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editorial

5η φαρμακόγλωσσα

Ένα τρικ που έχω για να αισθάνομαι άμεσα καλύτερα, είναι να κοιτάω τον ουρανό. Μου 
θυμίζει αμέσως πόσο μικρή είμαι και εγώ και κατ επέκταση το εκάστοτε πρόβλημά μου. 

Και αν μη τι άλλο ο ανοιξιάτικος ουρανός δεν είναι ποτέ βαρετός.

Μπιάνκα Μπογδάνου
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8 η φαρμακόγλωσσα

φαρμακευτικά
νέα

Σήμερα παρουσιάζεται μια 
επιχειρηματική ευκαιρία λόγω της 
ψήφισης του Ν.4999/2022, που 
δίνει τη δυνατότητα συστεγάσεων 
φαρμακοποιών, υπό μια νέα 
μορφή εταιρείας ειδικού σκοπού.

ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ η υγειονομική 
κρίση της επιδημίας του κορο-
νοϊού τα τελευταία τρία χρόνια 
έχει αναδείξει και εδραιώσει τα 
φαρμακεία ως ένα από τα ουσι-
αστικότερα κέντρα παροχής 
πρωτοβάθμιας υγείας αλλά και 
υπηρεσιών (π.χ. διενέργειας τεστ 
κατά Covid-19 και χορήγηση των 
self test). Ήρθε δηλαδή να επι-
βεβαιώσει αυτό που στα αστικά 
κέντρα χάνεται αργά αλλά με 
σταθερά βήματα και βρίσκεται σε 
αντιδιαστολή με αυτό στις υπό-
λοιπες περιοχές της Ελλάδας, το 
γεγονός ότι διαδραματίζουν τον 
πρώτο ρόλο στη διασφάλιση της 
υγείας των πολιτών.

ΤΑ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ έτσι πυλώνα του 
εθνικού συστήματος υγείας, δίνο-
ντας άμεσες λύσεις στην....

.... πολιτεία και μάλιστα με 
χαμηλό κόστος σε σύγκριση με 
αυτό που θα χρειαζόταν για την 
αντιμετώπιση απλών περιστατι-
κών αν αυτά έπρεπε να τα δια-
χειριστούν νοσοκομεία, Κέντρα 
Υγείας κ.ά.

ΜΙΑ ΛΥΣΗ που πραγματικά 
μέχρι σήμερα αποφορτίζει τις πιέ-
σεις λόγω ελλείψεων υγειονομι-
κού προσωπικού, γεμίζοντας τα 
κενά που δημιουργήθηκαν από 
το brain drain.

ΑΥΤΟ το συγκριτικό πλεο-
νέκτημα που έχει η χώρα μας 
διαθέτοντας τον μεγαλύτερο 
αριθμό φαρμακείων ανά δέκα 
χιλιάδες κατοίκους, 9,7 το 2020 σε 
σύγκριση με 3,2 στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, και λόγω της ιδιομορ-
φίας του γεωγραφικού ανάγλυ-

φου (εκατοντάδες μικρά νησιά με 
μοναδική επικοινωνία την ακτο-
πλοϊκή σύνδεση, ορεινές και απο-
μακρυσμένες περιοχές με ανε-
παρκές οδικό δίκτυο) βοήθησε 
στη διαχείριση της υγειονομικής 
βόμβας.

ΠΟΙΟΣ μπορεί να ξεχάσει 
άραγε ότι τα μοναδικά ανοι-
χτά καταστήματα τότε ήταν τα 
φαρμακεία, αντιμετωπίζοντας 
πραγματικό κίνδυνο η υγεία των 
φαρμακοποιών.

ΦΥΣΙΚΑ, αντίστοιχη ήταν και η 
παροδική αύξηση του εμπορικού 
κέρδους που ήρθε να μετριάσει 
τις τεράστιες απώλειες της τελευ-
ταίας δεκαετίας, με τον συνολικό 
τζίρο να φθάνει από τα 5,1 δισ. το 
2009 στο 1,95 δισ. το 2014, όπως 
άλλωστε συντελέστηκε για κάθε 
Έλληνα πολίτη λόγω των μνημο-
νιακών υποχρεώσεών μας.

ΣΗΜΕΡΑ, λοιπόν, παρουσι-
άζεται μια επιχειρηματική ευκαι-
ρία λόγω της ψήφισης του 
Ν.4999/2022, που δίνει τη δυνα-
τότητα συστεγάσεων φαρμακο-
ποιών, υπό μια νέα μορφή εται-
ρείας ειδικού σκοπού. Ο νόμος 
αυτός έρχεται να εκσυγχρονίσει 
το επάγγελμα και στοιχεία του 
αποτελούν χρόνιες διεκδικήσεις 
του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 
Συλλόγου.

ΣΤΟΧΟΣ είναι να δημιουργη-
θούν οργανωμένες δομές, μεγα-
λύτερα φαρμακεία, καλύπτοντας 
καλύτερα τις επιταγές της νέας 
εποχής και της κοινωνίας όπως 
αυτές διαμορφώνονται λόγω 
της εξέλιξης της τεχνολογίας. Η 
παρέμβασή της είναι καταλυτική 
πλέον και στη δική μας εργασία, 
βάζοντας νέες ανάγκες, προτε-
ραιότητες και δεδομένα.

ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ όμως και τη 
σημερινή πραγματικότητα:

• Υπάρχει η τάση πανευρωπαϊκά 
των συστημάτων υγείας για 
μείωση της αποζημειούμενης 
φαρμακευτικής δαπάνης με 
σκοπό τη διατήρηση της αντα-
ποδοτικότητας του συστήμα-
τος, αλλά και για να δοθεί η 
δυνατότητα πρόσβασης στα 
νέας γενιάς φαρμακευτικά 
θεραπευτικά πρωτόκολλα.

• Το ωράριο λειτουργίας στο 
οποίο μπορεί ή πρέπει καλύ-
τερα να δουλεύει ένας φαρμα-
κοποιός είναι βιολογικά αδύ-
νατο (διευρυμένα φαρμακεία).

• Την υποχρέωσή μας για διά 
βίου συνεχόμενη εκπαίδευση 
για επικαιροποίηση των γνώ-
σεών μας.

• Τη μείωση της κερδοφορίας 
του φυσικού σημείου λόγω 
της αύξησης ανταγωνισμού 
μέσω ίντερνετ.

• Την αύξηση του κόστους λει-
τουργίας (κυρίως ενέργειας).

• Την είσοδο νέων επ’ αμοιβή 
υπηρεσιών παροχής όπως 
η εγγραφή στον προσωπικό 
γιατρό, ο εποχιακός εμβολια-
σμός και άλλων που αναμένο-
νται (έλεγχος συμμόρφωσης 
του ασθενούς στη φαρμακευ-
τική αγωγή, χρήση αναπνευ-
στικών συσκευών, αντιμετώπι-
σης παχυσαρκίας κ.ά.).

ΚΥΡΙΩΣ, όμως, περιγράφεται 
από την ικανοποίηση των ανα-
γκών του επισκέπτη του φαρμα-
κείου που περιγράφονται από 
τις σύγχρονες απαιτήσεις της 
καθημερινότητας και του τρόπου 
ζωής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θέλει 
να το βρει ανοιχτό την ώρα που 
τον βολεύει, τα θέλει όλα διαθέ-
σιμα έτσι ώστε να μην ξαναπε-
ράσει αργότερα (one stop store), 
να μπορεί να σταθμεύσει εύκολα, 

Συνενώσεις φαρμακείων: Μια χρυσή ευκαιρία
Του Σπύρου Νικολαΐδη, φαρμακοποιού, προέδρου Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης





10 η φαρμακόγλωσσα

φαρμακευτικά
νέα
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Στις 6 Μαρτίου χάσαμε την αγαπητή συνά-
δελφο Κάτια Σταυροπούλου.

Η Κάτια ήταν παντρεμένη με τον Θεόδωρο 
Σιαμπλή επιχειρηματία και φαρμακοποιό με τον 
οποίο απέκτησαν 3 παιδιά, την Μαριβή, τον Κων-
σταντίνο και τη Σάρα. Όλοι φαρμακοποιοί.

Η Κάτια διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. 
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής και μέλος 

του πειθαρχικού συμβουλίου του ΠΦΣ.
Έντιμη, δίκαιη, αγέροχη, μία ωραία παρουσία, 

μία υπέροχη κορμοστασιά.
Έφυγε νωρίς και άφησε ένα μεγάλο κενό και 

μία πίκρα στη ψυχή μας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει.
Καλό Παράδεισο αγαπημένη μας Κάτια.

Ρένα Μπογδάνου

Σε Ανάμνηση

Θέμα: Οριστική διακοπή κυκλο-
φορίας του φαρμακευτικού σκευ-
άσματος με την εμπορική επωνυ-
μία Prezolon 5MG TAB ΒΤΧ30.

Αξιότιμοι συνεργάτες
Αποστέλλουμε την παρούσα 

επιστολή, προκειμένου να σας 
ενημερώσουμε για την επικείμενη 
οριστική διακοπή κυκλοφορίας 
του φαρμακευτικού σκευάσμα-
τος με την εμπορική επωνυμία 

Prezolon 5MG TAB ΒΤΧ30.
Η διάθεση του φαρμακευτικού 

προϊόντος Prezolon 5 mg δισκία 
ΒΤΧ30 πρόκειται να...

.... σταματήσει στην ελληνική 
αγορά, μετά την εξάντληση του 
υπάρχοντος αποθέματος (κατ’ 
εκτίμηση από τoν 07/2023), για 
λόγους που σχετίζονται με την 
παραγωγή του.

Η Εταιρεία μας έχει ήδη προβεί 
στις απορρέουσες από τις εφαρ-

μοστέες κανονιστικές και νομοθε-
τικές διατάξεις ενέργειες γνωστο-
ποίησης της οριστικής διακοπής 
του προϊόντος προς τις αρμόδιες 
Αρχές.

Για οποιαδήποτε πληροφο-
ρία παρακαλούμε να απευθυν-
θείτε στο τμήμα παραγγελιών 
και εξυπηρέτησης πελατών της 
Pharmazac.

Παραμένουμε στη διάθεσή 
σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Διακοπή κυκλοφορίας PREZOLON 5MG

απαιτεί μεγάλη γκάμα επιλογών 
σε επίπεδο συμπληρωμάτων δια-
τροφής, καλλυντικών, αναλγητι-
κών κ.λπ., έχει διαβάσει προηγου-
μένως τι θέλει, ξέρει τις ανάγκες 
του και επιθυμεί να το αγοράσει 
σε χαμηλή τιμή (αν δεν το έχει 
αποκτήσει ήδη από το ίντερνετ).

ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ όλα 
αυτά, ο νέος νόμος αποτελεί διέ-
ξοδο και λύση για αρκετά μικρά 
φαρμακεία, ειδικά σε κωμοπόλεις 
ή νησιά όπου υπάρχει συγκε-
κριμένος μικρός αριθμός (πρό-
βλεψη του νόμου έως επτά).

ΟΡΙΣΜΕΝΑ μόνον από τα 
οφέλη που θα καρπωθούν θα 
είναι:
• Η αύξηση της κερδοφορίας 

λόγω επίτευξης καλύτερων 
όρων αγοράς μέσω της μείω-
σης του κόστους κτήσης.

• Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα 
χρόνου αφού πλέον περισ-
σότεροι φαρμακοποιοί σε 

ένα κατάστημα θα ελευθερώ-
σουν» τα ωράρια παρουσίας.

• Θα αυξήσουν την ανταγωνι-
στικότητα και προς τα τοπικά 
κανάλια διανομής.

• Θα επιτευχθούν οικονομίες κλί-
μακας σε όλα τα επίπεδα βελ-
τιώνοντας όλους τους οικονο-
μικούς δείκτες.

• Θα αποκτήσουν καλύτερη 
οργάνωση μιας και οι γρα-
φειοκρατικές απαιτήσεις της 
καθημερινότητας (σφραγίδες, 
υπογραφές, επικόλληση κου-
πονιών, συμβατές ποσότητες 
φαρμάκων με τη δοσολογία 
κ.ά.) θα ελέγχονται συνολικά.

ΤΟ ΜΟΝΟ που χρειάζεται 
σήμερα είναι να ξεπεράσουμε τον 
κακό μας εαυτό, να τολμήσουμε 
και να επιχειρήσουμε με τη συμ-
βουλή ειδικών στις συνενώσεις 
εταιρειών τώρα που το περιβάλ-
λον είναι δόκιμο, ο ανταγωνισμός 

είναι στην ουσία απών (ανταγω-
νιζόμαστε μόνον τους εαυτούς 
μας), καθώς στον χώρο μας δεν 
επιτρέπονται οι επενδύσεις ξένων 
κεφαλαίων και η εκ των πραγ-
μάτων εισχώρηση των funds δεν 
είναι εφικτή, σε αντίθεση με αυτό 
που έχει ξεκινήσει στην υπόλοιπη 
Ευρώπη των είκοσι επτά (σε δεκα-
έξι κράτη-μέλη δραστηριοποιού-
νται αλυσίδες φαρμακείων).

ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ, λοιπόν, να ανα-
νεώσουμε τη σχέση μας με την 
κοινωνία κρατώντας ό,τι πολυτι-
μότερο, τη διαπροσωπική σχέση 
αλλά και την επιστημονικότητά 
μας. Μια σχέση πολύτιμη που τη 
ζηλεύουν και προσπαθούν να 
την αποκτήσουν όλοι.

ΕΙΜΑΣΤΕ αναγκαίοι γιατί εξυ-
πηρετούμε τις ανάγκες του κοι-
νωνικού συνόλου όπως αυτές 
διαμορφώνονται με το πέρασμα 
των καιρών.

(πηγή: naftemporiki.gr)
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12 η φαρμακόγλωσσα

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα του 
περασμένου Φεβρουαρίου στα Τέμπη 
με τους πενήντα επτά θανάτους  που 
συγκλόνισε την Ελληνική κοινωνία, 

έφερε στο προσκήνιο όλες τις διαχρονικές 
παθογένειες του Ελληνικού κράτους, που 
για πολλά χρόνια ταλανίζουν την χώρα  
και καμία κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να 
εξαλείψει.

Συμφέροντα,  πελατοκρατία ,γραφειοκρα-
τία, κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, συνδι-
καλιστικά προνόμια, διαχειριστική ανεπάρ-
κεια και πολιτική αδιαφορία.

Η ιστορία των Ελληνικών σιδηροδρό-
μων αντανακλά τον διαχρονικό τρόπο 
λειτουργίας του Ελληνικού κράτους .Εξ 
αιτίας του τραγικού γεγονότος και επειδή 
έχουν πέσει τα φώτα της δημοσιότητας 
επάνω στους σιδηροδρόμους, μαθαί-
νουμε πράγματα που στην εποχή που 
ήταν στο επίκεντρο δεν αξιολογήθηκαν 
επαρκώς ,με αποτέλεσμα να φθάσουμε 
στην τραγωδία.

Οι Ελληνικοί σιδηρόδρομοι έχουν μια δια-
δρομή από τον 19 αιώνα ,σε μια εποχή που 
η χώρα προσπαθούσε να κάνει τα πρώτα 
βήματα εκσυγχρονισμού και να εισέλθει 
στο δεύτερο κύμα της βιομηχανικής επανά-
στασης. Τότε αποτελούσαν την μεγαλύτερη 
επένδυση του Ελληνικού κράτους.

Η συμβολή τους στις πολεμικές περιπέτειες 
της χώρας μας ήταν καθοριστική, καθόσον 
αποτέλεσαν το κύριο μεταφορικό μέσο από 
την στεριά  του Ελληνικού στρατού μαζί με 
τα εφόδιά του στα πεδία των συγκρούσεων 
στα Βαλκάνια, την Μ.Ασία  και το Αλβανικό 
μέτωπο.   

Στην διάρκεια της Γερμανικής κατοχής ο 
κατακτητής κατέστρεψε το δίκτυο των σιδη-
ροδρόμων και μετά την απελευθέρωση , με 
την αρωγή  και του σχεδίου Μάρσαλ ξεκίνη-
σαν δειλά-δειλά κάποιες επενδύσεις, ώστε η 
γραμμή να επανέλθει στην κατάσταση προ 
του πολέμου.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν (1950 
και 1960),οι σιδηρόδρομοι δεν αποτελού-

από τον Γιώργο Τσελεμπή
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Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ
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σαν προτεραιότητα για 
το μεταπολεμικό κράτος, 
καθόσον οι χερσαίες μετα-
φορές της χώρας παρα-
χωρήθηκαν σε συντεχνίες 
αυτοκινητιστών για εξυπη-
ρέτηση πελατειακών συμ-
φερόντων. Σε μια εποχή 
που στην Ευρώπη ο σιδη-
ρόδρομος βρισκόταν σε 
άνθιση και οι τεχνολογίες 
εξελίσσονταν, στην χώρα 
μας η μεταφορά με τρένο 
είχε τελείως απαξιωθεί.

Οι πρώτες εργολαβίες 
για την σηματοδότηση του 
σιδηροδρομικού δικτύου 
ξεκίνησαν την δεκαετία 
του 1980.Με αυτό το πρό-
γραμμα γινόταν πολύ 
σημαντική εξοικονόμηση 
ανθρώπινων πόρων, λόγω 
των αυτοματοποιήσεων 
που έφερνε η νέα τεχνολο-
γία που στην Ευρώπη είχε 
αναπτυχθεί, και γινόταν 
ασφαλέστερη και ταχύτερη 
η μεταφορά με τρένο τόσο 
των ανθρώπων όσο και 
των εμπορευμάτων.

Δυστυχώς αυτή η προ-
σπάθεια εγκαταλείφθηκε 
γρήγορα, γιατί εξουδετε-
ρώθηκε από αλληλοσυ-
γκρουόμενα επιχειρηματικά 
συμφέροντα καθώς και 
συνδικαλιστικές αντιδρά-
σεις, επειδή  οι συνδικαλι-

στές έβλεπαν υπαρξιακό 
κίνδυνο για το επαγγελμα-
τικό τους μέλλον .Ακολού-
θησαν δυσλειτουργίες στην 
συντήρηση του εξοπλισμού 
μεγάλο μέρος του οποίου 
έγινε πλιάτσικο, και έτσι 
απαξιώθηκε κάθε ευκαιρία 
εκσυγχρονισμού του Ελληνι-
κού σιδηροδρόμου.

Η δεκαετία του 1990 
υπήρξε σε Ευρωπαϊκό επί-
πεδο η εποχή της εφαρμο-
γής νέων τεχνολογιών. Τα 

πυκνά  Ευρωπαϊκά δίκτυα 
απέκτησαν υψηλές ταχύτητες 
, ενώ το Ελληνικό κράτος σε 
αντιδιαστολή με την πρόοδο 
στην Ευρώπη , παρέμεινε 
χωρίς κανένα όραμα και 
σχεδιασμό για τους σιδηρο-
δρόμους ,παρά τα τεράστια 
ποσά που είχαν δαπανηθεί.

Και ενώ τα χρέη συσσω-
ρεύονταν με ιλιγγιώδη ταχύ-
τητα στον Ελληνικό σιδηρό-
δρομο, η τότε κυβέρνηση 
(Σημίτης) διέγραψε τα χρέη 
του οργανισμού επιδιώκο-
ντας μια νέα αρχή, και βέβαια 
επιβαρύνοντας την τσέπη 
των φορολογουμένων .

Οι προσδοκίες για τον 
Ελληνικό σιδηρόδρομο δια-
ψεύσθηκαν  παντελώς και 
τα νέα χρέη του οργανισμού 
εκτινάχθηκαν στα 10 δισε-
κατομμύρια ευρώ ,συμβάλ-

λοντας στην κρίση χρέους 
της χώρας που θα ακολου-
θούσε αργότερα. 

Η παροχή κρατικών ενι-
σχύσεων  σε ένα χρεοκο-
πημένο και μη λειτουργικό 
οργανισμό και τα δανεικά 
που συσσωρεύονταν με 
την εγγύηση του Ελληνι-
κού κράτους, πληρώθη-
καν πολύ ακριβά από τους 
Έλληνες στα χρόνια των 
μνημονίων, που σύμφωνα 
με τις οικονομικές εκτιμή-
σεις οι σιδηρόδρομοι άφη-
σαν αρνητικό οικονομικό 
αποτύπωμα που προσέγ-
γιζε στο πενταπλάσιο τις 
οφειλές της Ολυμπιακής 
αεροπορίας.

