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Δ εκέμβριος, ο πρώτος μήνας του χειμώνα που τον υποδεχόμαστε με 

μεγάλη χαρά αφού θα φέρει μαζί του τη λάμψη των Χριστουγέννων.
Ήδη έχει στηθεί το χριστουγεννιάτικο σκηνικό σε κάθε γωνιά της πόλης, ακού-
γονται χριστουγεννιάτικες μελωδίες και μοσχοβολούν παντού τα μελομακάρονα 
και οι κουραμπιέδες.

Αφήνουμε λοιπόν τη μαγεία των γιορτών να μας συνεπάρει και φοράμε το πιο 
φωτεινό μας χαμόγελο για να απολαύσουμε ξεχωριστές στιγμές με τους δικούς 
μας ανθρώπους.

Ενημερωθείτε σε αυτό το τεύχος πώς μπορείτε να αποτρέψετε την πρόσληψη παραπα-
νίσιων κιλών, εάν βλέπετε τη ζυγαριά σας να ανεβαίνει αυτήν την εποχή.

Οι ημέρες των Χριστουγέννων είναι συνδεδεμένες με εξόδους, πράγμα που σημαίνει ότι θα 
καταναλωθεί και αρκετό αλκοόλ… Όμως ποια είναι η σωστή ποσότητα κατανάλωσης των 
αλκοολούχων ποτών και ποιες είναι οι επιδράσεις τους στην υγεία;

Ακολουθήστε τις συμβουλές μας για την κάλυψη των δερματικών ατελειών και τη χρωματική 
ομοιομορφία και λάμψη της επιδερμίδας, χρησιμοποιώντας το σωστό make-up.

Οι ανάγκες του δέρματος αλλάζουν ανά ηλικία και καλό θα ήταν να γνωρίζετε σε κάθε 
δεκαετία τι είδους φροντίδα και περιποίηση χρειάζεται.
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Γνωρίστε τον τρόπο για να εμφύσουμε νεότητα στην καρδιά των κυττάρων, 
με μια επαναστατική προσέγγιση της αντιγήρανσης που συσφίγγει το δέρμα και δι-
ορθώνει τις ρυτίδες.

Μάθετε περισσότερα για τον διαδικτυακό εκφοβισμό, που αποτελεί πολύ συχνό 
φαινόμενο μεταξύ των νέων στη σημερινή εποχή όπου τα τεχνολογικά μέσα είναι 
πολύ διαδεδομένα. 

Διαβάστε για τις αλήθειες και τους μύθους γύρω από τη συχνότερή μας ενόχληση, 
τον βήχα, ποια είδη υπάρχουν και ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι αντιμετώπισής του.

Τι είναι το Σύνδρομο Οπτικής Ψηφιακής Κόπωσης που προκαλεί προβλήματα στην όρα-
ση τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών, ειδικά σήμερα όπου οι απαιτήσεις για τη χρήση 
οθονών τηλεόρασης, υπολογιστή, tablet, κινητού γίνονται όλο και μεγαλύτερες;

Πόσο κοντά είσαστε στους έφηβους στη μετάβασή τους από την παιδική ηλικία προς 
την ωριμότητα, από την ανεμελιά και την πλήρη εξάρτηση στον κόσμο του ενήλικα με την 
υπευθυνότητα και την αυτοδιαχείριση;

Δείτε μερικά tips για να προστατέψετε την επιδερμίδα σας από την αφυδάτωση και 
την ξηροδερμία, τόσο του σώματος όσο και του προσώπου, που πιθανόν να ταλαιπωρηθούν 
ιδιαίτερα από την απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας.

Ανακαλύψτε τα μυστικά του εργαστηρίου των φαρμακείων του σήμερα, τις ανάγκες που 
καλύπτουν και τους τρόπους για τη διασφάλιση της ποιότητας. 

Προστατέψτε τα αγαπημένα σας κατοικίδια από την παχυσαρκία, ακολουθώντας τις 
πρακτικές συμβουλές που σας δίνουμε.

Σας παρουσιάζουμε τη δράση της «Φλόγας», που αποτελεί τον Πανελλήνιο Σύλλογο γονιών 
παιδιών με καρκίνο και που έχει καθιερωθεί σαν βασικός πυλώνας στήριξης της λειτουργίας 
των ογκολογικών τμημάτων των Παιδιατρικών Νοσοκομείων.

Δοκιμάστε δύο υπέροχες γευστικές συνταγές «Ψαρονέφρι σωτέ με πουρέ παντζά-
ρι, καραμελωμένα κρεμμύδια και sauce βαλσάμικου» και «Σαλάτα σπανακόπιτα».

Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την ευρύτερη περιοχή του Μορφοβουνίου Καρ-
δίτσας και να απολαύσετε μεταξύ των άλλων το μαγευτικό περιβάλλον της λίμνης 
Νικολάου Πλαστήρα .

Καλές Γιορτές
Το Δ.Σ του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
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Tα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους και δεν απηχούν απα-
ραίτητα τις θέσεις του περιοδικού. Tα θέματα υγείας έχουν σκοπό την πληροφόρηση και 
ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού και, σε καμμία περίπτωση, δεν αντικαθιστούν την προ-
σωπική επαφή του ασθενούς με τον γιατρό. Oποιαδήποτε αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή 
της ύλης επιτρέπεται μόνον έπειτα από έγγραφη συναίνεση της διεύθυνσης του περιοδικού.

Η γνώμη σας για το περιοδικό μας ΠΕΙΦΑΣΥΝ 
NEWS είναι σημαντική για μας. Βοηθήστε 
μας να διαμορφώσουμε τα επόμενα τεύχη 
μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
στην ηλεκτρονική δ/νση: info@peifasyn.gr

Eλπίζουμε ότι θα κρατήσετε 
αυτό το τεύχος στο σπίτι σας 
για πάντα, αλλά αν αποφασί-
σετε να το αποχωριστείτε, πα-
ρακαλούμε ανακυκλώστε το.
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Ο χειμώνας έχει ήδη κάνει την εμφάνι-
σή του και η ανησυχία του κόσμου για τα πα-
ραπάνω κιλά ολοένα και εντείνεται. Σύμφω-

να με έρευνες, κάθε χειμώνα η ζυγαριά μας ανεβαίνει 
κατά μέσο όρο 2-3 κιλά. Μία έρευνα του Πανεπιστημίου 
του Exeter εξηγεί το γεγονός αυτό αποδεικνύοντας πως οι 

Ο 
Ήρθε ο χειμώνας, 
ήρθαν και τα κιλά;

άνθρωποι είναι γενετικά προγραμματισμένοι να αυξάνουν 
την κατανάλωση τροφίμων και ως εκ τούτου να αποθη-
κεύουν περισσότερο λίπος κατά τους χειμερινούς μήνες. 
Ωστόσο, πέραν της γενετικής προδιάθεσης, υπάρχουν και 
άλλες αιτίες που οδηγούν στην αύξηση του βάρους με τις 
κυριότερες εξ αυτών να είναι οι ακόλουθες:

Kωνσταντίνος Μ. Συριάνος
Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, BSc

Γεωπόνος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής 
του Ανθρώπου, BSc

Το άρθρο συντάχθηκε σε συνεργασία 
με την επί πτυχίω Διαιτολόγο 

Ανδρεάδη Αναστασία,
στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης 

1. Κινούμαστε λιγότερο. Είναι ευρέως αποδεκτό 
ότι η κίνηση αποτελεί φυσικό αντικαταθλιπτικό. Κατά 

τους χειμερινούς μήνες, η μικρότερης διάρκειας μέρα και 
το περισσότερο κρύο οδηγούν σε μειωμένη φυσική δρα-
στηριότητα με αποτέλεσμα οι θερμίδες που καταναλώνου-
με να είναι περισσότερες από αυτές που καίμε. Η παρα-
μονή στο σπίτι άλλωστε οδηγεί στατιστικά σε παραπάνω 
τσιμπολόγημα άρα και μεγαλύτερη πρόσληψη θερμίδων.

2. Είμαστε λιγότερο εκτεθειμένοι στον ήλιο. 
Τον χειμώνα, τόσο η μειωμένη ηλιοφάνεια, όσο και 

η χειμερινή ένδυση που δεν αφήνει κανένα σημείο του σώ-
ματος ακάλυπτο, οδηγούν σε μειωμένη σύνθεση βιταμίνης 
D. Το 90% της D που χρειαζόμαστε, το λαμβάνουμε από 
τον ήλιο και μόλις το υπόλοιπο 10% μέσω της τροφής. Η 
εν λόγω βιταμίνη, εκτός των άλλων ευεργετικών δράσεών 
της, έχει θετική επίδραση και στη διάθεση, καθώς μειώνει 
κατά πολύ τα αρνητικά μας συναισθήματα και μας αποτρέ-
πει από το τσιμπολόγημα, που είναι συνήθως προϊόν της 
κακής μας διάθεσης (συναισθηματικό τρώγειν). 
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3. Σύνδρομο seasonal affective disorder (SAD). 
Το σύνδρομο αυτό δύναται να εμφανιστεί σε κατά τα 

άλλα υγιή άτομα, τους χειμερινούς μήνες, προκαλώντας 
συμπτώματα κατάθλιψης. Η εποχιακή αυτή συναισθηματι-
κή διαταραχή οφείλεται στην πτώση της σεροτονίνης που 
παρατηρείται κατά τους μήνες με μειωμένη ηλιοφάνεια. Η 
σεροτονίνη επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. 
Είναι υπεύθυνη για την καλή διάθεση, την ηρεμία και τη 
λογική σκέψη και επηρεάζει την όρεξη για φαγητό, ανάλο-
γα με το αν υπάρχει σε μικρή ή μεγάλη συγκέντρωση στον 
οργανισμό μας. 

4. Πεινάμε περισσότερο. Ο οργανισμός μας έχει 
καταπληκτικά συστήματα ομοιόστασης, δηλαδή μη-

χανισμούς μέσω των οποίων διατηρεί σταθερές τις συνθή-
κες στο εσωτερικό του, ανεξάρτητα από τις συνθήκες του 
εξωτερικού περιβάλλοντος. Ένας από αυτούς είναι ο μηχα-
νισμός ομοιόστασης της θερμοκρασίας του σώματός μας. 
Πιο συγκεκριμένα, όταν το σώμα μας εκτίθεται σε χαμηλές 
θερμοκρασίες, ο μηχανισμός ομοιόστασης ενεργοποιείται 
και μέσω ειδικών διεργασιών διατηρεί τη θερμοκρασία μας 
στους 36,6 oC , αυξάνοντας όμως έτσι τις καύσεις που κά-
νουμε. Οι παραπάνω καύσεις συνεπάγονται περισσότερη 
όρεξη και ανάγκη για φαγητό, περισσότερη δηλαδή ενέρ-
γεια αναπλήρωσης. Στρεφόμαστε εξ ορισμού σε πλούσια 
ενεργειακά τρόφιμα. 

5. Είμαστε περισσότερο ντυμένοι τον χειμώνα. 
Τα παραπάνω ρούχα που φοράμε τον χειμώνα ουσι-

αστικά αποτελούν ένα πέπλο προστασίας της εικόνας του 
σώματός μας από τα μάτια των άλλων. Ως εκ τούτου, μειώ-
νεται η εγρήγορσή μας ως προς την ενασχόλησή μας με τα 
κιλά, μεταθέτοντας όποια προσπάθεια απώλειας βάρους 
για το καλοκαίρι. 

6. Πίνουμε λιγότερο νερό. Μπορεί τους καλοκαιρι-
νούς μήνες να αποζητάμε περισσότερο το νερό, δεν 

συμβαίνει όμως το ίδιο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σε 
ένα βαθμό η πρόσληψη νερού μειώνει την όρεξη καθώς 
καταλαμβάνει μέρος του περιεχομένου του στομάχου, άρα 
διεγείρονται λιγότερο οι νευρώνες που προκαλούν το αί-
σθημα της πείνας. Η μειωμένη εφίδρωση συνεπάγεται μεί-
ωση της κατανάλωσης του νερού και αύξηση της πείνας. 

7. Πίνουμε περισσότερο για να ζεσταθούμε. Τον 
χειμώνα λόγω κρύου καταναλώνουμε περισσότερο 

αλκοόλ έχοντας την αίσθηση ότι θα μας ζεστάνει. Στην 
πραγματικότητα όμως το αλκοόλ αυξάνει τη ροή αίμα-
τος προς το δέρμα και ελαττώνει σημαντικά την εσωτε-
ρική θερμοκρασία του σώματος, κάνοντάς μας τελικά να 
κρυώνουμε. Συνεπώς όχι μόνο ξεγελάμε τον εαυτό μας 
περιμένοντας ότι θα ζεσταθούμε με το αλκοόλ, αλλά φορ-
τωνόμαστε και επιπλέον θερμίδες προερχόμενες από την 
αλκοόλη. 

8. Τρώμε πιο παχυντικά φαγητά. Οι τροφές που 
καταναλώνουμε τον χειμώνα είναι συνήθως πιο 

ενεργειακά πυκνές που εξ ορισμού εί-
ναι πλούσιες σε σάκχαρα. Οργανικά 
η κατανάλωση σακχάρων οδη-
γεί σε αύξηση του σακχάρου 
στο αίμα, δημιουργώντας 
μας ένα αίσθημα ευφορίας, 
επιθυμητό και αναγκαίο τον 
χειμώνα ώστε να αντισταθ-
μίζονται τα αρνητικά συ-
ναισθήματα που χαρακτη-
ρίζουν την εν λόγω εποχή 
του χρόνου.
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ι ημέρες των Χριστουγέννων είναι συνδεδεμένες με αρκετά 
τραπέζια και εξόδους, πράγμα που σημαίνει ότι θα καταναλωθεί 
αρκετό φαγητό και αλκοόλ… Όμως ποια είναι η σωστή ποσό-

τητα κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών και ποιες είναι οι επιδράσεις τους 
στην υγεία μας;

Ο
Γιορτές & αλκοόλ

Αθηνά Μωραΐτη 
Χατζηθάνου

Κλινική Διαιτολόγος-
Διατροφολόγος, M.Sc.

