, «Βήματα Ζωής».

Κάθε δωρεά δίνει ώθηση στα Βήματα Ζωής των 
Γενναίων Παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ:
https://elepap.gr/stirixe-mas/idiotis/
ΕΛΕΠΑΠ Κέντρο Αθήνας
Κόνωνος 16, 11634 Αθήνα
Τηλ.: 210 7254726
E-mail: epikoinonia@elepap.gr

H ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας και 
Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων) εδώ 
και 85 χρόνια βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και 
τους ενήλικες με αναπηρία, με θεραπευτικά και 
αποκαταστασιακά προγράμματα. 
Η ARTεμείς ιδρύθηκε το 2014 από την ΕΛΕΠΑΠ 
δημιουργώντας το πρώτο ελληνικό eshop με 
δημιουργίες από ΑμεΑ εργαζομένους, αποφοίτους 
των προγραμμάτων της. 
Με τις αγορές σας από το eshop μας στηρίζετε τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανθρώπους 
με αναπηρία. 
Η ομάδα της ARTεμείς (εργαζόμενοι και εθελοντές) 
βρίσκεται δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές σας 
(γάμο και βάπτιση) με μοναδικά χειροποίητα είδη, 
αλλά και κάθε εποχή του χρόνου με πρωτότυπες 
δημιουργίες. Κάθε αντικείμενο που θα βρείτε στο 
www.artemeis.gr περικλείει ένα κομμάτι της καρδιάς 
των ανθρώπων της ARTεμείς που εμπνέονται, 
σχεδιάζουν & δημιουργούν μέσα από τα Βήματα των 
Γενναίων Παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ. 
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΘΑΥΜΑΤΩΝ
Με έμπνευση από τον αμπελώνα της Σαντορίνης και την επιστήμη της 
Επιγενετικής, γεννήθηκε η σειρά Wine Elixir με πολυφαινόλες από 
αμπέλια Σαντορίνης, που ξυπνά τη νεότητα της επιδερμίδας και προσφέρει 
αποδεδειγμένη δράση σε ρυτίδες, σφριγηλότητα και αίσθηση lifting.

Χριστουγεννιάτικο πακέτο Resveratrol-Lift Cashmere
Χάρη σε μια αντιγηραντική πατέντα, το χριστουγεννιάτικο πακέτο δώρου 
Resveratrol-Lift διοθώνει τις ρυτίδες, επαναπυκνώνει και συσφίγγει ορατά 
την επιδερμίδα σας.  
Ξυπνήστε όμορφα το πρωί με λεία και αναζωογονημένη επιδερμίδα χάρη 
στη Firming Night Cream. Κάθε μέρα το πρόσωπό σας είναι ανορθωμένο, 
“γεμάτο” και ορατά πιο νεανικό χάρη στη Firming Cashmere Cream. Η Eye 
Lifting Gel Cream μειώνει τους κύκλους και τα πρηξίματα ενώ λειαίνει τα 
βλέφαρα.

Προϊόντα

που αγαπάμε 

• 99% συστατικά
 φυσικής προέλευσης

• 100% ανακυκλώσιμη
 συσκευασία

• Κλινικά αποδεδειγμένη
 αποτελεσματικότητα

1η Πιστοποιημένη
Βιολογική Οδοντόκρεμα

σε Οικολογική συσκευασία

Gingembre Rouge Eau parfumée bienfaisante Set
Στη Roger&Gallet, η ευτυχία είναι αληθινή μόνο όταν τη μοιράζεσαι. 
Μοιραστείτε το πνεύμα των Χριστουγέννων με το Gingembre Rouge set, 
μία Limited edition ολοκληρωμένη ιεροτελεστία για να κακομάθετε τους 
αγαπημένους σας λίγο παραπάνω.

REVITALIZING SERUM
Πολυδύναμος ορός πεπτιδίων που δρα και στα τρία επίπεδα δομικών 
πρωτεϊνών του δέρματος για ορατή μείωση ρυτίδων και λεία, ελαστική/
σφριγηλή επιδερμίδα που ανακτά τη ζωντάνια της. Με δώρο νεσεσέρ και 
μία ολοκληρωμένη αντιγηραντική φροντίδα σε ειδικό μέγεθος. 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ SET PREMIUM LA CURE  
Η ένεση νεότητας
Εμπνευσμένη από την αναγεννητική ιατρική, το Premium La Cure διορθώνει 
όλα τα σημάδια της γήρανσης: ρυτίδες, χαλάρωση, χαλάρωση κηλίδες, 
ανομοιόμορφη υφή του δέρματος.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ SET LIFT INTEGRAL 
Για πρώτη φορά, τα εργαστήρια Lierac αποκωδικοποιούν το απόλυτο 
μυστικό της δομής του δέρματος. Το δέρμα χρειάζεται κολλαγόνο, ελαστίνη 
και υαλουρονικό οξύ, αλλά όχι μόνο αυτά. 
Στην καρδιά της νέας Lift Integral, το Σύμπλεγμα StructureLift δρα σε αυτά 
τα 3 βασικά συστατικά, αλλά και στις γλυκοπρωτεΐνες. 
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