Στον Οργανισμό σιδη-
ροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) 
μπορεί κάποιος να διαγνώ-
σει όλες τις παθογένειες 
του κράτους. Αδιαφανές 
σύστημα προεπιλογών, 
απ΄ευθείας αναθέσεις 
έργων σε ημέτερους χωρίς 
διαγωνισμό, υπερτιμο-
λογήσεις. Με συνέπεια  η  
Κομισιόν βλέποντας αυτή 
την κατάσταση, να βάλει 
βέτο στις κοινοτικές χρη-
ματοδοτήσεις. Έτσι τα νέα 
έργα μεταφέρθηκαν σε 
μια «καθαρή» εταιρεία, την 
νεότευκτη τότε ΕΡΓΟΣΕ.  Η 
ΕΡΓΟΣΕ ξεκίνησε προκηρύ-
ξεις μελετών νέας γραμμής 
υψηλών ταχυτήτων, που 
όμως οι ενστάσεις μεταξύ 
των εταιρειών ακύρωσαν το 
εγχείρημα. Μετά από χρό-
νια παλινδρομιών, δημο-
πρατήθηκε νέα μελέτη  η 
οποία επίσης κατέληξε στο 
μηδέν, καθόσον ακυρώ-
θηκε για μια ακόμη φορά 
από προσφυγές ,ποινικές 

pontium

14 η φαρμακόγλωσσα

Η παροχή κρατικών ενισχύσεων  σε ένα χρεο-
κοπημένο και μη λειτουργικό οργανισμό και τα 
δανεικά που συσσωρεύονταν με την εγγύηση 
του Ελληνικού κράτους, πληρώθηκαν πολύ 
ακριβά από τους Έλληνες στα χρόνια των 
μνημονίων
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διαδικασίες, και συνδικαλι-
στικές παρεμβάσεις. Έτσι 
σερνόμενοι φθάσαμε στην 
εποχή των μνημονίων όπου 
οι δανειστές του ΔΝΤ ζήτη-
σαν να μπει λουκέτο στον 
οργανισμό, ο οποίος διε-
σώθη την τελευταία στιγμή 
υπό την πίεση των Ευρω-
παίων, γιατί  είχαν δώσει 
τεράστιες χρηματοδοτήσεις 
και θα έχαναν τα χρήματά 
τους. Τα χρέη πλέον του 
ΟΣΕ είχαν αγγίξει το 4% του 
Ελληνικού ΑΕΠ και τα τοκο-
χρεολύσια ήταν αδύνατον 
να πληρωθούν.

Η λύση που επιλέχθηκε 
ήταν να πουληθεί η ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ (2017) στους Ιταλικούς 
σιδηροδρόμους κάτι που 
έγινε αντί πινακίου φακής 
αφού είχε πλήρως απαξι-
ωθεί. (45 εκατ.ευρ.ήταν το 
τίμημα ,όταν η αξία της το 

2013 αποτιμάτο σε 300 εκατ 
ευρ.) Μετά την πώληση  ο 
ΟΣΕ διέκοψε  κάθε εμπο-
ρική δραστηριότητα και 
μετετράπη σε διαχειριστή 
του δικτύου.  Ήταν η εποχή 
που πολλά στελέχη του ΟΣΕ 
μετατάχθηκαν σε άλλες υπη-
ρεσίες του ευρύτερου δημο-
σίου τομέα. 

Η διασπορά των προ-
μηθευτών για έργα στους 
Ελληνικούς σιδηροδρό-
μους, δεν εξασφάλισε ποτέ 
λειτουργικότητα. Έως το 
2013 είχαν δοθεί δεκαεννέα 
συμβάσεις εγκατάστασης 
συστημάτων σηματοδό-
τησης (460 εκατ.ευρ.) τις 
οποίες μοιράστηκαν διάφο-
ρες εταιρείες. Καθώς προ-
χωρούσε το έργο, το 30% 
περίπου των υπαλλήλων δεν 
ήταν απαραίτητοι. Η αδυνα-
μία αξιοποίησης των επεν-

δύσεων υποχρέωσε τον ΟΣΕ 
να διατηρεί μεγάλο αριθμό 
υπαλλήλων για συντήρηση 
του δικτύου και η μισθοδο-
σία άγγιζε το 80% του τζίρου 
του!!

Όλα αυτά τα φαιδρά 
και σκανδαλώδη αποτε-
λούν πταίσματα μπροστά 
στην απώλεια ανθρώπι-
νων ζωών , όμως σηματο-
δοτούν την διαχρονικά (με 
όλες τις κυβερνήσεις) κακο-
διοίκηση και ζημίωσαν τον 
Έλληνα φορολογούμενο 
,ενώ ο όποιος εξοπλισμός 
είχε αγοραστεί και δεν είχε 
εγκατασταθεί έγινε τεχνολο-
γικά παρωχημένος.

Εν κατακλείδι η ιστορία 
των σιδηροδρόμων αντανα-
κλά την διαχρονική λειτουρ-
γία του Ελληνικού κράτους 
το οποίο χρειάζεται lifting  
άμεσα.
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Υπεύθυνος Διανομής

Θέση Ρίκια, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική 
Τηλ: 210 5777140 • Φαξ: 210 5788791 
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Παρασκευαστής

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.,  
Via Martiri di Cefalonia,  
2 – 26900 Lodi – ITALY
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Συμπλήρωμα Διατροφής 
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Ταινία διασπειρόμενη στο στόμα 
Αποκλειστική τεχνολογία IBSA FilmTech™

Διαλύεται  
αμέσως στη  

γλώσσα

Με ευχάριστη  
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πορτοκαλιού

30 ταινίες  
διασπειρόμενες στο στόμα
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18 η φαρμακόγλωσσα

Πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τον 
συνδικαλισμό;

Δεν θυμάμαι να σκέφτηκα ιδιαίτερα αν θα πρέ-
πει να ασχοληθώ με τον συνδικαλισμό. Τον Απρί-
λιο 2006 άνοιξα το φαρμακείο μου. Mέχρι τότε 
ήμουν Διευθύντρια και Υπευθ. Φαρμακοποιός 
στον τοπικό ΣΥ.ΦΑ. και από την συμμέτοχή μου 
σε διάφορα κλαδικά συνέδρια έβλεπα με δέος 
τους τότε συνδικαλιστές, τους θαύμαζα γιατί  έβλε-
παν πολυδιάστατα το ελληνικό φαρμακείο και τα 
θέματα που σχετίζονταν μ΄αυτό. Έτσι το 2007 στις 
πρώτες εκλογές του Φαρμακευτικού Συλλόγου μου 
που εντελώς αυθόρμητα έλαβα μέρος και έχοντας 
δημιουργήσει στο μυαλό μου τα πρότυπα μου, 
έβαλα υποψηφιότητα για μέλος του ΔΣ και για εκλέ-
κτορας του ΠΦΣ και εκλέχθηκα. Αυτή νομίζω ήταν 
μια από τις πιο ουσιαστικές και σημαντικές αποφά-
σεις μου, η συμμετοχή μου σε εκείνες τις εκλογές, 
γιατί έχοντας πλέον ενεργό ρόλο και στον σύλλογο 
μου και στον ΠΦΣ απέκτησα συνδικαλιστική κουλ-
τούρα, έμαθα να σκέφτομαι και εγώ πολυδιάστατα 
ότι αφορούσε το επάγγελμα μας, ήμουν διαθέσιμη 
εξ αρχής να μεταφέρω την κουλτούρα αυτή και 
στους συναδέλφους μου στο μέρος που ζω για 
να αντιληφθούν, ίσως, το πόσο ωραίο είναι αυτό 
που διαλέξαμε να κάνουμε ως επάγγελμα και ότι η 
εξωστρέφεια πάντα θα μας βοηθούσε  να γίνουμε 
καλύτεροι. 

Η απόφαση μου να συμμετάσχω και στις εκλο-
γές του ΣΥ.ΦΑ. μας την επόμενη χρονιά ήταν νομίζω 
δεδομένη. 

Υπάρχει εμπιστοσύνη από μεριάς φαρμακοποιών 
στα συνδικαλιστικά σώματα;

Υπάρχει εμπιστοσύνη στα συνδικαλιστικά πρό-
σωπα. Σε εκείνους που παράγουν έργο πλέον και 
μάλιστα έργο μετρήσιμο. Ποιοτικά ο φαρμακευτικός 
συνδικαλισμός έχει αλλάξει πολύ και είναι λογικό γιατί 
αλλάζουν οι εποχές , οι ανάγκες μας, η κοινωνία 
μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε, το ηλικιακό 
μείγμα των συνδικαλιστών μας και οι «απαιτήσεις» 
τους. Φύγαμε πλέον από το μοντέλο του “κτυπάω 
τη πόρτα ενός υπουργείου και προωθώ 2-3 κλαδικά 
ζητήματα γιατί είμαι φιλοκυβερνητικός”, το μοντέλο 
της άγονης αντιπαράθεσης με τον εκάστοτε κυβερ-
νητικό υπουργό και την απεργιακή κινητοποίηση του 
κλάδου διχως αύριο, τα πολλά λόγια χωρίς ουσία, τις 
ανούσιες κομματικές τοποθετήσεις χωρίς αρχή, μέση 
και τέλος. Τα ζήσαμε και τα προσπεράσαμε, μόδα 
ήταν και πέρασε. Τώρα πλέον οι φαρμακοποιοί της 
επικράτειας έχουν την παιδεία να κρίνουν προθέσεις 
και πράξεις και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την 
εξέλιξη του κλάδου μας. Επομένως, ναι, οι φαρμακο-
ποιοί έχουν εμπιστοσύνη σε αυτούς που εκλέγουν, θα 
σας έλεγα ότι ταυτίζονται με αυτούς αν δεν το θεω-
ρούσα ως έκφραση αρκετά παρακινδυνευμένη.

Μέσα από την θητεία σας ως πρόεδρος Λιβαδειάς 
για τι είστε περήφανη και τι θα κάνατε διαφορετικά 
αν σας δίνονταν η ευκαιρία. 

Είμαι καταρχήν υπερήφανη για το ΔΣ μου, που 
απαρτίζεται κυρίως από νεους ανθρώπους και για 
το γεγονός ότι τα 7 από 9 μελή είναι γυναίκες! Σε έναν 
κλάδο που οι γυναίκες φαρμακοποιοί είναι περισ-
σότερες η συμμετοχή τους στα συνδικαλιστικά τους 
όργανα είναι ελάχιστη και αυτό φυσικά δεν αποτελεί 
ιδιαίτερη έκπληξη αφού συμφωνεί με την γενικότερη 
τάση. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε αναθεωρήσει για κάτι 
που κάναμε εως τώρα χωρίς να σημαίνει αυτό ότι 
διεκδικούμε το αλάθητο. Η δράση μας μιας και η 

στην Μπιάνκα Μπογδάνου
συνέντευξη

επί προσωπικού

Λουκία
Βαρούχη

Φαρμακοποιός
Πρόεδρος ΦΣ Λειβαδιάς



Προστατεύει τα µαλλιά χάρη 
στην παρουσία του υαλουρονικού οξέος

Απαλό µε το τριχωτό της κεφαλής

Αφήνει τα µαλλιά απαλά και γυαλιστερά  

∆εν αφήνει λιπαρότητα µετά την εφαρµογή 

Χρησιµοποιείται σε ενήλικες και παιδιά 

Σε παιδιά άνω των 2 ετών

ΑΘHΝΑ Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19400, Κορωπί
τηλ.: 801 700 77 01 (αστική χρέωση), 210 9641162 ● fax: 210 9600954
e-mail: info@health-plus.gr ● web site: www.health-plus.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ EIFRON, Λεωφόρος Πολυγύρου 32, ΤΚ 57001, 
ΤΘ 60681 ● τηλ.: 2310 540575
ΚYΠΡΟΣ IAMA Pharmaceuticals Ltd ● τηλ.: 2520 9500

ΑΝΤΙΦΘΕΙΡΙΚΟ SPRAY ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΧΩΡΙΣ PARABENS

Εύκολο στην 
εφαρµογή 
ψεκάζεται 

απευθείας σε 
στεγνά µαλλιά  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 

100 ml λοσιόν 
σε µορφή spray

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 
● Tea tree
●  Αιθέρια έλαια 
λεµονιού

● Πρόπολη
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θητεία μας είναι ακόμη στην αρχή, αφορά κυρίως 
οργανωτικά ζητήματα του συλλόγου με τάσεις επα-
νεκκίνησης του. Νομίζω την επομενη φορά που θα 
μιλήσουμε θα εχω περισσότερα να σας πω.

Ως φαρμακοποιός της περιφέρειας ποιες είναι οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίζετε;

Αν ρίξουμε μια πέτρα στο κέντρο μιας λίμνης τα 
ομόκεντρα κύματα που απλώνονται στην επιφάνεια 
καθυστερούν να καταλήξουν στις όχθες της. Το ίδιο 
συμβαίνει και στα φαρμακεία μας. Οι αλλαγές που 
ήρθαν και έρχονται και μας αφορούν άμεσα, γιατί θα 
γίνουμε πιο σημαντικοί και απαραίτητοι στο κοινό μας, 
δεν γίνονται εύκολα «εύπεπτες» και επομένως άμεσα 
υλοποιήσιμες συγκριτικά με τα φαρμακεία των μεγά-
λων αστικών κέντρων. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο 
και σημαντικότερο πρόβλημα μας, η έλλειψη συντο-
νισμού μας, ηθελημένα ή ακούσια, με τις εξελίξεις 
του κλάδου μας, με τις αλλαγές που καλούμαστε να 
κάνουμε έτσι ώστε να γίνουμε ακόμη πιο αποδοτικοί. 

Οι ελλείψεις είναι εξίσου ηχηρό πρόβλημα όσο στα 
αστικά κέντρα;

Οι ελλείψεις ήταν πάντα το μεγάλο μας πρό-
βλημα και συνεχίζουν να είναι για τους φαρμα-
κοποιούς την κοινότητας. Είναι η μόνιμη “κρίση” 
που πρέπει να διαχειριστούμε και στην περιφέρεια. 
Σημαντικό “εργαλείο” της  διαχείρισης του προβλή-
ματος αυτού είναι ο τοπικός Φαρμακευτικός Συνε-
ταιρισμός, μια αστική, συνεταιριστική φαρμακαπο-

θήκη που υποστηρίζεται από τα μέλη του Συλλόγου 
μας και είναι ικανή, αποδεδειγμένα, να απορροφά 
τους κραδασμούς της φαρμακευτικής αγοράς και 
στο θέμα των ελλείψεων. Θυμάμαι τον περασμένο 
Δεκέμβριο που οι ελλείψεις σημαντικών φαρμάκων 
για την νοσηρότητα της εποχής ήταν ιδιαίτερα αυξη-
μένες. Καταφέραμε με μεγάλη προσπάθεια, πολύ 
πίεση και με την βοήθεια του συνεταιρισμού μας 
φυσικά, να μειώσουμε αισθητά την ένταση αυτού 
του προβλήματος και την γρήγορη ομαλοποίηση 
της τοπικής φαρμακευτικής αγοράς μας σε σχέση 
με τις αγορές φάρμακου των αστικών κέντρων και 
δεν θα σας κρύψω ότι  είμαστε περήφανοι για αυτό. 

Σαν πρόεδρος του ΦΣΛ ποιες είναι οι επόμενες 
κινήσεις/ διεκδικήσεις σας;

Σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε  την ικανή 
και αναγκαία συνθήκη ώστε ο φαρμακοποιός να 
σταθεί με γνώση, ασφάλεια και αξιοπρέπεια στον 
πάγκο του, παρέχοντας τις υπηρεσίες του στο 
κοινό. Όραμα μας είναι να συντελέσουμε στο να 
γίνουν τα φαρμακεία του συλλόγου μας σύγχρο-
νες, εξελιγμένες  Πρωτοβάθμιες Μονάδες Υγείας. 
Από την πρώτη μέρα της εκλογή μας στηρίζουμε 
τα μέλη μας με περισσότερη έγκαιρη και έγκυρη 
ενημέρωση για τις όποιες αλλαγές επηρεάζουν την 
δουλειά μας έτσι ώστε στη καθημερινότητά τους 
να αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα. Η «δια 
βίου εκπαίδευση» είναι moto και στόχος μας. Με 
τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε  
να υπερβούμε τις γνωστικές, ηλικιακές, οικονομικές, 
παραταξιακές ισως και άλλες διαφορές που τείνουν 
να δημιουργήσουν φαρμακεία δυο ή και τριών 
ταχυτήτων, εκπαιδεύοντας τους συναδέλφους με 
ειδικές / γενικές γνώσεις σε θέματα που μας αφο-
ρούν και πιστοποιώντας  τις γνώσεις αυτές. Προ-
ωθούμε το «πράσινο φαρμακείο» όχι μόνο για την 
ανακύκλωση των οικιακών φαρμάκων που γίνεται 
ούτως ή αλλιώς  σήμερα, αλλά θα στηρίξουμε και 
θα προωθήσουμε  την ανακύκλωση των επικίνδυ-
νων και μη μολυσματικών αποβλήτων, αιχμηρών 
και μη, σε συνεργασία με το ΠΦΣ και το πρόγραμμα 
επιδότησης που τρέχει για τον λόγο αυτό. Πανω 
από όλα τα παραπάνω όμως, ο σημαντικότερος 
στόχος μας είναι ο Σύλλογος μας να αποκτήσει 
φυσική έδρα, ένα οργανωμένο γραφείο, ένα κέντρο 
υποστήριξης (HelpDesk) των μελών μας.

Όντας ταυτόχρονα ενεργή φαρμακοποιός και 
πρόεδρος συλλόγου είναι σίγουρα δύσκολο και 
χρονοβόρο. Πως αποσυμπιέζεστε;

συνέντευξη
επί προσωπικού

20 η φαρμακόγλωσσα
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Θα σας έλεγα ότι η ενασχόληση μου με τα 
«κοινά», τα φαρμακευτικά «κοινά» για να γίνω πιο 
σαφής,  είναι εκ των πραγμάτων ένας τρόπος απο-
συμπίεσης από την δουλειά μου. Η καραντίνα στα 
χρόνια της πανδημίας μας άφησε ως καλή συνή-
θεια το “Back to nature” με βόλτες και jogging στη 
φύση, ο κινηματογράφος είναι αγαπημένη συνή-
θεια όπως και τα ταξίδια κυρίως στη χώρα μας, 
μιας και σπούδασα στο εξωτερικό, είναι οι δικλείδες 
ασφαλείας μου προς το παρόν.

Γίνεται το φαρμακευτικό επάγγελμα όλο και δυσκο-
λότερο ή όχι; 

Γίνεται δυσκολότερο στους συναδέλφους που 
δεν προτιμούν τις αλλαγές, που έχουν ζήσει ίσως 
σε καλύτερες οικονομικές συνθήκες, από άποψη 
αποδόσεων και απολαβών, και που τις αναπολούν 
και περιμένουν να τις ξαναζήσουν. Για αυτούς ναι 
γίνεται δυσκολότερο το επάγγελμα μας. 

Για όλους τους υπόλοιπους όμως, για όλους εμάς, 
που οραματιζόμαστε ένα εκσυγχρονιστικό, ευρωπα-

ϊκού επιπέδου φαρμακείο, που ακολουθούμε πρώτοι 
τις αλλαγές, που αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του 
κόσμου, που πιστεύουμε ότι το φαρμακείο είναι ζωντα-
νός οργανισμός και πρέπει να εξελίσσεται και μαζί μ 
αυτό και εμείς, που είμαστε και νιώθουμε κομμάτι της 
κοινωνίας που δραστηριοποιούμαστε, δεν ισχύει αυτό, 
δεν γίνεται δυσκολότερο το επάγγελμα μας.

Αν εκλεγόσασταν πρόεδρος του ΠΦΣ ποια θα ήταν 
τα θέματα που θα απασχολούσαν πρώτα τις κινή-
σεις σας;  

Εκπροσωπώ τον Φ.Σ. Λιβαδειάς στον ΠΦΣ από το 
2008. Είμαι σε ομάδες εργασίας της σημερινής διοίκη-
σης τα τελευταία χρόνια και θα εστίαζα ακριβώς εκεί 
που εστιάζει η συγκεκριμένη διοίκηση, στις υπηρεσίες 
δηλαδή που μπορούν να παρέχουν οι κοινοτικοί φαρ-
μακοποιοί. Εκπαίδευση όλων των φαρμακοποιών σε 
συγκεκριμένες υπηρεσίες έτσι ώστε ποιοτικά η παροχή 
μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας να είναι, λίγο ως πολύ, 
ιδία σε όλη την επικράτεια, πιστοποίηση της συγκεκρι-
μένης υπηρεσίας από επίσημο φορέα, αμοιβή από το 
κράτος της συγκεκριμένης παρεχομένης υπηρεσίας. 
Αυτό είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας. 

Σε ποια υπηρεσία θα έδινα προτεραιότητα αύριο το 
πρωί; Στην διανυκτέρευση των φαρμακείων φυσικά. 
Έχουμε ήδη «εκπαιδευτεί» και πιστοποιηθεί από τον 
κόσμο για αυτή την υπηρεσία και είμαστε ο μοναδικός 
κλάδος που κάνει μη αμειβόμενες υπερωρίες ακόμη. 

Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που λάβατε ποτέ 
και τι θα συμβουλεύατε εσείς έναν νέο φαρμακο-
ποιό ;

H καλύτερη συμβουλή που έλαβα ήταν να ΜΗΝ 
ανοίξω ποτέ φαρμακείο και να ΜΗΝ βγω ποτέ στον 
πάγκο όταν μόλις είχα πάρει την άδεια άσκησης μου 
και η συμβουλή που δίνω σε νέους φαρμακοποι-
ούς και φοιτητές της φαρμακευτικής σχολής είναι να 
κάνουν το όνειρο τους πραγματικότητα και να απο-
κτήσουν το φαρμακειο που ονειρευονται όπως εγω.