Πόσες θερμίδες περιέχουν τα πιο 
δημοφιλή ποτά και ποιο είναι το 
καλύτερο που μπορούμε να κατα-
ναλώσουμε;

Πώς μπορούμε να ισορροπήσου-
με καλύτερα το αλκοόλ και τις 
θερμίδες του αν βγούμε έξω για 
ποτό; 
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Αρχικά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι 
η κατανάλωση αλκοόλ πρέπει να γί-
νεται με μέτρο. Έτσι, ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας συνιστά μέχρι 
δύο ποτά την ημέρα για τους άνδρες 
και μέχρι ένα ποτό την ημέρα για τις 
γυναίκες, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα υγείας… 

Αν βέβαια δεν συνηθίζετε να κατα-
ναλώνετε αλκοόλ, δεν χρειάζεται να 
το εντάξετε στην καθημερινότητά 
σας. Εδώ, πρέπει να σημειωθεί πως η 
μεγάλη και χρόνια κατανάλωση 
αλκοόλ επηρεάζει αρνητικά το 

Αν λοιπόν συγκρίνουμε τα αλκοολού-
χα ποτά στον παραπάνω πίνακα δια-
πιστώνουμε ότι το κρασί περιέχει τις 
λιγότερες θερμίδες. Ακόμη, η μπίρα 
περιέχει λιγότερες θερμίδες συγκριτι-
κά με τα κοκτέιλ.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες 
των κοκτέιλ οφείλεται στη σύστασή 
τους (αποτελούνται από κάποιο αλκο-
ολούχο ποτό, όπως βότκα, ρούμι, κτλ, 
αναψυκτικό ή χυμό φρούτων, αλλά 
και συστατικά όπως σιρόπι και ζάχα-

συκώτι και φαίνεται να σχετίζε-
ται με διάφορους τύπους καρκί-
νου. Τέλος, η μεγάλη κατανάλωση 
αλκοόλ μπορεί να δημιουργήσει προ-
βλήματα στο στομάχι και στην πέψη 
και την απορρόφηση των θρεπτικών 
συστατικών. 

Βέβαια, ένας ακόμη σημαντικός λόγος 
για να καταναλώνουμε τα αλκοολού-
χα ποτά με μέτρο είναι ότι αποδί-
δουν αρκετές θερμίδες! 

Έτσι, καλό είναι να θυμόμαστε ότι 
ένα γραμμάριο αλκοόλ αποδίδει 7 

ρη που ενισχύουν ακόμη περισσότερο 
τη γλυκιά γεύση). 

Για να ισχύει λοιπόν η ευχή «στην 
υγειά μας» που κάνουμε τσουγκρί-
ζοντας τα ποτήρια μας πριν πιούμε, 
καλό είναι να τηρούμε το μέτρο 
στην κατανάλωση του αλκοόλ! 

Καλές επιλογές είναι το κρασί και η 
μπίρα καθώς περιέχουν λιγότερη αλ-
κοόλη σε σχέση με άλλα ποτά. Επίσης, 
αν είστε καλεσμένοι σε ένα τραπέζι 

και σκοπεύετε να βγείτε και το βρά-
δυ, προσπαθήστε να μην πιείτε κάποιο 
ποτό στο τραπέζι για να έχετε το πε-
ριθώριο να πιείτε στη βραδινή έξοδο. 

Μην παραλείπετε να πίνετε αρ-
κετό νερό και φροντίστε να έχετε 
φάει κάτι πριν πιείτε. Ακόμη, μπορείτε 
να περιορίσετε την ποσότητα του αλ-
κοόλ που θα καταναλώσετε, αραιώ-
νοντας το ποτό σας με νερό ή με πάγο. 
Τέλος, μπορείτε να επιλέξετε τη μπίρα 
χωρίς αλκοόλ.

θερμίδες (kcal), δηλαδή σχεδόν τις 
διπλάσιες από αυτές που αποδίδει η 
ίδια ποσότητα πρωτεϊνών και υδα-
τανθράκων (4 kcal/ γραμμάριο) και 
σχεδόν τις ίδιες με τα λιπαρά (9 kcal/ 
γραμμάριο).

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως η 
συχνή ή/και η υψηλή κατανάλωση 
αλκοόλ μπορεί να εμποδίσει την 
προσπάθεια για απώλεια βάρους 
ή ακόμη και να αυξήσει το βάρος.

Daquiri (φράουλα, κτλ)

Margarita

Mojito

Cosmopolitan

Ουίσκι 

Βότκα

Μπίρα χωρίς αλκοόλ

Μπίρα ξανθιά

Μπίρα µαύρη

Σαµπάνια γλυκιά

Κρασί, κόκκινο

Κρασί, Λευκό, Ξηρό

230 - 250

160

300

190

125

125

50

115

160

140

80

60

100 ml

100 ml

100 ml

65 ml

45 ml

45 ml

330 ml

330 ml

330 ml

100 ml

100 ml

100 ml

Αλκοολούχο ποτό ΘερµίδεςΜερίδα
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Xρυσούλα Γκούσκου
Φαρμακοποιός

Quality & Training Manager
FREZYDERM ΑΒΕΕ

Η
VELVET SECOND SKIN TECHNOLOGY (Πατέντα) 
που προσφέρει

‣ Κάλυψη ρυτίδων 

‣ Ανάκλαση υπέρυθρης ακτινοβολίας 

‣ Ενισχυμένη αντιοξειδωτική προστασία από οξειδωτικό 
stress λόγω ηλιακής ακτινοβολίας, μπλε φωτός, ατμο-
σφαιρικών ρύπων 

‣ Προσαρμογή στη φυσική απόχρωση της επιδερμίδας 

‣ Παρατεταμένη παραμονή στο δέρμα 

ΜAKE-UP ME ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PRIMER που συνδυάζει

‣ Λείανση επιδερμίδας και προετοιμασία για το μακιγιάζ

‣ Γέμισμα τυχόν ρυτίδων που μπορεί να υπάρχουν

‣ Βελτίωση του τόνου του χρώματος της επιδερμίδας 

‣ Απορρόφηση της λιπαρότητας και ρύθμιση της γυαλάδας

κάλυψη των δερματικών ατελειών και η 
χρωματική ομοιομορφία και λάμψη της επιδερμί-
δας ολοκληρώνονται με το σωστό make-up, που 

έχει βελούδινη έγχρωμη υφή και προσφέρει φυσική κάλυψη και 
τέλειο φινίρισμα.

Τι κάνει ένα make-up ξεχωριστό
 Ένα καινοτόμο make-up ακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις της 
Κοσμητολογίας και συνδυάζει δερματική εικόνα, φροντίδα και 
ευεξία.

Καλλυντικό καμουφλάζ

Ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως στη Δερματολογία 
από το δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα και 
αναφέρεται στην ανάγκη κάλυψης σοβαρών ελατ-
τωμάτων στις ακάλυπτες περιοχές του δέρματος: το 
πρόσωπο, το λαιμό, τα χέρια.

Αφορά άτομα με συγγενείς και επίκτητες διαταραχές 
της μελάγχρωσης (λεύκη, μέλασμα, μετα-φλεγμονώ-
δη υπομελάγχρωση), ακμή, ουλές, αγγειακές παθή-
σεις του δέρματος όπως αιμαγγειώματα, ροδόχρου 
κλπ και πρόκειται για μακιγιάζ πλήρους κάλυψης

Make-up High Cover 

Η τεχνολογία HIGH COVER SECOND SKIN 
MASKING BREATHABLE EFFECT προσφέρει

‣ 100% κάλυψη δερματικών ατελειών

‣ Ματ φινίρισμα που διαρκεί πέραν των 6 ωρών

‣ Πολύ υψηλή ηλιοπροστασία ευρέος φάσματος

Το ιδανικό Make-up

‣ Έχει αδιάβροχη ικανότητα

‣ Δεν ευαισθητοποιεί το δέρμα

‣ Δεν ενεργοποιεί αλλεργίες

‣ Δεν δημιουργεί αίσθηση μάσκας

‣ Δεν λερώνει τα ρούχα

‣ Είναι κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες ανεξαρ-
τήτως ηλικίας και τύπου δέρματος (ΜΗ ΦΑΓΕΣΩΡΟ-
ΓΟΝΟ)

Συμβουλές… 
κάλυψης
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Νικολέττα Γαβαλά
Αισθητικός

άθε χρόνος που προστίθε-
ται στη ζωή σας δημιουργεί 
μεταβολές στην επιδερμίδα  

σας. Η γήρανση είναι ο χαρακτηρισμός 
για τις διαδικασίες που οδηγούν στην 
προοδευτική επιδείνωση της κα-
τάστασης των κυττάρων και των 
ιστών. Το δέρμα σας δεν θα μπορούσε 
να μείνει ανεπηρέαστο.  Με την πάρο-
δο του  χρόνου επηρεάζεται από ένα 
σύνολο παραγόντων.

K

Οι ανάγκες 
του δέρματος
ανά ηλικία 

Η γήρανση 
του δέρματος 
εξαρτάται από 
αλλαγές που 
σχετίζονται με 
γενετικούς πα-
ράγοντες, με την 
κληρονομικότητα 
και τη γήρανση.

Μεγάλο ρόλο επίσης παίζει η έκθεση στον ήλιο, το 
κάπνισμα, οι γραμμές έκφρασης, η μόλυνση του 
αέρα και οι συνήθειες της ζωής σας.

Σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσετε ότι η φροντί-
δα του δέρματός σας για να είναι αποτελεσματική θα 
πρέπει να είναι ανάλογη των αναγκών της ζωής σας. 
Η επιδερμίδα σας δεν εξαρτάται μόνο από τα 
καλά γονίδια αλλά και από τη σωστή περιποίηση ανά 
ηλικία. Για να δούμε λοιπόν, πώς είναι το δέρμα σας σε 
κάθε δεκαετία και τι είδους περιποίηση χρειάζεται.
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▶ Στην ηλικία των 20 το δέρ-
μα σας δεν έχει ανάγκη από πολλές 
φροντίδες. Όμως δεν πρέπει να πα-
ραλείπετε τη χρήση μιας ελαφριάς 
ενυδατικής κρέμας με αντιηλια-
κό δείκτη προστασίας. O καθαρι-
σμός του προσώπου το πρωί με νερό 
και το βράδυ με ένα λιπαρό σαπού-
νι είναι απαραίτητος. Το βράδυ δεν 
πρέπει να ξεχνάτε ποτέ να αφαιρείτε 
το μακιγιάζ για να αφήνετε το δέρμα 
σας να αναπνέει. Αν σας εκδηλωθεί 
ακμή, οπωσδήποτε θα πρέπει να την 
αντιμετωπίσετε με τα κατάλληλα 
προϊόντα. 

▶ Στην ηλικία των 30 που μπο-
ρεί να κάνουν την εμφάνισή τους στο 
δέρμα σας οι πρώτες ελαφριές ρυτί-
δες συνήθως στο μέτωπο και γύρω 
από τα μάτια ή να εμφανιστούν πα-
νάδες στο πρόσωπό σας, η φροντί-
δα του δέρματός σας πρέπει να 
είναι πιο εντατική. Με την πάροδο 
των χρόνων, η ανανέωση των κυττά-
ρων σας επιβραδύνεται, η παραγωγή 
λιπιδίων σας μειώνεται, η λειτουργία 
φραγμού του δέρματός σας διατα-
ράσσεται και η μικροκυκλοφορία 
επιβραδύνεται. Θα παρατηρήσετε το 
δέρμα σας να αλλάζει, να γίνεται πιο 
ξηρό, πιο λεπτό, πιο εύθραυστο και 
η επιδερμίδα σας να χάνει τη λάμψη 
της.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε πά-
ντοτε ενυδατική κρέμα ημέρας 
για το πρόσωπό σας, καθώς και 
για την περιοχή γύρω από τα 
μάτια σας. Επιβάλλεται να κάνε-
τε πίλινγκ καθαρισμού σχεδόν κάθε 
εβδομάδα για να διώξετε τα νεκρά 
κύτταρα και να αφήσετε την επιδερ-
μίδα σας να αναπλαστεί. Εφαρμόζετε 
καθημερινά ένα καθαριστικό προϊόν  
για ενισχυμένη απολέπιση και ανανέ-
ωση. Κάνετε μάσκα περιποίησης δυο 
φορές τον μήνα, ώστε να ενυδατω-
θεί και να τονωθεί πλήρως το δέρμα 
σας. Είναι απαραίτητος για τη νυχτε-
ρινή φροντίδα σας, ένας αντιγηρα-
ντικός ορός ή serum ώστε το πρωί 
το πρόσωπό σας να είναι ξεκούραστο 
και παράλληλα ενυδατωμένο.

▶ Στην ηλικία των 40 η επιδερ-
μίδα σας έχει διαφορετικές ανάγκες 
από τις προηγούμενες νεαρές δεκα-
ετίες της ζωής σας. Τα σημάδια αρχί-
ζουν να γίνονται ορατά όπως και τα 
πρώτα στάδια χαλάρωσης. Το δέρμα 
σας γίνεται  λεπτότερο και εμφανίζει 
σημάδια έκφρασης. Πλέον αντιμε-
τωπίζει όλα τα σημάδια γήρανσης, 
όπως βαθιές ρυτίδες, χαλάρωση 
οβάλ, απώλεια πυκνότητας, απώλεια 
λάμψης και ομοιόμορφου χρωματι-
κού τόνου.

Όσο μεγαλώνετε, το σώμα σας χάνει 
σταδιακά τις λειτουργικές του ικα-
νότητες, που του επιτρέπουν να δια-
τηρεί το ισοζύγιο του νερού. Για τον 
λόγο αυτό πρέπει να προτιμάτε τα 
πιο ενισχυμένα προϊόντα, που 
βοηθούν στη μειωμένη παρα-
γωγή κολλαγόνου και προλαμ-
βάνουν τη χαλάρωση. 

Πρέπει να καθαρίζετε το δέρμα σας 
πρωί και βράδυ με σαπούνι ή γαλά-
κτωμα καθαρισμού και λοσιόν. Να 
χρησιμοποιείτε ενυδατική κρέμα με 
ουσίες που ευνοούν την παροχή νε-
ρού προς τα κύτταρα της επιδερμί-
δας σας. Να εφαρμόζετε κρέμα για 
την περιοχή των ματιών σας . Να 
κάνετε πίλινγκ καθαρισμού μία φορά 
την εβδομάδα και μάσκα κάθε δυο 
εβδομάδες. Εάν θέλετε να αντιμετω-
πίσετε τις πανάδες χρησιμοποιήστε 
λευκαντικές κρέμες.

▶ Στην ηλικία άνω των 50 
οι αλλαγές στο δέρμα σας είναι 
μεγαλύτερες. Είναι η δεκαε-
τία που οι ρυτίδες γίνονται πιο 
βαθιές, το οβάλ του προσώπου 
χαλαρώνει αρκετά και παρουσι-
άζεται απώλεια πυκνότητας και 
λάμψης.

Στους ηλικιωμένους, ο οργανι-
σμός χάνει περισσότερο νερό 
από τα ούρα και την εφίδρωση. 
Μειώνεται η παραγωγή οιστρο-
γόνων, η οποία έχει ως συνέπεια 
τη μείωση παραγωγής κολλα-
γόνου και ελαστίνης. Θα πρέ-
πει να ενισχύσετε την πε-
ριποίηση του δέρματός σας 
με νέου τύπου  κρέμες, οι 
οποίες περιέχουν φυτικές 
ορμόνες. H ενυδατική κρέμα 
που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει 
να είναι λιπαρή, επίσης, να έχει 
φόρμουλες οι οποίες διεγείρουν 
τη σύνθεση  κολλαγόνου και 
ελαστίνης.

