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Αγαπητέ μας αναγνώστη, 

7
μειώνει τα
σπυράκια
σε

ημέρες

1. Καθαρισμός με Cleanance gel πρωί-βράδυ  2. Φροντίδα ακμής με Cleanance ComedoMed πρωί-βράδυ μετά τον καθαρισμό

Καλό αποκαλόκαιρο! 
Αυτή είναι η αγαπημένη μου ευχή για τον Σεπτέμβριο. Είναι μια ευχή που εμπεριέχει ταυτόχρονα το τέλος αλλά και την αρχή.
Γιατί, όμως, έχουμε τόσο έντονα την ανάγκη να ορίσουμε κάτι ως «τέλος» ή ως «αρχή»; Η αρχή είναι κάτι το ελπιδοφόρο. Το 

καινούριο. Το νέο. Το φρέσκο. Το διαφορετικό. Μας ανανεώνει και μας αναζωογονεί. Σε όλους μας αρέσει αυτό. 
Το τέλος δεν έχει την ίδια γοητεία. Είναι πάντα πιο επίπονο και διδακτικό ταυτόχρονα. Κάτι που απαιτεί την απόλυτη προσοχή 

μας, καθώς συνοδεύεται και από ένα ηθικό δίδαγμα.
Αυτό που έχει νόημα και όπως λέει και ο αγαπημένος μου Robin Sharma «Όταν γεννήθηκες όλος ο κόσμος γελούσε, ενώ 

εσύ έκλαιγες. Φρόντισε να ζήσεις με έναν τέτοιο τρόπο που όταν έρθει η ώρα να πεθάνεις ο κόσμος θα κλαίει, αλλά εσύ θα 
χαμογελάς».

Θα χαμογελάς γιατί δεν σε όρισε το φθινόπωρο. Ούτε ο χειμώνας. Ακόμα και εάν οι καλοκαιρινές διακοπές ήταν λίγες, εσύ 
χαίρεσαι επειδή είχες την ευκαιρία να ζήσεις διακοπές, μία σημαντική ευκαιρία αποφόρτισης και σύνδεσης  με τα αγαπημένα 

σου πρόσωπα.
Θα χαμογελάς γιατί δεν σε όρισε καμία αρχή και κανένα τέλος. Καμία Δευτέρα και καμία Κυριακή. Κανένας αποχωρισμός και 

καμία δυσκολία.
Θα χαμογελάς γιατί η αρχή και το τέλος έχουν τη δική σου ομορφιά. Τη δική σου ερμηνεία και τη δική σου αλήθεια.

Αυτό το αποκαλόκαιρο, λοιπόν, βάλε έναν ουσιαστικό στόχο: Να αφουγκραστείς και να αναγνωρίσεις τις ανάγκες σου και να 
προσπαθείς κάθε μέρα, έστω και για λίγα λεπτά, να κάνεις κάτι καλό για σένα.

Δεν πρόκειται για μια εγωιστική προτροπή, είναι μια συμβουλή επιβίωσης για τον εαυτό μας, την ψυχική μας υγεία αλλά και 
για τις προσωπικές μας σχέσεις, ακόμα και για την πιο πολύτιμη: αυτή με τα παιδιά μας.

Όλα αυτά είναι και ο βασικός λόγος που επιλέξαμε γι’ αυτό το τεύχος τα εξαιρετικά άρθρα: Back to school: Οδηγός 
προσαρμογής για όλη την οικογένεια, ενίσχυση του ανοσοποιητικού και τα 5 καλύτερα βιβλία αυτοβοήθειας για να κάνεις 

μια νέα αρχή. Παράλληλα, στις σελίδες μας υπάρχει αναλυτικό αφιέρωμα για την ανδρική περιποίηση, την τριχόπτωση και το 
μέλασμα.

Καλή ανάγνωση!

Λουκία Σαματά
Διευθύντρια Marketing ADVANCE Pharmacies
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Εκδότης  

Πανελλαδικό Δίκτυο Φαρμακείων
Αρχισυνταξία Λουκία Σαματά
Επιμέλεια έκδοσης-Υποδοχή Διαφήμισης  
Χριστίνα Σαραφίδου
Creative Director Φωτεινή Ηλιακοπούλου 
Φωτογραφίες Adobe Stock, Bigstock
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
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Γιαννουλάκη Γεωργία, Φαρμακοποιός φαρμακεί-
ου-μέλους Advance, Συστεγαζόμενα Φαρμακεία 
Ταγάρα Αναστασία-Γιαννουλάκη Γεωργία, Κατερίνη

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(EEAA) www.herrco.gr

Δρ. Κακέπης Μιχαήλ, Δερματολόγος/Αφροδισιολό-
γος, FB: Mdkakepis Ig: Kakepismd

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

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

Μαυρουδής Γρηγόρης, Δερματολόγος-Αφροδισιο-
λόγος, info@mavroudis.gr www.mavroudis.gr

Μιλπάνης Κωνσταντίνος & Μενδρινός Νίκος, 
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ, FB: Active4life

Μπορομπόκας Βασίλης, Επαγγελματίας εκπαιδευτής 
σκύλων, www.happydogs.gr

Οικονόμου Ιωάννης, Φαρμακοποιός, MSc, Συνιδρυ-
τής του 1ου φαρμακευτικού podcast στην Ελλάδα, 
PharmaTalkGR, www.pharmatalk.gr 

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
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 ΔΡΑΣΕΙΣ
 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ 

 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ 
 ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΑ ΜΑΛΛΙΑ

Ν Ε Ε Σ

ΑΓΩΓΕΣ 
ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

PHYTOCYANE

Σε επιλεγμένα Φαρμακεία
gr.phyto.com
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Τριχόπτωση
Δρ. Μιχαήλ Κακέπης, 
Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος, 
FB: Mdkakepis Ig: Kakepismd

Hair Care
Στάδια ανάπτυξης της τρίχας 
Τα στάδια ανάπτυξης της τρίχας, είναι το αναγενές, 
όπου αναπτύσσονται, το τελογενές όπου βρίσκονται 
σε μια σταθερή κατάσταση και το καταγενές όπου 
σιγά σιγά, συρρικνώνονται και πέφτουν.
Καθημερινά εκτιμάται ότι όλοι χάνουμε από 80 
έως 160 τρίχες. Όταν το ισοζύγιο των τριχών που 
αναπτύσσονται και φυτρώνουν, με αυτών που 
πέφτουν διαταραχθεί, τότε έχουμε την τριχόπτωση. 
Εάν η τριχόπτωση επιμείνει για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, οδηγεί σε αραίωση του τριχωτού της 
κεφαλής και σταδιακά, σε αλωπεκία. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι υπάρχουν και 
φυσιολογικές διακυμάνσεις του αριθμού των τριχών 
που εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Το φύλο, 
η φυλή, η κληρονομικότητα αλλά και η ηλικία είναι 
μερικοί από αυτούς. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι τα βρέφη και τα νεογνά, έχουν 
λίγες τρίχες οι οποίες αυξάνονται σταδιακά μέχρι 
την εφηβεία και την νεανική ηλικία και από εκεί και 
πέρα αρχίζουν να εκπίπτουν (μετά την ηλικία των 
30 σταδιακά). Αυτό γίνεται πιο έντονο στις γυναίκες 
μετά την φάση της εμμηνόπαυσης και στους άντρες 
συνήθως μετά τα 50.

Είδη τριχόπτωσης
Με βάση την έκτασή της: Εντοπισμένη & διάχυτη.
Με βάση αν είναι πρόσφατη ή όχι: Οξεία & χρόνια.

Αιτίες τριχόπτωσης
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι αιτίες της είναι πολλές.
Το άγχος, η κακή διατροφή, η έλλειψη ύπνου, το 
κάπνισμα, οι εντατικές δίαιτες με απότομη απώλεια 
κιλών σε μικρό χρονικό διάστημα, η έλλειψη κάποιου 
ιχνοστοιχείου ή ουσίας, όπως ο σίδηρος σε γυναίκες 
αναπαραγωγικής ηλικίας λόγω της αιμορραγίας της 
περιόδου, η έλλειψη βιταμίνης D και ψευδαργύρου, 
η κληρονομικότητα, η επιβάρυνση του τριχωτού της 
κεφαλής με χημικούς παράγοντες ή προϊόντα  
styling (χημικές βαφές, πηλός, ζελέ, λακ, μαλακτικές 
κρέμες κ.ά), η μηχανική επιβάρυνση σε ψυχολογικό 
υπόβαρθρο (αλωπεκία από έλξη), τα ιδιαίτερα 
κουρέματα και χτενίσματα (π.χ. ράστα), η έντονη 
ενασχόληση με το τριχωτό της κεφαλής (βούρτσισμα, 
χτένισμα για πολύ ώρα) και η θερμική καταπόνηση 
της τρίχας (λούσιμο με καυτό νερό ή πιστολάκι συχνό 
και για πολύ ώρα), είναι αρκετά από τους λόγους 
εμφάνισης της τριχόπτωσης.
Επίσης τα φάρμακα είναι ένα πολύ συνηθισμένο αίτιο 
τριχόπτωσης και ιδιαίτερα ορισμένες κατηγορίες όπως 
τα χημειοθεραπευτικά, τα ορμονικά σκευάσματα, οι 
αναστολείς αυξητικών παραγόντων, τα ρετινοειδή, τα 
διουρητικά και τα ανοσοκατασταλτικά. 
Τέλος οποιοδήποτε φάρμακο χορηγείται για 
οποιονδήποτε λόγο μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση.

Η τριχόπτωση, είναι ένα πολύ συχνό 
φαινόμενο, που απαντάται πρακτικά 
σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και 
που έχει μια ποικιλία αιτιών, από τις 

πιο απλές (π.χ. εποχιακή τριχόπτωση), μέχρι 
τις πιο σύνθετες και σοβαρές (καρκίνος, 
χρόνια συστηματικά νοσήματα). Δεν είναι 
υπερβολή να αναφερθεί ότι τα περισσότερα 
από τα νοσήματα που υπάρχουν μπορούν να 
προκαλέσουν κάποιου βαθμού τριχόπτωση.
Καθημερινά, όλοι χάνουμε έναν αριθμό 
τριχών ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται και 
αναγεννιούνται άλλες τρίχες, ούτως ώστε να 
υπάρχει μια ισορροπία η οποία θα διατηρεί 
περίπου σταθερό τον αριθμό των τριχών. 
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Dercos_Anti_Hair_Loss_Protocol_Artwork-AD-V-Jonathan-(21cm x 28cm) sep 2022.indd   1Dercos_Anti_Hair_Loss_Protocol_Artwork-AD-V-Jonathan-(21cm x 28cm) sep 2022.indd   1 5/9/22   6:11 PM5/9/22   6:11 PM

Προβλήματα υγείας & τριχόπτωση 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η τριχόπτωση μπορεί να 
αντανακλά την εκδήλωση κάποιων νοσημάτων:
•  Συστηματικά νοσημάτα: Αναιμία, αυτοάνοσα 

νοσήματα, (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, 
ρευματοειδής αρθρίτιδα, γυροειδής αλωπεκία, ομαλός 
λειχήνας κ.ά.)

•  Δερματολογικά νοσήματα: Ψωρίαση, θυλακικός 
λειχήνας, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα 

•  Η τριχόπτωση μπορεί να είναι συχνό σύμπτωμα ή και 
πρώιμο ακόμη σε κάποιους καρκίνους. Τριχόπτωση 
παρατηρείται ύστερα από ακτινοθεραπεία για όγκους

•  Επίσης, ορμονικά νοσήματα ή ορμονικές μεταβολές 
στον οργανισμό προκαλούν τριχόπτωση. Αυτές, 
οι αλλαγές είναι πιο έντονες στις γυναίκες, όπως 
η εγκυμοσύνη, η έμμηνος ρύση, ο θηλασμός, η 
εμμηνόπαυση. Ακόμα και το άγχος, προκαλεί έκκριση 
ορμονών όπως η αδρεναλίνη και η νοραδρεναλίνη που 
επηρεάζουν τις ορμόνες. 

•  Νοσήματα ενδοκρινολογικά: θυρεοειδοπάθειες, νόσος 
του Cushing, νόσος του Addison, φαιοχρωμοκύτωμα, 
σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, αύξηση 
ανδρογόνων σε γυναίκες.

•  Η τριχόπτωση, απαντάται και ύστερα από έντονες 
καταπονήσεις του οργανισμού, ύστερα από 
μακροχρόνιες νοσηλείες ή χειρουργεία ενώ είναι 
πολύ συχνή μετά από μικροβιακές ή ιογενείς 
λοιμώξεις και ιδιαίτερα κατά την φάση της ανάρρωσης. 
Φαίνεται πως ο οργανισμός ξοδεύει τις εφεδρείες του 
για να υπερνικήσει την λοίμωξη και κατά κάποιο τρόπο 
υπάρχει ένδεια ενέργειας και αποθεμάτων για να 
ενισχύσει την τρίχα η οποία πέφτει. 

Αντιμετώπιση τριχόπτωσης 
Υπάρχουν πλέον πολλά «όπλα» που έχουμε στην διάθεση 
μας για την διάγνωση και την αξιολόγηση της τριχόπτωσης. 
Η κλινική εικόνα, το ιστορικό, η δερματοσκόπηση, δηλαδή 
η μικροσκόπηση του δέρματος, το τριχοριζόγραμμα και το 
φώτοτριχοριζόγραμμα, η δοκιμασία έλξης, (traction test), 
αλλά και οι κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις αναλόγως 
του αιτίου, χρησιμοποιούνται ευρέως.
Η αντιμετώπιση της τριχόπτωσης ποικίλει αναλόγως του 
αιτίου.
Αν λείπει κάποιο ιχνοστοιχείο όπως ο σίδηρος, ο 
ψευδάργυρος, η κυστίνη ή η βιταμίνη D, χορηγούνται. 
Αν οφείλεται σε ορμονικούς παράγοντες (θυρεοειδοπάθεια, 
σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών) πρέπει να αντιμετωπιστεί 
το υποκείμενο αίτιο.
Αν οφείλεται σε συστηματικό νόσημα ή φάρμακο, εάν 
αντιμετωπιστεί το νόσημα ή διακοπεί το φάρμακο, 
αποκαθίσταται. 
Σίγουρα, τοπικοί παράγοντες που επιβαρύνουν τα μαλλιά 

όπως οι χημικές βαφές, ο πηλός, η λακ, το καυτό νερό στο 
λούσιμο και το έντονο βούρτσισμα, πρέπει να περιοριστούν. 