Αγαπημενος προορισμος:
Kρήτη, Κυκλάδες, Σκιάθος.

Αγαπημενο χρώμα:
Πράσινο

Αγαπημενο φιλμ:
o Αρχοντας των δακτυλιδιών, ο Νονός, 

Αγαπημενο βιβλιο:
Ιrvin Yalom “ Oταν έκλαψε ο Νίτσε”

συνέντευξη
επί προσωπικού

22 η φαρμακόγλωσσα
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24 η φαρμακόγλωσσα

Γιατί και πότε αποφασίσατε να ακολουθήσετε 
αυτό το επάγγελμα;

Αποφάσισα να ακολουθήσω το επάγ-
γελμα ήδη από το λύκειο. Δεδομένου ότι 
στην οικογένεια υπήρχε το background της 
υγείας -άρα και τα κατάλληλα ερεθίσματα- 
σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον μου για την 
επιχειρηματικότητα, θεώρησα ότι η φαρμα-
κευτική είναι η χρυσή τομή. Χαίρομαι που 
έως τώρα έχω επιβεβαιωθεί!

Πόσο σας έχει αλλάξει η πανδημία ως επαγ-
γελματία υγείας και ως άνθρωπο σε προσω-
πικό επίπεδο;

Αρκετά. Μου άνοιξε το μυαλό θα έλεγα, 
για δυο λόγους. Αφενός, κατάλαβα την 
αξία των ελληνικών κοινοτικών φαρμα-
κείων. Διαδραματίσαμε καίριο ρόλο στη 
διαχείρηση της πανδημίας με πολλούς 
τρόπους. Από τη διενέργεια rapid test 
σωστά και υπεύθυνα έως την καθοδήγηση 
των ασθενών. Αφετέρου, με βοήθησε να 
αντιλαμβάνομαι καλύτερα τις επερχόμε-

νες κρίσεις και ευκαιρίες που μπορούν να 
προκύψουν στην πορεία και πως θα μπο-
ρούσαμε σαν κλάδος να προστατευθούμε 
αλλά και να αξιοποιήσουμε τις διάφορες 
καταστάσεις.

 
Πόσο ευχαριστημένος ή δυσαρεστημένος 
είστε με τη συνδικαλιστική μας αντιπροσώ-
πιση του κλάδου;

Πηγαίνοντας σε αρκετά συνέδρια και ακού-
γοντας τους ανθρώπους που μας εκπροσω-
πούν, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστη-
μένος ή δυσαρεστημένος, καθώς χρειάζεται 
να συλλέξω ακόμα αρκετές πληροφορίες για 
να σχηματίσω μια εμπεριστατωμένη άποψη. 
Παρόλα αυτά, μπορώ με σιγουριά να 
εκφράσω ότι υπάρχουν τόσο θετικά όσο και 
αρνητικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ 
σημαντικό πως όταν γίνεται κάποιο συμβούλιο 
και λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις θα πρέπει 
αυτό να κοινοποιείται live σε όλα τα μέλη του 
συλλόγου, ώστε να μπορούμε να βγάζουμε 
ασφαλή συμπεράσματα. 

Αν σας δινόταν η ευκαιρία να αλλάξετε κάτι 
στο επάγγελμα πιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Τη γραφειοκρατία. Ακόμα και αν είμαστε σε 
σχετικά καλό επίπεδο, θεωρώ ότι υπάρχουν 
τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Συγκεκριμένα, 
θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο εάν κατά την εκτέ-
λεση μιας συνταγής τα κουπόνια των φαρ-
μάκων ακυρωνόντουσαν αυτομάτως (όπως 
γίνεται με τα αναλώσιμα διαβήτη) και να μην 
είναι απαραίτητες οι χειροτεχνίες, οι οποίες επι-
φέρουν κινδύνους, όπως το να χαθεί κάποιο 
κουπόνι. Ακόμα, θα μπορούσε να γίνει ηλε-
κτρονική αποστολή των δεδομένων σχετικά με 
τις συνταγές και τα τιμολόγια στους αρμόδιους 
ελεγκτικούς οργανισμούς και να μην χρειάζεται 
η συσκευασία και η μεταφορά τους. Αυτό μπο-
ρεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην τόσο 
καθημερινή μας εργασία, όσο και στην εξοικο-
νόμηση πόρων. 

στην Μπιάνκα Μπογδάνου
συνέντευξη

Γιάννης Βαβλάς
Φαρμακοποιός

Γλυφάδα
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Κατά τη γνώμη σας τι καθιστά ένα επιτυχημένο 
φαρμακείο;

Οι ευχαριστημένοι ασθενείς-πελάτες. Εκείνοι 
ήταν, είναι και θα είναι το μόνο αξιόπιστο μέτρο 
της επιτυχίας ενός φαρμακείου.

Πόσο σημαντική θεωρείτε την ταυτότητα 
του φαρμακείου ως επιχείρηση, πέραν του 
ονόματος του φαρμακοποιού, το branding  
δηλαδή.

Πολύ. Όπως και σε κάθε επιχείρηση, το 
branding είναι αυτό που εντυπώνεται στο 
μυαλό κάθε καταναλωτή και το χαρακτηρίζει 
από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. 

Πόσο προετοιμάζονται τελικά οι Έλληνες 
φοιτητές φαρμακευτικής από τους σπουδές 
τους για την επιχειρηματική πλευρά του επαγ-
γέλματος, σε περίπτωση που διαλέξουν το 
φαρμακείο; 

Όσον αφορά την επιχειρηματική πλευρά 
του επαγγέλματος, η σχολή δεν προετοιμά-
ζει τους φοιτητές σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Η μόνη επαφή που έχουν είναι κατά την 
πρακτική τους άσκηση σε κοινοτικό φαρ-
μακειο, η οποία φυσικά είναι ανεπαρκής 
στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεδομένου ότι 
είναι πολύ σύντομη. Αυτό φυσικά μπορεί να 
λυθεί εύκολα, μέσω της δημιουργίας κατευ-
θύνσεων -τουλάχιστον κατά το πέμπτο και 
τελευταίο έτος της σχολής- όπου μπορεί να 
υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης 
σχετικών μαθημάτων, όπου θα αναλύο-
νται βασικές επιχειρηματικές και οικονομικές 
έννοιες, καθώς και case studies. Για να γίνει 
κάτι τέτοιο, βέβαια, θα πρέπει να υπάρξει 
το ανάλογο ενδιαφέρον από τον φοιτητικό 
σύλλογο. 

Όσον αφορά το τμήμα των υπηρεσιών υγείας, 
που διευρύνεται σύμφωνα με τον ΠΦΣ, ποια η 
γνώμη σας;

Όσο διευρύνεται η γκάμα των υπηρε-
σιών που παρέχει ένα φαρμακειο τόσο 
καλύτερο είναι για τους ασθενείς-πελάτες, 
καθώς τους παρέχονται νέες δυνατότητες, 
σε σημεία όπου υπάρχει προσωπικό επι-
στημονικά καταρτισμένο και τα οποία είναι 
εύκολα προσβάσιμα. Ταυτόχρονα, ενδυ-
ναμώνεται η εικόνα του φαρμακείου στο 
μυαλό των πολιτών και αναβαθμίζεται ο 
ρόλος του φαρμακοποιού. Ωστόσο, είναι 
πολύ σημαντικό η ανάθεση μιας υπηρεσίας 
στα φαρμακεία να σχεδιάζεται με τρόπο 
τέτοιο, ώστε κερδισμένες να βγαίνουν και οι 
δυο πλευρές. 

Ποιες οι δυσκολίες του να τρέχεις ένα φαρμα-
κείο διευρυμένου ωραρίου;

Ο πολυτιμότερος πόρος του ανθρώπου 
είναι ο χρόνος. Στην περίπτωση μας αυτό επι-
βεβαιώνεται. Χρειάζεται περισσότερος προ-
σωπικός χρόνος, περισσότεροι συνεργάτες 
και περισσότερη ενέργεια. Στο τέλος της ημέ-
ρας, όμως, αξίζει και αυτό είναι που έχει τη 
μεγαλύτερη σημασία! 

Που βλέπετε τον εαυτό σας δέκα χρόνια 
από σήμερα;

Σε δέκα χρόνια από τώρα επιδιώκω να έχω 
αναπτυχθεί τόσο σαν επιστήμονας όσο και 
σαν επιχειρηματίας και να έχω χτίσει γερές σχέ-
σεις και συνεργασίες! 

συνέντευξη
επί προσωπικού

26 η φαρμακόγλωσσα





Νίκος Βουδούρης, Παιδίατρος
ιατρικό θέμα

28 η φαρμακόγλωσσα

Πότε μπορείτε να δώσετε στο μωρό 
σας σιρόπι  και πώς πρέπει να του το 
δώσετε; Οι γονείς γίνονται εκπληκτικοί 
ερευνητές από τη μια μέρα στην άλλη, 

αλλά πάντα να θυμάστε να διαβάζετε τις οδη-
γίες στην επισήμανση πριν δώσετε στο μωρό 
σας οποιοδήποτε είδος φαρμάκου και ακόμα 
καλύτερα, μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακο-
ποιό σας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή 
χρειάζεστε συμβουλές.

Πότε μπορεί ένα μωρό να πάρει φάρμακα;
Το πότε μπορείτε να δώσετε φάρμακο στο 

μωρό σας εξαρτάται από πολλούς διαφορετι-
κούς παράγοντες όπως για ποιο λόγο χρησι-
μοποιείται, τον τύπο του φαρμάκου, την ηλικία 
και το βάρος του μωρού σας ή άλλες παθήσεις 
που μπορεί να έχει.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να διαβάζετε πάντα τις 
οδηγίες στην επισήμανση και το φύλλο οδηγιών 
χρήσης του φαρμάκου πριν δώσετε οποιοδή-
ποτε φάρμακο στο παιδί σας. Μπορείτε επίσης 

να μιλήσετε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό 
σας για συμβουλές σχετικά με φάρμακα για το 
μωρό σας.

Συμβουλές για τη χορήγηση σιροπιού
σε μωρά (νεογέννητα έως 1 έτους)

Μερικές χρήσιμες συμβουλές που πρέπει να 
ακολουθήσετε όταν δίνετε σιρόπι (υγρό φάρ-
μακο) σε μωρά;

• Πάντα να ελέγχετε και να ακολουθείτε τις 
οδηγίες δοσολογίας και να βεβαιώνετε  ότι 
μετράτε σωστά τη δόση πριν τη δώσετε στο 
μωρό σας. Πάρτε μια σύριγγα ή μια παιδια-
τρική συσκευή μέτρησης για να βεβαιωθείτε 
ότι είστε ακριβείς. Μπορείτε να τη βρείτε μέσα 
στη συσκευασία του φαρμάκου όπως π.χ.  
στο Nurofen for children.

• Χρησιμοποιήστε μια σύριγγα για από του 
στόματος χορήγηση για να δώσετε φάρ-
μακο στα βρέφη ή ένα κουτάλι που έχει σχε-

Πώς να δώσετε στο  μωρό σας  σιρόπι 
(υγρό φάρμακο) 
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διαστεί ειδικά για τη χορήγηση φαρμάκου. 
Αυτά μπορείτε  εύκολα να τα βρείτε στον 
φαρμακοποιό σας, εάν δεν τα πάρετε μαζί 
με τα φάρμακά σας.

• Ελέγξτε πόσο καιρό πρέπει να περιμένετε για 
να μπορέσετε να τους δώσετε άλλη δόση. 
Ακόμα κι αν φαίνεται ότι η δράση της τελευ-
ταίας δόσης έχει παρέλθει και θέλετε πραγμα-
τικά να δώσετε στο μωρό σας άλλη μια για 
να το βοηθήσετε να νιώσει καλύτερα, μην το 
κάνετε εάν δεν έχει περάσει ο συνιστώμενος 
χρόνος. Η χορήγηση αντιπυρετικών- αναλγη-
τικών κατάλληλων για παιδιά όπως τα σκευά-
σματα ιβουπροφαίνης (Nurofen for children) 
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τον πυρετό 
και τον πόνο και καλύπτουν το παιδί για έως 
και 8 ώρες ενώ έχουν πολύ καλό  προφίλ 
ασφάλειας.  

• Εργαστείτε με/χρησιμοποιήστε τα φυσικά 
αντανακλαστικά του μωρού σας όπως το 
πιπίλισμα για να διευκολύνετε τη χορήγηση 
φαρμάκων.

• Βεβαιωθείτε ότι το μωρό σας έχει καταπιεί το 
φάρμακό του πριν φύγετε από το δωμάτιο για 
να μειώσετε τον κίνδυνο πνιγμού.

• Ελέγχετε πάντα την επισήμανση για να δείτε 
πότε λήγει το φάρμακο.

Πώς να δώσετε στο μωρό σας σιρόπι 
(υγρό φάρμακο)

Πριν κάνετε οτιδήποτε, ελέγξτε τις συστάσεις 
δοσολογίας με βάση την ηλικία του μωρού σας 
και διαβάστε πολύ προσεκτικά το φύλλο οδηγιών 
χρήσης για τον ασθενή. Επειτα:

1. Πλύνετε τα χέρια σας και ανακινήστε το μπου-
κάλι, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, και 
κάντε το καλά.

2. Ακολουθώντας τις οδηγίες για το φάρμακο, 
μετρήστε τη σωστή δόση χρησιμοποιώντας 
μια σύριγγα για χορήγηση από το στόμα που 
συνοδεύει τη συσκευασία του φαρμάκου.

3. Αφήστε το μωρό σας να καθίσει όρθιο και 
να πιπιλίσει το υγρό από τη σύριγγα ή στο-
χεύστε το άκρο της σύριγγας προς το εσω-
τερικό του μάγουλού του και σιγά σιγά χορη-
γήστε λίγο φάρμακο. Αφήστε το μωρό σας 
να καταπιεί το φάρμακο και στη συνέχεια 
χορηγήστε λίγο ακόμα. Εάν χορηγήσετε όλο 



Δεν μπορείς να κρύψεις 
τους μύκητες των νυχιών 
φορώντας κάλτσες για πάντα…
Τώρα μπορείς να έχεις υγιή άκρα γιατί το Loceryl,  
με την αντιμυκητιασική του δράση, διεισδύει βαθιά 
στο νύχι σε λίγες μόνο ώρες1 από την πρώτη εφαρμογή. 
Είναι τόσο αποτελεσματικό που με μόνο μία εφαρμογή 
την εβδομάδα2, σύντομα θα μπορέσεις να αφήσεις 
ελεύθερα τα πόδια σου!
1. Pittrof F et al, Clinical and Experimental Dermatology 1992; 17 (Suppl. l): 26-28.
2. Loceryl SPC, 2020.

Το Υπουργείο Υγείας και 
ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν:
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το φάρμακο ταυτόχρονα, το μωρό σας μπο-
ρεί να πνιγεί. 

4. Μετά τη χρήση, επανατοποθετήστε το καπάκι 
της φιάλης. Πλύνετε τη σύριγγα με ζεστό νερό 
και αφήστε τη να στεγνώσει. Φυλάσσετε το 
φάρμακο μακριά από παιδιά.

Χορήγηση φαρμάκου σε παιδιά 1+ ετών

Εάν το μικρό σας είναι μεταξύ 1 και 3 ετών, 
ακολουθούν μερικές συμβουλές για να του 
δώσετε φάρμακο εάν αρνείται να πάρει το 
φάρμακό του:

• Προσπαθήστε να κάνετε τη λήψη φαρμάκoυ 
διασκεδαστική, αν είναι δυνατόν. Μπορείτε να 
προσποιηθείτε ότι δίνετε μικρή ποσότητα φαρ-
μάκου στο αγαπημένο τους αρκουδάκι ή κού-
κλα ή να παίξετε το παιχνίδι με το αεροπλάνο 
που προσγειώνεται στο στόμα του.

• Επαινέστε το μικρό σας αφού πάρει το φάρ-
μακό του, κάτι που μπορεί να το ενθαρρύνει 
να το ξαναπάρει την επόμενη φορά.

• Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρ-
μακοποιού σας.

• Προσφέρετέ του μια μικρή ανταμοιβή μετά τη 
λήψη του φαρμάκου του.

Εάν μπορεί ήδη να μιλήσει, μπορείτε να το 
ρωτήσετε γιατί αρνείται να το λάβει. Εάν μπο-
ρεί να σας δώσει  ένα «γιατί», μπορείτε να βρείτε 
έναν τρόπο να το κάνετε πιο πρόθυμο να πάρει 
το φάρμακο. Για παράδειγμα, αν δεν του αρέσει 
η γεύση, μπορείτε να δείτε  αν το φάρμακο είναι 
διαθέσιμο σε διαφορετική γεύση.

Τι να κάνετε εάν το μωρό σας
αρνηθεί το φάρμακο;

Μπορεί να γίνει δύσκολο όταν το μωρό σας 
αρνείται να πάρει το φάρμακό του, οπότε τι 
κάνετε; Η διαπραγμάτευση, η επιμονή, η απογο-
ήτευση, οι έξυπνες τακτικές και η αποφασιστικό-
τητα μπορεί να συνδυαστούν!

Για να σας βοηθήσουμε στην προσπάθειά 
σας να ενθαρρύνετε το μωρό σας να πάρει 
το φάρμακο, ακολουθούν μερικές συμβουλές 
για το πώς να δώσετε στο μωρό σας φάρμακο 
όταν αρνείται:

• Χορηγήστε το φάρμακο με κατεύθυνση προς 
στο μάγουλο του παιδιού σας και όχι στη 
γλώσσα του. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη 
μείωση της γεύσης, αν δεν του αρέσει.

• Να είστε θετικοί όταν είναι χρόνος λήψης φαρ-
μάκων. Εάν είστε αγχωμένοι και ανήσυχοι ή 
θυμωμένοι, αυτό θα επηρεάσει το μωρό σας 
και μπορεί να το κάνει ανήσυχο και αποφασι-
στικό στη  μη λήψη του.

• Δώστε του φάρμακα σε γεύση που προτιμά. 
Για παράδειγμα, το Nurofen for Children είναι 
ειδικά σχεδιασμένο για μικρά παιδιά και διατί-
θεται σε  γεύση πορτοκαλιού, που είναι η πιο 
εύληπτη γεύση για παιδιά. 

• Ηρεμήστε τα, κρατώντας τα, βάζοντας μια 
παράσταση ή ταινία που τους αρέσει ή κάνο-
ντας κάτι που τους αρέσει. Υπάρχει πιθα-
νώς κάτι που το μωρό σας βρίσκει ιδιαίτερα 
καταπραϋντικό.

Πώς να αποθηκεύετε το φάρμακο
με ασφάλεια

Όλοι οι γονείς γνωρίζουν ότι εάν έχετε φάρ-
μακο στο σπίτι, πρέπει να το αποθηκεύσετε με 
ασφάλεια.

Πώς πρέπει να αποθηκεύετε το φάρμακό σας 
με ασφάλεια;

• Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το φάρμακο δεν θα 
φτάσει σε λάθος χέρια. Αποθηκεύστε το σε 
σημείο που δεν μπορούν να το φτάσουν τα 
παιδιά.

• Ορισμένα φάρμακα πρέπει να φυλάσσονται 
σε δροσερό και ξηρό χώρο. Ορισμένα πρέπει 
να φυλάσσονται μακριά από το άμεσο φως 
και τη θερμότητα και άλλα πρέπει να διατηρού-
νται στο ψυγείο μετά το άνοιγμα. Ρωτήστε τον 
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πώς πρέπει 
να φυλάσσεται το φάρμακο του μωρού σας 
και διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης που 
το συνοδεύει.

• Να ελέγχετε πάντα τις ημερομηνίες λήξης στις 
επισημάνσεις.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με 
τη χορήγηση υγρού φαρμάκου στο μωρό σας, 
μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
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Για  περισσότερους  από 
125.000.000 παγκοσμίως 223.000 
στην Ελλάδα που ζουν με ψωρί-
αση, η διατροφή μπορεί να παίζει 
μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι πιστεύ-
ουμε στο πώς το σώμα μας χειρί-
ζεται τη φλεγμονή. 

Ο σύλλογος ΚΑΛΥΨΩ (Σωματείο 
Υποστήριξης Ψωρια- σικών Ασθενών) 
με τη βοήθεια και την επιστημονική συμ-
βουλή της κας Γεωργίας Καπώλη, Κλινι-
κής Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, MSC   
παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποια 
τρόφιμα πρέπει να τρώτε και ποια να 
αποφεύγετε εάν έχετε ψωρίαση.