Να εφαρμόζετε κρέμα ματιών, 
νυκτός, πίλινγκ και μάσκες ενυ-
δάτωσης επιδερμίδας μία φορά 
την εβδομάδα. Να χρησιμοποι-
είτε λευκαντική κρέμα για μείω-
ση των πανάδων και των κηλί-
δων. Δεν πρέπει να αμελείτε την 
αντιηλιακή προστασία και τον 
καθαρισμό του δέρματος από το 
μακιγιάζ.
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Το 2022, η Eau Thermale 
Avène καινοτομεί με μια 
επαναστατική προσέγγι-

ση της αντιγήρανσης: μια δερ-
μοκαλλυντική φροντίδα συ-
μπυκνωμένη σε Υαλουρονικό 
οξύ και Νιασιναμίδη που δρα 
στην αιτία της γήρανσης*, που 
συσφίγγει το δέρμα και διορ-
θώνει τις ρυτίδες.

Οι Επιστημονικές ομάδες της 
Eau Thermale Avène εργάστη-
καν 6 χρόνια με έναν παγκο-
σμίως γνωστό ειδικό της αντι-
γήρανσης, τον Καθηγητή Jean 
Marc Lemaitre, «ο άνθρωπος 
που αναζωογονεί τα κύτταρα», 
διευθυντής του Κέντρου Ερευ-
νών στο Inserm, διευθυντής 
του Ινστιτούτου Αναγεννητι-
κής Ιατρικής και Βιοθεραπείας.

Οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι 
με μια προσέγγιση που επικε-
ντρώνεται στα εκφυλισμένα 
κύτταρα, είμαστε σε θέση να 
αναστρέψουμε τη διαδικασία 
γήρανσης. Με αυτόν τον τρόπο 
οι ομάδες  Έρευνας & Ανάπτυ-
ξης μπόρεσαν να εφαρμόσουν 
τις έρευνές τους στο δέρμα.

Είμαστε πολύ περήφανοι που 
αποκαλύπτουμε σήμερα την 
HYALURON ACTIV B3, μια σει-
ρά που φέρνει την επανάστα-
ση στην κυτταρική ανανέωση! 
Το μέλλον του δέρματος μόλις 
ξεκινά.

*Συμπυκνωμένο καθαρό Υαλου-
ρονικό Οξύ και Νιασιναμίδη για 
δράση στην αιτία της γήρανσης. Το 
δέρμα γίνεται πιο σφριγηλό και οι 
ρυτίδες διορθώνονται.

Εμφυσούμε νεότητα 
στην καρδιά των κυττάρων

Η σειρά Hyaluron Activ 
B3 της Avène φέρνει την 
επανάσταση στην αντι-γή-
ρανση

Μέχρι τώρα, τα αντι-γηρα-
ντικά προϊόντα φροντίδας 
χρησιμοποιούνταν κυρίως 
για να αντιμετωπίσουν τα ση-
μάδια της γήρανσης. Με την 
Hyaluron Activ B3 μπορούμε 
να δράσουμε απευθείας στην 
αιτία της γήρανσης, την κυτ-
ταρική εκφύλιση, με στόχο να 
παρατείνουμε τη νεότητα των 
κυττάρων και να επιβραδύνου-
με τη διαδικασία μακροπρόθε-
σμα.

Δύο συστατικά που δρουν στο-
χευμένα κατά της εκφύλισης 
των κυττάρων:

Η Νιασιναμίδη, γνωστή 
και ως Βιταμίνη Β3, είναι το 
αντι-γηραντικό δραστικό συ-
στατικό του μέλλοντος: όταν 
είναι σε πολύ υψηλή συγκέ-
ντρωση, είναι το πιο αποτε-
λεσματικό μόριο έναντι της 
κυτταρικής εκφύλισης και των 
σημαδιών γήρανσης.

Το Υαλουρονικό Οξύ είναι 
βασικό και απαραίτητο συστα-
τικό στο δέρμα. Όταν η συγκέ-
ντρωσή του μειώνεται, το δέρ-
μα χαλαρώνει και εμφανίζει 
ρυτίδες. Το υαλουρονικό οξύ 
υψηλού μοριακού βάρους γε-
μίζει και ενυδατώνει το δέρμα 
στην επιφάνεια, ενώ το χαμη-
λού μοριακού βάρους υαλου-
ρονικό οξύ (120 kDA) ενεργεί 
βαθιά για να επαναφορτίσει το 
δέρμα με υαλουρονικό οξύ.

HYALURON ACTIV B3

Μια πλήρης ρουτίνα κυτταρικής ανανέωσης   
1. Δραστικά συστατικά boosters μακροζωίας με νέα 
αντι-γηραντικά οφέλη και όπως πάντα, το Ιαματικό 
Νερό της Avène για τις καταπραϋντικές και απαλυ-
ντικές του ιδιότητες.

3. Προϊόντα φροντίδας με υψηλό αισθησιακό απο-
τέλεσμα με ανάλαφρες υφές και διακριτικό φλοράλ 
άρωμα, πηγές ευεξίας για το δέρμα.  

4. Οικολογική δέσμευση με τουλάχιστον 92% φυσι-
κά συστατικά και οικολογικά σχεδιασμένες συσκευ-
ασίες.

Η νέα σειρά αντιγήρανσης της Avène 
αποτελείται από 5 προϊόντα:

1. Κρέμα ημέρας – Hyaluron Activ B3 
κρέμα ανανέωσης κυττάρων με Νιασιναμίδη 
και Υαλουρονικό οξύ. Διορθώνει τις ρυτίδες 
και κάνει το δέρμα ορατά πιο σφριγηλό από 
τις πρώτες 15 ημέρες χρήσης του προϊόντος.

2. Κυκλοφορεί και το Refill της κρέμας 
ημέρας.

3. Ορός – Hyaluron Activ B3 συμπυκνω-
μένος ορός σύσφιξης και πυκνότητας με Νια-
σιναμίδη 6% και Υαλουρονικό οξύ 1,5% . Λει-
αίνει άμεσα και διορθώνει τις ρυτίδες.

4. Κρέμα νύχτας – Hyaluron Activ B3 
κρέμα νύχτας πολύ βαθιάς θρέψης με 4 συ-
στατικά (Νιασιναμίδη, Υαλουρονικό οξύ και 
εκχύλισμα Haritaki) . Ενισχύει όσο καμία άλλη 
κρέμα τη νυχτερινή διαδικασία αναγέννησης 
του δέρματος.

5. Κρέμα ματιών – Hyaluron Activ B3 
κρέμα ματιών τριπλής διόρθωσης. Περιέχει 
Νιασιναμίδη, Υαλουρονικό Οξύ, εκχύλισμα 
Haritaki και θειική δεξτράνη για αποσυμφό-
ρηση και μείωση του πρηξίματος και των μαύ-
ρων κύκλων.



Eau Thermale Avène,
υγιές δέρμα με αυτοπεποίθηση.

Υαλουρονικό οξύ
Νιασιναμίδη 6%

Δρα στην
αιτία της γήρανσης**

Συσφίγγει το δέρμα
Διορθώνει τις ρυτίδες

Παρασκευάζεται στη Γαλλία

* % ικανοποίησης, 65 γυναίκες
** In vitro δοκιμή

Αναγέννηση
  δέρματος
                 σε ημέρες*

KAINOTOMIA
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εκφοβισμός είναι μια συμπεριφορά που προκα-
λεί δυσφορία στον νέο που είναι θύμα. Είναι μια 
πράξη που μπορεί να είναι σκόπιμη ή ακούσια και έχει ως 

αποτέλεσμα να τραυματίζει, να απομονώνει, να απειλεί, να ελέγχει ή 
να βλάπτει άλλους. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για μια συμπεριφορά 
στην οποία ένας ή περισσότεροι νέοι άνθρωποι κάνουν κατάχρηση 
εξουσίας έναντι άλλου και μπορεί να είναι εκφοβισμός άμεσος (π.χ. 
χτύπημα, προσβολή) ή έμμεσος (π.χ. μιλώντας πίσω από την πλάτη κά-
ποιου άλλου ή η απόρριψή του από κάποια ομάδα).

Στη σύγχρονη εποχή, όπου τα τεχνολογικά μέσα είναι ιδιαίτερα διαδε-
δομένα, ένα αρκετά πρόσφατο φαινόμενο που κερδίζει δυναμική μετα-
ξύ των νέων είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός ή cyber bullying. 
Μπορεί να λαμβάνει χώρα με τη μορφή κειμένων, SMS, μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή on line σε κοινωνικά μέσα, φόρουμ συ-
ζητήσεων ή παιχνίδια στα οποία οι χρήστες μοιράζονται κάποιο περι-
εχόμενο. Αυτό συμβαίνει σε πολλά μέσα επικοινωνίας, όπως τα κινητά 
τηλέφωνα, οι υπολογιστές και διάφορες άλλες ηλεκτρονικές κονσόλες 
και περιλαμβάνει την ανάρτηση, την αποστολή ή την ανταλλαγή αρνητι-
κών, ψευδών και επιβλαβών σχολίων σχετικά με κάποιον άλλον. 

Ο διαδικτυακός εκφο-
βισμός έχει οδηγήσει 
σε πολλές αυτοκτονίες 
και έχει πλήξει πολ-
λούς ανθρώπους, κυ-
ρίως νέους. Η πρόληψη 
αυτής της μορφής εκφοβι-
σμού έχει καταστεί κρίσιμο 
ζήτημα σε πολλές χώρες 
παγκόσμια.

Οι συνέπειες του εκφοβι-
σμού μπορεί να είναι σημα-
ντικές για τους νέους που 
είναι θύματα. Ως γονείς, 
μπορεί να αναρωτηθούμε 
αν το παιδί μας είναι θύμα. 
Υπάρχουν μερικές εν-
δείξεις που πρέπει να 
μας υποψιάσουν.

O

Κομπότη Καλλιρρόη
Φιλόλογος

Νέοι και εκφοβισμός
στο διαδίκτυο:

Τι μπορούμε να κάνουμε
ως γονείς;

Η διαδικτυ-
ακή παρενό-
χληση είναι 
περισσότερο 
μια συγκε-
κα λ υ μ μ έ ν η 
μορφή πα-
ρενόχλησης 
και συνεπώς 
δη μ ιουργε ί 
μια δυσκολία 
στον εντο-
πισμό των 
θυμάτων και 
στην τιμω-
ρία των δρα-
στών.
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Μπορείτε να συζητήσετε με το παιδί σας 
αυτά που σας ανησυχούν. Σε περίπτωση 
που το παιδί σας, σας ομολογήσει ότι εί-
ναι θύμα διαδικτυακής παρενόχλη-
σης, είναι καλύτερο να παραμείνετε 
ήρεμοι και να αφιερώσετε χρόνο σε 
αυτό. Καλό θα είναι, επίσης, να το ευ-
χαριστήσετε για την εμπιστοσύνη που 
σας δείχνει. Δεν είναι επιθυμητό να 
αντιδράσετε πολύ έντονα, κάνοντάς 
το να αισθανθεί ένοχο επειδή δεν σας το 
είπε νωρίτερα ή ακόμα και να του ζητή-
σετε να διακόψει την πρόσβασή του στο 
διαδίκτυο. 

Παρόλο που η παρενόχληση συμβαίνει, 
θα πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένο, 
καθώς το διαδίκτυο αντιπροσωπεύ-
ει ένα μέρος της κοινωνικής του ζωής. 
Η διακοπή της πρόσβασης σε αυτό θα 
μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την 
περαιτέρω απομόνωσή του.

Για παράδειγμα, το 
παιδί μας θα μπορούσε:

‣ Να αποφεύγει, χωρίς 
προφανή λόγο, ορισμένους 
τόπους ή δραστηριότητες 
που στο παρελθόν συμμε-
τείχε.

‣ Να αρνείται ξαφνικά να 
χρησιμοποιήσει τον υπολο-
γιστή, laptop κλπ ή να πα-
ρουσιάζει σημάδια φαινο-
μενικής νευρικότητας όταν 
το χρησιμοποιεί.

‣ Να απομονωθεί από 
τους άλλους, να χάσει αρ-
κετούς φίλους σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, να έχει 
λίγους ή καθόλου φίλους.

‣ Να φοβάται ορισμένους 
ανθρώπους, τόπους ή 
δραστηριότητες (για πα-
ράδειγμα: να πάνε σε ένα 
πάρτι που θα είναι συγκε-
κριμένα άτομα, να βγουν 
στο διάλειμμα ή να συμ-
μετάσχουν στα μαθήματα 
γυμναστικής).

‣ Να χάσει το ενδιαφέρον 
του για το σχολείο, να δυ-
σκολεύεται να συγκεντρω-
θεί στα μαθήματα, να κάνει 
πολλές απουσίες ή να σκε-
φτεί να το εγκαταλείψει.

‣ Να συμμετέχει συχνά σε 
συγκρούσεις με άλλους.

‣ Να έχει συμπτώματα που 
σχετίζονται με το άγχος 
όπως: στομαχόπονο, πονο-
κέφαλο, ναυτία, δυσκολία 
στον ύπνο, απώλεια της 
όρεξης, εκρήξεις θυμού ή 
επιθετικότητα.

Από την άλλη πλευρά, η υιοθέτηση 
μιας στάσης ψυχραιμίας, δηλαδή 
το να μπορείτε να συζητάτε ήρεμα και 
να βοηθάτε τον έφηβο, μπορεί να είναι 
καθησυχαστική για τον ίδιο, καθώς πολύ 
συχνά φοβάται μια δυσάρεστη παρέμ-
βαση από τους γονείς του.

Για παράδειγμα, ο γονιός αφού ακούσει 
τι έχει να του πει το παιδί μπορεί να το 
ρωτήσει: «Πώς αισθάνεσαι; Πώς θέλεις 
να σε βοηθήσω; Υπάρχει κάποιος άλλος 
που νιώθεις άνετα να μιλήσεις για να αι-
σθανθείς καλύτερα;».

Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό το παιδί 
να αισθάνεται ότι ο γονέας το υποστηρί-
ζει, το εμπιστεύεται, το ακούει, χωρίς να 
το κρίνει, και ειδικά, χωρίς να ενεργεί για 
χάρη του. Σε ακραίες περιπτώσεις, συμ-
βουλευτείτε κάποιον ειδικό και ενημερώ-
στε τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
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Τι είναι
Τι είναι ο Βήχας 
και τι δηλώνει για 
την κατάσταση της 
υγείας μας;

Ο βήχας είναι ένα αντα-
νακλαστικό, που 
αντιδρώντας στον 

ερεθισμό των αεραγωγών 
έχει σαν σκοπό να απομα-
κρύνει μηχανικά αλλά και 
να αδρανοποιήσει, μέσω 
της παραγόμενης βλέν-
νας, ξένα σώματα (σκόνη, 
καπνό, μικρόβια) από τους 
πνεύμονες ή από το ανώτε-
ρο αναπνευστικό. Ο βήχας 
δεν είναι παρά μόνο ένα 
σύμπτωμα, που δεν πα-
ραπέμπει μάλιστα, σε 
μια και μοναδική ασθέ-
νεια και συχνά η σημασία 
του μπορεί να προσδιορι-
στεί μόνο όταν αξιολογηθεί 
η βαρύτητα, η χρονιότητα 
και τα συνοδά του συμπτώ-
ματα.

Κατηγορίες
Βήχας: Ποια είδη υπάρχουν και σε ποια νόσο αντιστοιχεί 
συχνότερα το καθένα;
Ο βήχας κλασικά διακρίνεται σε παραγωγικό και μη παραγωγικό.

1. Ο παραγωγικός βήχας παράγει φλέγμα ή βλέννα (πτύελα). Η βλέννα μπο-
ρεί να εντοπίζεται στο πίσω μέρος του λαιμού, συνήθως προερχόμενη από τη μύτη ή 
τα ιγμόρεια ή μπορεί να έχει ανεβεί προς τα έξω από τους πνεύμονες και την τραχεία. 
Υπάρχουν πολλές αιτίες παραγωγικού βήχα όπως:

‣ Ιογενείς λοιμώξεις. Στο κοινό κρυολόγημα ή τη γρίπη προκαλείται συνήθως από 
λευκή έως κίτρινη βλέννα, που κυλά προς τα κάτω στον φάρυγγα.

‣ Μικροβιακές λοιμώξεις. Μπορεί να είναι σύμπτωμα πνευμονίας, βρογχίτιδας, ιγμο-
ρίτιδας ή φυματίωσης, με τη βλέννα να είναι συνήθως πιο σκούρα (πράσινη ή καφέ).

‣ Χρόνια πνευμονοπάθεια. Μπορεί να σημαίνει επιδείνωση μιας γνωστής χρόνιας 
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) ή μια λοίμωξη ως επιπλοκή της.

‣ Οξεία ή χρόνια οπισθορρινική καταρροή. Λοιμώδους ή αλλεργικής ή αγγειοκινητι-
κής αρχής, προκαλεί επίσης την αίσθηση ότι χρειάζεται συνεχώς να καθαρίσουμε τον 
λαιμό μας.

‣ Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ). Όξινο περιεχόμενο του στομάχου, ιδίως 
όταν ξαπλώνουμε σύντομα μετά από ένα γεύμα, επιστρέφει στον οισοφάγο, προκα-
λώντας άλλοτε συνειδητές καυσαλγίες (καούρες) και ερυγές (ρεψίματα) και άλλοτε 
μόνο βήχα. Αυτό συμβαίνει συχνότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και μπορεί να μας 
ξυπνήσει.

‣ Κάπνισμα. Παραγωγικός βήχας σε καπνιστή είναι συχνά σημάδι χρόνιας βρογχίτιδας 
ή/και ερεθισμού του φάρυγγα ή του οισοφάγου.

Dr Ελευθερία Π. Κοζανίδου
Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος

Βήχας: Αλήθειες και μύθοι γύρω 
από τη συχνότερή μας ενόχληση
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2. Ο μη παραγωγικός βήχας είναι ξηρός, χωρίς εκ-
κρίσεις. Ένας τέτοιου τύπου βήχας μπορεί να αναπτυχθεί 
μετά από οξεία ή χρόνια έκθεση σε ερεθιστικούς ή λοιμώ-
δεις παράγοντες, όπως:

‣ Ιογενείς ασθένειες (μεταλοιμώδης βήχας). Μετά από κοι-
νό κρυολόγημα ή γρίπη, ένας ξηρός βήχας μπορεί να διαρ-
κέσει αρκετές εβδομάδες ενώ συχνά χειροτερεύει τη νύχτα.

‣ Βρογχόσπασμος. Μπορεί να σημαίνει σπασμό των βρόγ-
χων, που προκαλείται από βρογχικό ερεθισμό, ιδιαίτερα τη 
νύχτα (σε οξεία βρογχίτιδα).

‣ Έκθεση σε σκόνη ή αναθυμιάσεις, καθώς και επαγγελμα-
τική έκθεση σε πτητικές-ερεθιστικές χημικές ουσίες στο ερ-
γασιακό περιβάλλον.

‣ Φάρμακα. Συχνότερα βήχα μπορούν να προκαλέσουν 
από τα φάρμακα οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύ-
μου, που χορηγούνται σε υψηλή αρτηριακή πίεση, όπως 
καπτοπρίλη, εναλαπρίλη, λισινοπρίλη.

‣ Απόφραξη των αεραγωγών με ένα εισπνεόμενο αντι-
κείμενο, όπως κομμάτια τροφών ή φαρμάκων. Αυτό συμ-
βαίνει συχνότερα στις ακραίες ηλικίες (παιδιά και ηλικι-
ωμένους).

‣ Αλλεργίες. Συχνό φτέρνισμα με ξηρό βήχα μπορεί να 
είναι ένδειξη αλλεργικής ρινίτιδας.

‣ Άσθμα. Ένας χρόνιος ξηρός βήχας μπορεί να είναι σύ-
μπτωμα άσθματος, με συνοδά άλλα συμπτώματα δύ-
σπνοια, συριγμό ή αίσθημα σφιξίματος στο στήθος.

Συμπερασματικά θα πρέπει να κα-
ταστεί σαφές ότι η διάγνωση της 
νόσου που προκαλεί τον βήχα όλων 
των κατηγοριών σε ένα μεγάλο 
αριθμό ασθενών παραμένει άγνω-
στη, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις 
η θεραπεία εστιάζει στην ανακούφι-
ση των συμπτωμάτων και περιορί-
ζεται στην πρόληψη των μελλοντι-
κών επεισοδίων.

A. Ανάλογα με τη 

διάρκειά του, ο βή-
χας διακρίνεται σε:

‣ Οξύ (διάρκειας μι-
κρότερης των 3 εβδο-
μάδων),

‣ Υποξύ (διάρκειας 
μεγαλύτερης των 3 
εβδομάδων και μικρό-
τερης των 2 μηνών)

‣ Χρόνιο (διάρκειας 
μεγαλύτερης των 2 
μηνών).

Σε ποσοστό 80% – 
90% ο οξύς βήχας 
είναι ιογενής και δεν 
πρέπει να χορηγούνται 
γι’ αυτόν αντιβιοτικά, 
αλλά μόνο συμπτω-
ματική αγωγή, ενώ αν 
διαρκεί περισσότερο 
από τρείς εβδομάδες 
τα αίτιά του μπορεί 
να ποικίλλουν σε βα-
ρύτητα και χρειάζεται 
σίγουρα εκτίμηση από 
τον γιατρό μας και πε-
ραιτέρω έλεγχος.

Αντιμετώπιση
Μπορούμε από τον τύπο του βήχα να καταλάβουμε πώς θα τον αντιμετωπίσουμε;

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την αντιμετώπισή του, ωστόσο, έχουν και δύο άλλες ταξινομήσεις του βήχα:

B. Ανάλογα, τέλος, με την προέλευσή 
του, ο βήχας διακρίνεται σε:

‣ Βήχα προερχόμενο από το ανώτερο αναπνευ-
στικό

‣ Βήχα προερχόμενο από το κατώτερο ανα-
πνευστικό

H συμπτωματική αντιμετώπιση του βήχα δια-
φοροποιείται ανάλογα με την κατάταξη αυτή, 
ως εξής:

1. Στις οξείες ιογενείς λοιμώξεις αμιγώς 
του ανωτέρου αναπνευστικού (π.χ. κοινό 
κρυολόγημα) συνιστώνται:

‣ Συνδυασμός αποσυμφορητικών και 1ης γε-
νιάς αντϊσταμινικών.

‣ Ανασταλτικά των προσταγλανδινών, όπως μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη.

‣ Αντιχολινεργικά φάρμακα, όπως το ιπρατρό-
πιο.

‣ Κεντρικά ή περιφερικά αντιβηχικά (αν υπάρ-
χει έντονος βήχας που πρέπει να κατασταλεί).

Στις περιπτώσεις αυτές δεν συνιστώνται: βλεν-
νολυτικά, αντιβιοτικά (εκτός εξαιρέσεων), ει-
σπνεόμενα κορτικοστεροειδή, αντιϊσταμινικά 
νεότερης γενιάς (χωρίς αντιχολινεργική δρά-
ση), αποσυμφορητικά χωρίς συνδυασμό με 1ης 
γενιάς αντιϊσταμινικό.

2. Στις οξείες λοιμώξεις του κα-

τώτερου αναπνευστικού (οξείες 

βρογχίτιδες) συνιστώνται:

‣ Κεντρικά (και περιφερικά) αντιβηχικά 
φάρμακα.

‣ Βρογχοδιασταλτικά, όπως σαλβουτα-
μόλη, μόνο αν υπάρχει βρογχόσπασμος.

Δεν συνιστώνται, σε αυτή την περίπτω-
ση: αντιβιοτικά (εκτός εξαιρέσεων με 
πυώδη - καφέ ή γκριζοπράσινη από-
χρεμψη), βλεννολυτικά (εκτός της ΧΑΠ), 
εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, αντιϊ-
σταμινικά ή αποσυμφορητικά.
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ε μια εποχή όπου 
οι απαιτήσεις για 
τη χρήση οθονών 

τηλεόρασης, υπολογιστή, 
tablet, κινητού γίνονται 
όλο και μεγαλύτερες, εμφα-
νίστηκε το Σύνδρομο Οπτικής 
Ψηφιακής Κόπωσης ή Digital 
Blue Light Syndrome. 

Το σύνδρομο αυτό πρωτομελε-
τήθηκε από το Αμερικανικό Πα-
νεπιστήμιο του Harvard. Είναι 
μία πάθηση που προκαλεί προ-
βλήματα στην όραση τόσο των 
ενηλίκων όσο και των παιδιών. 

Αλλά ας τα πάρουμε από την 
αρχή. Η όρασή μας βασίζεται 
σε τρία χρώματα: το κόκκινο, το 
κίτρινο και το μπλε. Με τον συν-
δυασμό αυτών βλέπουμε όλη τη 
χρωματική παλέτα της φύσης. 
Το μπλε και κυρίως το ψη-
φιακό μπλε φως είναι αυτό 
που δημιουργεί όλα τα προ-
βλήματα στην όρασή μας. 

Αυτό υπάρχει στις οθόνες των 
τηλεοράσεων, των υπολογιστών, 
των tablet, των κινητών, στα 
έντονα led φώτα όπως αυτά των 
αεροδρομίων, καθώς και στα 
φώτα xenon των αυτοκινήτων.

Σ

Θωμάς Βούβουρας
Χειρούργος Οφθαλμίατρος

Επιρροή των οθονών
στους ενήλικες και τα παιδιά

στη σημερινή εποχή
Στους ενήλικες τα εν λόγω συμπτώματα αντιμετωπίζονται 
με την τοποθέτηση ειδικών φίλτρων σε γυαλιά και χρήση 
ειδικών κολλυρίων.

Στα παιδιά το πρόβλημα είναι κυρίως στην παιδι-
κή ηλικία. Στην Αμερική υπάρχει ο κανόνας του 3 δηλαδή 
ένα παιδί μέχρι 3 ετών δεν πρέπει να παρακολουθεί καμία 
οθόνη, από 3 έως 6 ετών μόνο τηλεόραση, από 6 έως 9 
ετών τηλεόραση και υπολογιστή και μόνο πάνω από 9 ετών 
όλες τις οθόνες. Βεβαίως η παρακολούθηση αυτή γίνεται με 
μέτρο και το μέγιστο είναι μία με μιάμιση ώρα την ημέρα σε 
σύνολο οθονών και ΟΧΙ ξεχωριστά.

Το σοβαρότερο πρόβλημα που εμφανίζουν τα παι-
διά είναι διαθλαστικές ανωμαλίες κυρίως μυωπία 
και αστιγματισμός. Αυτά οφείλονται σε έντονο οφθαλ-
μολογικό στρες που προκαλούν οι οθόνες στα αθώα μάτια 
των παιδιών. Δυστυχώς μετά την εμφάνιση της πάθησης, 
ακόμα και αν σταματήσουμε την έκθεση στην οθόνη, αυτή 
δεν υποχωρεί και οδηγεί σε μόνιμη χρήση γυαλιών.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, στο Πα-
νελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο στον Βόλο που έγινε 
το 2021, μελετητές ανακοίνωσαν μια αύξηση των δια-
θλαστικών προβλημάτων μετά την τηλεκπαίδευση στα 
παιδιά του δημοτικού, της τάξης του 60%.

Συμπερασματικά, για τα προβλήματα που δημιουργεί η έκ-
θεση των μικρών παιδιών σε οθόνες δεν υπάρχει θεραπεία 
αλλά μονάχα πρόληψη. Αυτή συνίσταται στη λογική και ορ-
θολογική χρήση των οθονών όταν αυτές είναι αναγκαίες και 
στην αποφυγή της άσκοπης χρήσης αυτών. Σήμερα ζούμε 
στην εποχή της τεχνολογίας και των οθονών και τα παιδιά 
μας μεγαλώνουν μέσα σε αυτήν. Πρέπει να τα προστατεύ-
σουμε και να τα βοηθήσουμε να μεγαλώσουν σωστά.

Τα προβλή-
ματα που 
δη μ ιουργε ί 
περιγράφονται 
στο Σύνδρομο 
Οπτικής Ψηφι-
ακής Κόπωσης 
και είναι:

‣ Διαθλαστικές 
ανωμαλίες

‣ Θολή όραση

‣ Δυσκολία στη 
συγκέντρωση

‣ Κόκκινα - ερε-
θισμένα μάτια

‣ Ξηροφθαλμία 

‣ Πονοκέφα-
λος

‣ Πόνοι στον 
αυχένα

‣ Αυπνίες

‣ Άλλα γενικά 
συμπτώματα
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εφηβεία απο-
τελεί μια μετα-
βατική περίο-

δο από την παιδική ηλικία 
προς την ωριμότητα, είναι το 
πέρασμα του ατόμου από την 
ανεμελιά και την πλήρη εξάρ-
τηση, στο κόσμο του ενήλικα με 
την υπευθυνότητα και την αυτο-
διαχείριση. 