Αγωγές κατά της τριχόπτωσης
Βοηθούν πολύ οι τοπικές αγωγές που περιέχουν πολλούς 
παράγοντες τριχοτόνωσης όπως κορτιζόνη, μινοξιδίλη, 
αμινεξίλη, λατανοπρόστη, redensyl, saw palmetto, δαφνέλαιο 
κ.ά. 
Επίσης, σαμπουάν φαρμακευτικά κατά της τριχόπτωσης, 
που προκαλούν υπεραιμία και αύξηση της ροής στον τριχικό 
θύλακο, είναι σημαντικά όπως και η από του στόματος 
χορήγηση βιταμινών, ιχνοστοιχείων και αμινοξέων όταν 
χρειάζεται.
Πάντως, πρέπει να τονιστεί ότι οι θεραπείες της τριχόπτωσης, 
είναι μακροχρόνιες και απαιτούν συμμόρφωση από την πλευρά 
των ασθενών, ενώ τα αποτελέσματα δεν φαίνονται νωρίτερα 
από το τρίμηνο, με την αναστολή της τριχόπτωσης αρχικά και 
στη συνέχεια υπάρχει και επανέκφυση σε κάποιους.

Επεμβατικές θεραπείες κατά της τριχόπτωσης
Σε πιο ανθεκτικές περιπτώσεις τριχόπτωσης, μπορούν να 
εφαρμοστούν επεμβατικές θεραπείες όπως η μέσοθεραπεία 
που είναι ενέσιμη θεραπεία ουσιών, που ενισχύουν το 
τριχωτό όπως αυτές που αναφέρθηκαν πιο πάνω, τοπικά στο 
τριχωτό της κεφαλής, μια φορά τον μήνα περίπου για 5-6 
φορές και στη συνέχεια συντήρηση μια φορά το τρίμηνο, με 
καλά αποτελέσματα. 
Το PRP που γίνεται με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο πρωτόκολλο 
με την μεσοθεραπεία, αλλά εδώ αφορά το αίμα του ίδιου 
του ασθενή που υφίσταται μια διαδικασία φυγοκέντρησης, 
σε ειδική συσκευή, η οποία διαχωρίζει το αίμα σε κλάσματα 
δηλαδή υποπεριοχές και επιλέγουμε το πιο πλούσιο σε 
αιμοπετάλια και αυξητικούς παράγοντες κλάσμα αίματος, το 
οποίο και ενισχύει την τριχοφυία. 
Φυσικά, στις πιο χρόνιες περιπτώσεις και στην εγκατεστημένη 
αραίωση, η μεταμόσχευση μαλλιών είναι ο βασιλιάς των 
επεμβατικών θεραπειών με το πιο μόνιμο και σίγουρο 
αποτέλεσμα.

…και κάτι ΝΕΟ!
Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί και μια καινοτομία που 
αφορά την θεραπεία της τριχόπτωσης και έχει γίνει τάση 
τα τελευταία χρόνια με ευρύτερη εφαρμογή και σε άλλες 
παθήσεις στην ιατρική. Πρόκειται για την εξατομικευμένη 
θεραπεία που βασίζεται στην διενέργεια γενετικού test 
(tricho-test) που λαμβάνεται από το σάλιο του ασθενή 
με μπατονέτα και στη συνέχεια, το δείγμα αποστέλλεται 
σε ειδικό εργαστήριο στο εξωτερικό, όπου αποτυπώνεται 
το γενετικό προφίλ του ασθενή το σχετιζόμενο με την 
τριχόπτωση και προτείνεται εξατομικευμένη θεραπεία 
αναλόγως του αποτελέσματος. Έτσι ο κάθε ασθενής έχει 
την δική του αποκλειστική θεραπεία που ανταποκρίνεται 
στο γενετικό του προφίλ. 
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Τ α τελευταία χρόνια η ανδρική 
περιποίηση έχει εξελιχθεί σε μία 
παγκόσμια βιομηχανία πολλών 
δισεκατομμυρίων. Καθώς οι 

ανάγκες των ανδρών αλλάζουν, οι 
εταιρείες καλλυντικών επενδύουν ολοένα 
και περισσότερο στο να τις ικανοποιήσουν. 
Επιπλέον, η πανδημία του SARS-CoV-2 
έδωσε περισσότερο χρόνο στους άνδρες 
να βρουν νέα ενδιαφέροντα και να 
ασχοληθούν λίγο παραπάνω με τον εαυτό 
τους. Στατιστικά από τις Η.Π.Α. δείχνουν 
πως το 26% των ανδρών αγοράζουν οι 
ίδιοι τα προϊόντα περιποίησής τους, ενώ 
το συνολικό ποσοστό των ανδρών που 
ασχολούνται ενεργά με την περιποίηση του 
προσώπου τους αυξήθηκε κατά 17% μέσα 
στα τελευταία δύο έτη. 
Με την τάση της αγοράς να εστιάζει σε 
προϊόντα με πιο απλή αλλά επιστημονικά 
τεκμηριωμένη σύνθεση, η νέα γενιά 
καλλυντικών φαίνεται πως ξεπερνά τους 
στερεοτυπικούς διαχωρισμούς με βάση το 
φύλο. 

Η Υγεία του δέρματος
Ο βασικός ρόλος των καλλυντικών προϊόντων είναι 
να διατηρήσουν και να φροντίσουν την υγεία του 
δέρματος. Το δέρμα μας αποτελεί την πρώτη γραμμή 
άμυνας απέναντι σε επιθέσεις από το περιβάλλον, 
είτε αυτές αφορούν ρύπους, ακραίες θερμοκρασίες 
και ακτινοβολία, είτε παθογόνους μικροοργανισμούς. 
Επιπροσθέτως, συχνές παθήσεις του δέρματος 
όπως η ακμή, το έκζεμα και η ψωρίαση δεν πρέπει 
να αγνοούνται. Η επίσκεψη σε έναν δερματολόγο 
είναι απαραίτητη ακόμα και για απλούστερα θέματα 
όπως το ηλιακό έγκαυμα ή ο ερεθισμός μετά το 
ξύρισμα. Τέλος, η προστασία από τις ακτίνες του 
ήλιου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά ιδίως 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινής περιποίησης. Οι άνδρες 
ηλικίας 15-39 ετών έχουν 55% μεγαλύτερη 
πιθανότητα να αναπτύξουν επιθετικό μελάνωμα από 
τις γυναίκες της ίδιας ηλικίας. 
Όταν ένα δέρμα καλύπτει τις ανάγκες του, τα 
σημάδια της γήρανσης καθυστερούν. Ένα υγιές 
δέρμα, όπως μια καθαρή και περιποιημένη 
εμφάνιση, είναι πιο ελκυστικό και γοητευτικό. 
Συχνά, οι απαιτήσεις από το κοινωνικό ή εργασιακό 
περιβάλλον επιβάλλουν ένα προσεγμένο δέρμα 
που εκπέμπει καλή υγιεινή και εμπνέει μια αβίαστη 
εμπιστοσύνη. 
Η ανδρική φροντίδα, λοιπόν, στοχεύει σε μία 
καλύτερη ποιότητα ζωής!

Γνωρίστε το δέρμα σας
Ο τύπος του δέρματος καθορίζεται από τον γενετικό μας 
κώδικα. Η κατάσταση του δέρματός μας όμως, ποικίλει 
ανάλογα με τους εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες στους 
οποίους εκτίθεται.
Πέντε είναι οι βασικοί τύποι δέρματος: κανονικό, ξηρό, 
λιπαρό, μικτό και ευαίσθητο. Το να αναγνωρίσουμε τον τύπο 
του δικού μας δέρματος, είναι σημαντικό ώστε να μπορούμε 
να καλύψουμε τις ανάγκες του με τα σωστά προϊόντα.

1

Κανονικό δέρμα
Το κανονικό δέρμα δεν είναι ούτε λιπαρό, ούτε ξηρό. Έχει 
καλή μικροκυκλοφορία και καθόλου ή σχεδόν καθόλου 
ατέλειες. Είναι απαλό, εκπέμπει λάμψη και έχει ενιαίο τόνο. 

2

Ξηρό δέρμα
Το ξηρό δέρμα έχει πολύ χαμηλά επίπεδα σμήγματος και δεν 
συγκρατεί τη λιπαρότητα εύκολα. Συχνά, είναι φολιδοειδές 
και “τραβάει” μετά τον καθαρισμό. Ένα ήπιο καθαριστικό 
γαλάκτωμα και μια πλούσια ενυδατική κρέμα, είναι τα 
απαραίτητα όπλα που θα επαναφέρουν την ελαστικότητα 
και την υγεία του ξηρού δέρματος. Αποφύγετε τα έντονα 
απολεπιστικά προϊόντα και προτιμήστε τα σύντομα ντους. 

3

Λιπαρό δέρμα
Ο τύπος αυτός του δέρματος χαρακτηρίζεται από μεγάλους 
πόρους και υπερδραστήριους σμηγματογόνους αδένες που 
εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες λιπιδίων σε όλη την έκταση του 
προσώπου. Το λιπαρό δέρμα προκύπτει από κληρονομικούς 
παράγοντες, τη διατροφή, τις αλλαγές στα επίπεδα ορμονών, 
το στρες και τα ακατάλληλα προϊόντα περιποίησης. Μπορεί 
να οδηγήσει σε μαύρα στίγματα και ακμή. Ζωτικής σημασίας 
κρίνεται ο συχνός καθαρισμός (δύο φορές τη μέρα) με 
ήπιο καθαριστικό προϊόν (σε μορφή γέλης ή αφρού), ενώ 
συστήνουμε να μην «πειράζετε» τα σπυράκια που μπορεί να 
εμφανιστούν, για να αποφύγετε χειρότερα αποτελέσματα…

4

Μικτό δέρμα
Μια κατάσταση όπου ο ξηρός και λιπαρός τύπος συνυπάρχουν. 
Χαρακτηρίζεται από έντονη έκκριση σμήγματος στην περιοχή 
του Τ (μέτωπο, μύτη & πιγούνι) ενώ περιμετρικά του προσώπου 
εμφανίζεται ξηρότητα. Μπορεί να χρειαστεί διαφορετική 
περιποίηση για την κάθε περιοχή.

5

Ευαίσθητο δέρμα
Το ευαίσθητο δέρμα μπορεί να σημαίνει διαφορετικά 
πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Μπορεί να 
σχετίζεται με καταστάσεις όπως είναι η ροδόχρους νόσος, το 
έκζεμα ή οι αλλεργίες. Το ευαίσθητο δέρμα εμφανίζει εύκολα 
φλεγμονή και ερεθισμό. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε 
προϊόντα εξειδικευμένα γι αυτόν τον τύπο δέρματος, διότι τα 
υπόλοιπα μπορεί να περιέχουν επιθετικά συστατικά που να 
επιφέρουν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια.

Περιποίηση 
δέρματος

Ιωάννης Οικονόμου, Φαρμακοποιός, MSc, Συνιδρυτής του 1ου φαρμακευτικού podcast στην 
Ελλάδα, PharmaTalkGR, www.pharmatalk.gr 

Ομορφιά

μια αντρική υπόθεση
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Η καθημερινή φροντίδα 3 σε 1
Τα Εργαστήρια Lierac δημιούργησαν τα απαραίτητα προϊόντα περιποίησης 3 σε 1 (με τριπλή δράση) σχεδιασμένα για 
πολύ ειδικές ανάγκες της ανδρικής επιδερμίδας.
Τα προϊόντα περιποίησης της σειράς Lierac Homme είναι εύχρηστα και αποτελεσματικά, εξαιρετικά απολαυστικά, με 
ελαφριές δροσερές υφές που απορροφώνται γρήγορα ενώ έχουν φίνο και αρρενωπό άρωμα.

Έξι συνθέσεις 3 σε 1 που κάνουν ό,τι υπόσχονται, γρήγορα και αποτελεσματικά.
Έξι απολύτως απαραίτητα προϊόντα περιποίησης!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

1 2 3 4 5 6

1

Gel douche intégral
Ένα προϊόν, για σώμα, μαλλιά και γένια εξαιρετικά 
καθαρά και αναζωογονημένα.

2

Αποσμητικό
Ένα προϊόν κατά του ιδρώτα, με 48ωρη προστασία 
που δεν αφήνει ίχνη.

3

Αφρός ξυρίσματος
Απαλός αφρός κατά των ερεθισμών που απαλύνει 
και ενυδατώνει.

4

Balm για μετά το ξύρισμα
Πραστατεύει από την αίσθηση δυσφορίας, 
καταπραΰνει και ενυδατώνει. 

5

Ενυδατικό gel για τόνωση
Κατά της κούρασης, ενυδατώνει και αναζωογονεί 
την επιδερμίδα καθημερινά.

6

Λεπτόρρευστη κρέμα με ολοκληρωμένη 
αντιγηραντική δράση
Καταπολέμα τις ρυτίδες, συσφίγγει και ενυδατώνει 
καθημερινά, αφήνοντας την επιδερμίδα λεία και 
τονωμένη.
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Η «έξυπνη» φροντίδα
Η σωστή και ολοκληρωμένη περιποίηση δεν απαιτεί 
πια τη χρήση μεγάλης γκάμας προϊόντων, κάτι που 
γινόταν συχνά στο παρελθόν και δεν ήταν πρακτικό. Η 
πλειοψηφία των καταναλωτών προτιμά κάτι γρήγορο 
αλλά εξίσου αποτελεσματικό, γεγονός που οι εταιρείες 
γρήγορα συνειδητοποίησαν και δημιούργησαν νέα 
προϊόντα. Οι νέες σειρές καλλυντικών περιλαμβάνουν 
απλούστερες συνθέσεις, με ενεργά συστατικά, 
επιστημονικώς τεκμηριωμένα, καθώς και προϊόντα με 
περισσότερες από μία χρήσεις. 

Ας δούμε μερικές συμβουλές για έξυπνη 
καθημερινή περιποίηση: 

Καθαρίστε πρόσωπο & σώμα μαζί. Για εξοικονόμηση 
χρόνου, κάντε τον καθαρισμό του προσώπου σας στο 
ντους. Προσοχή, μην πλύνετε το πρόσωπό σας με κοινό 
σαπούνι ή αφρόλουτρο γιατί μπορεί να το αφυδατώσει. 
Χρησιμοποιείστε κάποιο εξειδικευμένο προϊόν όπως gel ή 
αφρό, ανάλογα πάντα με τον τύπο του δέρματός σας. 

Νερό, νερό, νερό! Ενυδατώστε το πρόσωπό σας 
καθημερινά μετά τον καθαρισμό. Για επιπλέον 
χρησιμότητα, ενυδατώστε με προϊόν που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε πρόσωπο και μάτια. Τους 
καλοκαιρινούς μήνες, επιλέξτε ενυδατικές κρέμες με 
δείκτη αντηλιακής προστασίας.

Αν ξυρίζεστε με ξυραφάκι, κάντε το με τη φορά των 
τριχών και όχι κόντρα. Με αυτόν τον τρόπο η τρίχα δεν 
κόβεται κάτω από το επίπεδο του δέρματος και δεν 
δημιουργούνται σπυράκια. Ως after-shave προτιμήστε 
ένα κρεμώδες προϊόν με αντισηπτικούς, καταπραϋντικούς 
και ενυδατικούς παράγοντες, χωρίς άρωμα και αλκοόλες, 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ολόκληρο το 
πρόσωπο. 

Αν έχετε ξηροδερμία και δεν είστε φίλος των 
γαλακτωμάτων σώματος, επιλέξτε φαρμακευτικά 
αφρόλουτρα με πλούσια ενυδατικά συστατικά και χωρίς 
παράγοντες αφρισμού. 