Διατροφή κατά της ψωρίασης
Τροφές που πρέπει να τρώτε ή να αποφεύγετε

Μια σειρά από θεραπείες είναι διαθέσιμες για την ψωρίαση, από δερ-
ματικές αλοιφές έως φάρμακα που αλλάζουν το ανοσοποιητικό σας 
σύστημα. Μπορεί όμως η ανακούφιση των συμπτωμάτων αυτής της 
κοινής πάθησης να είναι τόσο απλή όσο η αλλαγή των τροφών που 
τρώμε;
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Ποια είναι η σχέση της ψωρίασης
με τη διατροφή σας;

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια αυτοάνοση 
διαταραχή του δέρματος. «Το σώμα επιτί-
θεται κατά λάθος στον δικό του ιστό και 
αρχίζει να υπερπαράγει κύτταρα του δέρ-
ματος, τα οποία σχηματίζουν πλάκες στο 
δέρμα σας»,  εξηγεί ο κος Κώστας Λούμος, 
Πρόεδρος του ΚΑΛΥΨΩ,  « Οι πλάκες είναι 
κόκκινες, φολιδωτές κηλίδες που μπορεί 
να έχουν  φαγούρα ή  να είναι επώδυνες. 
Μερικές φορές η ψωρίαση συνοδεύεται 
από ψωριασική αρθρίτιδα, μια φλεγμο-
νώδη κατάσταση των αρθρώσεων.»

Καμία από αυτές τις καταστάσεις δεν 
προκαλείται από οτιδήποτε τρώτε, αλλά 
υπάρχει μια σημαντική σχέση μεταξύ της 
διατροφής σας και της ψωρίασης διευκρι-
νίζει η κα Καπώλη. Πολλές τροφές όμως 
είναι γνωστό ότι προκαλούν φλεγμονή σε 
όλο το σώμα. Σε μερικούς ανθρώπους, 
αυτός ο εκτεταμένος ερεθισμός μπορεί να 
επιδεινώσει τα συμπτώματα της ψωρίασης.

Πώς τα τρόφιμα προκαλούν φλεγμονή;
Οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά 

με το πώς ορισμένες τροφές προκαλούν 
μια φλεγμονώδη απόκριση. Έρευνες υπο-
δεικνύουν ότι ορισμένες τροφές, ειδικά 
αυτές που έχουν υποστεί υψηλή επεξερ-
γασία, βάζουν τους αμυντικούς μηχανι-
σμούς του σώματός σας σε υπερένταση.

Για παράδειγμα, τα λιπαρά τρόφιμα 
μπορούν να αυξήσουν τη φλεγμονή στον 
λιπώδη ιστό (σωματικό λίπος), που βρίσκε-
ται σε όλο το σώμα σας. Η συνεχιζόμενη 
φλεγμονή του λιπώδους ιστού (συνήθης 
σε άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύ-
σαρκα) αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο 
ψωρίασης. Αυξάνει επίσης τον κίνδυνο για 
διαβήτη τύπου 2, καρδιακές παθήσεις και 
άλλες χρόνιες παθήσεις.

Τροφές που πρέπει να αποφεύγετε
με την ψωρίαση

Πολλές από τις ίδιες τροφές που έχουν 
πολλές θερμίδες και που μπορούν να οδη-
γήσουν σε αύξηση βάρους και να αυξή-
σουν τον κίνδυνο για παχυσαρκία, δια-
βήτη και καρδιακές παθήσεις είναι επίσης 
φλεγμονώδεις. Υπάρχουν διάφορες κατη-
γορίες φλεγμονωδών τροφών που μπο-
ρούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της 
ψωρίασης.
• Αλκοόλ: Η υπερβολική κατανάλωση 

αλκοόλ κάνει το συκώτι σας να λει-
τουργεί υπερωριακά. Πρέπει να παρά-
γει χημικές ουσίες για να μεταβολίσει το 
αλκοόλ, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε 
μακροχρόνια φλεγμονή εάν πίνετε πολύ 
ή τακτικά. Το αλκοόλ μπορεί επίσης να 
βλάψει τα καλά βακτήρια στο έντερο 
σας, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε 
φλεγμονή στο κόλον και τα έντερα σας.

• Γαλακτοκομικά: Πολλά γαλακτοκομικά 
προϊόντα τείνουν να έχουν υψηλή περι-
εκτικότητα σε λιπαρά, γεγονός που μπο-
ρεί να οδηγήσει σε φλεγμονή. Τα προϊ-
όντα που περιέχουν αγελαδινό γάλα 
περιέχουν επίσης καζεΐνη, μια πρωτε-
ΐνη που μερικοί άνθρωποι δυσκολεύο-
νται να χωνέψουν. Τα άτομα που έχουν 
δυσανεξία στη λακτόζη. Ο χρόνιος 
γαστρεντερικός ερεθισμός από αυτές 
τις καταστάσεις μπορεί να επιδεινώσει τη 
φλεγμονή. Για μερικούς ανθρώπους, τα 
συμπτώματα της ψωρίασης βελτιώνο-
νται όταν κόβουν τα γαλακτοκομικά από 
τη διατροφή τους.

• Τρόφιμα που περιέχουν επεξεργασμέ-
νους υδατάνθρακες (λευκό ψωμί, σφο-
λιάτες αρτοσκευάσματα από λευκό 
αλεύρι). Τα συγκεκριμένα τρόφιμα έχουν 
χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες 
συγκριτικά με τα αντίστοιχα ολικής αλέ-
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σεως, με αποτέλεσμα να περιέχουν 
πολλή ζάχαρη, η οποία μπορεί να προ-
καλέσει απότομη αύξηση του σακχά-
ρου στο αίμα. Οι επεξεργασμένοι υδα-
τάνθρακες αυξάνουν επίσης τα τελικά 
προϊόντα προηγμένης γλυκοζυλίωσης, 
τα οποία είναι ουσίες στο αίμα που μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε φλεγμονή.

• Τροφές με κορεσμένα λιπαρά και τρανς 
λιπαρά: Τα λίπη στα επεξεργασμένα κρέ-
ατα (αλλαντικά), στα τηγανητά, στο αγε-
λαδινό γάλα, το γρήγορο φαγητό και 
πολλά επεξεργασμένα σνακ (σφολιάτες, 
ζύμες από λευκό αλεύρι) είναι γνωστό 
ότι προκαλούν φλεγμονή στο σώμα. 
Αυτά τα λίπη αυξάνουν την ποσότητα 
της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας 
(LDL) στο αίμα σας, που είναι γνωστή ως 
«κακή χοληστερόλη». Μελέτες δείχνουν 
ότι μπορεί να υπάρχει σχέση μεταξύ του 

υπερβολικού λίπους στο σώμα και της 
ανάπτυξης ψωρίασης καθώς και της 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων της 
ψωρίασης.

• Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε 
πρόσθετη ζάχαρη: Τα προστιθέμενα 
σάκχαρα στα αναψυκτικά, στους 
χυμούς φρούτων, στις καραμέλες, στα 
αρτοσκευάσματα και άλλα γλυκά διαφέ-
ρουν από τα φυσικά σάκχαρα σε τρό-
φιμα όπως τα φρούτα. Το σώμα μας 
παράγει ινσουλίνη για να επεξεργαστεί 
τη ζάχαρη, αλλά η υπερβολική πρό-
σθετη ζάχαρη αναγκάζει το σώμα μας 
να αποθηκεύσει αυτή την επιπλέον ενέρ-
γεια στα λιπώδη κύτταρα και να προκα-
λέσει φλεγμονή του λιπώδους ιστού. Τα 
τρόφιμα με πολλά πρόσθετα σάκχαρα 
μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αυξη-
μένα επίπεδα φλεγμονωδών πρωτεϊνών 
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που ονομάζονται κυτοκίνες. Επίσης, ορι-
σμένες μελέτες δείχνουν ότι τα τεχνητά 
γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη μπορεί 
να οδηγήσουν σε χρόνια φλεγμονή.

• Τροφές που περιέχουν γλουτένη: Η 
έρευνα δείχνει ότι τα άτομα με ψωρίαση 
τείνουν να έχουν υψηλότερα ποσοστά 
κοιλιοκάκης. Σε άτομα με κοιλιοκάκη, η 
γλουτένη (μια πρωτεΐνη στο σιτάρι και 
σε ορισμένα άλλα δημητριακά) πυροδο-
τεί μια αυτοάνοση απόκριση που προ-
καλεί το σώμα να επιτεθεί στους ιστούς 
στο λεπτό έντερο. Τα άτομα με κοιλιο-
κάκη πρέπει να αποφεύγουν εντελώς τη 
γλουτένη, αν και ορισμένα άτομα χωρίς 
τη νόσο έχουν διαπιστώσει ότι η μείωση 
της γλουτένης στη διατροφή τους μειώ-
νει τις εξάρσεις της ψωρίασης.

Πώς μπορείτε να «μετρήσετε»
τη φλεγμονή στο σώμα;

Ενώ ορισμένα τρόφιμα είναι γνωστό 
ότι προκαλούν φλεγμονή, δεν αντιδρούν 
όλοι με τον ίδιο τρόπο σε αυτά τα τρόφιμα. 
«Είχα μερικούς ασθενείς που ένιωθαν ότι το 
σιτάρι χειροτέρευε την ψωρίασή τους. Μια 
άλλη ασθενής παρατήρησε περισσότερες 
εξάρσεις όταν έτρωγε ξηρούς καρπούς», 
αναφέρει  η κα  Καπώλη.

Ορισμένα τεστ μπορούν να μετρήσουν 
τη φλεγμονή με βιοδείκτες, οι οποίοι είναι 
ουσίες στο αίμα σας που αυξάνονται 
όταν το σώμα σας αντιδρά με συγκεκρι-
μένο τρόπο σε τρόφιμα όπως τα λίπη ή η 
ζάχαρη. Για παράδειγμα, μια απλή εξέταση 
μπορεί να ελέγξει για αυξημένα επίπεδα 
C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) στο αίμα 
σας. Το συκώτι παράγει επιπλέον CRP εάν 
υπάρχει φλεγμονή στο σώμα σας. 

Καθώς προσαρμόζετε τη διατροφή σας 
για να ανακουφίσετε τα συμπτώματα της 

ψωρίασης, φροντίστε να συνεργαστείτε με 
τον γιατρό σας  για να παρακολουθήσετε 
τα συμπτώματα και τα επίπεδα φλεγμονής.

Τροφές που πρέπει να φάτε
εάν έχετε ψωρίαση

Ακριβώς όπως ορισμένα τρόφιμα προ-
καλούν φλεγμονή, άλλα μπορούν να βοη-
θήσουν στην καταπολέμηση της φλεγμο-
νής. Γενικά, η ισορροπημένη διατροφή με 
πλήρη τροφή είναι η καλύτερη προσέγ-
γιση για τη μείωση της φλεγμονής σε όλο 
το σώμα. Μπορεί να μειώσει τις εξάρσεις 
της ψωρίασης ή να κάνει τα συμπτώματά 
σας λιγότερο σοβαρά. Η παρακολούθηση 
μιας μεσογειακής διατροφής για ψωρίαση 
μπορεί επίσης να μειώσει τη χρόνια φλεγ-
μονή που συμβάλλει σε καρδιακές παθή-
σεις, διαβήτη τύπου 2, καρκίνο και άλλες 
παθήσεις.

Οι καλύτερες τροφές
 εάν έχετε ψωρίαση, περιλαμβάνουν:

• Ψάρια, άπαχη πρωτεΐνη ή πρωτεΐνες 
φυτικής προέλευσης όπως το τόφου 

• Φρούτα και λαχανικά
• Όσπρια (φασόλια και φακές)
• Ξηροί καρποί και σπόροι
• Ελαιόλαδο
• Μικρές ποσότητες γαλακτοκομικών με 

χαμηλά λιπαρά
• Ολικής αλέσεως

Ο καλύτερος τρόπος για να πάρετε όλες 
τις βιταμίνες και τα μέταλλα που χρειάζεστε 
είναι από τις τροφές που τρώτε. Αλλά είναι 
γενικά ασφαλές να παίρνετε μια καθημε-
ρινή πολυβιταμίνη. Μιλήστε με το γιατρό 
σας και έναν διαιτολόγο-διατροφολόγο 
για άλλα συμπληρώματα διατροφής που 
μπορεί να είναι κατάλληλα για τις ανά-
γκες σας
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Τα συμπτώματα της κατάθλιψης1 που μπο-
ρεί να εμφανιστούν κατά την περιεμμηνό-
παυση και την εμμηνόπαυση σχετίζονται 
με διάφορους παράγοντες, όπως ορμονι-

κές αλλαγές, υποκείμενες ευπάθειες στην κατά-
θλιψη και άλλους στρεσογόνους παράγοντες. 
Οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν σε άλλες 
περιόδους στην αναπαραγωγική ζωή μιας 
γυναίκας, όπως η περίοδος μετά τον τοκετό, 
συσχετίζονται επίσης με αύξηση της κατάθλι-
ψης και των συμπτωμάτων της διάθεσης.

Η μείωση των επιπέδων οιστρογόνων6 που 
συμβαίνει καθώς προχωράτε από την προ εμμη-
νόπαυση στην εμμηνόπαυση μπορεί να συμβάλει 
σε συναισθηματικές αλλαγές όπως θλίψη, ευερε-
θιστότητα, κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης και 
αλλαγές στη διάθεση. Εάν τα συμπτώματα είναι 
σοβαρά ή επηρεάζουν τη ζωή σας περισσότερο 
από περιστασιακά, φροντίστε να επισκεφτείτε το 
γιατρό σας ή έναν ειδικό ψυχικής υγείας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ο γιατρός σας μπορεί να αξιολογήσει και 

να προσδιορίσει σε ποιο στάδιο βρίσκεστε  και 

να συστήσει τα επόμενα βήματα για την πιθανή 
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εμμηνό-
παυσης. Αλλά εάν τα συμπτώματα που σχετίζο-
νται με την κατάθλιψη είναι σοβαρά ή έχετε προ-
ηγούμενη διάγνωση κατάθλιψης, το επόμενο 
βήμα είναι η αξιολόγηση από έναν επαγγελμα-
τία ψυχικής υγείας. Είναι σε θέση να προσδιορί-
σει  εάν έχετε μείζονα καταθλιπτική διαταραχή ή 
κλινική κατάθλιψη2.

ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ 
Πολλές γυναίκες που περνούν από την 

προ-εμμηνόπαυση στην εμμηνόπαυση μπο-
ρούν να σας πουν ότι οι ακραίες αλλαγές 
στα επίπεδα των ορμονών  συχνά οδηγούν 
σε συναισθήματα κατάθλιψης. Είτε πρόκειται 
για  έναρξη συμπτωμάτων κατάθλιψης είτε για 
εμφάνιση εντονότερων συμπτωμάτων  από μια 
υπάρχουσα κατάθλιψη, η διαχείριση των εναλ-
λαγών της διάθεσης μαζί με άλλα συμπτώματα 
μπορεί, μερικές φορές, να σας κάνει να αισθά-
νεστε πολύ πιεσμένη, σύμφωνα με τον κο Πάνο 
Παπαδόπουλο, Life Coach, CEO Infinity Life, ICF 
Member.

Οι συναισθηματικές διακυμάνσεις
της εμμηνόπαυσης
και τρόποι διαχείρισης
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Μόλις πρόσφατα η ιατρική κοινότητα δημι-
ούργησε οδηγίες για την αξιολόγηση και τη θερα-
πεία της περιεμμηνοπαυσιακής κατάθλιψης4 .

Η δυσκολία  στην αξιολόγηση της περιεμμη-
νοπαυσιακής κατάθλιψης οφείλεται στο γεγονός 
ότι αρκετά από τα συμπτώματα που σχετίζονται 
με τις ορμονικές αλλαγές, είναι όμοια με τα κοινά 
συμπτώματα κατάθλιψης και άλλα εμμηνοπαυ-
σιακά συμπτώματα που συχνά είναι παρόμοια. 

Συμπτώματα όπως η αϋπνία, οι εξάψεις, οι 
διαταραχές του ύπνου και τα προβλήματα διά-
θεσης είναι κοινά κατά την περιεμμηνόπαυση 
και την εμμηνόπαυση.

Ο κίνδυνος εμφάνισης συμπτωμάτων που 
σχετίζονται με την κατάθλιψη είναι γνωστό ότι 
αυξάνεται μεταξύ των γυναικών καθώς περνούν 
στην εμμηνόπαυση.5

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Για περιεμμηνοπαυσιακές και εμμηνοπαυσι-

ακές γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με κατά-
θλιψη, θα πρέπει να ακολουθείται η τήρηση των 
αποδεδειγμένων θεραπευτικών επιλογών για τη 
θεραπεία της κατάθλιψης. Αυτές περιλαμβάνουν 
θεραπεία με αντικαταθλιπτικά ή/και ψυχοθερα-
πεία («θεραπεία ομιλίας»). Υπάρχουν διάφορες 
μορφές ψυχοθεραπείας, αλλά μια συγκεκριμένα 
που έχει αποδειχθεί επιτυχημένη στη θεραπεία 

της κατάθλιψης είναι η γνωσιακή-συμπεριφορική 
θεραπεία (cognitive-behavioral therapy -CBT).

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η θεραπεία 
των γυναικών που εισέρχονται στην εμμηνό-
παυση και λαμβάνουν θεραπεία ορμονικής 
υποκατάστασης μπορεί να βοηθήσει στη βελτί-
ωση της διάθεσης, αλλά δεν θεωρείται μορφή 
θεραπείας για την κατάθλιψη. Ορισμένα ευρή-
ματα υποδηλώνουν ότι τα οιστρογόνα, τα 
οποία μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των 
εξάψεων και της νυχτερινής εφίδρωσης, μπο-
ρεί επίσης να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση 
των ήπιων  και των μέτριων  συμπτωμάτων,  
που σχετίζονται με εναλλαγές της διάθεσης και 
αισθήματα κατάθλιψης7. Από την άλλη πλευρά, 
υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με τη θερα-
πεία ορμονικής υποκατάστασης. Γι’ αυτό το να 
μιλήσετε με το γιατρό σας για την υγεία σας είναι 
πάντα η καλύτερη λύση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της κατά-

θλιψης που συνοδεύουν την περιεμμηνόπαυση 
ή την εμμηνόπαυση απαιτεί συχνά συστηματική 
προσέγγιση. Και όπως πολλές άλλες συστά-
σεις για την κατάθλιψη ή την εμμηνόπαυση, οι 
αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να κάνουν 



σημαντική διαφορά στην ποιότητα της ζωής 
σας. Η καθημερινή άσκηση, η κοινωνικοποίηση 
με τους φίλους και την οικογένεια, ο διαλογισμός 
(mindfulness), η επίγνωση και η συμμετοχή σε 
δραστηριότητες που ήταν ευχάριστες πριν ξεκι-
νήσουν τα καταθλιπτικά επεισόδια είναι μόνο 
μερικοί τρόποι αντιμετώπισης των συμπτωμά-
των που σχετίζονται με την κατάθλιψη, τονίζει ο 
κος Παπαδόπουλος. 

Η μείωση ή η εξάλειψη του αλκοόλ, του καπνί-
σματος ή άλλων ουσιών μπορεί να βοηθήσει σε 
ορισμένα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Μια 
διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, άπαχη 
πρωτεΐνη, σύνθετους υδατάνθρακες και υγιή 
λίπη μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διαχείριση 
των συμπτωμάτων.

Οι εναλλαγές της διάθεσης και τα συναισθή-
ματα θλίψης και ευερεθιστότητας είναι κοινά 
περιστατικά κατά την περιεμμηνόπαυση και την 
εμμηνόπαυση. Με βάση των όσων έχουν λεχθεί 
μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ 
της κλινικής κατάθλιψης και των «σκαμπανεβά-
σεων» που σχετίζονται με την αλλαγή των ορμο-
νών. Εάν ανησυχείτε για τη σωματική ή ψυχική 
σας υγεία, κάντε το πρώτο βήμα και κλείστε ένα 
ραντεβού με το γιατρό σας.

Το να είστε «ανοιχτές» και ειλικρινείς για το 
πώς αισθάνεστε μπορεί να σας βοηθήσει να 
ανακουφιστείτε από  την πίεση ή το άγχος που 
αντιμετωπίζετε. Επιτρέπει επίσης στον γιατρό 
σας να κάνει μια σωστή διάγνωση και να δημι-
ουργήσει ένα σχέδιο θεραπείας που εστιάζει 
στις ανάγκες σας.

Να θυμήσουμε ότι τα συμπτώματα της εμμη-
νόπαυσης μπορεί να περιλαμβάνουν3:

• Ακανόνιστες περίοδοι ή αιμορραγία που 
οδηγούν σε απώλεια περιόδου για 12  

  συνεχόμενους μήνες
• Προβλήματα ύπνου λόγω χαμηλών επιπέ-

δων προγεστερόνης και οιστρογόνων
• Εξάψεις και νυχτερινές εφιδρώσεις
• Προβλήματα με τη μνήμη ή το να ξεχνάς και 

να δυσκολεύεσαι να εστιάσεις
• Αλλαγές διάθεσης όπως ευερεθιστότητα 

και κλάματα
• Αισθήματα κατάθλιψης ή άγχους
• Αλλαγή των συναισθημάτων για τη σεξου-

αλική σας υγεία
• Ξηρότητα κόλπου

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε 
με την Ελληνική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης τηλ. 211 
1828572   ή επισκεφτείτε το website www. eletem.org  
και τα social media του Συλλόγου (fb & Instagram).

Σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης 
(ΕΛΕΤΕΜ) 

Η Ελληνική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης (ΕΛΕΤΕΜ) 
είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την 
Αθήνα, ιδρύθηκε τον Ιούνιο 2019 και  επιχειρεί με την 
ίδρυσή του να προάγει θέματα που αφορούν την 
γυναίκα και την εμμηνόπαυση.  

Ο Σύλλογος έχει σκοπό  την ενημέρωση και την 
πληροφόρηση των μελών της γύρω από ζητήματα 
για την εμμηνόπαυση και την παροχή συμπαρά-
στασης και βοηθείας σε γυναίκες που αντιμετωπί-
ζουν συναισθηματικά ή και σωματικά συμπτώματα 
τα οποία έχουν προκληθεί από την εμμηνόπαυση. 

Στόχοι της ΕΛΕΤΕΜ, εκτός από την κοινωνικοποί-
ηση των μελών, την ευαισθητοποίηση αλλά και την 
ενημέρωση της κοινής γνώμης είναι και η προώ-
θηση και η ανάπτυξη με κάθε μέσον της επιστημο-
νικής έρευνας σχετικά με την εμμηνόπαυση και τα 
συμπτώματά της.  
Τα γραφεία του Συλλόγου είναι Σταδίου 51  - Αθήνα.   
Πληροφορίες:
www.eletem.org 
fb: /ellinikietaireiaemminopausis 
Instagram:/eletemofficial 
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Η σχέση μητέρας κόρης είναι μια ιδιαίτερη & 
καταλυτική σχέση ίσως η πιο έντονη και δυνατή που 
υπάρχει κι ας λένε πως είναι αυτή μητέρας γιού.

Πάντα είχα μια ιδιόρρυθμη σχέση με τη δική μου 
μητέρα. 

Τώρα είμαι εγώ στο τιμόνι.
Μια γυναίκα που όπως όλες μας κουβαλάει τα 

δικά της βιώματα ξορκίζει τους δικούς της δαίμονες 
προσπαθώντας να κάνει το καλύτερο δυνατό που 
μπορεί.

Είναι ενδιαφέρον & δύσκολο να έχεις κορίτσια 
στην εφηβεία.

Είναι σαν να κάνεις διατριβή πάνω στον εαυτό 
σου.

Κ όμως πόσο όμορφα νιώθεις όταν σε κάνουν 
περήφανη με την ωριμότητα τη συμπεριφορά, 
την ευγένεια, το ήθος, τη στάση, τις επιδόσεις τις 
επιλογές.

Κι είναι φορές πάλι που μπορεί να γίνει σκληρή, 
αυστηρή, αντιδραστική, επικριτική ακόμα & αντα-
γωνιστική ενίοτε.

Και εσύ αν και μητέρα δεν παύεις να σαι άνθρωπος.
Πολλές φορές θυμώνεις μαζί της, φωνάζεις κρα-

τάς μούτρα κάνεις χειρότερα κι από παιδί.

Γι αυτά τα σκληρά λόγια που σου είπε χθες 
βράδυ & σε πλήγωσαν για τον απότομο τρόπο που 
σου μίλησε σήμερα, για τη φωνή της  που τελευταία 
είναι πάντα πιο δυνατή απ τη δική σου.

Για εκείνη τη φορά που σε ακύρωσε κ σε ισοπέ-
δωσε συναισθηματικά.

Για την ειρωνεία που εισέπραξες κ εισπράττεις 
συχνά.

Για την αμφισβήτηση … κυρίως …γι αυτήν.
Όταν όμως μετά τον καυγά έρχεται και πέφτει 

στην αγκαλιά σου σφίγγοντας σε με όλη τη δύναμη 
της ψυχής της εσύ πάντα μα πάντα θα πεθαίνεις 
από ευτυχία κ πάντα μα πάντα θα τη συγχωρείς.

- Σ αγαπάω ΜΑΜΑ !!! Συγνώμη !! Είσαι η καλύ-
τερη μαμά του κόσμου.

Κι εκεί βουρκώνεις.
Είναι τα λόγια της αυτά τα υπέροχα εκφραστικά 

της μάτια κ το πελώριο χαμόγελο που ζωγραφίζε-
ται στα χείλη της … που είναι για σένα ο κόσμος 
όλος.

ΔΕΝΕΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ 
Αφιερωμένο στις 3 μου κόρες

Ηλιάνα, Μαριάντζελα & Αντωνία   

Γερνάω Μαμά
Μητέρα - Κόρη Κόρη



Γερνάω Μαμά



48 η φαρμακόγλωσσα

Η πρόσφατη τραγωδία στην κοιλάδα 
των Τεμπών, στην κοιλάδα του θανά-
του, μας υπενθύμισε με τρόπο τρα-
γικό σε ποιά χώρα ζούμε. Ζούμε σε 

μια πανέμορφη χώρα, απείρου φυσικού κάλ-
λους, με μοναδική ιστορική διαδρομή, πλη-
ρώνοντας όμως καθημερινά βαρύ τίμημα, 
εκτιθέμενοι σε κινδύνους που συχνά απειλούν 
την ίδια μας τη ζωή ή τη ζωή αγαπημένων 
μας προσώπων. 

 Οι διαχρονικές παθογένειες - κυρίως 
η βραδύτυτα απόκρισης - του μηχανισμού 
δημόσιας διοίκησης, χαρακτηριστικές του 
ελληνικού κράτους σε όλη την ιστορική του 
διαδρομή και ριζωμένες βαθιά στο DNA 
μας,  η αδυναμία εκσυγχρονισμού του τρό-
που λειτουργίας κοινοφελών οργανισμών 
και δημόσιων δομών, σε συνδυασμό με 

την υποστελέχωση και συχνά την ανεπάρ-
κεια στελεχών, η διαφθορά σε πολλά επί-
πεδα της αμφίδρομης σχέσης κράτους-πο-
λίτη, η επιφανειακή αντιμετώπιση, κοινώς 
«κουκούλωμα», χρόνιων παθογενειών και 
προβλημάτων, η αδυναμία συντονισμού 
και συμπόρευσης της δημόσιας διοίκη-
σης με αντίστοιχες σύγχρονων ευρωπα-
ϊκών χωρών, η μη ορθή ιεράρχηση προ-
βλημάτων και προτεραιοτήτων σε επίπεδο 
περιφερειών αλλά και σε εθνικό επίπεδο, η 
μετακύληση ευθυνών, η στοχοποίηση και 
διαπόμπευση των «τελευταίων τροχών της 
άμαξας», και η συνακόλουθη διασφάλιση 
του απυρόβλητου για τους υψηλά ιστάμε-
νους που εμπλέκονται σε κάθε συμφορά, 
πολλάκις έγιναν «μητέρες» και «έτεκαν» εθνι-
κές τραγωδίες. 

από τον Δρ. Σωτήριο Γ. Σιδέρη, MSc., PhD.
Βιολόγος, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός Ε.Σ.Υ

κοινωνία

ΕΠΙΒΙΩΝΟΝΤΑΣ
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ...«ΠΟΤΕ»
Σήμερα που σαπίζει ο κόσμος, 
κι η ατιμία κι ο συμβιβασμός εξευτελίζουν και τις πιο γενναίες ψυχές,
μία μονάχα τακτική είναι πρακτική και συμφέρει.
Να είσαι ανένδοτος..! (Ν. Καζαντζάκης)
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ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών 

ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. 
παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

1.	 ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΤΟΥ	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Vaxneuvance ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα
Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (15-δύναμο, προσροφημένο)

2.	 ΠΟΙΟΤΙΚΗ	ΚΑΙ	ΠΟΣΟΤΙΚΗ	ΣΥΝΘΕΣΗ
1	δόση (0,5 mL) περιέχει:
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 11,2  2,0 μικρογραμμάρια
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 31,2  2,0 μικρογραμμάρια
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 41,2  2,0 μικρογραμμάρια
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 51,2  2,0 μικρογραμμάρια
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 6A1,2  2,0 μικρογραμμάρια
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 6B1,2  4,0 μικρογραμμάρια
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 7F1,2  2,0 μικρογραμμάρια
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 9V1,2  2,0 μικρογραμμάρια
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 141,2  2,0 μικρογραμμάρια
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 18C1,2 2,0 μικρογραμμάρια
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 19A1,2 2,0 μικρογραμμάρια
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 19F1,2 2,0 μικρογραμμάρια
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 22F1,2 2,0 μικρογραμμάρια
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 23F1,2 2,0 μικρογραμμάρια
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 33F1,2 2,0 μικρογραμμάρια
1Συζευγμένο με την CRM197 πρωτεΐνη φορέα. Η CRM197 είναι μία μη τοξική μετάλλαξη της διφθεριτικής ανατοξίνης (με προέλευση 
από το Corynebacterium diphtheriae C7) εκφραζόμενη ανασυνδυασμένα σε Pseudomonas fluorescens.
2Προσροφημένο σε φωσφορικό αργίλιο ως ανοσοενισχυτικό.
1 δόση (0,5 mL) περιέχει 125 μικρογραμμάρια αργίλιο (Al3+) και περίπου 30 μικρογραμμάρια CRM197 πρωτεΐνη φορέα.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3.	 ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ	ΜΟΡΦΗ
Ενέσιμο εναιώρημα (ένεση).
Το εμβόλιο είναι ένα ιριδίζον εναιώρημα.

4.	 Κλινικές	πληροφορίες
4.3	 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες, σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή σε οποιοδήποτε εμβόλιο 
που περιέχει διφθεριτική ανατοξίνη.
4.4	 Ειδικές	προειδοποιήσεις	και	προφυλάξεις	κατά	τη	χρήση
Ιχνηλασιμότητα
Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του 
χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια.
Προφύλαξη σχετικά με την οδό χορήγησης
Το Vaxneuvance δεν πρέπει να χορηγείται ενδαγγειακά.
Αναφυλαξία
Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, κατάλληλη ιατρική αντιμετώπιση και παρακολούθηση πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμες 
σε περίπτωση ενός σπάνιου αναφυλακτικού συμβάντος μετά από τη χορήγηση του εμβολίου.
Συνυπάρχουσα νόσος
Ο εμβολιασμός θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που υποφέρουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο ή οξεία λοίμωξη. Η παρουσία 
μιας ήπιας λοίμωξης και/ή χαμηλού πυρετού δεν θα πρέπει να καθυστερούν τον εμβολιασμό.
Θρομβοπενία και διαταραχές πήξεως του αίματος
Όπως με άλλες ενδομυϊκές ενέσεις, το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε άτομα που λαμβάνουν αντιπηκτική θεραπεία, 
ή σε αυτά με θρομβοπενία ή άλλη διαταραχή της πήξεως του αίματος όπως η αιμορροφιλία. Αιμορραγία ή μώλωπας μπορεί να 
εκδηλωθεί μετά από ενδομυϊκή χορήγηση σε αυτά τα άτομα.
Άπνοια σε πρόωρα βρέφη
Ο πιθανός κίνδυνος άπνοιας και η ανάγκη παρακολούθησης της αναπνευστικής λειτουργίας για 48-72 ώρες, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη χορήγηση της αρχικής σειράς ανοσοποίησης σε ιδιαιτέρως πρόωρα βρέφη (γεννημένα ≤ 28 εβδομάδες 
κύησης) και ιδιαίτερα για εκείνα τα βρέφη με προηγούμενο ιστορικό αναπνευστικής ανωριμότητας. Καθώς το όφελος του 
εμβολιασμού σε αυτή την ομάδα βρεφών είναι υψηλό, ο εμβολιασμός γενικά δε θα πρέπει να αναστέλλεται ή να καθυστερεί.
Ανοσοκατεσταλμένα άτομα
Ανοσοκατεσταλμένα άτομα, είτε λόγω ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, μιας γενετικής ανωμαλίας, λοίμωξης από HIV, ή άλλων 
αιτιών, μπορεί να έχουν μειωμένη αντισωματική απάντηση στην ενεργητική ανοσοποίηση.



Οι πλημμύρες στη Μάν-
δρα, η πυρκαγιά στο Μάτι, ο 
χιονιάς στην Αττική τον περα-
σμένο χειμώνα και πρόσφατα 
η τραγωδία στην αιματοβαμ-
μένη κοιλάδα των Τεμπών, 
άφησαν πίσω τους αθώα 
και ανυποψίαστα θύματα, 
βύθισαν οικογένειες στο πέν-
θος, προκάλεσαν την μήνιν 
και την αγανάκτηση του 
λαού και γέννησαν πολλά 
και μεγάλα Γιατί. Γιατί πάντα 
μετά και ποτέ πρίν; Γιατί κατα-
στολή και διαχείριση κρίσεων 
και όχι πρόληψη; Γιατί κωφεύ-
ουμε μπροστά σε αυτονό-
ητα και εξόφθαλμα κακώς 
κείμενα και μονίμως αντι-
μετωπίζουμε τις συνέπειες 
αυτής της απάθειας και αδι-
αφορίας; Κάθε φορά που η 
φύση μας δείχνει το σκληρό 
της πρόσωπο, στην Ελλάδα 
θρηνούμε θύματα, που θα 
μπορούσαν να επιβιώσουν 
αν κάποια πράγματα γίνο-
νταν διαφορετικά και στο 
σωστό χρόνο. Οποτεδήποτε 
κάτι απρόοπτο συμβαίνει, η 
διαδοχή των βημάτων δια-
χείρισης είναι συνήθως ανε-
παρκής και ανεπιτυχής, μη 
αποτελεσματική και κατώ-
τερη των περιστάσεων. 

Νόμοι απαρχαιωμένοι, 
νόμοι που στην πράξη δεν 
εφαρμόζονται, αυθαιρεσίες, 
παραβατικές συμπεριφορές, 
εγκληματικές παραλείψεις, 
μεροληψία υπέρ των ημε-
τέρων, τεράστιες χρονικές 
καθυστερήσεις σε έργα υπο-
δομών, βραδύτατη σύγκλιση 
με τις υπόλοιπες ευρωπαικές 
χώρες σε σοβαρότατα θέματα 
ασφάλειας των πολιτών και 
όχι μόνο, θέτουν σε κίνδυνο 
την ασφάλεια και την ίδια τη 
ζωή των Ελλήνων. 

Στη χώρα του Ποτέ (..ποτέ 
ορθά, ..ποτέ στην ώρα τους)  
έντονα, αλλά αναμενόμενα 
καιρικά φαινόμενα οδηγούν 
με μαθηματική ακρίβεια σε 
βιβλικές  καταστροφές. Στη 
χώρα του Ποτέ, οι παιδικές 
χαρές μεταμορφώνονται σε 
τσίρκο του τρόμου, όπου 
παιδιά ακρωτηριάζονται παί-
ζοντας ανέμελα. Στη χώρα 
του Ποτέ οι δασικές πυρ-
καγιές, σε συνδυασμό με 
την άναρχη δόμηση, δημι-
ουργούν κλοιό θανάτου και 
δεκάδες άνθρωποι πεθαί-
νουν με φρικτό τρόπο. Στη 
χώρα του Ποτέ γίνονται έργα 
συντήρησης σε λέβητες υψη-
λής πίεσης και δίπλα παίζουν 
ανυποψίαστα νήπια, περιμέ-
νοντας τον Ηρώδη τους! Στη 
χώρα του Ποτέ, τρένα περ-
νούν όταν οι μπάρες αφύ-
λακτων διαβάσεων επιτρέ-
πουν τη διέλευση πεζών και 
αυτοκινήτων και είναι ανε-
βασμένες (!) και άλλα τρένα, 
συγκρούονται, επειδή ο ένας 
και μοναδικός υπεύθυνος 
κίνησης ξέχασε να γυρίσει 
το Κλειδί του θανάτου! Εκα-
τοντάδες ζωές αφήνονται - 
χωρίς να το γνωρίζουν - στα 
χέρια ενός ανθρώπου και 
καμιά δικλείδα ασφαλείας 
(επιπλέον σύστημα ελέγ-
χου) δεν είναι σε λειτουργία, 
επειδή κάποιοι διαγωνισμοί 
και αναθέσεις εκρεμούν  επί 
δεκαετίες. 

Τι έγινε εκείνο το τρένο 
που έβλεπε τα άλλα τρένα 
να περνούν; τραγουδού-
σαν οι Τρύπες. Το τρένο 
Εκείνο ταξίδεψε για τον 
παράδεισο, παίρνοντας 
μαζί του ιστορίες, όνειρα, 
χαρές, ψυχές παιδιών, κορ-
μιά Αγγέλων...

Ας αλλάξει κάτι επιτέλους, 
πρωτίστως η συνείδησή μας. 
Απαιτούνται ριζικές τομές και 
αναδιαρθρώσεις και προσε-
κτικότερη ιεράρχηση προτε-
ραιοτήτων σε όλα τα επίπεδα 
της λειτουργίας του κράτους. 
Καθίσταται υψίστης σημα-
σίας η προσεκτική και αξιο-
κρατική επιλογή στελεχών, 
με διαφανείς διαδικασίες και 
αντικειμενικά κριτήρια, για 
όλες τις θέσεις ευθύνης του 
κρατικού μηχανισμού. Η πολι-
τεία οφείλει να δώσει έμφαση 
στους τομείς της πρόληψης 
καταστροφών και να προχω-
ρήσει σε βαθιές και ουσιαστι-
κές διαρθρωτικές αλλαγές. 
Απαιτείται πάταξη της δια-
πλοκής και  παύση της ανα-
ξιοκρατίας. Είναι ουσιώδους 
σημασίας να εκτελούνται 
τακτικοί, αυστηροί έλεγχοι και 
να διεξάγεται συχνή αξιολό-
γηση ατόμων που υπηρετούν 
σε θέσεις ευθύνης. 

Αυτά και πολλά άλλα 
πρέπει να γίνουν για να 
μη θρηνήσουμε και άλλα 
αθώα θύματα. Το οφείλουμε 
υπέρ της αναπαύσεως των 
ψυχών των αδικοχαμένων 
συμπολιτών μας. Το οφεί-
λουμε στη συνείδησή μας. 
Το χρωστάμε στα παιδιά 
μας. Είναι συνταγματική 
υποχρέωση ενός ευνομού-
μενου δημοκρατικού Κρά-
τους η εγγύηση της ασφά-
λειας των πολιτών του. Τόσο 
απλά και αληθινά.

Τέμπη 28-02-2023: Καλό 
Ταξίδι Άγγελοι, η οργή μας 
ξεχειλίζει για τον άδικο χαμό 
σας, η προσευχή μας θα σας 
συνοδεύει στο αιώνιο ουρά-
νιο ταξίδι σας..