H 
Θα έλεγε κανείς πως η εφηβεία θεωρείται μια περίοδος 
εσωτερικής αναταραχής, άγχους που χαρακτηρίζεται 
από έντονες διακυμάνσεις στη διάθεση και από απρόβλε-
πτη συμπεριφορά. 

Η γονεϊκή στήριξη και διαπαιδαγώγηση μπορεί να λειτουρ-
γήσει ως μια «πρόληψη» των προβλημάτων συμπεριφοράς 
που προκύπτουν συνήθως στην εφηβεία.

Οι γονείς βασίζονται σε δύο άξονες της γονεϊκής συ-
μπεριφοράς που είναι, ο έλεγχος ή αυτονομία και η αγά-
πη ή απόρριψη. Αυτά τα βιώματα είναι εκείνα που θα καθο-
ρίσουν τη διαμόρφωση της προσωπικότητας, αν το παιδί 
θα εξελιχθεί σε έναν νέο με ανασφάλειες και κλεισμένο 
στον εαυτό του ή ένα παιδί με αυτοπεποίθηση που έχει την 
υγιή τόλμη της νιότης του. 

Όμως πόσο κοντά 
είμαστε στα παιδιά 
σε αυτή τη μετάβα-
ση; Τελικά τα διευ-
κολύνουμε ή τα δυ-
σκολεύουμε σε αυτή 
την ούτως ή άλλως 
απαιτητική φάση 
που διανύουν;

Εφηβεία και ο ρόλος
της οικογένειας

Χαριτώ Στοφόρου
Ψυχολόγος

Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν 
βιώσει παραμέληση και απόρριψη από τους γονείς, 
μεγαλώνοντας, στην ηλικία της εφηβείας, εκδηλώνουν 
περισσότερο αποκλίνουσες συμπεριφορές καθώς επίσης 
μαθησιακές δυσκολίες και αγχώδεις διαταραχές. 

Αντίθετα, οι γονείς που δείχνουν αγάπη, αποδοχή, 
κατανόηση, ενδιαφέρον και ζεστασιά προς το παιδί, 
μεγαλώνουν παιδιά με καλή εικόνα για τον εαυτό τους, που 
γίνονται έφηβοι με μεγαλύτερη ψυχική σταθερότητα και 
ασφάλεια. 

Η οικογένεια είναι ο χώρος μέσα 
στον οποίο ο έφηβος αρχίζει και 
αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μέσω 
της αλληλεπίδρασης και της σχέσης 
με τους γονείς. Από το μέγεθος της 
συναισθηματικής στήριξης του παι-
διού από τους γονείς κρίνεται και η 
στάση του παιδιού προς τον εαυτό 
του. Αν οι γονείς περιβάλλουν τον 
έφηβο με σεβασμό και εμπιστοσύνη, 
τότε και ο ίδιος νιώθει τον εαυτό του 
άξιο εμπιστοσύνης και σεβασμού. 

Οι γονείς λειτουργούν ως ένας καθρέφτης μέσα από τον 
οποίο οι έφηβοι δομούν την ταυτότητά τους. 

Η οικογένεια 
αποτελεί την πιο 
σημαντική επί-
δραση στη δι-
αμόρφωση της 
αντίληψης του 
εφήβου για τον 
εαυτό του κα-
θώς και της αυ-
τοεκτίμησής του.
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Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν η αυ-
τονομία και η ελευθερία του εφήβου. 
Η αίσθηση των εφήβων ότι οι γονείς τους 
τους εμπιστεύονται και τους αντιμετωπί-
ζουν ως υπεύθυνα και ώριμα άτομα, συμ-
βάλλει σημαντικά στην αύξηση της αυτο-
εκτίμησής τους. Η αυτοεκτίμηση αποτελεί 
ένα κυρίαρχο στοιχείο, κατά τη δόμηση της 
ταυτότητάς τους. Φυσικά, είναι σημαντικό 
να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η ελευθερία 
δεν σημαίνει έλλειψη ορίων. Η οριοθέτηση 
είναι ένα πλαίσιο που δημιουργεί μεγάλη 
ασφάλεια στους εφήβους αλλά και στους 
γονείς καθώς επίσης είναι σημαντική ένδει-
ξη ενδιαφέροντος και φροντίδας προς τους 
εφήβους.

Μια επίσης σημαντική ευθύνη των γο-
νέων είναι η προετοιμασία του εφήβου 
για το μέλλον. Οι νέοι ήδη διακατέχονται 
από την ανησυχία και την αβεβαιότητα για 
το μέλλον τους. Οι γονείς σε αυτήν την πε-
ρίπτωση οφείλουν να δίνουν ερεθίσματα και 
να διευρύνουν τους ορίζοντες των παιδιών 
και παράλληλα να αποτελούν και οι ίδιοι πα-
ράδειγμα ώστε να έχουν πρότυπα να τους 
εμπνεύσουν και να ταυτιστούν. 

Άλλωστε αυτό 
που μετράει στο 
τέλος δεν είναι 
ο κόσμος που 
θα αφήσουμε 
στα παιδιά μας, 
αλλά τα παιδιά 
που θα αφή-
σουμε στον κό-
σμο

(Federico Mayor 
UNESCO, 1995).

Με αυτούς τους τρόπους οι γονείς χτί-
ζουν τις γέφυρες για μια σταθερή σχέση 
εμπιστοσύνης και ανοιχτής επικοινωνί-
ας στα απαιτητικά χρόνια της εφηβείας. 
Μέσω της ενθάρρυνσης του εφήβου στο να 
εκφράζεται, αλλά και ενισχύοντας την ανάγκη 
και την επιθυμία του νέου για εξερεύνηση. Σαν 
να δημιουργείται ένα ασφαλές πλαίσιο που δι-
ευκολύνει τον νέο να πειραματιστεί χωρίς να 
μπει σε «επικίνδυνες» καταστάσεις για τον ίδιο.

Εν κατακλείδι, οι έφηβοι χρειάζονται κα-
τανόηση, συναισθημα-
τική στήριξη αλλά και 
δυνατότητα επιλογών 
για να χτίσουν την ταυ-
τότητά τους και να περά-
σουν με αυτοπεποίθηση 
το κατώφλι προς την ενή-
λικη ζωή. Τα παιδικά βιώ-
ματα αλλά και οι κοινωνι-
κές συνθήκες στις οποίες 
μεγαλώνουν έχουν κυ-
ρίαρχο ρόλο σε αυτήν τη 
διαμόρφωση, οπότε εμείς 
οι ενήλικες έχουμε μεγά-
λη ευθύνη για την ομαλή 
αυτή μετάβαση.
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Κάθε άνθρωπος είναι 
ξεχωριστός, όπως και
κάθε τύπος επιδερμίδας,
η αντιμετώπιση όμως
για το κρύο είναι μία!

Κλαίρη Στουρνάρα 
Φαρμακοποιός
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ώρα τον χειμώνα, εκτός από το σωστό outfit για να μην κρυώνουμε, 
πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση και στην επιδερ-
μίδα μας, τόσο του σώματος όσο και του προσώπου, που πιθανόν 

να ταλαιπωρηθούν ιδιαίτερα από την απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας.

Ας δούμε λοιπόν μερικά tips για να προστατέψουμε την επιδερμίδα μας από 
την αφυδάτωση και την ξηροδερμία.

T
Καθαρισμός επιδερμίδας
‣ Πρωταρχικό ρόλο παίζει ο τρόπος καθαρισμού αλλά 
φυσικά και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. 

‣ Αν το δέρμα σας είναι επιρρεπές στην ξηροδερμία τον 
χειμώνα, καλό είναι να το καθαρίζετε με μη-ερεθιστικά 
καθαριστικά ή ακόμα και καθαριστικά προϊόντα χωρίς 
σαπούνι. Τα προϊόντα αυτά φέρουν την επισήμανση non-
soap και αποτελούνται από ήπια συστατικά. Περιέχουν 
επίσης ελάχιστα αρώματα, με αποτέλεσμα να μην ερε-
θίζουν το δέρμα.

‣ Αν έχετε ακμή, αποφύγετε τα λιπαρά, φαγεσωρογόνα 
καλλυντικά για το δέρμα. Αν πάσχετε από ψωρίαση ή έκ-
ζεμα, αποφύγετε τις κρέμες με αρώματα και συντηρητι-
κά. Καλό είναι να συμβουλευτείτε τον δερματολόγο σας, 
για να σας συστήσει τα κατάλληλα χειμερινά προϊόντα 
για εσάς, ανάλογα με τη δερματοπάθεια που τυχόν έχετε.

Και φυσικά δεν ξεχνάμε το σώμα, όταν πέφτει η 
θερμοκρασία, ο πιο εύκολος τρόπος για να παραμέ-

νουμε ενυδατωμένοι μετά το ντους είναι να χρη-
σιμοποιούμε μόνο αφρόλουτρα με ενυδατικούς 
παράγοντες, αλλά και σωστό pΗ. Το pΗ έχει τε-
ράστια επίδραση στη λειτουργία του επιδερμικού 
φραγμού, στη διατήρηση της υγρασίας και στο 
μικροβίωμα του δέρματος. Εάν είναι αλκαλικό το 

pH (+9) το λιπιδικό στρώμα του δέρματος μπορεί 
να τεθεί σε κίνδυνο, με αποτέλεσμα την ξηρότητα και 

τον ερεθισμό. Η διατήρηση του pH στο ιδανικό του επί-
πεδο 4,5-5,5 αποτρέπει επίσης την υπερανάπτυξη των 
βακτηρίων!

Ζεστό μπάνιο. Υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα ωραίο 
ζεστό μπάνιο μετά από μία κουραστική κρύα μέρα; Όχι! 
Αλλά! Δυστυχώς η θερμότητα, από το ζεστό ντους μειώ-
νει τα λιπίδια της επιδερμίδας και διαστέλλει τα αιμοφό-
ρα αγγεία, με επακόλουθο αυξημένη απώλεια υγρασίας, 
δημιουργία ερεθισμών και ερυθρότητα και επίσης μπορεί 
να δημιουργήσει ρωγμές στην επιφάνεια του δέρματος. 
Το ζεστό νερό εξατμίζεται γρήγορα και εάν το δέρμα δεν 
ενυδατωθεί αμέσως, οι ρωγμές στο δέρμα δημιουργούν 
μια αίσθηση φαγούρας. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κά-
νουμε είναι όχι μόνο το πλύσιμο με χλιαρό νερό αλλά και 
να φροντίσουμε να είναι σύντομο.
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One more beauty tip
H βιταμίνη C βοηθά το δέρμα σας να αναπτύξει κολλαγόνο και να επουλωθεί. 
Ένα άλλο θρεπτικό συστατικό που συμμετέχει στην παραγωγή κολλαγόνου 
είναι ο ψευδάργυρος. Αυτά τα δύο στοιχεία ενισχύουν και το ανοσοποιητικό 
σας. Προσθέστε τα στην καθημερινότητά σας!

Ενυδάτωση μέσα & έξω 

‣ Το δέρμα χρειάζεται εντατική 
ενυδάτωση τον χειμώνα για να 
διατηρηθεί υγιές. Η χρήση ενυδα-
τικής κρέμας για ξηρές και ευαί-
σθητες επιδερμίδες είναι η πρώτη 
γραμμή άμυνας. Ωστόσο, όλες οι 
ενυδατικές κρέμες και λοσιόν δεν 
είναι εξίσου αποτελεσματικές. 
Κάποιοι νιώθουν πως ακόμα και 
οι πιο παχύρρευστες κρέμες δεν 
ενυδατώνουν αρκετά το δέρμα 
τους, ενώ άλλοι βλέπουν την επι-
δερμίδα τους να γίνεται λιπαρή 
και με τάση για ακμή. Το μυστικό 
βρίσκεται στη μίξη και άλλων συ-
στατικών, ανάλογα με τις ανάγκες 
της κάθε επιδερμίδας .Αν έχετε 
ευαίσθητο δέρμα, επιλέξτε μια 
ενυδατική κρέμα χωρίς άρωμα ή 
λανολίνη. Να αλείφετε το δέρμα 
σας με την κρέμα αμέσως μόλις 
πλυθείτε, είτε είναι κρέμα σώμα-
τος είτε για τα χέρια. 

‣ Επιλέξτε κάποια με μαλακτι-
κούς, ενυδατικούς και μη απο-
φρακτικούς παράγοντες για τη 
φροντίδα του δέρματος, οι οποίοι 
καταπραΰνουν και ενυδατώνουν 
την επιδερμίδα σας αφήνοντάς 
την να αναπνέει. 

‣ Για ακόμα καλύτερα αποτελέ-
σματα μπορούμε να προσθέσου-
με στην καθημερινή μας ρουτίνα 
έναν ορό για extra ενυδάτωση.

‣ Φυσικά όσο κι αν επενδύσουμε 
σε προϊόντα ομορφιάς, αν παρα-
λείψουμε την κατανάλωση νερού, 
κινδυνεύουμε να αφυδατωθού-
με, κάτι που θα ταλαιπωρήσει 
τον οργανισμό μας αλλά θα φα-
νεί και εξωτερικά. Η ενυδάτωση 
τον χειμώνα ξεκινάει από μέσα, 
οπότε μην ξεχνάτε να πίνετε 
8 ποτήρια νερό και να κατα-
ναλώνετε φρούτα και λαχα-
νικά εποχής και η επιδερμίδα 
σας σίγουρα θα σας ευχαριστεί 
γι’ αυτό.

Scrub
Για να ενυδατώσετε 
την επιδερμίδα σας 
σε βάθος, η απολέ-
πιση είναι αναγκαία, 
επειδή απομακρύνο-
νται τα νεκρά κύτ-
ταρα και βοηθά την 
ενυδατική σας να 
απορροφηθεί καλύ-
τερα. Ωστόσο, αυτό 
που πρέπει να προ-
σέξετε τον χειμώνα 
είναι να μην κάνετε 
συνέχεια απολέπιση. 
Μια φορά την εβδο-
μάδα είναι αρκετή 
για να μην αφαιρέσει 
τα φυσικά έλαια της 
επιδερμίδας σας και 
διαταράξει τη φυσική 
ισορροπία της.

Last but not least:

Αντηλιακό
Μην ξεχνάτε να προστατεύετε το δέρμα σας από 
την ηλιακή ακτινοβολία. Ακόμα κι όταν έχει συννε-
φιά, ένα μέρος της φθάνει έως την επιφάνεια της 
γης, απλώς δεν είναι ορατή.

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι τον χει-
μώνα μπορούν να σταματήσουν να χρησιμοποι-
ούν αντηλιακό. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η 
θερμοκρασία πέφτει σημαντικά τους χειμερινούς 
μήνες, ο ήλιος μπορεί ακόμα να είναι επιβλαβής 
για το δέρμα.