Επιλέξτε αποσμητικά χωρίς αλκοόλες και αλουμίνιο, 
συστατικά που ερεθίζουν εύκολα το δέρμα.

Μην αγνοείτε τις ανάγκες των μαλλιών και του scalp. 
Αντί να λούζεστε με ένα οποιοδήποτε σαμπουάν, επιλέξτε 
κάποιο που να ταιριάζει στις ανάγκες σας. Η τριχόπτωση, 
η ξηροδερμία, η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα και η 

πιτυρίδα είναι από τις πιο συχνές ενοχλήσεις 
του τριχωτού. Μπορείτε εύκολα να τις 

αντιμετωπίσετε με τα κατάλληλα 
φαρμακευτικά προϊόντα. 

Το κάτι παραπάνω!
Για εκείνους που στοχεύουν στην απόλυτα υγιεινή και γοητευτική 
εμφάνιση, προτείνουμε κάποια επιπλέον βήματα που θα κάνουν 
τη διαφορά.

Ελέγξτε την τριχοφυΐα σας. Η υπερτρίχωση είναι η ανάπτυξη 
τριχών σε ανεπιθύμητα μέρη, όπως στην πλάτη, στον λαιμό και 
ανάμεσα στα φρύδια. Απομακρύνετε την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα 
με τη βοήθεια αισθητικού για να αποφύγετε ερεθισμούς και 
τραυματισμούς. Συνοδέψτε την περιποίηση με ένα κομψό κούρεμα!

Ξεφορτωθείτε τα νεκρά κύτταρα. Με τη χρήση ειδικού 
απολεπιστικού προϊόντος, μόνο 2 φορές την εβδομάδα, 
απομακρύνετε από το δέρμα σας τα νεκρά κύτταρα και κερδίζετε 
μια πιο λαμπερή και ανανεωμένη εμφάνιση. Έτσι, τα σημάδια 
γήρανσης απαλύνονται και τα προϊόντα περιποίησης έχουν 
καλύτερη απόδοση. 

Δοκιμάστε μάσκες προσώπου. Μπορείτε να επιλέξετε μάσκα 
από μια τεράστια γκάμα δραστικών συστατικών: για αντιγήρανση, 
ενυδάτωση, αντιοξειδωτική προστασία, σμηγματορύθμιση και 
θρέψη. Δύο φορές την εβδομάδα αρκούν, για αποτελέσματα που 
αντέχουν στο χρόνο.

“Τα μάτια είναι ο καθρέπτης της ψυχής”. Διατηρήστε το βλέμμα 
σας φρέσκο και ενυδατωμένο με μια κρέμα ή έναν ορό ματιών.

Σωστή στοματική υγιεινή. Φροντίστε τις ανάγκες των δοντιών σας 
με εξειδικευμένα προϊόντα για ευαίσθητο σμάλτο, ουλίτιδα, πλάκα 
και τερηδόνα. Να βουρτσίζετε τα δόντια σας τουλάχιστον 1 φορά 
ανά 12ωρο και να επισκέπτεστε τον οδοντίατρό σας κάθε χρόνο. 

Φροντίστε να νύχια σας. Τα νύχια πρέπει να είναι κομμένα και 
καθαρά. Η αλλαγή του χρώματος ή η εμφάνιση ραβδώσεων μπορεί 
να είναι δείγματα κάποιας παθολογικής κατάστασης. Ειδικά, η 
περιοχή των ποδιών είναι επιρρεπής σε μυκητιάσεις. Εάν έχετε 
κάποια υποψία επισκεφτείτε άμεσα τον δερματολόγο σας. 

Φροντίστε για την υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής 
Χρησιμοποιείστε ειδικό καθαριστικό προϊόν με κατάλληλο pH και 
ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. 

Περιποιηθείτε σωστά τη γενειάδα σας. Μπορείτε να βρείτε 
εξειδικευμένες σειρές με προϊόντα που αφορούν αποκλειστικά 
τα γένια. Αρχικά, επιλέξτε ένα στυλ γενειάδας που θα ταιριάζει 
στο σχήμα του προσώπου σας και χρησιμοποιείστε προϊόντα 
καθαρισμού και έλαια περιποίησης συχνά μέσα στην εβδομάδα. 
Ειδικά χτενάκια και αξεσουάρ για τριμάρισμα, βοηθούν για ένα 
γρήγορο και εύκολο styling. 
Φροντίστε τον εαυτό σας και την υγεία σας με επισκέψεις σε 
ειδικούς γιατρούς και συμβουλευτείτε τον φαρμακοποιό σας. 
Η ομορφιά και η υγεία προέρχονται και από μέσα μας. Ρυθμίστε 
τη διατροφή σας και βρείτε λίγο χρόνο να αποφορτίζεστε από το 
στρες της καθημερινότητας. Η πρόληψη σε όλα τα επίπεδα είναι η 
καλύτερη αντιμετώπιση! 
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Γεωργία Γιαννουλάκη, Φαρμακοποιός φαρμακείου - μέλους Advance, Συστεγαζόμενα Φαρμακεία Ταγάρα Αναστασία - 
Γιαννουλάκη Γεωργία, Κατερίνη.

Συμβουλή

φέτος το φθινόπωρο!

Μ ετά από έστω και ολιγοήμερες 
καλοκαιρινές διακοπές, η επιστροφή 
σε μια καθημερινότητα με πολλές 
υποχρεώσεις και εξαντλητικά 

ωράρια, είναι σίγουρο ότι απαιτεί από τον 
καθένα μας μια αναπροσαρμογή στους 
ρυθμούς και τη διάθεσή μας. 
Η διατροφή μας ίσως αρχίσει να στερείται φρέσκων 
συστατικών ή σπιτικά μαγειρεμένων θρεπτικών γευμάτων, 
λόγω έλλειψης χρόνου για την προετοιμασία τους. Το 
καθημερινό στρες, η πολύωρη καθιστική εργασία, οι 
λιγοστές ώρες ύπνου και ποιοτικής ξεκούρασης, έχουν 
αντίκτυπο όχι μόνο στη διάθεσή μας, αλλά και στον 
οργανισμό μας και ειδικότερα στο ανοσοποιητικό μας 
σύστημα. Το φθινόπωρο, λοιπόν, είναι μια εποχή που μας 
βρίσκει συνήθως πιο ευάλωτους σε ιώσεις.
Ωστόσο, δεν χρειάζεται να αφήσουμε τον οργανισμό μας 
απροστάτευτο μπροστά σε τέτοιες προκλήσεις. Η επάρκεια 
σε συγκεκριμένες βιταμίνες, που εξασφαλίζεται μέσω μιας 
ισορροπημένης διατροφής και με την λήψη των κατάλληλων 
συμπληρωμάτων, μπορεί να βοηθήσει το ανοσοποιητικό 
να αντιμετωπίσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τις 
«απειλές». 
Παρακάτω θα αναφερθούμε κυρίως στις βιταμίνες C και D και 
τη σπουδαιότητά τους στην λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος, καθώς και ποια άλλα συστατικά μπορούν να 
γίνουν οι ισχυροί σύμμαχοι του οργανισμού μας.

Βιταμίνη C 
Η σημασία της για τον ανθρώπινο οργανισμό έχει 
αναγνωριστεί εδώ και 100 περίπου χρόνια. Είναι 
απαραίτητο μικροθρεπτικό συστατικό, με πληθώρα 
δράσεων στον οργανισμό, που σχετίζονται κυρίως με την 
ισχυρή αντιοξειδωτική της δράση. Η έλλειψη σε βιταμίνη C 
οδηγεί σε μια μεγαλύτερη ευαισθησία σε λοιμώξεις ενώ, η 
επιπλέον πρόσληψή της είναι ευεργετική στην πρόληψη και 
θεραπεία αναπνευστικών και συστηματικών μολύνσεων. 
Είναι ιδιαίτερα απαραίτητη στους καπνιστές, καθώς ένα 
μεγάλο μέρος της πρόσληψης της δυστυχώς καταστρέφεται 
με το κάπνισμα. 
Η πιο διαδεδομένη μορφή της βιταμίνης C, την οποία 
και συναντάμε στα φαρμακεία, είναι τα αναβράζοντα 
δισκία τα οποία διευκολύνουν στην καθημερινή της λήψη. 
Διατίθεται επίσης σε μασώμενα δισκία ή καταπινόμενες 
ταμπλέτες, τόσο στις συνθετικές μορφές όσο και σε 
σκευάσματα με βάση την ασερόλα ή το camu-camu.
Για την αύξηση της απορρόφησής της, ή για να γίνει 
καλύτερα ανεκτή σε περιπτώσεις γαστρικής ευαισθησίας, 
την προτιμούμε στην εστερική της μορφή ή φόρμουλες 
βραδείας αποδέσμευσης. Η παρουσία βιοφλαβονοειδών 
όπως η ρουτίνη και η κουερσετίνη παρέχει ενισχυμένη 
αντιοξειδωτική προστασία και βελτίωση της ελαστικότητας 
των τοιχωμάτων των αγγείων. 
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Βιταμίνη D 
Στην ουσία πρόκειται για δύο διαφορετικές 
βιταμίνες, την D2 εργοκαλσιφερόλη και την D3 
χοληκαλσιφερόλη. Αναφερόμαστε κυρίως στην D3 
μορφή γιατί φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερη ικανότητα 
απορρόφησης και ενισχυμένη δράση έναντι της D2. 
Αν και η γνωστότερη δράση της συνδέεται με την 
ενίσχυση της απορρόφησης του ασβεστίου και συνεπώς 
κατά της οστεοπόρωσης και άλλων μυοσκελετικών 
προβλημάτων, τα τελευταία χρόνια έχει μελετηθεί και 
τονιστεί η αξία της στη λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Φαίνεται ότι μέσω κάποιων μηχανισμών 
η βιταμίνη D μπορεί να ελαττώσει τους ρυθμούς 
αναπαραγωγής ιών. 

Η έλλειψή της βιταμίνης D, καθιστά τον οργανισμό 
πιο ευάλωτο σε προσβολή από τον ιό της γρίπης και 
συνδέεται με εκδήλωση σοβαρότερων συμπτωμάτων 
μολύνσεων του αναπνευστικού. Η επάρκειά της μέσω 
της φυσικής σύνθεσής της από την έκθεση στον ήλιο 
δεν επιτυγχάνεται εύκολα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς, ακόμα και στους Μεσογειακούς λαούς. 

Συνεπώς είναι πολύ σημαντική η λήψη ενός 
συμπληρώματος, ειδικά από ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού, για να εξασφαλίσουμε όλα τα ευεργετικά 
της οφέλη. Τη βρίσκουμε σε δισκία και κάψουλες, σε 
υπογλώσσια spray ή σε υγρή μορφή, σε ελαιώδη 
φορέα.

Ψευδάργυρος, Zn (Zinc) 
Ιχνοστοιχείο απαραίτητο για κάθε έμβιο οργανισμό. Στον 
άνθρωπο είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το νευρικό, 
το αναπαραγωγικό και το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ 
συμβάλλει στην επούλωση των ιστών, την ενίσχυση 
της γονιμότητας και την παραγωγή κολλαγόνου. 
Έχει αντι-ιικές ιδιότητες και ενισχύει την άμυνα 
ενάντια σε λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος. Εκτός από ταμπλέτες και αναβράζοντα 
δισκία, τον βρίσκουμε και σε παστίλιες (συνήθως 
σε συνδυασμό και με βιταμίνη C) που ευνοούν την 
άμεση απορρόφησή του από τον στοματικό βλεννογόνο, 
αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητά του στην 
αντιμετώπιση του πονόλαιμου και ενδεχομένως στην 
απώλεια γεύσης. 

Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν αρκετά φυτικά 
συστατικά με γνωστές δράσεις στην ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού συστήματος. Η εχινάκεια και 
η πρόπολη αποτελούν τα βασικότερα, καθώς οι 
αντιμικροβιακές και αντι-ιικές τους ιδιότητες είναι 
περισσότερο μελετημένες και αποδεδειγμένες. 

Εχινάκεια
Η εχινάκεια είναι βότανο που απαντάται σε εννέα 
διαφορετικά είδη, ωστόσο δύο από αυτά (E. pur-
purea, E. angustifolia) χρησιμοποιούνται σε πληθώρα 
σκευασμάτων. Οι φαρμακολογικές ιδιότητες της 
εχινάκειας την καθιστούν πολύτιμη ως υποστηρικτική 
θεραπεία για την αντιμετώπιση του κοινού 
κρυολογήματος και άλλων ιώσεων, καθώς μειώνει 
την ένταση και τη διάρκεια των συμπτωμάτων αλλά 
και τη φλεγμονή. Τη βρίσκουμε σε μορφή ταμπλέτας, 
βάμματος (εκχύλισμα), spray για το λαιμό ή παστίλιες, 
αναβράζοντα δισκία, αλλά και σε ρινικά spray για 
αποσυμφόρηση σε περιπτώσεις κρυολογήματος. Η 
μακροχρόνια λήψη της για την πρόληψη ή αντιμετώπιση 
λοιμώξεων και ιώσεων πρέπει να διακόπτεται ανα 15 
ημέρες περίπου, και να αποφεύγεται από ασθενείς με 
αυτοάνοσα νοσήματα ή με αλλεργίες.

Πρόπολη
Η πρόπολη, προϊόν των μελισσών, είναι γνωστή από 
την αρχαιότητα για τις ιδιότητές της. Σήμερα γνωρίζουμε 
ότι ενεργοποιεί την παραγωγή αντισωμάτων, δρα 
ανοσορυθμιστικά και ως αντιφλεγμονώδες και 
μπορεί να λειτουργήσει ως αντιμικροβιακό, αντιικό 
και αντιμυκητισιακό. Η δράση της πιθανόν οφείλεται 
στην παρουσία φαινολών και φλαβονοειδών, και έχει 
αρχίσει να μελετάται η κυτταροτοξική της δράση ως 
πιθανόν ευεργετική στην θεραπεία κάποιων μορφών 
καρκίνου. Πολύ συχνά θα την βρούμε σε σιρόπια και 
καραμέλες ή spray για τον πονόλαιμο, καθώς και σε 
καθαρό βάμμα. Για την δράση της ως αντιμικροβιακό 
και αντι-ιικό μπορούμε επίσης να τη χρησιμοποιήσουμε 
και τοπικά, σε κρέμα ή σε διάλυμα, σε επιχείλιο έρπητα, 
σπυράκια ακμής, ή σε εξωτερική ωτίτιδα. Η χρήση της 
ενέχει κάποιες πιθανότητες αλλεργικών εκδηλώσεων, 
οπότε σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων συμπτωμάτων 
διακόπτουμε την χρήση.