κοινωνία
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Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ασφάλειας και ανοσογονικότητας για το Vaxneuvance για άτομα με δρεπανοκυτταρική νόσο ή 
λοίμωξη από HIV (βλέπε παράγραφο 5.1). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ασφάλειας και ανοσογονικότητας για το Vaxneuvance 
σε άτομα άλλων ειδικών ανοσοκατεσταλμένων ομάδων (π.χ. μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων) και ο 
εμβολιασμός θα πρέπει να εξετάζεται σε ατομική βάση.
Προστασία
Όπως με κάθε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με το Vaxneuvance ενδέχεται να μην προστατεύει όλους τους εμβολιαζόμενους. Το 
Vaxneuvance θα προστατεύει μόνο έναντι των οροτύπων του Streptococcus pneumoniae που περιέχονται στο εμβόλιο (βλέπε 
παραγράφους 2 και 5.1).
Νάτριο
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol (23 χιλιοστόγραμμα) νάτριο ανά δόση και θεωρείται ουσιαστικά 
«ελεύθερο νατρίου».
4.8	 Ανεπιθύμητες	ενέργειες
Περίληψη του προφίλ ασφάλειας
Παιδιατρικός πληθυσμός
Βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 εβδομάδων έως κάτω των 2 ετών
Η ασφάλεια του Vaxneuvance σε υγιή βρέφη, συμπεριλαμβανομένων πρόωρων βρεφών, (από την ηλικία των 6 εβδομάδων στον 
πρώτο εμβολιασμό) και σε παιδιά (ηλικίας 11 έως 15 μηνών) αξιολογήθηκε ως ένα σχήμα 3 δόσεων ή 4 δόσεων σε 5 κλινικές 
μελέτες με συνολικά 7.229 συμμετέχοντες.
Και οι 5 μελέτες αξιολόγησαν την ασφάλεια του Vaxneuvance όταν χορηγήθηκε ταυτόχρονα με άλλα παιδιατρικά εμβόλια ρουτίνας. Σε 
αυτές τις μελέτες, 4.286 συμμετέχοντες έλαβαν ένα πλήρες σχήμα Vaxneuvance, 2.405 συμμετέχοντες έλαβαν ένα πλήρες σχήμα του 
13-δύναμου πνευμονιοκοκκικού συζευγμένου εμβολίου (PCV) και 538 συμμετέχοντες έλαβαν Vaxneuvance όταν χρησιμοποιήθηκε για 
να ολοκληρωθεί ένα σχήμα που είχε ξεκινήσει με το 13-δύναμο PCV (μικτό σχήμα δόσεων).
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις ήταν πυρεξία ≥38 °C (75,2%), ευερεθιστότητα (74,5%), υπνηλία (55,0%), άλγος στη θέση 
ένεσης (44,4%), ερύθημα στη θέση ένεσης (41,7%), μειωμένη όρεξη (38,2%), σκλήρυνση στη θέση ένεσης (28,3%) και πρήξιμο στη θέση 
ένεσης (28,2%) με βάση τα αποτελέσματα σε 3.589 συμμετέχοντες (Πίνακας 1), εξαιρουμένων των συμμετεχόντων που είχαν λάβει 
ένα μικτό σχήμα δόσεων. Η πλειονότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών που ζητήθηκε η καταγραφή τους ήταν ήπιες έως μέτριες (με 
βάση την ένταση ή το μέγεθος) και μικρής διάρκειας (≤3 ημέρες). Σοβαρές αντιδράσεις (που ορίζονται ως ένα συμβάν που προκαλεί 
έντονο άγχος ή αποτρέπει τις συνήθεις δραστηριότητες ή είναι μεγέθους >7,6 cm) εμφανίστηκαν στο ≤3,5% των βρεφών και των 
παιδιών μετά από κάθε δόση, με εξαίρεση την ευερεθιστότητα η οποία εμφανίστηκε στο ≤11,4% των συμμετεχόντων.
Παιδιά και έφηβοι ηλικίας 2 έως κάτω των 18 ετών
Η ασφάλεια του Vaxneuvance σε υγιή παιδιά και εφήβους αξιολογήθηκε σε μια μελέτη που περιλάμβανε 352 συμμετέχοντες ηλικίας 2 
έως κάτω των 18 ετών, εκ των οποίων οι 177 έλαβαν μία μονή δόση Vaxneuvance. Σε αυτή την ηλικιακή κοορτή, το 42,9% όλων των 
συμμετεχόντων είχε ιστορικό προηγούμενου εμβολιασμού με ένα συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο χαμηλότερου σθένους.
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις ήταν άλγος στη θέση ένεσης (54,8%), μυαλγία (23,7%), πρήξιμο στη θέση ένεσης (20,9%), 
ερύθημα στη θέση ένεσης (19,2%), κόπωση (15,8%), κεφαλαλγία (11,9%), σκλήρυνση στη θέση ένεσης (6,8%) και πυρεξία ≥38 °C (5,6%) 
(Πίνακας 1). Η πλειονότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών που ζητήθηκε η καταγραφή τους ήταν ήπιες έως μέτριες (με βάση την 
ένταση ή το μέγεθος) και μικρής διάρκειας (≤3 ημέρες), σοβαρές αντιδράσεις (που ορίζονται ως ένα συμβάν που προκαλεί έντονο 
άγχος ή αποτρέπει τις συνήθεις δραστηριότητες ή είναι μεγέθους >7,6 cm) εμφανίστηκαν στο ≤4,5% των παιδιών και των εφήβων.
Ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω
Η ασφάλεια του Vaxneuvance σε υγιείς και ανοσοεπαρκείς ενήλικες αξιολογήθηκε σε 6 κλινικές μελέτες, σε 7.136 ενήλικες 
ηλικίας ≥ 18 ετών. Μία επιπρόσθετη κλινική μελέτη αξιολόγησε 302 ενήλικες ηλικίας ≥ 18 ετών με λοίμωξη από HIV. Το 
Vaxneuvance χορηγήθηκε σε 5.630 ενήλικες, εκ των οποίων 1.241 ήταν ηλικίας από 18 έως 49 ετών, 1.911 ήταν ηλικίας από 
50 έως 64 ετών και 2.478 ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Από αυτούς που έλαβαν το Vaxneuvance, 1.134 ήταν ανοσοεπαρκείς 
ενήλικες ηλικίας 18 έως 49 ετών, οι οποίοι δεν είχαν κανέναν (n=285), είχαν 1 (n=620) ή ≥ 2 (n=229) παράγοντες κινδύνου 
για πνευμονιοκοκκική νόσο και 152 ήταν ενήλικες ηλικίας ≥ 18 ετών με λοίμωξη από HIV. Επιπλέον, 5.253 ενήλικες δεν είχαν 
προηγουμένως εμβολιαστεί με πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο και 377 ενήλικες είχαν προηγουμένως εμβολιαστεί με το 23-δύναμο 
πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό εμβόλιο (PPV23) τουλάχιστον 1 έτος πριν την εισαγωγή στη μελέτη.
Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις μετά τον εμβολιασμό με το Vaxneuvance ζητήθηκαν. Στην ομαδοποιημένη 
ανάλυση των 7 μελετών, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν πόνος στη θέση ένεσης (64,6%), κόπωση (23,4%), μυαλγία 
(20,7%), κεφαλαλγία (17,3%), πρήξιμο στη θέση ένεσης (16,1%), ερύθημα στη θέση ένεσης (11,3%) και αρθραλγία (7,9%) (Πίνακας 1). 
Η πλειονότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών που ζητήθηκαν ήταν ήπιες (με βάση την ένταση ή το μέγεθος) και μικρής διάρκειας 
(≤ 3 ημέρες). Σοβαρές αντιδράσεις (που ορίζονται ως ένα συμβάν που αποτρέπει την κανονική καθημερινή δραστηριότητα ή είναι 
μεγέθους > 10 cm) σημειώθηκαν στο ≤ 1,5% των ενηλίκων σε όλο το κλινικό πρόγραμμα.
Μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες ανέφεραν λιγότερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις από τους νεότερους ενήλικες.
Κατάλογος σε μορφή πίνακα των ανεπιθύμητων ενεργειών
Στις κλινικές μελέτες των ενηλίκων, τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις ζητήθηκαν να καταγραφούν καθημερινά 
μετά τον εμβολιασμό για 5 και 14 ημέρες, αντίστοιχα, και στα βρέφη, παιδιά και εφήβους για έως και 14 ημέρες μετα τον 
εμβολιασμό. Σε όλους τους πληθυσμούς, ανεπιθύμητες αντιδράσεις από αυθόρμητες αναφορές αναφέρθηκαν για 14 ημέρες μετά 
τον εμβολιασμό.
Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν για όλες τις ηλικιακές ομάδες αναγράφονται σε αυτή την παράγραφο ανά 
κατηγορία οργανικού συστήματος, σε φθίνουσα σειρά συχνότητας και σοβαρότητας. Η συχνότητα καθορίζεται ως εξής:
- Πολύ συχνές (≥ 1/10)
- Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10)
- Όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100)
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Το κεράσι είναι 
ένα φρούτο με 
πολλές ευεργετικές 
ιδιότητες και 
είναι πλούσιο 
σε βιταμίνες 
και θρεπτικά 
συστατικά, ενώ έχει 
λίγες θερμίδες. Τα 
κεράσια περιέχουν 
βιταμίνες Α και C 
και κάποιες ίνες. 
Η περιεκτικότητά 
τους σε θερμίδες 
διαφέρει ανάλογα 
με την ποικιλία. 
Τα γλυκά κεράσια 
παρέχουν περίπου 
77 θερμίδες ανά 
100 γρ., ενώ η 
ίδια ποσότητα 
σε ξινά κεράσια 
παρέχουν περίπου 
56 θερμίδες.
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- Σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000)
- Πολύ σπάνιες (< 1/10.000)
- Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

Πίνακας	1:	Κατάλογος	σε	μορφή	πίνακα	των	ανεπιθύμητων	ενεργειών

Kατηγορία/οργανικό	σύστημα Ανεπιθύμητες	ενέργειες Συχνότητα
Βρέφη/Παιδιά/Έφηβοι Ενήλικες

6Εβ.	έως	<2Έτη 2	έως	<18Έτη§

Διαταραχές του 
μεταβολισμού και της θρέψης

Μειωμένη όρεξη Πολύ συχνές Συχνές -

Ψυχιατρικές διαταραχές Ευερεθιστότητα Πολύ συχνές Συχνές -
Διαταραχές του 
ανοσοποιητικού συστήματος

Αντίδραση υπερευαισθησίας 
συμπεριλαμβανομένων οιδήματος 
γλώσσας, έξαψης και συσφιγκτικού 
αισθήματος λαιμού

- - Σπάνιες

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Υπνηλία Πολύ συχνές Συχνές -
Κεφαλαλγία - Πολύ συχνές Πολύ συχνές
Ζάλη - - Όχι συχνές†

Διαταραχές του δέρματος και 
του υποδόριου ιστού

Κνίδωση Συχνές Συχνές Σπάνιες
Εξάνθημα Συχνές Μη γνωστές‡ Όχι συχνές

Διαταραχές του 
γαστρεντερικού

Ναυτία - Συχνές Όχι συχνές†

Έμετος Συχνές Όχι συχνές Όχι συχνές
Διαταραχές του 
μυοσκελετικού συστήματος 
και του συνδετικού ιστού

Μυαλγία - Πολύ συχνές Πολύ συχνές
Αρθραλγία - - Συχνές*

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

Πυρεξία⸸ Πολύ συχνές Συχνές Όχι συχνές†

 ≥39°C Πολύ συχνές - -
 ≥40°C Συχνές - -
Άλγος της θέσης ένεσης Πολύ συχνές Πολύ συχνές Πολύ συχνές
Ερύθημα της θέσης ένεσης Πολύ συχνές Πολύ συχνές Πολύ συχνές
Πρήξιμο της θέσης ένεσης Πολύ συχνές Πολύ συχνές Πολύ συχνές
Σκλήρυνση της θέσης ένεσης Πολύ συχνές Συχνές -
Κνίδωση της θέσης ένεσης Όχι συχνές - -
Κόπωση - Πολύ συχνές Πολύ συχνές
Κνησμός της θέσης ένεσης - - Συχνές
Αίσθημα θερμού της θέσης ένεσης - - Όχι συχνές
Μώλωπες/αιμάτωμα της θέσης 
ένεσης

Συχνές Συχνές Όχι συχνές

Κρυάδες - - Όχι συχνές†

§Η καταγραφή διαφορετικών συστηματικών ανεπιθύμητων συμβάντων ζητήθηκε για συμμετέχοντες ηλικίας 2 έως <3 ετών, απ› 
ό,τι για συμμετέχοντες ηλικίας ≥3 έως κάτω των 18 ετών. Για συμμετέχοντες ηλικίας <3 ετών (Vaxneuvance N=32, 13-δύναμο 
PCV N=28) ζητήθηκε η καταγραφή μειωμένης όρεξης, ευερεθιστότητας, υπνηλίας και κνίδωσης από την Ημέρα 1 έως την Ημέρα 
14 μετά τον εμβολιασμό. Για συμμετέχοντες ηλικίας ≥3 έως κάτω των 18 ετών, ζητήθηκε η καταγραφή κόπωσης, κεφαλαλγίας, 
μυαλγίας και κνίδωσης από την Ημέρα 1 έως την Ημέρα 14 μετά τον εμβολιασμό.
†συχνή σε ενήλικες ηλικίας 18 έως 49 ετών
‡Στις κλινικές μελέτες, δεν παρατηρήθηκαν συμβάντα μετά το Vaxneuvance σε υγιή παιδιά και εφήβους και δύο συμβάντα 
παρατηρήθηκαν σε ειδικούς πληθυσμούς (δρεπανοκυτταρική νόσο και HIV).
*πολύ συχνή σε ενήλικες ηλικίας 18 έως 49 ετών
⸸καθορισμένη ως θερμοκρασία ≥38 °C
Επιπρόσθετες πληροφορίες για άλλα δοσολογικά σχήματα, προγράμματα εμβολιασμού και ειδικούς πληθυσμούς
Μικτά σχήματα δόσεων διαφορετικών συζευγμένων πνευμονιοκοκκικών εμβολίων
Τα προφίλ ασφάλειας των μικτών σχημάτων 4-δόσεων του Vaxneuvance και του 13-δύναμου PCV σε υγιή βρέφη και παιδιά ήταν 
γενικά συγκρίσιμα με αυτά των πλήρων σχημάτων 4-δόσεων είτε με Vaxneuvance ή με 13-δύναμο PCV (βλ. παράγραφο 5.1).
Πρόγραμμα εμβολιασμού αναπλήρωσης
Η ασφάλεια αξιολογήθηκε επίσης ως ένα πρόγραμμα εμβολιασμού αναπλήρωσης σε 126 υγιή βρέφη και παιδιά ηλικίας από 7 
μηνών έως κάτω των 2 ετών τα οποία έλαβαν 2 ή 3 δόσεις Vaxneuvance με βάση την ηλικία κατά την εισαγωγή στη μελέτη. 
Το προφίλ ασφάλειας του προγράμματος εμβολιασμού αναπλήρωσης ήταν γενικά παρόμοιο με το προφίλ ασφάλειας του 
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Τα πεντανόστιμα κεράσια, 
είναι ένα άλλο αγαπημένο 
φρούτο της Άνοιξης. Οι ανθι-
σμένες κερασιές δημιουρ-
γούν μία υπέροχη ανοιξιάτικη 
εικόνα. Τα μικρά άνθη τους 
μετατρέπονται σε ζευγάρια 
από κατακόκκινους καρπούς. 
Η φλούδα τους ποικίλλει από 
ανοιχτό κίτρινο χρώμα μέχρι 
βαθύ κόκκινο και σκούρο 
βυσσινί. Η σφιχτή και ζου-
μερή σάρκα τους μπορεί να 
είναι γλυκιά ή ξινή ανάλογα με 
την ποικιλία. Υπάρχουν εκα-
τοντάδες ποικιλίες κερασιών. 
Ωστόσο, μπορούμε να διακρί-
νουμε τρεις βασικές ομάδες: 
τα γλυκά (αυτά που τρώμε 
ωμά), τα ξινά (για μαγείρεμα) 
και τα υβρίδια, όπως τα Dukes 
και τα Royals, που τρώγονται 
και ωμά αλλά και χρησιμοποι-
ούνται σε διάφορα γλυκά.

Σήμερα τα βρίσκουμε από 
αρχές Μαΐου έως και αρχές 
Αυγούστου. Στην Ελλάδα 

παράγονται στην Πιερία, την 
Έδεσσα, τη Ροδόπη, τα Γρε-
βενά, και σε άλλα μέρη της 
βόρειας Ελλάδας ενώ θεω-
ρούνται εξαιρετικής ποιότητας.

Ιστορία του κερασιού
Τα αυθεντικά άγρια 

γλυκά κεράσια, γνωστά ως 
mazzards, ανακαλύφθηκαν 
στη Μικρά Ασία και πιο συγκε-
κριμένα από την πόλη της 
Κερασούντας (εξ ου και το 
όνομα) κοντά στον Εύξεινο 
Πόντο. Έπειτα έφτασαν στην 
Ιταλία και την υπόλοιπη 
Ευρώπη. Καλλιεργήθηκαν 
από τους Κινέζους πριν από 
3.000 χρόνια. Τα mazzards 
ήταν γνωστά στους αρχαίους 
Αιγύπτιους, τους Έλληνες και 
τους Ρωμαίους, και υπάρχουν 
ακόμα και σήμερα. Τα ξινά 
κεράσια τα έφεραν στη Ρώμη 
από την Ελλάδα και όλες οι  
σύγχρονες  ποικιλίες  προέρ-
χονται από τα πρώτα εκείνα 
δείγματα.

 Οφέλη για την υγεία
Τα κεράσια είναι ένα από 

τα φρούτα με λίγες θερμίδες. 
Ωστόσο, τόσο τα γλυκά, όσο 
και τα ξινά κεράσια είναι πλού-
σια πηγή θρεπτικών συστατι-
κών, βιταμινών και μετάλλων.

Τα κεράσια είναι φρούτα 
πλούσια σε χρωστικές φλαβο-
νοειδείς ουσίες, που είναι γνω-
στές ως γλυκοζίτες ανθοκυα-
νινών. Οι Ανθοκυανίνες είναι 
κόκκινες, μοβ ή μπλε χρωστι-
κές ουσίες που βρίσκονται σε 
πολλά φρούτα και λαχανικά. 
Είναι συγκεντρωμένες κυρίως 
στην φλούδα, και είναι γνω-
στό ότι έχουν ισχυρές αντιοξει-
δωτικές ιδιότητες.

Οι ανθοκυανίνες βρέθηκε 
σε πειράματα ότι αυξάνουν 
κατά 50% την παραγωγή 
ινσουλίνης από τα κύτταρα 
του παγκρέατος. Οι ανθο-
κυανίνες, λόγω αυξημένης 
έκκρισης ινσουλίνης, θα 
μπορούσαν να επιτρέπουν 



ένα καλύτερο έλεγχο της γλυ-
κόζης του αίματος και να 
αποτρέπουν την υπεργλυ-
καιμία και κατά συνέπεια το 
διαβήτη.

Με βάση άλλες ερευνη-
τικές ενδείξεις, φαίνεται ότι 
τα πετροκέρασα συμβάλ-
λουν στην αντιμετώπιση ορι-
σμένων μορφών καρκίνου, 
ορισμένων παθήσεων της 
γήρανσης, καθώς και στην 
αντιμετώπιση ορισμένων νευ-
ρολογικών προβλημάτων και  
στην αντιμετώπιση ορισμένων 
καταστάσεων που προδιαθέ-
τουν για διαβήτη.

Τα κεράσια είναι πλού-
σια στην σταθερή αντιοξει-
δωτική ουσία μελατονίνη. Η 
μελατονίνη είναι μια ορμόνη 
που εκκρίνεται το βράδυ από 
την επίφυση, στο κέντρο του 
εγκεφάλου μας και βοηθά 
στη ρύθμιση του κιρκαδικού 
ρυθμού μας. Συμβάλλει στην 
ηρεμία  του νευρικού συστή-
ματος, βοηθάει στην ευερεθι-
στότητα, και συμβάλλει στην 
ανακούφιση από ορισμένες 
νευρώσεις, αϋπνία και πονο-
κεφάλους. Η παραγωγή 
μελατονίνης τείνει να μειωθεί 
καθώς γερνάμε, κάτι το οποίο 
εξηγεί γιατί υπάρχουν υψηλό-
τερα ποσοστά αϋπνίας στους 
ηλικιωμένους.

Τα κεράσια και κυρίως τα 
πετροκέρασα είναι ιδιαίτερα 
πλούσια σε φλαβονοειδή, 
πολυφαινολικά αντιοξειδω-
τικά,  που είναι πολύτιμα 
για την υγεία. Τέτοιες ουσίες 
είναι η λουτεΐνη, η ζεαξαν-
θίνη και το β-καροτένιο. 
Τα συστατικά αυτά δρουν 
προστατευτικά σαν περι-
συλλέκτες (scavengers) 
των βλαβερών ελευθέ-
ρων ριζών και έναντι των 

Reactive oxygen species 
(ROS), που παίζουν αρνη-
τικό ρόλο στην διαδικασία 
της γήρανσης καθώς και 
στην διαδικασία ανάπτυξης 
διαφόρων νοσημάτων.

Τα κεράσια είναι καλή πηγή 
μετάλλων, όπως  το κάλιο, ο 
σίδηρος, ο ψευδάργυρος, ο 
χαλκός και το μαγγάνιο. Το 
κάλιο είναι σημαντικό συστα-
τικό των κυττάρων και των  
υγρών του σώματος και συμ-
βάλλει στην φροντίδα  της 
αρτηριακής πίεσης.

 Επιλογή, Συντήρηση, Χρήση
Πως διαλέγω καλά κεράσια

Καλό είναι να διαλέγετε 
κεράσια με πλούσια σάρκα 
και γυαλιστερή φλούδα χωρίς 
σημάδια. Είναι καλύτερα να τα 
αγοράζετε μαζί με τα κοτσάνια 
τους. Τα ανοιχτόχρωμα κερά-
σια είναι πολύ γλυκά, ενώ τα 
σκουρόχρωμα πιο ξινά. Μπο-
ρείτε να τα δοκιμάσετε πριν τα 
αγοράσετε.

Πως να το συντηρείτε
Καλύτερα να βάζετε τα 

κεράσια στο ψυγείο άπλυτα 
για να διατηρηθούν μερικές 
μέρες. Τα πλένετε προτού τα 
σερβίρετε. Μπορείτε, επίσης, 
να αφαιρείτε τα κοτσάνια 
τους και να τα βάλετε στην 
κατάψυξη. Πρέπει πάντα να 
πλένονται πριν από την κατα-
νάλωση (κατά προτίμηση με 
νερό χλιαρό).

Προτεινόμενος τρόπος 
κατανάλωσης

Τα γλυκά κεράσια συχνά 
δε χρειάζονται άλλη προετοι-
μασία εκτός από ένα καλό 
πλύσιμο. Τρώγονται μόνα 
τους ή σε φρουτοσαλάτες. 
Βυθίζοντας σε λιωμένη μαύρη 

σοκολάτα δυο κεράσια μαζί 
με το κοτσάνι τους, φτιάχνετε 
εύκολα και γρήγορα ένα ασυ-
νήθιστο γλυκό. Γίνονται επί-
σης νόστιμο γλυκό του κου-
ταλιού και ωραία μαρμελάδα. 
Τα φρέσκα κεράσια χωρίς τα 
κουκούτσια τους γίνονται υπέ-
ροχη γέμιση για αφράτα κέικ 
και πάβλοβα αλλά και εντυπω-
σιακή διακόσμηση για γλυκά 
και επιδόρπια.