Επομένως, είναι σημαντικό να συνεχίσετε 
να φοράτε αντηλιακό στο πρόσωπό σας, το 
λαιμό και τα χέρια. Κάτι τέτοιο θα συμβάλλει 
στη μείωση της ξήρανσης του δέρματος και στην 
αναστολή της πρόωρης γήρανσης. Ιδανικά η κρέ-
μα σας πρέπει να έχει SPF τουλάχιστον 30.Εφαρ-
μόστε το αντηλιακό σας, περίπου 30’, πριν βγείτε 
έξω
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Το εργαστήριο του σήμερα

λοένα και περισσότερα φαρμακεία 
του σήμερα, αναπτύσσουν τα εργα-
στήρια τους, επενδύοντας σε εξοπλι-

σμό και εκπαίδευση, θέλοντας να ακολουθήσουν 
τη ραγδαία και συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά των 
γαληνικών σκευασμάτων. Ο φαρμακοποιός του 
εργαστηρίου αποτελεί πλέον τον πρωταρχικό ρόλο 
στη σύνθεση των σκευασμάτων αυτών, ένας ρόλος 
που ξεκινάει από τη διασφάλιση της ποιότητας και 
της αποτελεσματικότητας και έχει πάντα ως παρο-
νομαστή τις ανάγκες του ασθενούς. 

Ο Τα γαληνικά σκευά-
σματα είναι φαρμα-
κοτεχνικές μορφές 
που παρασκευάζο-
νται στο εργαστή-
ριο του φαρμακείου 
κατόπιν εντολής, 
συνταγής και οδη-
γίας του θεράπο-
ντος ιατρού. 

Κατερίνα Γιαννακίδη
Φαρμακοποιός
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Εφαρμόζεται επιστημονική φαρμακοτεχνική πρακτική κατά την 
ανάμιξη επιλεγμένων και εξειδικευμένων εκδόχων - φορέων με δραστικά 
συστατικά, ιδιοσκευάσματα ή συνδυασμό αυτών, με αποκλειστικό στόχο τη 
θεραπευτική δράση. Τα σκευάσματα αυτά, μπορεί να είναι μη απο-
στειρωμένα (αλοιφές, κρέμες ή διαλύματα που χρησιμοποιούνται σε πε-
ριοχές του σώματος όπου δεν απαιτείται απόλυτη στειρότητα) ή αποστει-
ρωμένα (συνήθως προορίζονται για τα μάτια ή ένεση στους ιστούς του 
σώματος ή αίμα).

Ποιες ανάγκες καλύπτει το εργαστήριο του σήμερα

‣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Είναι πλέον πολύ συνηθισμένη η 
συνταγογράφηση φαρμακευτικών 
προϊόντων που έχουν προσαρμο-
στεί ώστε να ανταποκρίνονται στις 
μοναδικές ανάγκες των ασθενών, 
όταν τα τυπικά φάρμακα που δια-
τίθενται στην αγορά δεν το κάνουν, 
όπως για παράδειγμα η παρασκευή 
μιας κρέμας με περισσότερες από 
μια δραστικές, ο συνδυασμός των 
οποίων δεν υπάρχει σε κάποια κρέ-
μα του εμπορίου. Επίσης υπάρχουν 
περιπτώσεις ασθενών που χρειάζο-
νται ένα εξατομικευμένο σύνθετο 
σκεύασμα που πρέπει να αναπτυ-
χθεί από τον φαρμακοποιό και που 
δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά.

‣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙ-
ΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Συχνά, οι ασθενείς χρειάζονται 
τα φάρμακά τους σε διαφορετική 
φαρμακοτεχνική μορφή. Για παρά-
δειγμα, εάν ένας ηλικιωμένος ή παι-
διατρικός ασθενής δυσκολεύεται 
να πάρει τα φάρμακά του σε μορ-
φή κάψουλας, ένας φαρμακοποιός 
μπορεί να παρέχει το ίδιο φάρμακο 
σε μορφή σιροπιού για ευκολότερη 
χορήγηση. Εδώ εντάσσονται και 
ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν 
στομαχικές διαταραχές όταν λαμ-
βάνουν από του στόματος φάρμακα 
και χρειάζονται μια τελείως διαφο-
ρετική μορφή του ίδιου φαρμάκου. 
Στις διαφορετικές φαρμακοτεχνικές 
μορφές, περιλαμβάνονται διαδερ-
μικά τζελ, υπόθετα, εναιωρήματα, 
αλοιφές και άλλα.

‣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΟΣΟΛΟ-
ΓΙΑΣ

Πολύ συχνές είναι οι περιπτώ-
σεις των ασθενών και κυρίως 
των παιδιών-βρεφών, που 
πρέπει να πάρουν μια πολύ 
μικρή και συγκεκριμένη δόση 
ενός φαρμάκου, το οποίο κυ-
κλοφορεί σε μεγαλύτερες δό-
σεις στην αγορά και συνεπώς 
χρειάζεται προσαρμοσμένη 
δοσολογία. Επίσης υπάρχουν 
ασθενείς που χρειάζονται πολ-
λαπλά φάρμακα συνδυασμένα 
σε διάφορες δόσεις.

‣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Στο εργαστήριο του φαρμα-
κείου μπορούν να παρασκευ-
αστούν φαρμακοτεχνικές 
μορφές όπως κάψουλες ή σι-
ρόπια για ζωάκια στα οποία 
απαιτείται προσαρμογή ενός 
φαρμάκου λόγω του ότι δεν 
κυκλοφορεί στην αγορά με την 
επιθυμητή δοσολογία και δύ-
ναμη ή γιατί το σκεύασμα που 
κυκλοφορεί δεν είναι ανεκτό 
από τον εκάστοτε οργανισμό.

‣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Δεν είναι λίγες οι φορές που 
οι ασθενείς (άνθρωποι και 
ζώα) έχουν κάποια αλλεργία 
σε κάποιο έκδοχο φαρμάκου 
ή σε κάτι αντίστοιχο, οπότε 
πρέπει να παρασκευαστεί το 
ίδιο φάρμακο χωρίς το συγκε-
κριμένο έκδοχο για να μπορέ-
σει να γίνει ανεκτό από τον 
ασθενή.

‣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Δυστυχώς οι ελλείψεις της φαρμακευ-
τικής αγοράς είναι πλέον ένα τεράστιο 
πλήγμα τόσο για τους φαρμακοποιούς 
όσο και για τους ίδιους τους ασθενείς. 
Το εργαστήριο μπορεί να είναι ένα βήμα 
μπροστά σε κάποιες από αυτές τις φαρ-
μακευτικές ελλείψεις και να καλύψει 
βασικές ανάγκες ασθενών που δεν μπο-
ρούν να καλυφθούν με άλλο τρόπο. 

‣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΡΦΑΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Δηλαδή φάρμακα που έχουν πάψει να 
κυκλοφορούν για λόγους οικονομίας 
κλίμακας φαρμακοβιομηχανιών.

‣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ο φαρμακοποιός μπορεί στο εργαστή-
ριο να τροποποιήσει ένα φάρμακο δίνο-
ντας για παράδειγμα καλύτερη γεύση 
σε ένα σιρόπι, κάνοντάς το πιο εύληπτο 
από ένα παιδί ή ένα ζωάκι. Επίσης μπο-
ρεί να αναδιαμορφώσει το φάρμακο 
για να αποκλείσει ένα ανεπιθύμητο, μη 
απαραίτητο συστατικό, όπως η λακτόζη, 
η γλουτένη ή οτιδήποτε άλλο.

‣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, 
ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

‣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΟΡΜΟΝΩΝ

‣ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Όπως είναι ηλικιωμένα άτομα, βρέφη, 
παιδιά καθώς και άτομα με αναπηρία 
που δυσκολεύονται στη χρήση κάποιων 
φαρμάκων και χρειάζονται αναπροσαρ-
μογή ή και τροποποίηση αυτών.
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Τι σημαίνει όμως για τον ίδιο τον φαρμακοποιό η στροφή 
προς το εργαστήριο του φαρμακείου και ποιους προβλη-
ματισμούς εγείρει αυτή;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η παρα-
σκευή γαληνικών σκευασμάτων αποτελεί μία από τις 
υψηλότερου κινδύνου δραστηριότητες από αυτές που 
πραγματοποιούνται στον χώρο του φαρμακείου, καθώς 
δεν υπάρχουν κοινές κατευθυντήριες οδηγίες μεταξύ των 
διαφορετικών χωρών και ηπείρων.

Πώς μπορεί λοιπόν ο φαρμακοποιός του σήμερα να δια-
σφαλίσει την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσμα-
τικότητα των προϊόντων που προσφέρει και να αποφύγει 
τις σοβαρότατες συνέπειες που η απουσία αυτών επιφέρει;

Η απάντηση μπορεί να δοθεί μέσω της γνώσης των παρα-
γόντων που επιδρούν στην ποιότητα ενός γαληνικού σκευ-
άσματος και της καθιέρωσης συγκεκριμένων πρακτικών 
που θα ακολουθούνται και θα αποτελούν μέσο ελέγχου 
των παραγόντων αυτών.

Η παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων απαιτεί 
σημαντική εμπειρία και επιστημονική γνώση.

Ένας φαρμακοποιός λοιπόν, οφείλει να βελτιώνεται διαρ-
κώς, να διασφαλίζει την Ποιότητα και την Ασφάλεια των 
προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει και να μην 
ξεχνά ότι το φάρμακο δεν αποτελεί επιλογή του ασθενούς, 
αλλά λαμβάνεται με εμπιστοσύνη.

Η διασφάλιση της ποιότητας πρωταρχικό μέλημα
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Ό

Μαρία Λαγάνη
Κτηνίατρος DVM, MSc

Ένα ζώο κατατάσσεται στα 
παχύσαρκα όταν το βάρος 
του είναι κατά 20% πάνω 
από το ιδανικό βάρος ή εί-
ναι αδύνατο να αισθανθεί-
τε τα πλευρά του μέσω του 
δέρματος, της γούνας και 
του ιστού του σώματος.

πως συμβαίνει και με 
τους ανθρώπους στις 
αναπτυγμένες δυτικές 

χώρες, οι έρευνες της Ένωσης για 
την πρόληψη παχυσαρκίας κατοι-
κιδίων ζώων δείχνουν ότι το 40% 
των σκύλων και γατών παγκο-
σμίως είναι παχύσαρκα. Αυτά 
τα ποσοστά μάλιστα τείνουν να αυ-
ξάνονται κάθε χρόνο. 

Η παχυσαρκία
στα κατοικίδια ζώα

Η φυλή, οι γενετικές προδιαθέσεις, η ηλικία, το 
φύλο, ο τρόπος ζωής, η δίαιτα και το εάν έχει 
στειρωθεί ή όχι, συμβάλλουν στην πιθανότητα 
να γίνει το ζώο σας παχύσαρκο.

Για παράδειγμα, οι θηλυκοί σκύλοι και οι αρ-
σενικές γάτες έχουν μεγαλύτερη προδιά-
θεση για λήψη βάρους, ενώ η παχυσαρκία 
έχει διπλάσια πιθανότητα να εμφανιστεί στα 
στειρωμένα ζώα σε σύγκριση με τα μη στειρω-
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Αρχικά, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κτηνί-
ατρό σας για να βεβαιωθείτε ότι το υπερβολικό 
βάρος δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου υποκείμε-
νου προβλήματος υγείας ή ασθένειας. 

‣ Μετρήστε τα γεύματα: Η τήρηση ημερολογί-
ου είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα σε 
οποιοδήποτε ανθρώπινο πρόγραμμα απώλειας 
βάρους. Επειδή το κατοικίδιό σας δεν μπορεί να 
γράψει, θα πρέπει να το κάνετε εσείς γι’ αυτό. 
Παρακολουθήστε πόση κροκέτα ταΐζετε, χρησι-
μοποιώντας ένα κύπελλο μέτρησης.

‣ Καθορίστε ένα πρόγραμμα: Εάν ταΐζετε ελεύ-
θερα, αφήνοντας το φαγητό όλη την ημέρα, 
αλλάξτε το και προσφέρετε γεύματα σε ένα κα-
θορισμένο πρόγραμμα. Αφήστε το φαγητό για 
ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ίσως 15 λεπτά 
και μαζέψτε οτιδήποτε έχει αφήσει το ζώο σας 
έπειτα από αυτό το διάστημα. 

Τι κάνω αν το ζώο μου χρειάζεται δίαιτα;

‣ Περιορίστε τα σνακ μεταξύ των γευμάτων: Κυρίως οι 
σκύλοι λαμβάνουν πολλές θερμίδες εκτός του κανονικού 
τους φαγητού. Τα ενδιάμεσα σνακ μπορεί να περιλαμβά-
νουν οτιδήποτε, από εκπαιδευτικές λιχουδιές μέχρι ένα 
μπισκότο που γλίστρησε πάνω από το τραπέζι. Αυτές οι 
θερμίδες αθροίζονται. 

‣ Επιλέξτε λιχουδιές με λίγες θερμίδες: Πολλές λιχουδιές 
που αγοράζονται από το κατάστημα, ειδικά τα μπισκότα, 
μπορεί να είναι παχυντικές. Το ίδιο ισχύει και για τις λιχου-
διές του σπιτιού, όπως είναι τα αλλαντικά. Μερικά ζώα θα 
είναι εξίσου ευχαριστημένα με φρούτα ή λαχανικά, όπως 
μπανάνες, καρότα και φέτες μήλου, ενώ για τα πιο απαιτη-
τικά αρκετές εταιρείες έχουν αναπτύξει εμπορικά σνακ και 
τροφές με λίγες θερμίδες.

‣ Ασκηθείτε: Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείτε 
να κάνετε για να βοηθήσετε το ζώο σας. Πάντα σε συνεν-
νόηση με τον κτηνίατρό σας επιλέξτε δραστηριότητες και 
παιχνίδια κατάλληλα για το κατοικίδιό σας και απασχολη-
θείτε μαζί του όσο περισσότερο μπορείτε.

μένα. Τα προβλήματα συμπεριφοράς γύρω από την τροφή 
και η δική σας συμπεριφορά ταΐσματος έχουν επίσης ση-
μαντική επίδραση στο βάρος του κατοικιδίου σας.

Ακόμα χειρότερα το «fat pet gap» όπως αποκαλείται 
διεθνώς είναι το πρώτο και μεγαλύτερο εμπόδιο για να 
χάσει το κατοικίδιό σας βάρος. Το 90% των ιδιοκτητών 
δεν συνειδητοποιούν ότι το ζώο τους έχει περιττά κιλά και 
τείνουν να πιστεύουν ότι ο σκύλος ή η γάτα τους έχει κα-
νονικό βάρος, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αντιμε-
τώπιση της παχυσαρκίας. Κανείς δεν θέλει να πιστεύει ότι 
το κατοικίδιό του είναι υπέρβαρο και το να ξεπεράσει την 
άρνηση είναι η πρώτη μάχη.