Σαμπούκο
Τέλος, να αναφέρουμε και τον σαμπούκο, Sambucus 
nigra, ή αλλιώς κουφοξυλιά. Ο καρπός αυτού του 
θάμνου μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια και την ένταση 
των συμπτωμάτων ενός κρυολογήματος (όπως τον 
πυρετό, τον βήχα, τη ρινική συμφόρηση). Θα τον βρούμε 
σε αρκετά σκευάσματα, συνήθως μαζί με βιταμίνη C, 
ψευδάργυρο και πρόπολη, ή και μόνο του - μπορεί 
επάξια να αντικαταστήσει την χρήση των φαρμακευτικών 
προϊόντων για το συνάχι, χωρίς παρενέργειες.
Εφοδιαστείτε με τα απαραίτητα, φροντίστε την διατροφή, 
την ξεκούραση και την ψυχική σας υγεία, και καλό 
φθινόπωρο! 
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Ελένη Τουρλούκη, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Life & Business Coach,  
www.createthelifeyoudesire.gr, FB: Create the Life You Desire Eleni.coach4u, Ig: elenitrl

Παιδί

Φθινόπωρο,

επιστροφή  
&  
προσαρμογή

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου. Ώρα 21.48 
και το κλίμα ήδη φορτισμένο από τη φασαρία που μυρίζεσαι πως κοντοζυγώνει. 
• «Ώρα για ύπνο, παιδιά, μην το ξαναπώ!», λες με τον τόνο ανεβασμένο. 
• «Κι επισήμως τα κεφάλια μέσα», μουρμουρίζεις ίσα για να μη σε ακούσουν. 
Πόσες φορές άλλωστε δεν είχες ακούσει τη συγκεκριμένη ατάκα από τους δικούς σου γονείς με την έναρξη του μήνα που 
σηματοδοτεί κι επίσημα το τέλος της -για κάποιους- ωραιότερης εποχής; 
Η αλήθεια είναι πως όταν μιλάμε για τον Σεπτέμβριο του 2022, με ήδη δυο χειμώνες καραντίνας στο ενεργητικό μας και 
μια διατριβή στην αποκοινωνικοποίηση, το «επιστροφή στην καθημερινότητα» φαντάζει άθλος. Μεγάλωσε τόσο μέσα μας 
η ανάγκη για διακοπές, ξεγνοιασιά, επαφή με γνωστούς κι άγνωστους που η λέξη «προσαρμογή» μοιάζει λίγο με αόρατο 
εχθρό. Μήπως όμως δεν είναι; 

Πότε προσαρμόζεται κάποιος εύκολα;
Όταν νιώσει ότι εκεί που επιστρέφει θα περάσει καλά, όταν βρει λύσεις για όσα τον δυσκολεύουν, όταν πέσει σ’ επίπεδα 
άγχους ή βρει τον τρόπο να το μετατρέψει σε κάτι παραγωγικό, όταν βρει ενέργεια, κίνητρο, ανεβάσει την ψυχολογία του, 
νιώσει ότι του αρέσει η καθημερινότητά του. Όλα τα παραπάνω ισχύουν τι και αν είσαι τριάντα, εξήντα, ή επτά ετών. 
Πού βρίσκεται η μόνη διαφορά; Στο ότι το παιδί έχει την έμφυτη τάση ν’ αντανακλά τη στάση του γονιού. Με απλά λόγια, 
αν θες το παιδί σου να μπει στον Σεπτέμβρη με όρεξη, το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να κάνεις κι εσύ. Ας μην έχουμε αυταπάτες… 
δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν όμως πρακτικά «εργαλεία» που μπορούν να σε βοηθήσουν. Πάμε να δούμε ένα από αυτά;
Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του Σεπτέμβρη είναι ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον Αύγουστο. Το καλοκαίρι μπορεί 
να πέρασε αλλά οι επιδράσεις του δίνουν ακόμα το παρών. Η πολλή κούραση έχει φύγει, το μυαλό είναι ίσως στην πιο 
καθαρή στιγμή της χρονιάς. Είναι ο καλύτερος μήνας για ένα brainstorming αυτοκριτικής κι αυτοβελτίωσης. Κι επειδή 
κάθε brainstorming προϋποθέτει μολύβι και χαρτί, ας πάρουμε κι εμείς από ένα κι ας ξεκινήσουμε. 
Τι θέλουμε να καταγράψουμε; Όσα μας δυσκόλεψαν το περσινό φθινόπωρο, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε σχέση με 
το παιδί ή τα παιδιά μας. Αυτό θα βοηθήσει να μην πέσουμε στα ίδια λάθη. H καταγραφή όμως από μόνη της δε θα καταφέρει 
και πολλά. Ας εστιάσουμε στο επόμενο βήμα. 
Μόλις η λίστα μας είναι έτοιμη, παίρνουμε μερικές νέες λευκές κόλλες χαρτί και φτιάχνουμε πέντε στήλες για συμπεριφορές 
που έχουμε και που σχετίζονται με τα προβλήματα που γράψαμε. Συμπεριφορές που θα βοηθούσε να σταματήσουμε 
τελείως, να κάνουμε λιγότερο, να κρατήσουμε ακριβώς ίδιες, να κάνουμε περισσότερο, να ξεκινήσουμε. Μία σελίδα 
ανά πρόβλημα, που θα μοιάζει κάπως έτσι:
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Ξεκινάμε να συμπληρώνουμε; 
Ας πάρουμε για παράδειγμα τον βραδινό ύπνο. Πρώτα πρέπει να εντοπίσουμε τι κάνουμε καλά και θέλουμε να το 
κρατήσουμε, γιατί λειτουργεί! Στη συνέχεια ποια σημεία της δικής μας συμπεριφοράς χρειάζονται βελτίωση. Όπως 
είπαμε και πριν, τα παιδιά έχουν την τάση να αντανακλούν και να μιμούνται. Αν τους στερηθεί αυτή η 
δυνατότητα αντιδρούν. Πρακτικά αυτό σημαίνει, πως δε γίνεται, για παράδειγμα, να λες στο 
παιδί να κοιμηθεί στις δέκα ενώ εσύ μένεις ξύπνιος μέχρι τις τέσσερις το ξημέρωμα, 
αναμένοντας ότι εκείνο θα υπακούσει πειθήνια. 
«Μα, αν πέσει για ύπνο όντως στις δέκα δε θα μάθει ποτέ τι ώρα κοιμήθηκα 
εγώ»· εδώ γελιέσαι. Ίσως να μην ξέρει αν κοιμήθηκες στις τρεις, στις 
τέσσερις ή στις πέντε, μα θα του πάρει μία μονάχα ματιά για να 

καταλάβει αν είσαι ξενυχτισμένος ή όχι. Και τη δική σου στάση θα 
υιοθετήσει κι εκείνο. 



Κάτι σημαντικό καθώς σημειώνουμε είναι να μην εστιάσουμε στη δυσκολία, αλλά να αναγνωρίσουμε 
αυτά που πραγματικά είναι σημαντικά. Με όλα τα παραπάνω υπόψιν, ας δούμε το παράδειγμα ενός 
συμπληρωμένου πίνακα: 
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Ο πίνακας από μόνος του είναι ικανός να σ’ ενεργοποιήσει. Ρυθμίζει το άγχος. Βάζει σε μια σειρά το 
πρόβλημα και σου δίνει ξεκάθαρη εικόνα, για να βρεις λύσεις. 
Μερικές ακόμα ιδέες για σχετικούς πίνακες
1. Ο τρόπος έκφρασης μπροστά στο παιδί και το κανάλι επικοινωνίας σας.
2. Η οργάνωση της καθημερινότητας και οι κοινές μας ώρες και ασχολίες.
3. Η ισορροπία μεταξύ σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων…και η λίστα δεν έχει τελειωμό, 
αφού η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να βοηθήσει σε κάθε σχετικό θέμα που προκύπτει.
Το σημείο κλειδί είναι να θέτω ρεαλιστικούς στόχους. Είναι εύκολο το να πιάσω ένα χαρτί 
και να γράψω επάνω του στόχους που αγγίζουν ουρανό. Είναι επίσης εύκολο μετά να το 
πάρω στα χέρια μου, να το καρφιτσώσω σ’ έναν πίνακα κι αφού το δω καλά-καλά να πέσω 
σε απόλυτη αδράνεια. Το να μάθω να ρυθμίζω ωστόσο το επίπεδο των απαιτήσεων είναι 
πρόκληση. Αποδέξου την!
Ας μην ξεχνάμε
Το σπίτι δε θέλει τιμωρίες και παιχνίδια εξουσίας. Ακόμα κι αν καταφέρεις να κερδίσεις σε αυτά, 
πάντα θα ‘χεις ταυτόχρονα χάσει. Βάλε όρια πρώτα σε σένα κι έπειτα απαίτησε από το παιδί 
ν’ ακολουθήσει. 
Επίσης μην ξεχνάς ότι δεν μπορείς να αναμένεις πράγματα που εσύ του «έμαθες» να 
μην κάνει. Η υπευθυνότητα για παράδειγμα δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο του χειμώνα. Ίσως το 
καλοκαίρι να μην έχει διαβάσματα και σχολεία, αλλά γιατί να μην αναθέσεις στο παιδί να ετοιμάζει μια 
τσάντα θαλάσσης από το βράδυ, να αναλάβει μια μικρή λίστα με ψώνια ή να διαβάζει τα μεσημέρια 
ένα εξωσχολικό βιβλίο; Μικρές ασκήσεις υπευθυνότητας που όμως εντυπώνουν την έννοια στο μυαλό 
του σωστά.
Τέλος, ας μην ξεχνάμε: Το τι γράφει το ημερολόγιο και το θερμόμετρο, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι 
πάντα η καλύτερη στιγμή για να χτίσουμε τις προϋποθέσεις για ενεργητική ακρόαση και να ανοίξουμε 
ένα καλύτερο κανάλι επικοινωνίας. 
Ας σταματήσουμε τα «όχι» χωρίς συζήτηση. Ας σταματήσουμε τα «ναι» που έρχονται επειδή δεν 
μπορούμε να διαχειριστούμε αντιδράσεις. Ας μάθουμε να ακούμε, να βλέπουμε, να βελτιώνουμε 
και να βελτιωνόμαστε.
Όταν ο Σεπτέμβρης, ο Νοέμβρης ή ο Γενάρης μας «χτυπήσουν κατακέφαλα», υπάρχει πάντα περιθώριο 
για μια μικρή, έστω και μονοήμερη, απόδραση που θα μας θυμίσει κάτι από καλοκαίρι. 
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Το σχολείο λειτουργεί για τα παιδιά ως το συνοδευτικό 
στάδιο για την μετάβαση από την οικογένεια στην 
κοινωνία. 

Στο οικογενειακό περιβάλλον χτίζεται η προσωπικότητα 
του παιδιού. 

Στο σχολείο καθρεπτίζεται όλη η εμπειρία των πρώτων 
χρόνων του παιδιού με τους «σημαντικούς άλλους». 

Με λίγα λόγια το παιδί θα μεταφέρει στο σχολείο ότι έχει 
λάβει από τους γονείς του. Αυτό άλλωστε είναι το οικείο 
του, το γνώριμο του, το βίωμα του, η «μαθημένη» του 
κατάσταση. 

Συναισθήματα και συμπεριφορές παιδιών
Η ηρεμία και η χαρά είναι η φυσική κατάσταση του 
ανθρώπου. Είναι το συναίσθημα που παρέχει ασφάλεια. 
Νοιώθουν όμως όλα τα παιδιά ασφαλή; Έχουν μεταδώσει 
όλοι οι γονείς αυτήν την ηρεμία που χρειάζονται τα παιδιά; 
Στο σχολείο συναντάμε παιδιά που:

1

Δυσκολεύονται να ακολουθήσουν κανόνες

2

Προκαλούν φασαρίες

3

Εκδηλώνουν επιθετικότητα.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν δύσκολες συμπροφορές, που 
οι δάσκαλοι καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά και 
οι οποίες σαφώς και δυσχεραίνουν το παιδαγωγικό τους 
έργο. Τι συμβαίνει όμως και αυτά τα παιδία συμπεριφέρονται 
με έντονο θυμό και βία; Επιλέγουν αυτές τις συμπεριφορές 
ή απορρέουν αβίαστα; Πώς διαμορφώνεται η θέση αυτών 
των παιδιών στην σχολική κοινότητα; Ποια η αντίδραση των 
υπολοίπων; Που «βρίσκονται» μέσα σε όλο αυτό οι γονείς; 

Ας εξετάσουμε κάποιες κατηγορίες.
Παιδιά που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες, 
που διασπάται εύκολα η προσοχή τους ή κινούνται 
διαρκώς, τείνουν να δυσκολεύονται και στα εξής: 
Να ακολουθήσουν κανόνες
Να προσαρμοστούν σε ένα οριοθετημένο πλαίσιο
Να συνεργάζονται ομαδικά.
Οι δυσκολίες αυτές τα παρουσιάζουν ως τους «ταραξίες» 
μέσα και έξω από την σχολική κοινότητα. Στην 
πραγματικότητα αυτά τα παιδιά νοιώθουν ανεπαρκή και 
επιζητούν την προσοχή με άλλους τρόπους.
Παιδιά που βιώνουν την κακή σχέση των γονέων. 
Κάποιοι γονείς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τους με 
συγκρούσεις, ένταση και επιθετικότητα. Τα παιδιά τείνουν 

να αντιγράφουν αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και να τον 
αναπαράγουν στο περιβάλλον του σχολείου.
Παιδιά που δέχονται τη βία από την πλευρά των γονιών 
τους. Θυμωμένοι γονείς = θυμωμένα παιδιά. Πρόκειται 
για παιδιά παραμελημένα, που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει 
ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα στα ίδια και τους 
γονείς τους. Όντας συναισθηματικά ανασφαλή, επιλέγουν 
να αντιδρούν με θόρυβο προκειμένου να εισπράξουν 
προσοχή, ακόμη και αρνητική. Η παραμέληση πολλές φορές 
συνδέεται με αλόγιστη χρήση οθονών, κυρίως βίαιων 
βιντεοπαιχνιδιών. Οι συνέπειες για τη ψυχική υγεία των 
παιδιών είναι ανυπολόγιστες. Οι συνέπειες στο σχολείο και 
την κοινωνία, επίσης δραματικές.
Παιδιά που δεν κοινωνικοποιήθηκαν στην παιδική 
ηλικία. Ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι κοινωνικό ον. Τα 
παιδιά κοινωνικοποιούνται από τη στιγμή της γέννησης 
τους. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ανάγκη από την παρέα 
συνομήλικων παιδιών, να έρχονται σε επαφή και να 
επικοινωνούν μέσω του παιχνιδιού. Έτσι, εκπαιδεύονται 
στις κοινωνικές νόρμες και γνωρίζουν τα όρια τους. 

Ποιος ο ρόλος του σχολείου και της 
εκπαιδευτικής κοινότητας; 
Τα παιδιά «θύματα» πρέπει να μιλάνε και να ενημερώνουν 
τους παιδαγωγούς και τους γονείς για ότι συμβαίνει. 
Τίποτα δεν είναι μη αξιολογήσιμο. 
Η σχολική κοινότητα χρειάζεται να είναι ευαισθητοποιημένη 
σε τέτοιου είδους ψυχικές καταστάσεις. Οφείλει να καλεί 
τους γονείς προς ενημέρωση και καθοδήγηση, ώστε να 
προλαμβάνονται τα χειρότερα. 
Γονείς και εκπαιδευτικοί καλούνται να επικοινωνούν και 
να συνεργάζονται. Όπως υφίσταται η επικοινωνία για τη 
μαθησιακή αξιολόγηση του παιδιού, αντίστοιχη βαρύτητα θα 
πρέπει να δίνεται και στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς.