Μπορείτε, βέβαια, να χρησι-
μοποιήσετε στη μαγειρική και 
τα γλυκά κεράσια, μόνο που 
δε θα δώσουν έντονη γεύση. 
Παρόλο που τα φρέσκα κερά-
σια σερβίρονται με το κουκού-
τσι τους, όταν χρησιμοποιού-
νται στη μαγειρική πρέπει να 
αφαιρείται.

Τα κεράσια μπορείτε να 
τα αποξηράνετε στον ήλιο ή 
στο φούρνο, σε χαμηλή θερ-
μοκρασία, ή να τα διατηρή-
σετε σε ζάχαρη ή μπράντι. 
Τα κεράσια γλασέ ή τα ζαχα-
ρωμένα είναι δημοφιλή στη 
ζαχαροπλαστική. Τα κεράσια 
μπορεί να μπουν σε τάρτες, 
πίτες (κερασόπιτα), κομπό-
στες και σως. Ταιριάζουν 
πολύ με γλυκά μπαχαρικά, 
εσπεριδοειδή και σοκολάτα. 
Η τούρτα Μπλακ Φόρεστ  
αποτελεί τον πιο κλασικό 
συνδυασμό κερασιών και 
σοκολάτας. Στην Α. Ευρώπη 
τα κεράσια γίνονται επίσης 
γλυκόξινη σούπα ή τουρσί 
σε αρωματισμένο ξίδι ως 
συνοδευτικό των κρεατικών. 
Τα κεράσια ταιριάζουν γευ-
στικά με το κυνήγι και κυρίως 
με το κρέας της πάπιας. Τα 
κεράσια amarelle και morello 
χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή μαρμελάδας και 
γλυκού του κουταλιού ή γίνο-
νται γλασέ.

η φαρμακόγλωσσα

διατροφή
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συνταγές

Παραδοσιακό Clafoutis 
       με βύσσινα ή κερασια

 πηγή: https://caruso.gr/clafoutis-kerasia/

Το Clafoutis (Κλαφουτί, το τελικό s δεν προφέρεται) είναι ένα 
παραδοσιακό επιδόρπιο της περιοχής του  Limousin στη κεντρο-
δυτική Γαλλία, γνωστή και για τα εκλεκτά δρύινα βαρέλια της, την 
ομώνυμη ράτσα αγελάδων, τα κρύσταλλα της Limoges αλλά και 
τη λέξη λιμουζίνα, με ασαφή αιτιολογία προέλευσης. Πρόκειται 
για ένα ψημένο αραιό χυλό από γάλα, κρέμα, αλεύρι, ζάχαρη και 
αυγά που μέσα του μπαίνουν μαύρα κεράσια (βύσσινα δηλαδή) 
και αφού ψηθεί πασπαλίζεται με ζάχαρη.

Ένα κλαφουτί τρώγεται συνήθως μέτρια ζεστό (όχι καυτό 
μόλις βγαίνει, πρέπει να μείνει λίγο), σκέτο ή με παγωτό, ή κρέμα, 
αλλά και σε θερμοκρασία δωματίου. Η αίσθηση των γεύσεων 
στη κάθε μπουκιά πάντως, σε μεταφέρει σε μια αγνή, αγροτική περιοχή όπως στα δάση της Λιμου-
ζίν, με τα αυγά και το κρεμώδες γάλα να συμπρωταγωνιστούν μαζί με τα φρούτα που παράγονται 
σε μια ιδεατή φάρμα. Είναι ένα γλυκό απλό και εύκολο,  τόσο στη παρασκευή του, όσο και στο ν’ 
αρέσει σε πολύ κόσμο, ειδικά σε παιδιά, μια και μεταφέρει ακριβώς αυτή τη νοστιμιά της αγνότητας 
και οικειότητας των πρώτων υλών του χωριού! Δοκιμάστε το, με τα υπέροχα κεράσια που μόλις 
βγήκαν στην αγορά και ξαναδοκιμάστε την μόλις βγουν τα βύσσινα, τα δαμάσκηνα, οι βανίλιες, τα 
ροδάκινα και τα σύκα.

Χαρακτηριστικά της συνταγής:
Μια πανεύκολη συνταγή που θα σας φάει 15’-20’ απ’ 

το χρόνο σας, τα περισσότερα εκ των οποίων θα έχουν να 
κάνουν με το καθάρισμα των βύσσινων ή κερασιών. Συνο-
λικά θα έχετε τελειώσει σε λιγότερο από μια ώρα.

Διαδικασία παρασκευής:
1. Προεργασία:
Πλένετε τα βύσινα / κεράσια και για ευκολία στην από-

λαυση, θα κάνετε τη παρασπονδία απ’ την αυθεντική Γαλλική 
εκτέλεση να βγάλετε τα κουκούτσια τους με το ειδικό σκεύος, 
προσέχοντας μη χάσετε πολύ ζουμί στη διαδικασία.

Προθερμαίνετε τον φούρνο στους  210°C πάνω-κάτω 
αντιστάσεις.

2. Ετοιμάζετε τον χυλό:
Σπάτε τα αυγά σε ένα μπολ που περιέχει τα 100 γρ. της  

ζάχαρης άχνης . Με το σύρμα χτυπάτε μέχρι να έχετε μια ενι-
αία μάζα. 

Προσθέτετε σταδιακά το αλεύρι συνεχίζοντας να χτυπάτε 
με το σύρμα. Ρίχνετε στη συνέχεια τη κρέμα και το γάλα, συνε-
χίζοντας το χτύπημα, και στο τέλος το κιρς.

3. Ετοιμάζετε το clafoutis:
Βουτυρώνετε ένα σκεύος (ιδανικά ένα σκεύος κεραμικό ή ακόμη καλύτερα από χυτοσίδηρο, όπως 

ένα τηγάνι με χερούλια της Lodge που ψήνει σε ενιαία και σταθερή θερμοκρασία όλο τον όγκο του 
χυλού) και απλώνετε άχνη ζάχαρη (20γρ.) κάτω και στα πλάγια. Χύνετε το χυλό στο σκεύος και προ-
σθέτετε μετά τα βύσινα / κεράσια στο χυλό, σιγουρεύοντας ότι θα ισομοιραστούν στην επιφάνεια.

4. Ψήνετε το clafoutis:
Βάλτε το κλαφουτί στον προθερμασμένο  φούρνο 210°C  πάνω- κάτω και αφήστε το για 30-35 

λεπτά, μέχρι να ψηθεί και φουσκώσει. Μόλις βγει καυτό, κάντε τη δοκιμή με την οδοντογλυφίδα, να 
δείτε ότι όντως βγαίνει καθαρή και πασπαλίστε με κρυσταλλική ζάχαρη από πάνω. Βάλτε το πάλι 
μέσα για 3 λεπτά να λιώσει κάπως η ζάχαρη στην επιφάνεια, ή και μέχρι να βγαίνει η οδοντογλυφίδα 
καθαρή. Πρέπει να το αφήσετε για μισή ώρα τουλάχιστον να δέσει, πριν το κόψετε.

Σερβίρισμα:
Το κλαφουτί με κεράσια σερβίρεται ζεστό και σκέτο, αλλά και με παγωτό βανίλια ή σαντιγί από 

πάνω, Επίσης σερβίρεται και σε θερμοκρασία δωματίου ή κρύο.

Yλικά
(για 8 άτομα σε σκεύος διαμέ-
τρου 26 εκ. )

• 500 γρ φρέσκα βύσσινα  (εναλ-
λακτικά, κεράσια)

• 4 αυγά
• 75 γρ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.
• 100 γρ. ζάχαρη άχνη + 20 γρ. για 

το σκεύος
• 2 κ.σ. (30 ml.) ζάχαρη 

κρυσταλλική
• 150 ml κρέμα γάλακτος 
• 350 ml γάλα
• 1 κ.σ. kirsch ή ρούμι
• 20 γρ. βούτυρο 
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προγράμματος εμβολιασμού ρουτίνας που ξεκινάει από την ηλικία των 6 έως 12 εβδομάδων (βλ. παράγραφο 5.1).
Παιδιά και έφηβοι με δρεπανοκυτταρική νόσο ή με λοίμωξη από HIV
Η ασφάλεια αξιολογήθηκε επίσης σε 69 παιδιά και εφήβους ηλικίας 5 έως κάτω των 18 ετών με δρεπανοκυτταρική νόσο και 
σε 203 παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 έως κάτω των 18 ετών με λοίμωξη από HIV,εκ των οποίων όλα έλαβαν μία μονή δόση 
Vaxneuvance. Το προφίλ ασφάλειας του Vaxneuvance σε παιδιά με αυτές τις καταστάσεις ήταν γενικά παρόμοιο με το προφίλ 
ασφάλειας σε υγιή παιδιά (βλ. παράγραφο 5.1).
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος 
είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται 
από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, 
Ιστότοπος: http://www.eof.gr.

7.	 ΚΑΤΟΧΟΣ	ΤΗΣ	ΑΔΕΙΑΣ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Ολλανδία

8.	 ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ)	ΑΔΕΙΑΣ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
EU/1/21/1591/001
EU/1/21/1591/002
EU/1/21/1591/003
EU/1/21/1591/004
EU/1/21/1591/005
EU/1/21/1591/006
EU/1/21/1591/007

9.	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΡΏΤΗΣ	ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΏΣΗΣ	ΤΗΣ	ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 13 Δεκεμβρίου 2021

10.	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ	ΤΟΥ	ΚΕΙΜΕΝΟΥ
21 Οκτωβρίου 2022

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στον τοπικό αντιπρόσωπο: 
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε., Αγίου Δημητρίου 63, 17456 Άλιμος, 
Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000, Τηλ: +30 210 98 97 300, dpoc_greece@merck.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα 

συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»





Όταν η μητέρα μου έβλεπε ή άκουγε κάτι ανήθικο έλεγε 
“Decadence chérie” (ήταν ξένη).

Λοιπόν αυτή η λέξη με κυνηγάει σε όλη μου τη ζωή.
Αυτό τον καιρό βιώνουμε την ηθική κατρακύλα σε όλο της 

το μεγαλείο.
Πόσο αγραμματοσύνη υπάρχει.
Ο κάθε γνωστός, άγνωστος, τρελός, ανισσόροπος, εξαρ-

τημένος, νέος, γέρος κάνει δηλώσεις χωρίς να ντρέπεται, χωρίς 
ίχνος συστολής, χωρίς σεβασμό στον κόσμο που τον ακούει.

Ζούμε την οικονομική ηθική και κοινωνική παρακμή σε όλα 
της τα επίπεδα.

Οι παραδοσιακές αξίες εξαφανίστηκαν, πιο πάτο δεν πιάνουμε
Η αοιδός ειδική στην βιολογία είπε ότι τα παιδιά γεννιούνται 

άφυλα και ότι στα δεκατρία αποκτούνε φύλο. 
Ω θεέ μου τι να πω! Για τους βιασμούς ανηλίκων για τους 

φόνους . Μικρά κορίτσια που έπρεπε να παίζουν με κούκλες βιά-
ζονται και ζουν τον εφιάλτη και τα περισσότερα από αυτά από το 
οικείο περιβάλλον τους.

Δεν υπάρχει μέρα που στις ειδήσεις να μην αναφέρονται σε 
έναν βιασμό.

Δομές λένε. Ποιες Δομές όταν τα παιδιά ζούμε παραβατικά 
χωρίς κανέναν έλεγχο.

Είμαι αγανακτισμένη αηδιασμένη από το κράτος της ρέμου-
λας, του ρουσφετιού και τις ατιμωρησίας.

Πότε επιτέλους θα αποκτήσουμε Παιδεία;
Πότε θα τιμωρούμε αυτούς που πρέπει; Η ατιμωρησία τα φέρ-

νει όλα!
Αναδιάταξη θέλουν όλοι οι νομοί ανεξαρτήτως.
Δεν μπορείς να σκοτώνεις τα παιδιά σου και να βρεις κάποιον 

να σε υπερασπιστεί και να σε βγάλει έξω.
Ακόμη και στο ζωικό βασίλειο οι μητέρες προστατεύουν τα 

παιδιά τους. Δεν μπορεί στα σχολεία οι μαθητές να μαχαιρώ-
νουν, να χτυπάνε, να κάνουν μπουλινγκ και οι ευνουχισμένοι 
καθηγητές να είναι θεατές.

Που βρίσκεται ο υπουργός παιδείας;
Δεν μπορεί τα αγαθά να ανεβαίνουν κάθε μέρα και να σου 

λένε φταίει η ενέργεια.
Μα ποιον κοροϊδεύουν; 
Αλλά για όλα αυτά φταίμε εμείς που τα ανεχόμαστε με 

απάθεια.
Ένας λαός ευνουχισμένος που περνάει το 80% του χρόνου 

του στην πλήρως ελεγχόμενη τηλεόραση.
Είμαι θυμωμένη και τα γράφω για να αφυπνίσω όσους 

μπορώ.
Εύχομαι να ξυπνήσω σε έναν καλύτερο κόσμο!

από την Ρένα Μπογδάνου,
Φαρμακοποιό, e-mail: rbogdanou1@gmail.gr, Τηλ.: Επικοινωνίας: 6945/908045

ας χαλαρώσουμε

Παρακμή

Δεν μπορείς να 
σκοτώνεις τα παι-
διά σου και να βρεις 
κάποιον να σε υπε-
ρασπιστεί και να σε 
βγάλει έξω.
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από την Ζέττα Π. Κουσουρή,
Φαρμακοποιό
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Kαλοκαίρι 2022 και ένα καινούργιο ταξίδι 
ξεκινάει στα Κανάρια νησιά και συγκεκρι-
μένα στο Lanzarote, το νησί με τα εκατο-

ντάδες ηφαίστεια να το στολίζουν απ άκρη σε 
άκρη. 

Μέσω Μαδρίτης και μετά από πολλές ώρες, 
φτάνουμε στο νησί. Ένα νησί των Καναρίων 
νήσων  τα οποία αποτελούν μια ομάδα ηφαι-
στειακών νησιών στον Ατλαντικό ωκεανό που 
σχηματίστηκαν από ηφαιστειακή δραστηριό-
τητα πριν από εκατομμύρια χρόνια. 

Το Lanzarote είναι ένας  τόπος 15 εκατομμυ-
ρίων ετών που οφείλει την σημερινή  εμφάνισή 
του στις  ηφαιστειακές εκρήξεις που έλαβαν 
χώρα από το 1730 έως το 1736 ενώ η τελευταία 
έκρηξη του 1824 διήρκεσε περίπου τρεις μήνες. 
Κατά τη διάρκεια των εκρήξεων του 1730 η λάβα 
και η στάχτη κάλυψαν μεγάλες περιοχές του 
νησιού. Η βία των εκρήξεων και το σκοτάδι που 
ακολούθησε έκαναν πολλούς από τους κατοί-
κους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αλλά και 
τον τόπο τους. 

Με περισσότερους από 150.000 κατοίκους 
σήμερα, είναι το τρίτο πιο πυκνοκατοικημένο 
νησί των Καναρίων, μετά την Τενερίφη και τα 
Γκραν Κανάρια και είναι το τέταρτο μεγαλύτερο 
από τα νησιά του αρχιπελάγους. 

Η ιστορία λέει πως ένα βουνό άρχισε να ανα-
δύεται από τη γη το 1730 χύνοντας ατελείωτη 
λάβα για 6 χρόνια συνέχεια, και το  αποτέλεσμα 
μιας τέτοιας φυσικής καταστροφής ήταν η προ-
έλευση ενός μοναδικού ηφαιστειακού τοπίου 
που με την πάροδο του χρόνου έχει γίνει τοπίο 
άλλου πλανήτη χάρη στην τέφρα και τη στερε-
οποιημένη λάβα που αποτελούν το σκηνικό του 
νησιού.  

Παραλαμβάνουμε το αυτοκίνητο που έχουμε 
νοικιάσει και πηγαίνουμε στον προορισμό μας, 
το Puerto del Carmen. Η μικρή πόλη έχει την 
παλιά πόλη με την πλατεία της,  εστιατόρια και 
μπαρ και την νέα πόλη  με τα πολλά κέντρα δια-
σκέδασης κατά μήκος της λεωφόρου, καταστή-
ματα, κίτς τουριστικά μαγαζάκια που όλα ανή-
κουν σε κινέζους, εμπορικά κέντρα και γενικά 

LANZAROTE
ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ - ΜΕΡΟΣ A’ 
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μια έντονη νυχτερινή ζωή. Η μικρή παλιά πόλη 
είναι πιο ήσυχη και μόνο το βράδυ γεμίζει από 
ζωή. 

Αφήνουμε τα πράγματά μας στο μικρό μας 
διαμέρισμα και πηγαίνουμε να γνωρίσουμε την 
γειτονιά μας στην παλιά πόλη. Πολύ κοντά μας 
βρίσκονται οι δύο παραλίες Playa chica και  
Playa Babi, μικρές και οι δύο, με την πρώτη να 
προσελκύει  πολλούς ντόπιους και ξένους για 
καταδύσεις. Περπατάω στην άμμο και νοιώθω 
την αλμύρα στο πρόσωπο μου καθώς σου-
ρουπώνει και το αεράκι γίνεται λίγο πιο έντονο.

Μια  νυχτερινή βόλτα γνωριμίας στην πλατεία 
είναι απαραίτητη. Χωνόμαστε ανάμεσα στον 
κόσμο, καθόμαστε για δείπνο με tapas φυσικά,  
τα γνωστά μικρά ισπανικά πιατάκια με μεζέ-
δες, περπατάμε για λίγο  στο γεμάτο με κόσμο 
κέντρο και μετά ξεκούραση. Η μέρα ήταν πραγ-
ματικά πολύ μεγάλη. 

Η  πρώτη μας μέρα στο  νησί ξεκινάει χαλαρά 
με μπάνιο στην Playa Babi, με αμμουδιά, καθαρά 
κρυστάλλινα νερά και παγωμένα - καθώς βρι-
σκόμαστε στον Ατλαντικό ωκεανό - και τους 
σχηματισμούς από λάβα να την περιβάλλουν με 
αποτέλεσμα να μην έχει μεγάλα  κύματα και με 
τον  αμμώδη πυθμένα της, μας προσφέρει ένα 
απολαυστικό μπάνιο κάτω από τον ζεστό ήλιο. 
Αφήνω τον ήλιο να με ζεστάνει μετά από το κρύο 

μπάνιο μα καθώς το  νησί έχει πολλά να μας δεί-
ξει, ανυπομονώ να μπω στο αυτοκίνητο και να 
ξεκινήσουμε την περιήγηση. Πρώτη στάση στην 
πρωτεύουσα Arrecife. Οδηγώντας στην λεω-
φόρο με το άψογο οδόστρωμα και τους φοίνι-
κες δεξιά και αριστερά φτάνουμε στην πόλη και 
στο μικρό γραφικό λιμάνι Charco de San Ginés 
, ένα από τα πρώτα λιμάνια του νησιού με τα 
μικρά εστιατόρια κατά μήκος του δρόμου και τις 
μικρές βάρκες να στέκονται γαλήνια πάνω στο 
νερό και το οποίο είναι το κέντρο της –πόλης.   

Είναι Κυριακή και δεν κυκλοφορεί κανένας έξω, 
πέρα από τους λιγοστούς θαμώνες στις ψαρο-
ταβέρνες, οπότε αφού για λίγο περπατάμε στον 
παραλιακό δρόμο συνεχίζουμε  προς Costa 
Teguise, την πρώτη πρωτεύουσα του νησιού και 
σήμερα θέρετρο το οποίο σχεδιάστηκε από την 
αρχή ως τουριστικός πυρήνας του νησιού. Πριν 
από την έναρξη της οικοδόμησης οι δρόμοι σχε-
διάστηκαν, κατασκευάστηκαν και συντηρήθη-
καν. Η εταιρεία Explosivos Río Tinto, με διευθυντή 
τον Leopoldo Calvo-Sotelo, μετέπειτα Πρόεδρο 
της Κυβέρνησης, αγόρασε  γη 12 εκατομμυρίων 
τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου να κάνει μία 
υψηλού επιπέδου τουριστική περιοχή. Η κατα-
σκευή ξεκίνησε το 1970 με το πρώτο ξενοδοχείο 
5 αστέρων στο Lanzarote με τη συνεργασία 
του τοπικού καλλιτέχνη César Manrique για τον 
οποίο θα μιλήσουμε αργότερα.  

Διασχίζουμε τον δρόμο με του φοίνικες, περ-
πατάμε στην πόλη με τα τεράστια σε μήκος και 
όχι σε ύψος  ξενοδοχεία, τις βίλες με τις πισίνες, 
τα πολλά κινέζικα τουριστικά μαγαζιά που είναι 
παραφωνία στον πλούτο της πόλης και απο-
λαμβάνουμε καφέ με θέα την θάλασσα με τις 
μαύρες πέτρες από τα ηφαίστεια να στολίζουν 
την άμμο, ενώ ένα γλυκό αεράκι μας κρατάει 
συντροφιά μαζί με το περιστέρι που λαίμαργα 
τρώει το μπισκότο από το χέρι μας. Περπατάμε 
στην μεγάλη παραλία playa de las cucharas με 
μήκος 650 μέτρων, με  μπαρ, καταστήματα, και 
κόσμο και με τα σερφ να χορεύουν στο νερό και 
συνεχίζουμε. 