Οι κίνδυνοι 
Τα υπέρβαρα ζώα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για 
μια σειρά από σοβαρές παθήσεις όπως είναι ο σακχα-
ρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, η παγκεατίτιδα, η λιπώδης διή-
θηση του ήπατος,τα καρδιακά και αναπνευστικά προβλή-
ματα, το άσθμα, η υπέρταση, η αρθρίτιδα και παθήσεις του 
μυοσκελετικού συστήματος. 

Επίσης, τα παχύσαρκα ζώα έχουν αυξημένο κίνδυνο χει-
ρουργικών και αναισθητικών επιπλοκών, αυξημένη πιθα-
νότητα εμφάνισης καρκίνου της ουροδόχου κύστης και των 
μαστών και μειωμένη αντοχή στη ζέστη. Ενώ είναι επίσης 
πιθανό να είναι ληθαργικά, με έλλειψη κινήτρου και ενέρ-
γειας και να παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα προσπάθειας 
όταν πρόκειται για άσκηση, παιχνίδι ή δραστηριότητα.

Πώς θα καταλάβω αν το ζώο μου είναι 
υπέρβαρο;
Αν το ζώο σας παρουσιάσει αύξηση βάρους πάνω από 10 
έως 15% του συνηθισμένου, τότε είναι υπέρβαρο. Αν η 
αύξηση βάρους ξεπερνά το 20% του συνηθισμένου, τότε 
είναι παχύσαρκο.

Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα ζώα παρουσιάζουν υπερβο-
λική εναπόθεση λίπους γύρω από τον λαιμό, γύρω από τη 
βάση της ουράς και κάτω από την κοιλιά τους. Επίσης μπο-
ρεί να εκδηλώνουν δυσκολία στην αναπνοή και μειωμένη 
αντοχή στην άσκηση. 

Ένας εύ-
κ ο λ ο ς 
τ ρ ό π ο ς 
να κατα-
λ ά β ε τ ε 
τη θρε-
πτική κα-
τάσταση 
του ζώου 
σας είναι 
αυτός ο 
πίνακας:

Ναι,τα παχουλά ζωάκια είναι χαριτωμένα, αλλά όταν πρόκειται για 
την υγεία του σκύλου ή της γάτας μας, τα αδύνατα είναι καλύτερα!
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Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας 
μπορεί να ιαθεί. Δεν είναι ανί-
ατος, μεταδοτικός, κληρονομι-

κός, επάρατος. Η Φλόγα είναι Πα-
νελλήνιος Σύλλογος γονιών παιδιών 
με καρκίνο κι εκπροσωπεί χιλιάδες 
οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Σήμε-
ρα έχει καθιερωθεί σαν βασικός πυ-
λώνας τμημάτων των Παιδιατρικών 
Νοσοκομείων.

Από το 1982 είμαστε δίπλα 
στο παιδί με καρκίνο

‣ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ τις συνθήκες νο-
σηλείας και την ιατρική φροντίδα με 
προμήθεια εξοπλισμού και πρόσληψη 
ιατρών στα ογκολογικά τμήματα.

‣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ οικονομικά οικογένει-
ες που έχουν ανάγκη και καλύπτου-
με εξετάσεις που δεν καλύπτουν τα 
ασφαλιστικά ταμεία.

‣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ σωστά την κοι-
νή γνώμη και διαλύουμε τις προκα-
ταλήψεις.

Φλόγα
Πανελλήνιος Σύλλογος 

γονιών παιδιών με καρκίνο
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‣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ τη συμμε-
τοχή της χώρας στα Διεθνή Πρω-
τόκολλα Θεραπείας.

‣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ για την ψυχα-
γωγία των παιδιών με κατασκη-
νωτικά προγράμματα.

‣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕ δωρεάν 52 
οικογένειες από όλη την Ελλά-
δα, για όσο διάστημα πρέπει να 
παραμείνουν στην Αθήνα για τη 
θεραπεία των παιδιών τους.

‣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ από τους αρμό-
διους φορείς την καθιέρωση θε-
σμικού πλαισίου για τον καρκίνο 
της παιδικής ηλικίας.

‣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ με διεθνείς 
οργανισμούς και αντίστοιχους 
συλλόγους του εξωτερικού.

‣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ νοσηλεία στο σπί-
τι σε συνεργασία με τα ογκολο-
γικά τμήματα των παιδιατρικών 
νοσοκομείων.

Ενισχύστε το έργο μας

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την 

καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των 

παιδιών που νοσούν από καρκίνο, με:

‣ Κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς μας

‣ Αγορές από το e-shop μας

‣ Εθελοντική εργασία

Φλόγα Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια

Αιγίου 6-8, 11527 Γουδή, Τηλ: 210 7485000

www.floga.org.gr, e-mail: floga@floga.org.gr

 sillogosfloga  @floga_1982
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Εκτέλεση:
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΥΡΕ ΠΑΝΤΖΑΡΙ

Τυλίγουμε τα παντζάρια στο αλουμινόχαρτο και τα ψήνουμε στο φούρνο 
στους 170˚ C μέχρι να μαλακώσουν. Τα ξεφλουδίζουμε και τα ρίχνουμε 
κομματάκια σε ένα μπλέντερ με αλάτι και λίγο ξύδι να γίνουν πουρές.
Tip: Ταιριάζουν πολύ με κόκκινα φρούτα.

ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ

Κόβουμε τα κρεμμύδια μισοφέγγαρα και τα σωτάρουμε ελαφρώς με 
λίγο βούτυρο. Ρίχνουμε τη ζάχαρη και αφήνουμε να λιώσει, προσθέτο-
ντας το βαλσάμικο και το κόκκινο ξύδι. Τα αφήνουμε λίγο και προσθέ-
τουμε τη μαυροδάφνη και αφήνουμε μέχρι να καραμελώσουν.

ΓΙΑ ΤΟ ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ

Κόβουμε το ψαρονέφρι σε 5 μικρά κομμάτια και ψήνουμε και από τις 
δύο πλευρές με λίγο λάδι για 5 λεπτά. Το σβήνουμε με λίγο βαλσάμικο.

Σερβίρισμα:
Στρώνουμε μια κουταλιά πουρέ στο κέντρο του πιάτου. Από πάνω βά-
ζουμε το ψαρονέφρι και το καλύπτουμε με λίγα κρεμμύδια. Το ραντίζου-
με με ό,τι έχει μείνει στο τηγάνι.

Ψαρονέφρι 
σωτέ με πουρέ παντζάρι, 
καραμελωμένα κρεμμύδια  
και sauce βαλσάμικου

ΥΛΙΚΑ

1 τεμάχιο ψαρονέφρι 300 γρ.

1 κιλό παντζάρια μόνο βολβοί

2 τεμάχια κρεμμύδια ξερά

50 γρ. μαύρη ζάχαρη

50 γρ. βούτυρο

Λίγο ξύδι κόκκινο

30 γρ. ξύδι βαλσάμικο

100 ml μαυροδάφνη

Ο ΣΕΦ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ...

Μάριος Λαγανάς
Executive chef
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Εκτέλεση:

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΟΥΤΟΝ» ΦΕΤΑΣ

Κόβουμε τη φέτα σε καρεδάκια και τη ρίχνουμε μέσα σε ένα μπολ με γα-
λέτα να παναριστεί. Παίρνουμε τα καρεδάκια φέτας και τα τοποθετούμε 
σε ένα ταψάκι με λαδόκολλα και τα ψήνουμε στους 150˚ για 5 λεπτά.

ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΚΡΟΥΣΤΑΣ

Σε ένα ταψάκι απλώνουμε 2-3 φύλλα κρούστας και τα αλείφουμε ανά-
μεσα με λάδι, πασπαλίζουμε με σουσάμι και ψήνουμε στους 180˚ για 10 
λεπτά. Όταν κρυώσουν τα σπάμε σε μικρότερα κομμάτια.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΑΤΑ

Σε μια μπασίνα (λεκανάκι), βάζουμε σπανάκι, κρεμμύδι φρέσκο ψιλοκομ-
μένο, άνηθο ψιλοκομμένο, κρουτόν φέτας, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και 
ανακατεύουμε. Τα βάζουμε όλα μέσα στο πιάτο και ενδιάμεσα βάζουμε 
κομμάτια από το φύλλο. Ψήνουμε το μανούρι σε δύο μικρά κομμάτια και 
το βάζουμε δεξιά και αριστερά στη σαλάτα.

ΥΛΙΚΑ

40 γρ. μανούρι

150 γρ. φέτα κομμένη σε 
κύβους

1 τεμάχιο φύλλο κρούστας

1 συσκευασία σπανάκι (έτοιμο 
πλυμένο)

1 τεμάχιο κρεμμύδι φρέσκο

50 γρ. άνηθο

50 γρ. γαλέτα (φρυγανιά 
τριμμένη)

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι

Σαλάτα 
σπανακόπιτα
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Frezyderm Velvet Colors
ΝΕΑ MAT MAKE-UP ΒΕΛΟΥΔΙΝΗΣ, ΑΝΑΛΑΦΡΗΣ ΥΦΗΣ

ΓΙΑ ΑΨΕΓΑΔΙΑΣΤΗ ΟΨΗ

Η FREZYDERM παρουσιάζει μία νέα σειρά make-up σε 3 αποχρώσεις, τα 
VELVET COLORS. Χάρη στην ειδική τεχνολογία ενσωμάτωσης χρωμάτων της 
FREZYDERM, το χρώμα τους προσαρμόζεται στον φυσικό τόνο κάθε επιδερμί-
δας, προσφέροντας αρμονικό αποτέλεσμα χωρίς εφέ μάσκας. Η σύνθεσή τους 
στηρίζεται στην αποκλειστική πατέντα VELVET SECOND SKIN TECHNOLOGY 
και έχουν τη δημοφιλή βελούδινη υφή της FREZYDERM και super ανάλαφρη 
αίσθηση που δεν φράσσει τους πόρους, κι έτσι το δέρμα δεν ασφυκτιά. Προ-
σφέρουν ματ αποτέλεσμα και προσδίδουν μία εικόνα τέλειου ανάγλυφου, λείας 
επιδερμίδας και μοναδικής λάμψης, ενώ προσφέρουν εφέ λείανσης με 84% 
γέμισμα ρυτίδων¹. Με υψηλή αντιοξειδωτική προστασία.

Η σειρά ολοκληρώνεται με το Velvet Colors High Cover SPF50+ για πλήρη 
κάλυψη τατουάζ, λεύκης και δερματικών ατελειών.

Μη φαγεσωρογόνα. Δεν ευαισθητοποιούν την επιδερμίδα και δεν ενεργοποι-
ούν αλλεργίες.

Οινόπνευμα 70% 
Zarbis
Νέα προσθήκη στην οικογέ-
νεια Οινόπνευμα 70% Zarbis

Μετά τις συσκευασίες 250ml 
και 100ml Spray που εμπι-
στεύεστε τόσα χρόνια, η 
Zarbis κυκλοφορεί και Οινό-
πνευμα 70% σε πρακτική συ-
σκευασία 1lt με αντλία.

Κατάλληλο για χρήση στο 
σπίτι, στο γραφείο ή στον πά-
γκο του φαρμακείου για την 
προστασία των φαρμακοποι-
ών και των πελατών. 

Με την ίδια σύνθεση από 
οινόπνευμα φυτικής προέ-
λευσης και ενυδατικούς πα-
ράγοντες για να μην ξηραίνει 
τα χέρια και να μην «κολλάει» 
και δερματολογικά ελεγμένο. 

Διαθέσιμο στα φαρμακεία σε 
εξαιρετική τιμή.
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Scholl

Feel Foot Tastic!
Με 100 χρόνια εμπειρίας και εξειδί-
κευσης στην υγεία των ποδιών στη 
Scholl σας μαθαίνουμε το πώς μπο-
ρείτε να φροντίζετε τα πόδια σας και 
σας βοηθάμε να κατανοήσετε πώς να 
δώσετε στα πόδια σας την ενέργεια 
και την ικανότητα να σας πηγαίνουν 
σε κάθε βήμα όπου θέλετε να πάτε!

Η Scholl παρουσιάζει 3 νέα προ-
ϊόντα που ήρθαν για να φροντί-
σουν τις επίπονες φουσκάλες 
και να εξασφαλίσουν το selfcare 
στο μέγιστο.

Πρόκειται για ειδικά διαπνεόμενα επι-
θέματα που είναι εμποτισμένα με gel 
ώστε να παίρνουν τη μορφή second 
skin κατά την εφαρμογή. Επιπλέ-
ον, σχηματίζουν ένα προστατευτικό 
φράγμα που εμποδίζει τη βρωμιά και 
τα βακτήρια να εισέλθουν στη πληγή 
ενώ επιταχύνουν τη φυσική διαδικα-
σία επούλωσης.

StrepHerbal
Το νέο StrepHerbal είναι 
ένα συμπλήρωμα διατρο-
φής σε μορφή καραμέλας, 
το οποίο συνεισφέρει στην 
ομαλή λειτουργία του ανο-
σοποιητικού συστήματος με 
Βιταμίνη C και Ψευδάργυρο. 
Είναι διαθέσιμο σε δύο 
διαφορετικές γεύσεις, 
βασισμένο σε φυσικά εκχυλί-
σματα βοτάνων:

• Πρόπολη, Μελισσόχορτο & 
γεύση Μέλι

• Μέντα & Κεράσι,

ενώ δεν περιέχει χρωστικές, 
συντηρητικά και ζάχαρη.

• Blister σε μικρά 
μεγέθη για την περιοχή 
των δαχτύλων των 
ποδιών.

• Βlister σε μεγάλα 
μεγέθη για τις 
φουσκάλες στην 
περιοχή της πτέρνας

• Βlister σε μικτά μεγέθη 
για την περιοχή των 
δαχτύλων, την πτέρνα
και γύρω από το πόδι

Τα νέα blister εφαρμόζονται εύκολα, φοριού-
νται άνετα και μπορούν να μείνουν σταθερά 
στη θέση τους για έως και 7 ημέρες! Είναι 
ιδανικά για καθημερινή ή αθλητική χρήση και 
ανακουφίζουν άμεσα από τον πόνο που δη-
μιουργείται από την τριβή των υποδημάτων.