Σχολικός Ψυχολόγος 
Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου είναι πρώτιστής 
σημασίας. Είναι ο πλέον αρμόδιος να διαχειριστεί τέτοιου 
είδους καταστάσεις. Ομιλίες και ομάδες γονέων επίσης 
μπορούν να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους 
γονείς με άξονα το «ΑΝΑΤΡΕΦΩ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΩΝΩ».
Τέλος, όταν οι δυσκολίες δυσχεραίνουν την ποιότητα της 
καθημερινότητας, κρίνεται απαραίτητη η συμβουλευτική και 
η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση.
Όλα τα παιδιά χρειάζονται μια τεράστια αγκαλιά. Αυτό 
ονομάζεται με μια λέξη ΑΠΟΔΟΧΗ.
Όταν ο ενήλικας δίνει την αποδοχή τότε και το παιδί θα την 
δώσει σε κάποιο άλλο παιδί. Η ταμπέλα είναι αγκάθι στην 
παιδική ψυχή. 
Ας κρατήσουμε όλοι στο μυαλό μας ότι τα παιδιά 
….χρειάζονται ΑΓΑΠΗ, ΝΟΙΑΞΙΜΟ, ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΓΙΗ 
ΠΡΟΤΥΠΑ. Καλή σχολική χρονιά! 
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Ταραξίας  
του 
σχολείου

Ψυχολογία

Τ ο Σχολείο αποτελεί για τα παιδιά μια δεύτερη 
οικογένειά. Τα παιδιά αποχωρίζονται τη φυσική τους 
οικογένεια για να ενταχθούν σε ένα νέο περιβάλλον 
στο οποίο, χρειάζεται σταδιακά να προσαρμοστούν. 

Αυτό κάνει ιδιαίτερα επιτακτική την ανάγκη για ένα 
ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, στο οποίο τα παιδιά θα πρέπει να 
νοιώθουν ασφαλή και οικεία.

… ή κάτι άλλο;
Καλλιόπη Κρανιώτη, Ψυχολόγος Πανεπιστημίου Κρήτης, Ψυχοθεραπεία παιδιών - 
Συμβουλευτική Γονέων, Συνεργάτης Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου Κλειδιά Ζωής. 
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Διατροφή

Τ α σχολικά κουδούνια χτύπησαν και όλοι οι γονείς καλούνται να απαντήσουν όπως κάθε νέα 
σχολική χρονιά στο ερώτημα των παιδιών τους «Μαμά τι να πάρω μαζί μου στο σχολείο;»
Σε αυτό το άρθρο φροντίζουμε τις μανούλες και ειδικά τις «αγχωμένες» μανούλες, που κάθε 
μέρα αναρωτιούνται τι κολατσιό να δώσουν στα παιδιά τους, που να είναι θρεπτικό αλλά και 

εύκολο στην προετοιμασία του.

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

για το σχολείο
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Το καλύτερο κολλαγόνο;
Το δικό σας. Ενισχύστε το.

N°1
  σειρά αντιγήρανσης 
 στη Γαλλία *

*GERSDATA – SOG EARLY – Κατηγορία περιποίησης προσώπου – Υποκατηγορία Αντιγήρανση – με βάσει τις πωλήσεις από το κανάλι πωλήσεων του φαρμακείου – στη Γαλλία – στο CMA τον Ιανουάριο 2022.  
**Ενισχυμένο vegan κολλαγόνο + Ρεσβερατρόλη + Υαλουρονικό οξύ. ***Κλινικό τεστ: % ικανοποίησης, 42 γυναίκες, 56 ημέρες.

Κατατεθειμένη πατέντα 
Ενισχυμένο Vegan  
Κολλαγόνο**

Σφριγηλή επιδερμίδα 95%***

Τορτίγια με ομελέτα 

φούρνου
Φτιάξτε σε ένα πυρέξ ομελέτα με 

λαχανικά και τυράκι τριμμένο. Σε 

μια τορτίγια ολικής άλεσης, βάλτε 

ένα τετράγωνο κομμάτι ομελέτα και 

μαρούλι ή ντομάτα και τυλίξτε σε 

σάντουιτς. 

Τορτίγια χωριάτικη 
Σε μία τορτίγια ολικής βάλτε 
λίγο πατέ ελιάς, ντομάτα, τυρί 
φέτα τριμμένη και λίγη ρίγανη 
προαιρετικά.

Σάντουιτς με 

αυγοσαλάτα
Σε ένα πιάτο λιώστε μισό ώριμο 

αβοκάντο και ένα αυγό βραστό. 

Προσθέστε λίγο αλάτι, χυμό 

λεμονιού, λίγη γλυκιά πάπρικα 

και 1 κ.σ γιαούρτι στραγγιστό 

και ανακατέψτε καλά. Φτιάξτε 

σαντουιτσάκι με ψωμί ολικής 

άλεσης. 

Σάντουιτς με 
φυστικοβούτυρο και 
μαρμελάδα 
Φτιάξτε σαντουιτσάκι με ψωμί ολικής 
άλεσης. Αλείψτε την μία φέτα με τραγανό 
φυστικοβούτυρο και την άλλη με 
μαρμελάδα φρούτων χωρίς ζάχαρη της 
επιλογής σας. Για μια ακόμη πιο υγιεινή 
εκδοχή αντικαταστήστε την μαρμελάδα 
με ροδέλες φρέσκου φρούτου όπως 
μπανάνα ή φράουλα.

Τυροπιτάκια κουρού 

Συνδυάστε 2 τυροπιτάκια 

κουρού ολικής άλεσης με λίγα 

τοματίνια ή καρότο σε στικ ή 

αγγούρι σε στικ. 

Σουβλάκια φρούτων με 

γραβιέρα ή κίτρινο τυρί 

Φτιάξτε σουβλάκια με φρούτα 

και κυβάκια γραβιέρας ή άλλου 

τυριού. Μια ωραία επιλογή 

είναι τα σουβλάκια σταφύλι – 

γραβιέρα. 

Κουλούρι γεμιστό 
Ανοίξτε ένα κουλούρι ολικής 
ή πολύσπορο στην μέση και 
γεμίστε το με:
-  Τυρί κρέμα χαμηλών 

λιπαρών και ντομάτα ή 
αγγούρι 

-  Ταχίνι ολικής, μέλι και 
κανέλα

- Βούτυρο καρπών με κακάο
-  Αβοκάντο λιωμένο και 

κασέρι ή τυρί.

Καλή σχολική χρονιά σε όλους! 
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Πρόταση

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ 

 

 
 

*Κλινική μελέτη, χρησιμοποιήθηκε ως μονοθεραπεία σε 32
ασθενείς με ακμή ηλικίας 15/30 χρόνια μετά από
6 εβδομάδες χρήσης.
Εφαρμογή του Phys-AC GLOBAL μία φορά την ημέρα

 

Phys-AC
ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΜΕ ΤΑΣΗ ΑΚΜΗΣ 

 

-61%  μαύρα στίγματα
Εξυγίανση και ενυδάτωση
για το δέρμα

*

A-Derma Greece aderma.greece

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

Κ αλωσορίζουμε 
το Φθινόπωρο 
με ρομαντική και 
χουχουλιάρικη 

διάθεση. Έφτασε η εποχή 
που δημιουργούμε cozy 
ατμόσφαιρα και ετοιμαζόμαστε 
για ολονύκτιες βραδιές 
ταινιών. Καθίστε λοιπόν 
αναπαυτικά στον καναπέ σας, 
ανάψτε κεράκια, πάρτε την 
κουβερτούλα σας και ας δούμε 
παρέα 10 υγιεινές επιλογές για 
τσιμπολόγημα μπροστά στην 
τηλεόραση! 

Pop corn
Φτιάξτε τα δικά σας σπιτικά pop corn και αντικαταστήστε 
το βούτυρο με ελαιόλαδο. Επίσης αντί για αλάτι, χρησι-
μοποιήστε διάφορα μπαχαρικά όπως πάπρικα ή κάρυ. 

Ψητά ρεβίθια
Σε ένα ταψάκι με λαδόκολλα απλώστε ρεβίθια που πρώτα 
τα έχετε βράσει και τα έχετε στεγνώσει καλά. Αρωματίστε 
με ξύσμα λεμονιού ή λάιμ, λίγες σταγόνες ελαιόλαδο και 
μπαχαρικά όπως πάπρικα, κάρυ ή ρίγανη. Ψήστε μέχρι να 
γίνουν τραγανά!

Φασόλια σόγιας
Βράζετε μέχρι να μαλακώσουν και σερβίρετε με λίγο χοντρό 
αλάτι. 

Πιτσάκια μελιτζάνας
Σε λαδόκολλα απλώστε ροδέλες μελιτζάνας και ψήστε μέχρι 
να μαλακώσουν. Βγάλτε από τον φούρνο και προσθέστε πάνω 
σε κάθε ροδέλα μία ροδέλα ντομάτας ή λίγο τοματοπελτέ. 
Προσθέστε τριμμένο κασέρι και αν επιθυμείτε γαλοπούλα 
σε κυβάκια. Αρωματίστε με λίγη ρίγανη και ψήστε μέχρι να 
λιώσει το κασέρι. 

Ψητά ή ωμά στικ λαχανικών
Κόψτε σε στικ καρότο, πιπεριές, γλυκοπατάτες και 
κολοκυθάκια. Βάλτε τα σε ένα μπολ με 1 κ.σ ελαιόλαδο, 
λίγο αλάτι, μπαχαρικά της επιλογής σας και 2 κ.σ παρμεζάνα 
τριμμένη ή panco. 
Απλώστε τα ομοιόμορφα σε ταψί με λαδόκολλα 
και ψήστε μέχρι να γίνουν τραγανά. Συνοδέψτε με 
ντιπ γιαουρτιού (ανακατέψτε στραγγιστό γιαούρτι 
χαμηλών λιπαρών με βότανα). 

Μπορείτε να φτιάξετε μια πιατέλα με ωμά λαχανικά. Βάλτε 
τοματίνια, αγγούρι, καρότο, ραπανάκια και πιπεριές. 
Συνοδέψτε με ντιπ γιαουρτιού. 

Κολοκυθάκια ψητά με τζατζίκι
Κόψτε τα κολοκυθάκια σε λεπτές ροδέλες και απλώστε τες 
σε ταψί με λαδόκολλα. Ψήστε μέχρι να γίνουν τραγανά. 
Συνοδέψτε με σπιτικό τζατζίκι.

Donut μήλου
Κόψτε μήλα κόκκινα και πράσινα σε ροδέλες. Καλύψτε την 
επιφάνεια κάθε ροδέλας με ½ κουταλιά βούτυρο καρπών. 
Πασπαλίστε με λίγα δάκρυα κουβερτούρας ή ινδοκάρυδο 
ή ωμούς ξηρούς καρπούς τριμμένους ή λίγη τρούφα ή λίγο 
τριμμένο μπισκότο. 

Σουβλάκια φρούτων
Φτιάξτε σουβλάκια με κομμάτια από διάφορα φρούτα. 
Συνοδέψετε τα με μαύρη σοκολάτα λιωμένη. 

Γλυκό σούσι
Σε τορτίγια απλώστε αμυγδαλοβούτυρο με κακάο ή άλλο 
βούτυρο καρπών της επιλογής σας. Προσθέστε μια ολόκληρη 
μπανάνα και τυλίξτε να δημιουργηθεί ένα ρολάκι. Κόψτε σε 
μικρές ροδέλες όπως το σούσι. 

Ψητό μήλο ή ροδάκινο
Κόψτε ένα μήλο ή ένα ροδάκινο στην μέση και αφαιρέστε τους 
σπόρους ή το κουκούτσι. Βάλτε σε ταψάκι και πασπαλίστε με 

λίγο μέλι. Ψήστε για περίπου 30΄ μέχρι να καραμελώσει. 
Σερβίρετε με κανέλα και τριμμένους ανάλατους ξηρούς 
καρπούς. 

Καλή απόλαυση! 



O ι κοιλιακοί είναι ένα παρεξηγημένο 
σημείο καθότι οι περισσότεροι πιστεύουν 
ότι με την γυμναστική θα μπορέσουν 
να αποκτήσουν γράμμωση στο σημείο. 

Ερμηνεύοντας το ρητό «οι κοιλιακοί γίνονται 
στην κουζίνα και όχι στο γυμναστήριο» θέλουμε 
να τονίσουμε ότι για να επιτύχετε γραμμωμένους 
κοιλιακούς πρέπει να ακολουθήσετε ένα 
οργανωμένο σχέδιο. Το σχέδιο περιλαμβάνει 
άσκηση - διατροφή και ξεκούραση. Κάνοντας 
κοιλιακούς σε καμία περίπτωση δεν ξεφορτώνεστε 
το λίπος στην περιοχή της κοιλιάς. Θα πρέπει να 
συνδυάσετε την άσκηση με έναν υγιεινό τρόπο 
διατροφής που θα περιλαμβάνει πέντε μικρά γεύματα: 
πρωινό - δεκατιανό - μεσημεριανό - απογευματινό 
και βραδινό. Μην ξεχνάτε να πίνετε 3-4 λίτρα νερό.
Σας προτείνουμε μια σειρά ασκήσεων σε 3-4 
επαναλήψεις την εβδομάδα, όχι μόνο για να επιτύχετε 
το πολυπόθητο six pack αλλά γιατί πέρα από την 
εμφάνιση, οι κοιλιακοί μύες παίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη σωστή λειτουργία της σπονδυλικής στήλης 
και των ζωτικών οργάνων. Ακολουθώντας το 
παρακάτω πρόγραμμα, συνδυάζοντάς το με σωστή 
διατροφή και επιδεικνύοντας μεθοδικότητα και 

υπομονή, θα δείτε αποτελέσματα! 
Καλή αρχή λοιπόν σε όλους, 
αρχάριους και μη.  
Πάμε να ξεκινήσουμε;

1  Επιτόπιο τρέξιμο - γόνατα χαμηλά

2  Στροφές κορμού από κάθισμα

3  Πλάγιο γλίστρημα σώματος από όρθια θέση

4  Κάμψη - Έκταση κορμού από όρθια θέση

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.

τους 
κοιλιακούς 
μας

Fitness

Γυμνάζουμε...
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5  Ροκανίσματα κοιλιάς από ύπτια θέση 

6  Ροκανίσματα κοιλιάς με πόδια τραπεζάκι

7  Ροκανίσματα - ποδήλατο

8  Στήριξη κορμού στους αγκώνες - χαμηλή σανίδα

9  Εναλλάξ στροφές κορμού

10   Πλαϊνή στήριξη στον δεξιό αγκώνα (πλαϊνή δεξιά 
σανίδα) 

11   Πλαϊνή στήριξη στον αριστερό αγκώνα (πλαϊνή 
αριστερή σανίδα) 

12   Ανέβασμα κορμού από ύπτια θέση με τεντωμένα 
πόδια

13  Άρσεις άνω κορμού σε στρώμα

14   Ενδυνάμωση ραχιαίων στο στρώμα (Άρσεις άνω - 
κάτω άκρων)

30́΄

30́΄

30́΄ 10́΄

/Advance pharmacies /advancepharmaciesPowered by

Scan here...για να δεις τις ασκήσεις

5

1

9

7

12

6

10

8

14

Μιλπάνης Κωνσταντίνος & Μενδρινός Νίκος,  
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ, fb: Active4life



37 Vitalité36 Vitalité

Μέλασμα

Υγεία

Ο όρος μέλασμα ή χλόασμα (ή πανάδες - ως πιο 
προσφιλής όρος στον κόσμο), ετυμολογικά 
προέρχεται από την αρχαία Ελληνική λέξη 
μέλας, δηλαδή μαύρος. Αποτελεί μια επίκτητη 

δερματοπάθεια που χαρακτηρίζεται από συμμετρική 
κηλιδώδη υπερμελάγχρωση, δηλαδή βλάβες καφέ ή 
κίτρινο-γκρίζες ή σκούρο-καφέ-κόκκινου χρώματος 
με ασαφή όρια, που δεν έχουν άλλα συμπτώματα, 
αλλά ενοχλούν αισθητικά. Αναπτύσσονται κυρίως στο 
πρόσωπο, στο λαιμό και στα χέρια και σπανιότερα σε 
άλλα φωτοεκτεθειμένα μέρη.

Γρηγόρης Μαυρουδής, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, info@mavroudis.gr
www.mavroudis.gr
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Αιτίες εμφάνισης 

Η χρόνια και υπέρμετρη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, χωρίς αντηλιακή προστασία, 
θεωρείται ο σημαντικότερος αιτιολογικός παράγοντας, γι’ αυτό και το μέλασμα 
αναπτύσσεται σε περιοχές του σώματος που εκτίθενται στον ήλιο.
Ξέρουμε ότι η υπεριώδης ακτινοβολία «οξειδώνει» τα λιπίδια που βρίσκονται στις 
μεμβράνες των κυττάρων με επακόλουθο τη δημιουργία ελευθέρων ριζών, που 
ενεργοποιούν την αύξηση των μελανινοκυττάρων και την παραγωγή μελανίνης.

Επίσης ορμονικοί αλλά και κληρονομικοί παράγοντες, συχνά ενοχοποιούνται για την 
εκδήλωση μελάσματος. Οι γυναίκες γνωρίζουν τον κίνδυνο να εμφανίσουν μέλασμα 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κυρίως μετά τον 4ο μήνα, ή και κατά τη διάρκεια 
του θηλασμού.
Σε όσες καταστάσεις υπάρχει αύξηση των οιστρογόνων, της προγεστερόνης και της 
μελανινιτρόπου ορμόνης, μπορεί να διαταραχθεί και να αυξηθεί η παραγωγή μελανίνης. 

Επίσης, το μέλασμα συσχετίζεται και με τη λήψη αντισυλληπτικών, αλλά ακόμα και μετά 
την εμμηνόπαυση.

Όσον αφορά την κληρονομική προδιάθεση αναφέρεται ότι, τουλάχιστον στο 30% των 
περιπτώσεων, υπάρχουν στο οικογενειακό ιστορικό ανάλογα περιστατικά.

Σε κάποιες περιπτώσεις, θα εμφανιστεί μέλασμα εξαιτίας αντίδρασης προς ορισμένα 
φάρμακα όπως στα αντιεπιληπτικά, στην κορτιζόνη ή και σε αντιβιοτικά (τετρακυκλίνες), 
ή καλλυντικά που αυξάνουν τη φωτοευαισθησία όπως το σαλικυλικό ή άλλα α- και 
β- υδροξυοξέα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα περισσότερα «αντιγηραντικά» 
προϊόντα.

Τέλος, μέλασμα μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και μετά από μια φλεγμονώδη βλάβη 
(μεταφλεγμονώδη υπερμελάχρωση), δηλαδή μετά από ένα έγκαυμα, από έναν 
τραυματισμό ή ακόμα και όταν υποχωρούν οι βλάβες πχ. της ακμής. Όσο και αν 
φαίνεται περίεργο, μέλασμα μπορεί να προκληθεί ακόμα και μετά την θεραπεία του 
μελάσματος, όπως μετά από ένα χημικό πίλινγκ!

Γιατί κυρίως στο πρόσωπο;
Η εκλεκτική κυρίως εντόπιση του μελάσματος στο πρόσωπο, φαίνεται να οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στην διπλάσια περιεκτικότητα σε μελανινοκύτταρα στο σημείο αυτό.
Βέβαια, σημασία έχει ότι είναι εκτεθειμένο συνεχώς στην υπεριώδη ακτινοβολία, 
όπως και ότι είναι το κατεξοχήν τμήμα το σώματος που «δέχεται» τις πολλαπλές 
«περιποιήσεις» με διάφορα προϊόντα που όπως αναφέραμε, πολλές φορές ευθύνονται 
για τη δημιουργία του.
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Τι μπορούμε να κάνουμε για να το προλάβουμε;
Εάν μελετήσουμε τα γνωστά αίτια, θα δούμε ότι σε αρκετούς παράγοντες μπορούμε 
να «επέμβουμε» και να περιορίσουμε όσο το δυνατόν την εμφάνιση του. Το καλύτερο 
που θα μπορούσε να κάνει ο καθένας μας, είναι να χρησιμοποιεί καθημερινά και 
ανά 4 ώρες αντηλιακό ευρέως φάσματος με υψηλό δείκτη προστασίας, κυρίως όταν 
συνυπάρχουν και οι προαναφερθέντες παράγοντες.

Τώρα που το απέκτησα τι μπορώ να κάνω;
Για να αντιμετωπίσουμε το μέλασμα θα πρέπει πρώτα να διαπιστώσουμε τα αίτια που 
πιθανόν το προκάλεσαν, διαφορετικά μπορεί να έχουμε και το αντίθετο αποτέλεσμα.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί να δημιουργήσουμε μέλασμα ακόμα και με μια 
λανθασμένη θεραπεία προσπαθώντας αρχικά για τα αντίθετα αποτελέσματα …

Ο απλούστερος αλλά και λιγότερο αποτελεσματικός τρόπος είναι η χρήση των έτοιμων 
εμπορικών σκευασμάτων που κυκλοφορούν και μπορούν να χορηγηθούν ελεύθερα 
από τα φαρμακεία. Αυτά προσφέρουν ασφάλεια εάν συγχορηγηθούν με αντηλιακό, 
σε μια εποχή που δεν υπάρχει μεγάλη έκθεση στον ήλιο και εφόσον η εφαρμογή τους 
διαρκέσει μήνες, μπορούν να προσφέρουν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουν τα γαληνικά σκευάσματα τα οποία και 
παρασκευάζονται στα φαρμακείο σύμφωνα με συνταγή προορισμένη και για 
συγκεκριμένο ασθενή. Στην περίπτωση του μελάσματος είναι σκευάσματα με βάση την 
υδροκινόνη, το κοζικό οξύ, το αζελαίκο οξύ, το ρετινοϊκό οξύ, την βιταμίνη C, (δηλαδή 
φαινολικούς ή μη φαινολικούς χημικούς τύπους) και ο συνδυασμός τους. Συχνά, 
επειδή η χρήση τους θα προκαλέσει ερεθισμό, μπορεί να συγχορηγηθεί και ένα τοπικό 
στεροειδές, που θα προάγει επιπλέον τη δράση.

Στις καθαρά επεμβατικές μεθόδους συγκαταλέγεται η δερμοαπόξεση, τα χημικά πίλινγκ 
και το Fractional Laser CO2, με το τελευταίο να προτιμάται λόγω της ακρίβειας και 
του απόλυτου ελέγχου από τον γιατρό. Τα χημικά πίλινγκ που παλαιότερα ήταν στις 
πρώτες θέσεις προτίμησης, σήμερα εγκαταλείπονται λόγω των συχνών ανεπιθύμητων 
δράσεων, δηλαδή τη δημιουργία μελάσματος. 
Ανεξαρτήτως την μεθόδου που θα προτιμηθεί από τον ενδιαφερόμενο, δεν 
πρέπει κανείς να ξεχνά την χρήση αντηλιακού υψηλότατης προστασίας στην 
καθημερινότητα του. 
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να συμβεί 
δίπλα σου

Ευχαριστούμε τον κο. Γιώργο Ζαχαρόπουλο, Οδοντίατρο και το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΊΔΑΣ  
https://oramaelpidas.gr

Μην περιμένεις

Μετά από αρκετά πλέον χρόνια ως ένας επαγγελματίας 
του υγειονομικού χώρου και για χρόνια ενεργός εθελοντής 
αιμοδότης, περίπου το 2013 μετά από μια συγκινητικότατη 
ομιλία από μια μεταμοσχευμένη και θεραπευμένη γυναίκα 
του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, γνώρισα άλλον έναν ακόμα 
πιο σημαντικό τρόπο να προσφέρω στους πάσχοντες από 
απειλητικότατα νοσήματα συνανθρώπους μου, όπως είναι οι 
νεοπλασίες του αίματος. Αυτός ήταν η μεταμόσχευση μυελού 
των οστών κάτι το οποίο μπορούσε να γίνει όσο θα ήμουν εν 
ζωή, ανώδυνα και χωρίς παρενέργειες. 
Το σημαντικότερο όμως όλων ήταν ότι το θέμα αφορούσε 
πιο συχνά παιδιά. Μικρά, μεγάλα παιδιά, αλλά και ενήλικες 
που μόνο με λίγα ml αίματος θα θεραπεύονταν πλήρως και 
οριστικά. Επρόκειτο λοιπόν για ένα «καινούργιο» τότε θαύμα 
της βιολογίας, της ιατρικής και της τεχνολογίας που έδινε 
ελπίδα σε ανθρώπους που κοιτούσαν τον θάνατο κατάματα, 
χωρίς ελπίδα. Η ελπίδα πλέον δινόταν από τον Σύλλογο 
ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ. 
Έτσι, μετά από περίπου 5 χρόνια και ενώ σχεδόν είχα ξεχάσει 
την εγγραφή μου ως εθελοντής δότης μυελού των οστών 
χτύπησε το τηλέφωνο και μια γλυκιά φωνή μού ανακοίνωσε 
κάτι που με σόκαρε προς στιγμή.

«Βρεθήκατε συμβατός για μεταμόσχευση 
μυελού των οστών». 
Δεν θυμάμαι πόση ώρα μου πήρε να καταλάβω τι συνέβαινε 
εκείνη την στιγμή. Βροχή συναισθημάτων, σκέψεων αλλά 
το ΝΑΙ ήρθε αμέσως ως ανακούφιση. Ήμουν τελικά 
τόσο «σπάνιος»; Ήμουν ο μοναδικός από όλους τους 
εγγεγραμμένους εθελοντές παγκοσμίως που θα μπορούσε 
να ταιριάξει το DNA του με κάποιον άλλον άνθρωπο που 
αντιμετώπιζε τον θάνατο. Ήμουν εγώ αυτός που θα του 
έδινε ελπίδα να ζήσει και να απολαύσει την ζωή για πολλά 
ακόμα χρόνια χωρίς νοσοκομεία, επώδυνες θεραπείες και 
κυρίως χωρίς την απειλή του θανάτου. Ξαφνικά ένιωσα το 
νόημα της ζωής ακόμα πιο έντονα. Η ευθύνη μου μετά από 
τέτοια σπανιότητα του αίματος μου άρχισε να με κυριεύει. 

«Πείτε μου τι πρέπει να κάνω και πότε;»  
απάντησα στο τηλέφωνο. 
Τελικά η ζωή και το σώμα μας δεν «ανήκει» μόνο σε εμάς και 
στον Θεό. Μπορεί να «ανήκει» και σε κάποιον άλλον εκτός 
από εμάς τους ίδιους ή τα παιδιά μας ή τους γονείς μας. 
Μόνο που αυτός ο άλλος δεν μας έχει δει ποτέ ούτε μας ξέρει 
αλλά έχει εναποθέσει την ζωή του πάνω μας και τώρα ήρθε 
η ευκαιρία μας. Η ευκαιρία να αποδείξουμε ότι κάναμε κάτι 
πραγματικά σημαντικό στη ζωή μας και όσα μέχρι σήμερα 
νομίζαμε σημαντικά στη ζωή μας αναθεωρούνται. 
Νιώθεις ξαφνικά να είσαι ένας «μικρός θεός». Μπορείς 
να δώσεις ζωή σε κάποιον που η ιατρική και ο Θεός δεν 
μπορούν πλέον να κάνουν κάτι άλλο. Και μάλιστα χωρίς να 
τον γνωρίζεις, χωρίς να δεις πως είναι, τι έχει ζήσει με την 
ασθένεια του και πως αγωνιούν οι δικοί του άνθρωποι. Μόνο 
αν έχεις ζήσει από κοντά την απειλή του καρκίνου μπορείς 
ίσως να καταλάβεις. 
Όταν λοιπόν τόσοι επιστήμονες σου λένε ότι το αίμα σου 
είναι τόσο σπάνιο και μπορεί να κάνει ένα θαύμα μόνο ΝΑΙ 
μπορείς να πεις στην όποια διαδικασία μεταμόσχευσης. Αμέσως 