Επιλέξτε το σωστό μέγεθος 
επιθέματος και τοποθετήστε 
το πάνω στη προσβεβλημένη 
περιοχή του ποδιού. Η συλλο-
γή περιλαμβάνει επιθέματα για 
κάθε ανάγκη του ποδιού.
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Αλί Χαζελγουντ

Το θεώρημα της αγάπης

Η Όλιβ Σμιθ είναι υποψήφια διδάκτορας Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του 
Στάνφορντ και δέχεται ως πραγματικότητα μόνο ό,τι μπορεί να υποστη-
ριχθεί από δεδομένα. Ως αποτέλεσμα δεν πιστεύει καθόλου στον έρωτα 

και στις μακροχρόνιες σχέσεις, παρόλο που η καλύτερή της φίλη, η Αν, είναι μια 
αθεράπευτα ρομαντική ψυχή. Θέλοντας να την πείσει ότι είναι καλά και ότι προ-
χωράει στη ζωή της, η Όλιβ λέει ένα μικρό ψεματάκι… ότι βγαίνει με κάποιον, 
και μάλιστα ότι είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ! Όμως η Αν δεν ξεγελιέται εύκο-
λα. Ως γνήσια επιστήμονας η Όλιβ πανικοβάλλεται και για να της το αποδείξει 
φιλάει τον πρώτο άντρα που βλέπει μπροστά της! Ο άντρας αυτός τυχαίνει να 
είναι ο Άνταμ Κάρλσεν, ένας από τους πιο απρόσιτους και απαιτητικούς καθηγη-
τές του Στάνφορντ. Παραδόξως, ο Άνταμ συμφωνεί να κρατήσει το μυστικό της 
και να γίνει κάτι σαν ψεύτικο αγόρι της, αφήνοντας άφωνη την Όλιβ. Και όταν σε 
ένα συνέδριο ένα απάντεχο συμβάν βάζει σε κίνδυνο την καριέρα της, ο Άνταμ 
κάνει πάλι την έκπληξη και την υποστηρίζει. Ξαφνικά το μικρό τους πείραμα 
μοιάζει να ξεφεύγει από τον έλεγχο και η Όλιβ ανακαλύπτει ότι το μόνο πράγμα 
που είναι πιο περίπλοκο από ένα θεώρημα για την αγάπη είναι το να βάλει τη 
δική της καρδιά στο μικροσκόπιο.

Σελίδες 504 - Εκδόσεις: ΔΙΟΠΤΡΑ

Μαρία Λαμπαδαρίδου - Πόθου

Το σμαραγδένιο βουνό

Το Σμαραγδένιο Βουνό είναι όλα όσα δεν τόλμησα, όσα δεν μπόρεσα, όσα 
φοβήθηκα. Είναι το Ανεξήγητο και το Ακατανόητο, όπως το έζησα ανεβαί-
νοντας και κατεβαίνοντας τους αιώνες, να βρω κομμάτια από τις περασμέ-

νες μου ζωές. Σαν να επιστρέφω στο σπίτι μου ύστερα από αιώνων οδοιπορία... 
Όμως πού είναι το σπίτι μου; «Ποτέ δεν φαντάστηκα πως, τελειώνοντας το 
κάθε μου μυθιστόρημα, τα πρόσωπα θα συνέχιζαν να υπάρχουν σε έναν δικό 
τους κόσμο, αόρατο και μαγικό, χωνεμένο μέσα στον υλικό κόσμο, θα συνέχιζαν 
να δουλεύουν, να σπρώχνουν τα μόρια της ύλης για να βρουν μια δική τους 
δικαιοσύνη. Και όμως, έτσι έγινε. Και ήρθαν όλα μαζί να με βρουν. Να μου ζη-
τήσουν αυτό που τους στέρησα, είπαν, για να υπάρξει η δικαιοσύνη. Όσο και αν 
φανεί παράλογο ή ακατανόητο, έτσι έγινε. Μου έφεραν τις δικές τους ιστορίες, 
έτοιμες, αυτές που ολο  κλήρωναν, είπαν, το μυθιστόρημα, κι εγώ έπρεπε να τους 
δώσω άλλη μια φορά το αίμα μου – σαν να ζούσαν σε ομηρική ραψωδία».

Σελίδες 256 - Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

Ελευθέριος Γ. Ελευθεριάδης

Όλα είναι σκέψεις

Γνώρισα ανθρώπους που ντρέπονταν να πουν ότι αγχώνονται. Γνώρισα αν-
θρώπους που προσπαθούσαν να κρύψουν πάση θυσία τις κρίσεις πανικού 
τους. Γνώρισα ανθρώπους υπέροχους, που κλείνονταν στο σπίτι και στον 

εαυτό τους επειδή φοβούνταν. Φοβούνταν τα ψυχοσωματικά συμπτώματα 
αλλά και τα περίεργα βλέμματα του κόσμου. Γνώρισα ανθρώπους που πάλευ-
αν με τις φοβίες και με τους ψυχαναγκασμούς τους. Γνώρισα ανθρώπους που 
τους παίδευαν οι σκέψεις τους, ανθρώπους που τους πολεμούσαν λογισμοί, 
ανθρώπους που μάχονταν μέρα νύχτα το ίδιο το μυαλό τους. Με αυτούς τους 
ανθρώπους δουλέψαμε μαζί. Παλέψαμε. Κλάψαμε. Γελάσαμε. Και στο τέλος 
αναπνεύσαμε ελεύθερα. Μεγάλο πράγμα η ελευθερία…

Σελίδες 128 - Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Αισιόδοξος ότι μέσα στην επόμενη δεκα-
ετία μπορεί να εξαλειφθούν οι τεχνητές 
οδοντοστοιχίες και τα εμφυτεύματα δη-
λώνει ο καθηγητής Στοματικής Βιολογίας 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
της Ζυρίχης Ευθύμιος Μητσιάδης.

Πώς θα εξαλειφθούν 
μέσα στην επόμενη δεκαετία
οι τεχνητές 
οδοντοστοιχίες

Αισιόδοξος ότι μέσα στην επόμενη δε-
καετία μπορεί να εξαλειφθούν οι τε-
χνητές οδοντοστοιχίες και τα εμ-

φυτεύματα με τη βοήθεια της ανάλυσης του 
γονιδιώματος των δοντιών, των βλαστι-
κών κυττάρων και της νανοτεχνολογίας, 
δηλώνει στο Πρακτορείο Fm, ο καθηγητής 
Στοματικής Βιολογίας στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης Ευθύμιος 
Μητσιάδης.

«Ο ρόλος των βλαστικών κυττάρων είναι να 
αναπληρώνουν τους παθολογικούς ιστούς 
με καινούργιους. Αυτό το έχουμε πετύχει σε 
πειράματα με δόντια ποντικιών. Δημιουργή-
σαμε καινούργια δόντια με βλαστικά κύττα-
ρα και τώρα η πρόκληση είναι να δημιουρ-
γήσουμε δόντια στον άνθρωπο. Γι’ αυτό τον 
λόγο χρειάζονται βλαστικά κύτταρα από το 
ίδιο το άτομο που πάσχει από κάποιο οδοντι-
ατρικό πρόβλημα», λέει ο καθηγητής.

Στο ερώτημα αν ο δρόμος για τις κλινικές 
μελέτες στον άνθρωπο είναι ακόμη μακρύς, 
απαντά αρνητικά, επισημαίνοντας ότι τα βλα-
στικά κύτταρα χρησιμοποιούνται ήδη στην 
οφθαλμολογία, τη δερματολογία και αλλού 
με καλά αποτελέσματα.

Νανοτεχνολογία και γονιδιακές θεραπείες για 
δημιουργία τεχνητής αδαμαντίνης
«Έχουμε αναλύσει το γονιδίωμα των ανθρώπινων δοντιών και αυτό μας 
επιτρέπει να αντλήσουμε πληροφορίες για να δημιουργήσουμε ανθρώ-
πινους ιστούς που να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους 
φυσικούς. Επίσης το γονιδίωμα, μας επιτρέπει να σκεφτούμε γονιδιακές 
θεραπείες σε περίπτωση που υπολείπεται ένας οδοντικός ιστός και εί-
ναι παθολογικός. Αυτό συνήθως συμβαίνει σε περίπτωση προβλημάτων 
αδαμαντίνης που αντιμετωπίζουν κάποιοι άνθρωποι γενετικά. Εκεί μπο-
ρούμε να εφαρμόσουμε κάλλιστα τη γονιδιακή θεραπεία για τη δημιουρ-
γία μίας σωστής αδαμαντίνης, η οποία προφυλάσσει τον άνθρωπο από 
την τερηδόνα».

Η δημιουργία όλων αυτών των σκληρών ιστών του δοντιού μπορεί επί-
σης να επωφεληθεί από τα σύγχρονα επιτεύγματα της νανοτε-
χνολογίας, αναφέρει ο κ. Μητσιάδης για να εξηγήσει στη συνέχεια ότι 
«με τη νανοτεχνολογία έχει επιτευχθεί η δημιουργία τεχνητής αδαμαντί-
νης σε επιστημονικά κέντρα των ΗΠΑ. Αυτή η αδαμαντίνη μοιάζει πολύ 
με τη φυσική και προστατεύει από τις τοξικές ουσίες των μικροβίων και 
των βακτηρίων που είναι υπεύθυνα για την παθολογία του δοντιού».

Αυτές οι τεχνολογίες εμπλουτίζονται καθημερινά και με τη γρήγορη πρό-
οδο μπορούμε να φανταστούμε την εξάλειψη των τεχνητών 
οδοντοστοιχιών και εμφυτευμάτων μέσα στη δεκαετία, κατα-
λήγει ο καθηγητής Στοματικής Βιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανε-
πιστημίου της Ζυρίχης Ευθύμιος Μητσιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, in.gr
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Ορεινό κεφαλοχώρι της Περιφερεια-
κής Ενότητας Καρδίτσας, χτισμένο 
σε κατάφυτη περιοχή (υψόμετρο 800 

μ.), το Μορφοβούνι, έδρα του Δήμου Λίμνης 
Πλαστήρα, προσφέρει πανοραμική θέα στον 
θεσσαλικό κάμπο.

Το βέβαιο είναι ότι, στο πέρασμα του χρόνου, 
οι ανυπότακτοι κάτοικοί του διακρίθηκαν για 
τη συμμετοχή τους στα επαναστατικά κινήματα και τους 
εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Το Μορφοβούνι κατα-
στράφηκε επί Τουρκοκρατίας, καθώς και επί ιταλογερμα-
νικής κατοχής.

Από το Mορφοβούνι κατάγονταν, μεταξύ άλλων, ο στρα-
τιωτικός και πολιτικός Νικόλαος Πλαστήρας (1883-
1953), ο ζωγράφος Δημήτρης Γιολδάσης (1897-1993) 
και ο λογοτέχνης Αντώνης Σαμαράκης (1919-2003).

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Μορφοβούνι καταγόταν και 
ο σμηναγός της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας Γεώρ-
γιος Μπαλταδώρος, ο οποίος έπεσε κατά την εκτέλεση 
του καθήκοντος, στις 12 Απριλίου 2018, ενόσω υπερασπι-
ζόταν τον εθνικό εναέριο χώρο, στα νερά του Αιγαίου, στη 
θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σκύρου.

Από απόψεως αξιοθεάτων, ενδιαφέρον παρουσιάζουν η 
εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου και ο μουσειακός 
χώρος στο Κέντρο Ιστορικών Μελετών «Νικόλαος Πλα-
στήρας», όπου προβάλλονται η ζωή και το έργο του θρυλι-
κού Μαύρου Καβαλάρη.

Η μονή της Αγίας Τριάδας
Σε απόσταση 2 χλμ. από το Μορφοβούνι είναι 
χτισμένη η μονή της Αγίας Τριάδας. Η μονή 
ιδρύθηκε το 1858 στη θέση παλαιότερης 
εκκλησίας. Το μεγαλύτερο τμήμα του μονα-
στηριού, που λειτούργησε και ως σανατόριο, 
πυρπολήθηκε από τους Iταλούς το 1943. Σώ-
ζονται μόνο το καθολικό, αθωνικού τύπου, το 

μεγαλύτερο μέρος του περιβόλου και τα αξιόλογα λιθανά-
γλυφα των θυρωμάτων.

Η μονή γιορτάζει τη Δευτέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα 
εκείνη πραγματοποιείται στον περίβολο της μονής το ετή-
σιο αντάμωμα των απανταχού Μορφοβουνιωτών.

Η λίμνη Πλαστήρα
Στην ευρύτερη περιοχή του Μορφοβουνίου, οι φυσιολά-
τρες και οι λάτρεις του εναλλακτικού τουρισμού μπορούν 
να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό περιβάλλον και τις 
υποδειγματικές τουριστικές εγκαταστάσεις της τεχνητής 
λίμνης Νικολάου Πλαστήρα (Ταυρωπού).

Οι επισκέπτες της περιοχής έχουν τη δυνατότητα να επι-
δοθούν σε ποικίλες δραστηριότητες εναλλακτικού του-
ρισμού: διαδρομές πεζοπορίας και αναρρίχησης, ιππασία, 
κάνοε-καγιάκ, ορεινή ποδηλασία, σκοποβολή, κολύμβη-
ση-διάπλους της λίμνης.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
in.gr

Μορφοβούνι Καρδίτσας
Τόπος καταγωγής σπουδαίων ανδρών

Η ιστορική αφετη-
ρία του χωριού, που 
παλαιότερα ονομα-
ζόταν Bουνέσι, χά-
νεται στα βάθη των 
αιώνων
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1. Το λάχανο
2. Το νερό
3. Δεν υπάρχουν, γιατί 4 περιττοί αριθμοί 
δίνουν άθροισμα άρτιο αριθμό
4. Η διάσταση
5. Ο αέρας

Μπάλωμα στο μπάλωμα και βελονιά δεν έχει. Τι είναι;

1
Η σφαίρα έχει τρεις, ο κύκλος έχει δύο και η τελεία δεν 
έχει καμία.

Τι είναι;

4

Είναι το μόνο που δεν βρέχεται, τι είναι;

2

Σαν βόδι μουγκρίζει, σαν φίδι σφυρίζει, σαν άλογο τρέ-
χει, μα ποδάρια δεν έχει.

Τι είναι;

5

Ποιοί 4 περιττοί (μονοί) αριθμοί δίνουν άθροισμα 19;

3

ΜΕΤΡΙΟ

ΛΥΣΕΙΣ

ΔΥΣΚΟΛΟ



Εξωτικά ξωτικά!

Ξωτικό βρε!
ΞΩ-ΤΙ-ΚΟ !

Χαχαχαχα!
Καλά κι εξωτικά

Χριστούγεννα λοιπόν!

Τι έπαθες και έγινες
έτσι χριστουγεννιάτικα; Έγινα

εξωτικό!

Χαχαχαχαχα!

Τι εξωτικό;

Μα εξωτικό
των Χριστουγέννων

φυσικά!

∆εν είχαµε πει να
ντυθούµε εξωτικά;

Ε.....
τι ξωτικό, τι εξωτικό!
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