υπέγραψα την συγκατάθεσή μου ακόμα και για την λήψη 
από το λαγόνιο οστό υπό γενική αναισθησία. Πίστευα ότι δεν 
είχα και πολλά περιθώρια επιλογών, δεύτερων σκέψεων και 
φόβου αφού κάποιος πεθαίνει εκείνη την στιγμή και εγώ μπορώ 
να το ανατρέψω αυτό. Αν εγώ φοβόμουν δυο βελόνες και 
οποιαδήποτε διαδικασία λήψης μοσχεύματος μυελού των οστών 
τότε σκεφτόμουν πώς θα ένιωθε ο συμβατός λήπτης μου μετά 
από τις χημειοθεραπείες και τους πόνους του και ιδιαίτερα όταν 
θα καταλάβαινε ότι δεν υπάρχουν άλλα πραγματικά περιθώρια. 
Ένιωσα πολύ μικρός και ασήμαντος μπροστά στον θάνατο 
αλλά και στην ζωή που θα μπορούσα να χαρίσω. 
Ήρθε επιτέλους η ώρα της λήψης και η ομάδα από το ΟΡΑΜΑ 
ΕΛΠΙΔΑΣ μαζί με το προσωπικό του νοσοκομείου «Αττικόν» 
δίπλα μου συνεχώς να με καθησυχάζουν και να μου εξηγούν 
τα πάντα. Ως επαγγελματίας υγείας ένιωθα μια μεγαλύτερη 
ευθύνη και άγχος αλλά όχι για μένα. Μόνο για το αν θα 
επιτύχει και θεραπευθεί ο λήπτης. Η όλη διαδικασία ήταν 
ανώδυνη σαν μια μεγαλύτερης διάρκειας αιμοδοσία με τον 
ίδιο περίπου ασκό να κρέμεται δίπλα μου και να περιμένει 
να ταξιδέψει σε ένα άλλο νοσοκομείο της Αττικής για την 
μεταμόσχευση του την ίδια ακριβώς ημέρα το απόγευμα. 
Συνδέθηκα με ένα μηχάνημα σαν αυτό της αιμοκάθαρσης και 
από την φλέβα του ενός χεριού το αίμα κατευθυνόταν στην 
φυγόκεντρο και επέστρεφε στην φλέβα του άλλου χεριού. 
Τις τρεις προηγούμενες ημέρες προηγήθηκε μια θεραπεία με 
φάρμακα ενίσχυσης του μυελού των οστών. Αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψα σπίτι μου και 
την επόμενη μέρα κανονικά στην εργασία μου.
Έχουν ήδη συμπληρωθεί τα απαραίτητα χρόνια διατήρησης 
της ανωνυμίας και έχοντας μιλήσει με τον λήπτη μου, 
περιμένω πλέον με αγωνία να δω το θαύμα της επιστήμης 
και του Θεού μπροστά μου και να γνωρίσω από κοντά έναν 
καινούργιο εξ’ αίματος συγγενή μου. Μακάρι να μπορούσα 
να περιγράψω όλα όσα έχω νιώσει αλλά πάντα θα είναι λίγα 
όπως και όταν συνάντησα και γνώρισα όλα τα «ζωντανά 
θαύματα» από το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ. Παιδιά κάποτε που 
αντιμετώπισαν την ασθένεια και τον θάνατο με θάρρος 
και θράσος, ενήλικες κάποιοι σήμερα και με δικές τους 
οικογένειες πλέον, μαχητές, ήρωες, μικροί θεοί που πάλεψαν, 
νίκησαν και έζησαν παίρνοντας ζωή από τα λίγα ml που 
κάποιοι σαν και εμένα χάρισαν με αγάπη και χαρά. 
Έκτοτε έχοντας κάνει αρκετές ομιλίες και εγγραφές νέων 
εθελοντών δοτών μυελού των οστών, χαίρομαι ακόμα το ίδιο 
όταν μαθαίνω ότι έγινε ακόμα μια νέα λήψη μοσχεύματος που 
ταξιδεύει σε ένα νέο σώμα σε μια νέα ζωή και διηγούμαι ξανά 
και ξανά την δικιά μου ιστορία με το ίδιο πάθος, περηφάνια 
και χαρά. 
Ας μην περιμένουμε να συμβεί δίπλα μας. Ας κάνουμε πράξη 
την αγάπη μας στον συνάνθρωπο και ειδικά στα παιδιά που 
νοσούν. «Γιατί αν γλιτώσει ένα Παιδί, υπάρχει Ελπίδα». 

Αφιέρωμα

Η δωρεά ιστών και οργάνων σε συνανθρώπους μας που το 
έχουν ανάγκη είναι η υπέρτατη πράξη έμπρακτης αγάπης 
και αλληλεγγύης. 
Από τα σχολικά μου χρόνια και σε ηλικία περίπου 17 ετών είχε 

εγκατασταθεί μέσα μου αυτή η έννοια ευθύνης και προσφοράς στους πάσχοντες 
συνανθρώπους μας, μετά από κάποια σχετικά βιβλία που είχα διαβάσει.
Την πρώτη ημέρα μετά την ενηλικίωσή μου, όπου θεωρητικά και νομικά είχα το 
δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος μου, θυμάμαι ότι δήλωσα στον ΕΟΜ 
την επιθυμία μου να εγγραφώ δωρητής ιστών και οργάνων, γνωρίζοντας πόσο 
«μακάβριο» για τους γονείς μου θα ήταν αυτό, αλλά και πόσο σωτήριο θα ήταν 
για έως και 7 συνανθρώπους μου (όταν εγώ πλέον δεν θα ήμουν σε θέση να 
ανανήψω ύστερα από έναν πιθανό εγκεφαλικό θάνατο). Ο κρυφός ρομαντισμός 
της εφηβείας μου που προσπαθούσε να συνδυαστεί με την πρακτική θεώρηση 
της ζωής και των επιλογών μου, με καθοδηγούσε σε αυτήν την ενσυνείδητη 
πράξη, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν είχα κατασταλάξει ξεκάθαρα στην επιλογή 
επαγγέλματος του υγειονομικού χώρου. 
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Life coaching

Υ πάρχουν βιβλία που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σου, που τα 
διαβάζεις και κάτι ξεκλειδώνει στο μυαλό και στην καρδιά σου. 
Ό,τι κι αν έχεις περάσει, ό,τι κι αν θέλεις να κατακτήσεις, το έχει 
περάσει και το έχει κατακτήσει κάποιος πριν από εσένα και αυτός 

ο άνθρωπος είναι αναπάντεχα πρόθυμος να μοιραστεί μαζί σου εμπειρίες, 
γνώσεις, τακτικές και έμπνευση. 
Βρες μια άνετη θέση γιατί τα 5 πιο επιδραστικά βιβλία προσωπικής ανάπτυξης είναι εδώ και 
περιμένουν να τα κατακτήσεις. 

ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΓΑΝΤΑ 
ΜΕΣΑ ΣΑΣ 

του Tony Robbins
Εκδόσεις Διόπτρα

Γίγαντας και ο ίδιος, το ύψος του 
είναι κάτι παραπάνω από δύο μέτρα, 
ο Tony Robbins έχει αλλάξει τις ζωές 
αμέτρητων ανθρώπων σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Το βιβλίο “Ξυπνήστε τον 
γίγαντα μέσα σας” έχει έναν σκοπό: 
να σε αφυπνίσει αλλά και να σου 
δώσει απλόχερα όλα τα εργαλεία που 
χρειάζεσαι για να μετακινηθείς από 
μια ζωή που δεν σε ικανοποιεί, σε μια 
ζωή γεμάτη ενδιαφέρον στο πεδίο των 
απεριόριστων δυνατοτήτων σου. 
Θεωρία, έμπνευση και ασκήσεις 
για να ξεπεράσεις τις πεποιθήσεις 
που σε κρατάνε εγκλωβισμένο -και 
δεν τις αντιλαμβάνεσαι καν-, για τη 
συγκέντρωση σου, για την αλάνθαστη 
εσωτερική σου πυξίδα, για το πώς να 
συντονιστείς με το συναισθηματικό 
σου πεπρωμένο, για το πώς να 
ξεπεράσεις τα εμπόδια αλλά και για το 
πώς να έρθεις σε επαφή με όλα όσα 
θέλεις και μπορείς να ζήσεις. 
“Αφιερωμένο στην απεριόριστη 
δύναμη που κρύβετε μέσα σας. Μην 
την αφήνετε να κοιμάται άλλο” 

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕ 
ΤΗ ΦΕΡΑΡΙ ΤΟΥ 

του Robin Sharma 
Εκδόσεις Διόπτρα

Αν θέλεις να ξεκινήσεις με ένα βιβλίο 
αυτοβοήθειας που δεν μοιάζει με 
βιβλίο αυτοβοήθειας, μόλις το βρήκες. 
Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο του 
Robin Sharma. Το έγραψε ενώ ήταν 
δικηγόρος και το απέρριψαν δεκάδες 
εκδοτικοί οίκοι προτού εκδοθεί σε 
ελάχιστα αντίτυπα. Σήμερα έχει 
πουλήσει περισσότερα από 4.000.000 
αντίτυπα και έχει αλλάξει τις ζωές 
εκατομμυρίων ανθρώπων. 
Δεν μοιάζει με βιβλίο προσωπικής 
ανάπτυξης καθώς είναι ένα 
μυθιστόρημα. Περιγράφει τη ζωή 
ενός υπερεπιτυχημένου, πάμπλουτου 
δικηγόρου που μετά από μια σωματική 

και πνευματική κατάρρευση μέσα 
στο δικαστήριο, ξεκινάει ένα δικό του 
ταξίδι -πραγματικό και μεταφορικό- 
στην Ανατολή αναζητώντας τον σκοπό 
της δικής του ζωής. Σε κάποιο σημείο 
της πορείας του, επισκέπτεται έναν 
παλιό του συνάδελφο και μοιράζεται 
μαζί του όλα όσα έμαθε. 
Ένα μυθιστόρημα - παραβολή που θα 
το λατρέψεις, που δεν θα το αφήνεις 
από τα χέρια σου, που θα σε κάνει να 
συνειδητοποιήσεις πολλά για τη ζωή 
σου και που θα το κάνεις δώρο σε 
πολλούς φίλους σου. 

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

του Paulo Coelho
Εκδόσεις Λιβάνη

Ένα τόσο δα μικρό βιβλίο που θα το 
λατρέψεις. Από τα αγαπημένα μου 
βιβλία, γεμάτο παραβολές, στο οποίο 
ανατρέχω ξανά και ξανά σε κάθε 
κρίσιμη στιγμή της ζωής μου. 
Πολλές φορές ένας πολεμιστής του 
φωτός είναι έρμαιο της αποθάρρυνσης. 
Σκέφτεται πως τίποτα δεν θα 
καταφέρει να ξυπνήσει τη συγκίνηση 
που επιθυμούσε. Συχνά, το απόγευμα 
και το βράδυ, είναι αναγκασμένος να 
διατηρεί μια κατακτημένη θέση χωρίς 
να συμβεί ένα γεγονός που θα του 
ξαναδώσει ενθουσιασμό. 
Οι φίλοι σχολιάζουν: “Ίσως ο πόλεμος 
του να έχει τελειώσει”.
Ακούγοντας αυτά τα σχόλια, ο 
πολεμιστής του φωτός νιώθει πόνο 
και σύγχυση, επειδή γνωρίζει ότι 
δεν έχει φτάσει εκεί που ήθελε. 
Είναι πεισματάρης, όμως, και δεν 
εγκαταλείπει αυτό που έχει αποφασίσει 
να κάνει. 
Έπειτα, εκεί που δεν το περιμένει 
καθόλου, μια νέα πόρτα ανοίγει.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ 

της Julia Cameron 
Εκδόσεις Key Books 

Αν νιώθεις και βλέπεις ότι έχεις 
“κολλήσει”, ότι θέλεις να κάνεις 

κάτι δημιουργικό στη ζωή σου, 
να εκφραστείς, να χαρείς και να 
προσφέρεις, αυτό το βιβλίο θα το 
λατρέψεις. Δεν έχει σημασία αν είσαι 
ηθοποιός, μουσικός ή υπάλληλος σε 
γραφείο. Η Julia Cameron πιστεύει ότι 
όλοι είμαστε καλλιτέχνες και μέσα 
από αυτό το βιβλίο, που είναι κάτι 
σαν βίβλος για κάθε άνθρωπο που 
ψάχνει να βρει μια διέξοδο, δίνει τόσα 
εργαλεία που αποκλείεται να μη βρεις 
αυτό που θα σε “ξεκλειδώσει”. 
Μάθε πώς να δαμάζεις τον εσωτερικό 
σου κριτή που σου λέει ότι δεν θα 
καταφέρεις και πώς να διαλύσεις τις 
αμφιβολίες σχετικά με τον χρόνο, 
τα χρήματα και την υποστήριξη που 
χρειάζεσαι για να κυνηγήσεις τα 
όνειρα σου.
Διαβάζοντας το, να έχεις μαζί σου 
πάντα ένα στυλό γιατί θα χρειαστεί 
να κάνεις και να γράψεις κάποια 
πράγματα που στην αρχή θα σε 
δυσκολέψουν όμως λίγο αργότερα θα 
σε αποζημιώσουν με έναν εκπληκτικό 
τρόπο. 

ΣΚΕΨΟΥ ΣΑΝ ΜΟΝΑΧΟΣ 
του Jay Shetty 

Εκδόσεις Ψυχογιός
Ο Jay Shetty γεννήθηκε σε μια 
οικογένεια στην οποία μπορούσες να 
γίνεις μόνο τρία πράγματα: γιατρός, 
δικηγόρος ή αποτυχημένος. Τελικά 
ακολούθησε τον δικό του δρόμο και 
έγινε ένας από τους επιτυχημένους 
συμβούλους, συγγραφείς και 
επιχειρηματίες σε ολόκληρο τον κόσμο 
αφού πέρασε τρία χρόνια της ζωής του 
ως μοναχός. 
Υποστηρίζει ότι βλέπεις τον εαυτό 
σου σε έναν σκονισμένο καθρέφτη. 
Όπως κι αν είσαι εσύ, αφού αυτός ο 
καθρέφτης είναι σκονισμένος, εσύ 
πάντα θα βλέπεις τον εαυτό σου θολό, 
βρώμικο, αποθαρρυντικό. 
Διαλογισμοί, τεχνικές, έμπνευση, 
συμβουλές και ασκήσεις για να 
καθαρίσεις τον... καθρέφτη σου, να 
χτίσεις τη δύναμη σου και να δεις 
καθαρά τι είσαι, τι μπορείς και πόσο 
πιο ευτυχισμένος μπορείς να γίνεις. 

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

βιβλία 
αυτοβοήθειας,
για μια νέα αρχή

Τα 5 καλύτερα
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Pet Care
Sugar - 1ο Diabetic Alert Dog στην Ελλάδα
Πώς το κάνει; Με την μαγική της μύτη! Η δύναμη και η ικανότητα 
όσφρησής της Sugar είναι πραγματικά από άλλον πλανήτη. Με πολλή 
δουλειά και μεθοδικότητα συλλέγουμε δείγματα σιέλου ή ιδρώτα ώστε 
να αποτυπώσουμε την μυρωδιά της υπογλυκαιμίας στον σκύλο. Στη 
συνέχεια, διδάσκουμε ένα σινιάλο επικοινωνίας ώστε να μας ειδοποιήσει 
όταν μυρίσει την συγκεκριμένη οσμή. Είναι μια δύσκολη και απαιτητική 
διαδικασία καθώς χρειάζεται δέσμευση, επαναλήψεις και πολλή δουλειά.
Πώς ξεκίνησε το ταξίδι της εκπαίδευσης της Sugar; 
Προσωπικά δεν γνώριζα πριν από το 2011 ότι υπάρχουν τέτοιοι σκύλοι. 
Ξεκίνησα να το ψάχνω το 2012 και μάλιστα, με κάθε νέα πληροφορία 
που συγκέντρωνα, αποκτούσα όλο και μεγαλύτερη εμμονή. Ξεκίνησα πολύ 
απλά, γκουγκλάροντας στην αρχή και μετά με πολλή επιμονή, πείσμα και 
πάθος, βρήκα ανθρώπους που με εκπαίδευσαν, μεταδίδοντάς μου τις 
γνώσεις τους με δικά τους videos και έρευνες. 
Συζητούσαμε πολύ στο τηλέφωνο, κάναμε Skype meetings, μου έστελναν 
e-mails, μου πρότειναν βιβλία... με βοήθησαν να το ψάξω σε κάθε είδους 
χρήσιμη πηγή.
Σιγά-σιγά στράφηκα προς την Ευρώπη όπουμε στήριξαν δύο συνάδελφοι 
και δάσκαλοι, ένας Γερμανός και μια Ολλανδή. Δημιούργησα έναν κύκλο 
όπου συμμετείχαν πραγματικά οι κορυφαίοι. Βέβαια, να πω ότι στην αρχή 
χόρτασα «πόρτα» και απόρριψη. Πολλοί συνάδελφοι δεν απάντησαν καν 
σε απλά e-mails, όταν ζητούσα πληροφορίες σχετικά με το πού να στραφώ.
Ωστόσο, θέλω να αναφέρω αυτούς που με βοήθησαν να γίνω αυτό που 
είμαι. Στην Ιταλία, δέχτηκα πρόταση από την Αμερικανίδα πρωτοπόρο και 
«μύθο» της εκπαίδευσης κ. Kay ώστε να γίνω ο εκπαιδευτής στη  
Ν. Ευρώπη.
Ποια η διαδικασία;
Η διαδικασία βασίζεται ουσιαστικά σε 3 πυλώνες. 

1

Ο πρώτος αφορά τη βασική υπακοή σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη 
κοινωνικοποίηση και εξοικείωση του σκύλου με καθετί αστικό (κόσμο, 
καφετέριες, δρόμους, malls, πάρκα, ερεθίσματα κ.ο.κ.). 

2

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά το scent training, δηλαδή την εκπαίδευση 
όσφρησης, κατά την οποία μαθαίνουμε στον σκύλο τη μυρωδιά της 
υπογλυκαιμίας, του την εντυπώνουμε, τον εξοικειώνουμε, τον μαθαίνουμε 
να την αναγνωρίζει και να ειδοποιεί. 

3

Τέλος, ο τρίτος πυλώνας είναι η δημιουργία ρεαλιστικών σεναρίων, 
ώστε να αρχίσει ο σκύλος να δουλεύει και να ειδοποιεί. Αυτή είναι μια 
χρονοβόρος και απαιτητική περίοδος.

Ποιοι σκύλοι είναι κατάλληλοι για Diabetic Alert Dogs;
Τα σκυλιά Labrador, ήταν ούτως η άλλως μία από τις αγαπημένες επιλογές 
της Σοφίας, αλλά και δική μου, ανεξαρτήτως «δουλειάς». 
Μιλώντας με έμπειρους συναδέλφους από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, 
κατάλαβα πως είναι ίσως η καλύτερη επιλογή. Όχι τόσο λόγω της μύτης 
- σχεδόν όλες οι ράτσες έχουν εξαιρετική όσφρηση -, αλλά περισσότερο 
λόγω του ότι είναι ισορροπημένα, φιλικά, ανθρωποκεντρικά, χαλαρά, 
προβλέψιμα και με μεγάλη διάθεση να προσφέρουν. Εννοείται ότι πολλές 
φυλές και ημίαιμοι σκύλοι μπορούν να τα καταφέρουν. Στη Γερμανία και 
στην Ιταλία είδα, αλλά και δούλεψα με mixed breed σκύλους.
Σημασία για εμένα έχει το ταμπεραμέντο του σκύλου. 

H δουλειά των σκύλων ανίχνευσης διαβήτη 
είναι να «ειδοποιούν» τους χειριστές 
τους για καταστάσεις πριν εμφανιστούν. 
Για παράδειγμα, οι συγκεκριμένοι 

σκύλοι προειδοποιούν τα διαβητικά άτομα 
με τα οποία συνεργάζονται πότε το σάκχαρο 
γίνεται πολύ υψηλό ή χαμηλό. Μπορούν επίσης 
να αποκτήσουν δεξιότητες για να βοηθήσουν στα 
συμπτώματα των χειριστών τους, όπως να φέρουν 
φάρμακα, χυμό ή το τηλέφωνο. 
Πολλοί σκύλοι στο εξωτερικό εκπαιδεύονται από έναν 
οργανισμό ή από τον χειριστή τους. Όπως όλοι οι 
σκύλοι βοηθείας, πρέπει να έχουν ιδιαίτερη εργατική 
προσωπικότητα και να κοινωνικοποιούνται σωστά καθώς 
αναμένεται να εργάζονται δημόσια. Δεν υπάρχουν 
περιορισμοί φυλής ή μεγέθους για την συγκεκριμένη 
εργασία.

Γνωρίζοντας τέτοιους σκύλους…
Ο πρώτος σκύλος που εκπαιδεύτηκε στον κόσμο ήταν το 
2003 στην Καλιφόρνια και ονομαζόταν Armstrong. 
Το 2009, εκπαιδεύτηκε το πρώτο DAD στην Ευρώπη. Ο 
Tinker από το Durham City έγινε ο πρώτος σκύλος βοήθειας 
που εγγράφηκε επίσημα ως βοηθός ασθενούς με διαβήτη.
Το 2015 εκπαιδεύτηκε στην χώρα μας το 1ο Diabetic Alert 
Dog, η σκυλίτσα της οικογένειας μου η Sugar, η οποία και 
αποτελεί το σκυλί ανίχνευσής διαβήτη της συζύγου μου 
Σοφίας.

Διαβήτη
Σκύλοι Ανίχνευσης

Βασίλης Μπορομπόκας, Επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων,  
www.happydogs.gr
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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

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

ΓΕΡΑΚΑΣ

Γαϊτανής Βασίλειος  
Κλεισθένους 26,  
210 6614870

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Κακαγιάννης Στυλιανός 
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

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

ΠΑΙΑΝΙΑ

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

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

ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

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

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

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

Ανακύκλωση 
Σπίτι μου, σπιτάκι μου

συσκευασιών
Ευχαριστούμε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (EEAA) www.herrco.gr 

Τι πρέπει να ξέρουμε για την ανακύκλωση συσκευασιών.
Το πρώτο και το βασικότερο που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι, ότι ΔΕΝ 
πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους ανακύκλωσης. Τέτοια 
σκουπίδια είναι τα υπολείμματα τροφών, οι μπαταρίες, οι ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές, τα οικοδομικά υλικά, τα τζάμια, τα υφάσματα, τα 
κλαδιά δέντρων, τα αντικείμενα από ξύλο, δέρμα κ.ά. 

Τι ανακυκλώνουμε 
Συσκευασίες από χαρτί 

Συσκευασίες από αλουμίνιο 
Συσκευασίες από γυαλί 

Συσκευασίες από λευκοσίδηρο 
Συσκευασίες από πλαστικό 

Τι μπορούν να γίνουν 
Νέο χαρτοκιβώτιο
Νέο κουτάκι αλουμινίου
Νέο μπουκάλι
Νέο κουτάκι ή προϊόντα χάλυβα 
Σακούλες, βαρέλια

Λίγα λόγια για το έργο της ΕΕΑΑ. 
Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) λειτουργεί το Σύστημα 
των μπλε κάδων και των μπλε κωδώνων από 
το 2003 ως αδειοδοτημένο από την πολιτεία 
Σύστημα Ανακύκλωσης. Το σύστημα των μπλε 
κάδων και των μπλε κωδώνων καλύπτει όλες 
τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες από γυαλί, 
χαρτί - χαρτόνι, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, 
πλαστικό χωρίς περιορισμό στο μέγεθος ή 
στο σχήμα τους. Η ΕΕΑΑ έχει καταφέρει με 
τα έργα της να καλύπτει το 95% του Εθνικού 
στόχου στην ανακύκλωση συσκευασιών. Σε 
ετήσια βάση περισσότεροι από 550.000 τόνοι 
ανακυκλώσιμων υλικών αξιοποιούνται κάθε 
χρόνο. 
Οι ενεργοί μπλε κάδοι που είναι τοποθετημένοι 
στις γειτονιές της χώρας έχουν ξεπεράσει τους 
174.000, με τον αριθμό των συνεργαζόμενων 
ΟΤΑ να φτάνει τους 306. Τα οχήματα 
συλλογής που έχουν παραδοθεί στους 
Δήμους ανέρχονται σε 537, ενώ περισσότερα 
από 127.000 δρομολόγια συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών εκτελέστηκαν από 
τους συνεργαζόμενους ΟΤΑ καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, τα οποία καταλήγουν στα 
32 συνεργαζόμενα Κέντρα Διαλογής (ΚΔΑΥ) 
σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, σημαντική είναι και 
η αύξηση του ρεύματος ανακύκλωσης γυαλιού, 
του Μπλε Κώδωνα, με περισσότερους από 
10.500 μπλε κώδωνες να έχουν τοποθετηθεί 
σε 262 Δήμους μόνο το 2021. 
‘Όμως, το έργο της ΕΕΑΑ δε σταματάει εδώ. 
Μέσα από τις δραστηριότητές της, συμβάλλει 
έμπρακτα στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο η ΕΕΑΑ 
καταφέρνει να μειώνει το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα, εξοικονομώντας εκπομπές 1,44 
εκατ. τόνους ισοδύναμου CO2 και ηλεκτρική 
ενέργεια όση η ετήσια κατανάλωση 870.000 
νοικοκυριών.
Επιπλέον, εξοικονομεί όγκο 18 γηπέδων 
ποδοσφαίρου, ύψους 10 μέτρων από τους 
ΧΥΤΑ της χώρας. 
Τέλος, εξίσου σημαντική είναι η προσφορά 
της στην ελληνική οικονομία, αφού 
προσφέρει 5.100 άμεσες και έμμεσες θέσεις 
εργασίας. 

Ανακυκλώνουμε

Πλαστικές συσκευασίες από νερό, 
αναψυκτικά, λάδι, απορρυπαντικά, 
γιαούρτι, βούτυρο, οδοντόκρεμες, 
σαμπουάν, είδη καθαρισμού, φιλμ 
περιτυλίγματος, σακούλες κ.ά.

Χάρτινες συσκευασίες από γάλα, χυ- 
μούς, δημητριακά, μπισκότα, πίτσα, 
απορρυπαντικά, χαρτοκιβώτια συ-
σκευών (π.χ. τηλεοράσεις, ψυγεία) κ.ά.

Γυάλινες συσκευασίες από 
αλκοολούχα ποτά, νερό, γάλα, 
χυμούς, αναψυκτικά, κρασί, βαζάκια 
τροφίμων κ.ά. 

Αλουμινένιες και λευκοσιδηρές 
συσκευασίες από μπύρες και 
αναψυκτικά, κονσέρβες από 
λάδι, καφέ, γάλα εβαπορέ, τόνο, 
τοματοπολτό, ζωοτροφές κ.ά.

Οδηγίες για «πέταμα» 
1

Στο νοικοκυριό διαχωρίζουμε 
καθημερινά τα υλικά συσκευασίας 
μας από τα απορρίμματα. 

2

Διπλώνουμε τις μεγάλες 
συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) 

3

Αδειάζουμε εντελώς τα υλικά 
συσκευασίας από τυχόν υπολείμματα

4

Πετάμε τα υλικά συσκευασίας χύμα 
στους μπλε κάδους και όχι μέσα σε 
δεμένη σακούλα.
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Phyto, PHYTOPHANÈRE 1+1
Το PHYTOPHANÈRE είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που 
χαρίζει δύναμη και ζωντάνια στα μαλλιά, με 2 κάψουλες 
την ημέρα! Χάρη στο μοναδικό συνδυασμό βιταμινών και 
μετάλλων είναι η λύση η οποία ενδυναμώνει, ενισχύει την 
ανάπτυξη και χαρίζει όγκο στα μαλλιά.

Frezyderm Lice Free Set &  
Lice Rep Extreme Spray 
Lice Free Set, ολοκληρωμένη αγωγή εξάλειψης των 
φθειρών με αποτελεσματική δράση σε όλα τα στάδια ζωής 
της φθείρας, κόνιδα, νύμφη και ενήλικη. Αποτελείται από 
σαμπουάν, δραστική λοσιόν και ειδικό χτενάκι. Lice Rep 
Extreme Spray, προληπτική αντιφθειρική άοσμη λοσιόν 
ενισχυμένης δράσης για καθημερινή χρήση. Χαρίζει στα 
μαλλιά απαλότητα και λάμψη, χωρίς να τα λαδώνει. 
(Χρησιμοποιείτε το Lice Rep Extreme Spray με ασφαλή 
τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες 
για το προϊόν, πριν από τη χρήση.)
Δερματολογικά Ελεγμένα
Κατάλληλα για παιδιά και ενήλικες 

Tikun CBD Night Time 10% 
Tikun CBD Night Time 10% είναι ένα νέο συμπλήρωμα 
διατροφής για καλύτερη εμπειρία ύπνου που περιέχει 
κανναβινοειδή φυτικής προέλευσης ευρέως φάσματος, με 
ευχάριστη γεύση εσπεριδοειδών.
Σε συσκευασία φιαλιδίου 10ml, τα κύρια συστατικά 
του είναι 750mg CBD, 250mg CBN και ένα μείγμα 3 
διαφορετικών ελαίων. Το CBN σχετίζεται με ευεργετικές 
δράσεις, ειδικά σε συνδυασμό με το CBD, διατηρεί την 
ισορροπία και την ευεξία, και βοηθάει ιδιαίτερα στη 
χαλάρωση πριν τον ύπνο.

MICOIL
Το MICOIL είναι ένα απόλυτα φυσικό έλαιο βασισμένο 
στον αγνό χυμό της πράσινης ελιάς και ανήκει στα 
κορυφαία λειτουργικά τρόφιμα. 
Δημοσιευμένες κλινικοεργαστηριακές δοκιμές της Alzhei-
mer Hellas και του Α.Π.Θ., έδειξαν ότι συμβάλει στην καλή 
νοητική λειτουργία. 
Φυσική αξία με αποδείξεις!

Advance Formula Τζελ Χεριών 80ml & 500ml 
Τζελ Χεριών με ήπια αντισηπτική δράση. Δερματολογικά 
ελεγμένο, συμβάλει στην υγιεινή καθαριότητα και 
φροντίδα χωρίς νερό και σαπούνι. Αφήνει το δέρμα απαλό, 
χωρίς να κολλάει. Στεγνώνει γρήγορα.

Προϊόντα

που αγαπάμε 

ΜΕ 2 ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΣΕ ΣΤΑΜΑΤΑ!
ΟΛΑ
ΣΕ
ΕΝΑ
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Βοηθήστε τους ασθενείς σας  
με ξηροφθαλμία, προσφέροντας  
ανακούφιση με τη σύνθεση

“ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ”1  
του SYSTANE® COMPLETE 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ

•   Δρα σε όλα τα στρώματα  
της δακρυϊκής στιβάδας2

•   Ανακουφίζει από όλους  
τους τύπους ξηροφθαλμίας 
για 8 ώρες1

•  Χωρίς συντηρητικά

Βιβλιογραφία: 
1. Silverstein S, Yeu E, Tauber J, et al. Symptom Relief Following a Single Dose of Propylene Glycol-
Hydroxypropyl Guar Nanoemulsion in Patients with Dry Eye Disease: A Phase IV, Multicenter Trial. 
Clin Ophthalmol. 2020;14:3167-3177. 2. US EEP Survey; Alcon data on file, 2018.

Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση, προφυλάξεις, προσοχή 
στη χρήση, αντενδείξεις και ανεπιθύμητες ενέργειες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν CE 0123
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