Η περιοχή της μαύρης γης  στο Cabo 
Ancones είναι το μέρος στο οποίο οι ισχυρές 
ροές λάβας από την έκρηξη του ηφαιστείου 
Corona που σημειώθηκε κατά την  Πλειστό-
καινο εποχή, έφτασαν στην ακτογραμμή και 
διείσδυσαν στη θάλασσα σχηματίζοντας το 
έντονα άγριο τοπίο. Γαλάζιος ουρανός, μπλε 
θάλασσα, μαύρο – καφέ τοπίο χαρακτηριστικό 
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του νησιού και  στην άκρη ένα μικρό  χωριό να 
δίνει ζωή στην ερημιά. 

Η Haria είναι το ορεινό λευκό χωριό στην «κοι-
λάδα των χιλίων φοινίκων», κάτω από το ηφαί-
στειο  Corona που ξεπροβάλλει μπροστά μας. 
Ο μύθος λέει ότι κάποτε οι κάτοικοι φύτευαν 
ένα δέντρο για κάθε κορίτσι που ερχόταν στον 
κόσμο και δύο για κάθε αγόρι. Ο δρόμος των 
ηφαιστειακών βουνών απλά περνάει μέσα από 
το χωριό και όπως γυρίζω το βλέμμα μου, βλέπω 
την όμορφη πλατεία. Χωνόμαστε στα δρομάκια, 
αφήνουμε το αυτοκίνητο και πηγαίνουμε προς 
τα εκεί. Η μακρόστενη πλατεία León y Castillo 
είναι ένα γραφικό σημείο καθώς τα τεράστια 
δέντρα προσφέρουν δροσιά και σκιά. Δύο 
πανύψηλες  καταπράσινες Laureles de Indias 
και στις δύο πλευρές της πλατείας προσφέρουν 
χαλάρωση και ομορφιά. Επικρατεί  ησυχία και 
η εκκλησία Nuestra Señora de la Encarnación 
(Παναγία της Ενσάρκωσης) η οποία βρίσκεται 
στο ένα άκρο της είναι κλειστή.  Μετά από μια 
μικρή βόλτα στο χωριό με τα κατάλευκα σπίτια 
και τις βουκαμβίλιες να δίνουν το χρώμα τους, 
παίρνουμε τον ορεινό δρόμο ανάμεσα από τα 
ηφαίστεια για την επιστροφή στο Puerto del 
Carmen. Τα σύννεφα γεμίζουν τον ουρανό, 

κατεβαίνουν χαμηλά, μας αγγίζουν και κάνουν 
την διαδρομή μας μαγική και απόλυτα ταιριαστή 
με τον τόπο στον οποίο βρισκόμαστε. Είναι λες 
και το τοπίο άλλαξε για εμάς. Για να μας κάνει να 
νοιώσουμε το διαφορετικό του άγριου βουνού 
από το καλοκαιρινό της πρωινής θάλασσας. 
Ένας πίνακας στα χρώματα των ηφαιστείων 
που πότε κρύβονται και πότε ξεπροβάλλουν 
δίπλα μας.  

Κατεβαίνουμε το βουνό, φτάνουμε στην 
πόλη και πάμε για διασκέδαση στην πλατεία 
στην οποία έχει στηθεί σκηνή για παραστάσεις 
χορού, τραγουδιού και διαφόρων δρώμενων 
αλλά και λούνα παρκ γεμάτο κόσμο και φωνές. 
Η fiesta de  nuestra Senora del Carmen έχει 
διάρκεια μία εβδομάδα!

Καινούργια μέρα και ξεκινάμε για τις παραλίες 
στο νότιο τμήμα του νησιού. Πρώτη στάση στο 
Puerto Calero, παγκοσμίως γνωστό σαν ένας 
από τους πιο διάσημους προορισμούς στον 
κόσμο για ιστιοπλοΐα, είναι ένα θέρετρο στο 
οποίο ο José Calero είχε την ιδέα να κατασκευ-
άσει μια μαρίνα το 1983 η οποία με το πέρασμα 
των χρόνων επεκτάθηκε πολύ και μερικά από τα 
πιο πολυτελή πλοία του κόσμου έχουν αγκυρο-
βολήσει εδώ όλα αυτά τα χρόνια. 

η Φαρμακόγλωσσα
ταξιδεύει



63η φαρμακόγλωσσα

Και εδώ ξεχωρίζουν τα πολυτελή ξενοδοχεία 
και οι βίλες ενώ η προκυμαία είναι γεμάτη με 
καφέ, μπαρ και εστιατόρια. 

Περπατάμε στην προκυμαία κάτω από τον 
συννεφιασμένο ουρανό, κάνουμε τα πρώτα 
μας ψώνια και συνεχίζουμε προς Playa 
Quemada. Η διαδρομή μας είναι ανάμεσα από 
ηφαίστεια σε όλα τα χρώματα της γης διακο-
σμημένα με τις γραμμώσεις που έχει αφήσει 
πίσω της η λάβα καθώς κυλούσε στις πλαγιές 
τους. 

Playa Quemada  η απόλυτα μαύρη πετρώ-
δης παραλία η γεμάτη ηφαιστειακές πέτρες, 
ξεφεύγει από τον τουρισμό και βρίσκεται σε ένα 
μικρό ψαροχώρι με τα λιγοστά λευκά σπιτάκια 
του με τα μπλε και πράσινα πορτοπαράθυρα 
να βλέπουν στον ωκεανό, στους πρόποδες του 
Monumento Natural de Los Ajaches, μίας προ-
στατευμένης ηφαιστειογενούς περιοχής αρχαι-
ολογικού ενδιαφέροντος, η παλαιότερη του 
νησιού, με ηλικία περίπου έντεκα εκατομμυρίων 
ετών, στην οποία έχουν βρεθεί απολιθώματα 
από την κατώτερη Πλειόκαινο εποχή.     

Δίπλα  στην θάλασσα με την μαύρη ηφαι-
στειακή άμμο, τα βότσαλα και τα κρυστάλλινα 
ήρεμα νερά, απολαμβάνουμε το άγριο τοπίο 
και τον θαλασσινό αέρα και συνεχίζουμε για 
την διάσημη Playa Papagayo. Πρώτα πληρώ-
νουμε εισιτήριο 3 ευρώ για την είσοδο στην περι-
οχή καθώς είναι μέσα στην περιοχή του εθνικού 
προστατευόμενου πάρκου De los Ajaches  με 
την άνυδρη βλάστηση που όμως έχει ζωή από 
πτηνά αρπακτικά και θαλάσσια πουλιά, ακο-
λουθούμε τον χωματόδρομο και η παραλία 
ξεπροβάλλει μπροστά μας. Ένα ονειρεμένο 
παραδεισένιο σκηνικό  το Papagayo, είναι ένας 
μικρός γραφικός κολπίσκος με λευκή άμμο, σε 
σχήμα  κοχυλιού με καθαρά διάφανα νερά. Η 
θέα από ψηλά είναι καταπληκτική. Έχει αρκετό 
κόσμο αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να απολαύ-
σουμε το μπάνιο μας. Σε άλλη εποχή, άδεια από 
κόσμο και φωνές, θα είναι σίγουρα ένας μικρός 
παράδεισος βυθισμένος στην άκρη  των στε-
γνών ηφαιστείων. Κάποτε η παραλία ήταν ένας 
κρυμμένος θησαυρός καθώς δεν είναι εύκολα 
προσβάσιμη, αλλά σήμερα είναι από τις πιο 
δημοφιλείς του νησιού. Οι απόκρημνοι βράχοι 
που την αγκαλιάζουν την προστατεύουν από τα 
μεγάλα κύματα και εμείς περπατάμε στην ζεστή 
χρυσαφένια άμμο και βουτάμε στο δροσερό 
διάφανο τυρκουάζ νερό που μας αναζωογονεί 

και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την γνωριμία 
του νησιού. 

Βγαίνουμε από την προστατευόμενη περιοχή 
και φτάνουμε στο Rubicon, ακόμα μία ξενοδο-
χειούπολη πολυτελείας.  Το πλήθος των ξενο-
δοχείων που υπάρχουν σε αυτό το νησί είναι 
απίστευτο. H μαρίνα  του βρίσκεται σε  έναν 
απάνεμο κόλπο και είναι ακόμα ένα αγαπημένο 
μέρος για τα σκάφη  και τα κρουαζιερόπλοια. 
Εδώ σε ένα ταβερνάκι σε μία εξέδρα κυριολε-
κτικά πάνω από το νερό, σε χρώματα κίτρινο – 
μπλε και με χαλαρωτική μουσική να γεμίζει την 
ατμόσφαιρα κάτω από τον λαμπερό ήλιο, απο-
λαμβάνουμε το γεύμα μας χαζεύοντας τα ψάρια 
που περνάνε κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια 
μας. 

Και μετά αλυκές Salinas de Janubio. Οι αλυ-
κές που δημιουργήθηκαν πριν από 120 χρόνια, 
είναι οι μεγαλύτερες των Καναρίων Νήσων, 
παράγουν τον λευκό χρυσό που ήταν απαραί-
τητος για την οικονομία του νησιού μέχρι πριν 
από λίγες δεκαετίες και βρίσκονται σε μια λιμνο-
θάλασσα που δημιουργήθηκε από τι άλλο, 
από ηφαιστειακές εκρήξεις. Χάρη στην χρήση 
του αλατιού σε όλο τον κόσμο και το γεγονός 
ότι από την αρχαιότητα το νησί ήταν σημείο 

η Φαρμακόγλωσσα
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διασταύρωσης ταξιδιωτών από διαφορετικές 
πόλεις και πολιτισμούς, η αναζήτηση για αλάτι 
έφερε τους Ρωμαίους εδώ, κάτι το οποίο απο-
δεικνύεται από αμφορείς που ανακαλύφθη-
καν στην ευρύτερη περιοχή αλλά και από τα 
cocederas, μηχανήματα που βρέθηκαν κοντά 
στη θάλασσα, για τα οποία πιστεύουν ότι είχαν 
χρησιμοποιηθεί  σαν πρωτόγονες συσκευές 
παραγωγής αλατιού

Πριν από τις εκρήξεις του 18ου αιώνα, ήταν 
σημαντικό λιμάνι, που έστελνε ασβέστη σε 
άλλους τόπους και εισήγαγε κριθάρι και φρούτα 
στο Lanzarote αλλά οι εκρήξεις του Timanfaya 
άλλαξαν ολόκληρη την περιοχή και δημιούρ-
γησαν την λιμνοθάλασσα που βρίσκεται εδώ 
τώρα, η οποία τροφοδοτείται από το νερό του 
ωκεανού που φιλτράρεται μέσω του ηφαιστει-
ακού βράχου καθιστώντας την ιδανική για την 
παραγωγή αλατιού.

Οι λίμνες νερού  οριοθετούνται από χειρο-
ποίητα κανάλια και είναι οι πιο εκτεταμένες και 
παλαιότερες αλυκές σε ολόκληρο το Αρχιπέλα-
γος των Καναρίων. 

Σε γεωμετρικό μοτίβο οι αλυκές έχουν διαφο-
ρετικό χρώμα ανάλογα με την ποσότητα νερού 
που περιέχουν αλλά και ανάλογα με το φως του 
ήλιου  και μοιάζουν με ένα μεγάλο καμβά που 
κοσμεί την περιοχή. 

Συνεχίζοντας προς το El Golfo και καθώς ο 
δρόμος περνάει ανάμεσα από το εξωπραγ-
ματικό τοπίο, φτάνουμε  στην περιοχή Los 
Hervideros ένα εκπληκτικό και απόλυτα άγριο 
τοπίο όπου τα τεράστια κύματα του  Ατλαντι-
κού  Ωκεανού χτυπάνε με ορμή την ακτή, αφρί-
ζουν, εισχωρούν στις φυσικές σπηλιές που η 
κινούμενη λάβα από τα ηφαίστεια του Εθνικού 
Πάρκου Timanfaya  σχημάτισε καθώς ενώθηκε 
με τον ωκεανό και ο ήχος τους κάνει το τοπίο 
απόκοσμο. 

Μαύρα βράχια, μπλε ωκεανός, και τα άσπρα 
άγρια κύματα κάτω από το ηφαίστειο που 
υπήρξε ο δημιουργός του τοπίου, σμιλεύουν για 
χρόνια το σκηνικό που βρίσκεται μπροστά μου. 

Ένας τόπος που δείχνει αφιλόξενος αλλά 
είναι μαγευτικός καθώς η φύση αυτοσχεδιάζει.  

El Golfo  το μέρος στο οποίο βρίσκεται η 
πράσινη λιμνοθάλασσα Charco de los verdes 

Μέσα σε ένα μισοβυθισμένο ηφαιστειακό 
κώνο, αγναντεύοντας τον ωκεανό, ο οποίος 
με την πάροδο του χρόνου έχει διαβρωθεί από 
τη θάλασσα, αφήνοντας πίσω μόνο  σχή-
ματα περίτεχνα στο τοίχωμα του κρατήρα με τα 
μαύρα, κόκκινα και στο χρώμα της σκουριάς  
χρώματα, το θαλασσινό νερό στους πρόποδες 
του ηφαιστείου γίνεται πράσινο από ένα είδος 
φυκιού, το ruppia marítima.  Εδώ και 3 αιώνες 
ο συνδυασμός της μαύρης αμμώδους παρα-
λίας και της πράσινης σε σχήμα μισοφέγγα-
ρου λίμνης, αποτελούν ένα από τα πιο όμορφα 
τοπία του νησιού. 

Βρίσκομαι μπροστά σε ένα από τα θαύματα 
της φύσης στο Lanzarote και αφήνω το βλέμμα 
μου να αγκαλιάσει την ομορφιά. Το εντυπωσι-
ακό ηφαιστειακό τοπίο, το παιχνίδι των χρω-
μάτων που συνδυάζει το πράσινο της λίμνης 
με την  μαύρη άμμο, το κόκκινο και το μαύρο 
του ηφαιστείου, το μπλε του ουρανού και της 
θάλασσας, το άγριο, το ήρεμο, οι σμιλεμένοι 
από τον χρόνο βράχοι  σε συνδυασμό με τον  
δυνατό άνεμο είναι κάτι συναρπαστικό. Στέκομαι 
στην κορυφή του ανεμοδαρμένου βράχου και 
τα μάτια μου γεμίζουν χρώματα.

Εδώ βγαίνει το ορυκτό olivine - από το οποίο 
κατασκευάζεται ο ομώνυμος ημιπολύτιμος 
λίθος - που με το βαθύ πράσινο  χρώμα του 
λαμπυρίζει πάνω στον ηφαιστειακό βράχο. 

Οδηγούμε μέσα στο χωριό κατά μήκος 
του μικρού παραλιακού δρόμου και σταθμεύ-
ουμε εκεί που σταματάει ο δρόμος. Στο μικρό 
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παραθαλάσσιο χωριό και δίπλα στο κύμα και 
την πετρώδη μαύρη παραλία με τον άνεμο 
να φυσάει τρελά, καθόμαστε για καφεδάκι και 
παγωτό και χαλαρώνουμε δίπλα στην αγριεμένη 
θάλασσα εισπνέοντας την αλμύρα του Ατλαντι-
κού κάτω από τον συννεφιασμένο ουρανό που 
δένει απόλυτα με το περιβάλλον.  Εδώ τα πάντα 
είναι σε αποχρώσεις γκρίζου και μαύρου καθώς 
ακόμα και η θάλασσα έχει πάρει το χρώμα του 
γκρίζου ουρανού. 

Ο δρόμος της επιστροφής περνάει ανάμεσα 
από τα κοιμισμένα ηφαίστεια και το εξωπραγ-
ματικό τοπίο, το στολισμένο με τα μικρά άσπρα 
χωριά. 

Την επόμενη μέρα ξεκινάμε για Timanfaya, 
την περιοχή από την οποία ξεκίνησαν οι ηφαι-
στειακές εκρήξεις, την πιο δυνατή  έκφραση της 
δύναμης των ηφαιστείων του νησιού. Η δια-
δρομή γίνεται όλο και πιο μυστηριώδης καθώς 
η φαντασία μου δημιουργεί εικόνες αιώνων 
πριν και η αίσθηση αλλάζει καθώς μέσα από το 
ιδιαίτερο τοπίο συνειδητοποιώ την δύναμη της 
φύσης μέσα από την σιωπή της.

Η ιδέα να ανεβούμε σε καμήλες για μία βόλτα 
στα ηφαίστεια εξανεμίζεται μόλις βλέπουμε την 
ουρά που περιμένει στην σειρά. Απογοητεύο-
μαι, αλλά δεν πειράζει. 

Φτάνουμε στην είσοδο για το εθνικό πάρκο 
των 50.000 στρεμμάτων, το οποίο παραμένει 
αναλλοίωτο στην πάροδο των χρόνων, πλη-
ρώνουμε το εισιτήριο και να η έκπληξη καθώς 
βρισκόμαστε σε μία ατελείωτη ουρά αυτοκινή-
των που όλα φυσικά θέλουν να φτάσουν στο 
σημείο της μεγάλης έκρηξης και που με τίποτα 
δεν συμφωνεί με τον άδειο δρόμο της διαδρο-
μής μας.  

Στην είσοδο μας υποδέχεται το σύμβολο του 
πάρκου των ηφαιστείων, η φιγούρα του νεαρού 
άνδρα που μεταμορφώθηκε σε διάβολο και 
λέγεται ότι σε αυτό το μέρος έχασε την αγαπη-
μένη  του εξαιτίας της ηφαιστειακής έκρηξης.

Ο χορευτής διάβολος - που συνήθως κρατά 
ένα μεγάλο πιρούνι με 5 δόντια πάνω από το 
κεφάλι του - ενώ η ουρά του με το βέλος στρέ-
φεται  προς το  έδαφος ανάμεσα στα πόδια του, 
είναι η εικόνα που σχεδιάστηκε από τον César 
Manrique, τον διάσημο καλλιτέχνη, αρχιτέκτονα 
και περιβαλλοντολόγο, ο οποίος έχει συνδεθεί 
άρρηκτα με το νησί.

Συγκεκριμένα ο θρύλος που ενέπνευσε τον 
καλλιτέχνη λέει ότι την 1η Σεπτεμβρίου 1730, 

γινόταν ένας γάμος στην πόλη Timanfaya . Ο 
γαμπρός ήταν γιος ενός από τους πλουσιότε-
ρους ανθρώπους του νησιού και η οικογένεια 
της νύφης εργαζόταν σε καλλιέργειες  φυτών. 
Στη μέση της γιορτής, μια τεράστια έκρηξη 
ταρακούνησε τη γη και βράχια και λάβα άρχι-
σαν να πέφτουν καταστρέφοντας τα πάντα στο 
πέρασμά τους.  Οι καλεσμένοι και οι κάτοικοι 
της πόλης άρχισαν να τρέχουν για να βρουν 
καταφύγιο, αλλά το νεαρό ζευγάρι δεν τα κατά-
φερε.  Ένας μεγάλος βράχος από το ηφαίστειο 
έπεσε πάνω στην κοπέλα. Τότε  ο γαμπρός 
πήρε ένα μεγάλο πιρούνι για να προσπαθήσει 
να μετακινήσει τη μεγάλη πέτρα και να σώσει 
την αγαπημένη  του. Όταν τελικά τα κατάφερε, 
συνειδητοποίησε ότι η αυτή είχε πεθάνει. Απελπι-
σμένος πήρε το σώμα της και άρχισε να τρέχει 
μέσα στην κοιλάδα αναζητώντας βοήθεια.  Δεν 
τα κατάφερε. Παρά τον καπνό και τις στάχτες, 
κάποιοι χωρικοί είδαν  τον ερωτευμένο νεαρό σε 
έναν λόφο να σηκώνει   το πιρούνι  με τα δύο 
του χέρια έχοντας την εικόνα του διαβόλου ο 
οποίος στην συνέχεια εξαφανίστηκε κάτω από 
την λάβα του ηφαιστείου. Τα ονόματα των δύο 
νεαρών ήταν Aloe  και Vera. Σύμφωνα πάντα με 
τον μύθο, από το αίμα της κοπέλας  άρχισαν να 
φυτρώνουν κάποια φυτά που αναπτύσσονται  
στο νησί και τους δόθηκε το όνομα «Aloe Vera».
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Εμείς με μεγάλη υπομονή περιμένουμε να 
φτάσουμε στα  βουνά της φωτιάς. Δύο ολόκλη-
ρες ώρες για μία διαδρομή που όταν φεύγαμε 
την κάναμε σε 2 λεπτά ακριβώς! Και όμως είναι 
η αλήθεια. Δίπλα μας μόνο στερεή λάβα. Μόνο 
ότι έχει  απομείνει από την μεγάλη καταστροφή 
και που σήμερα με εξιτάρει με την αγριάδα του. 
Το ίδιο τοπίο παντού γύρω μου. 

Κάποια στιγμή φτάνουμε στο πολυπόθητο 
σημείο. Η ατμόσφαιρα μυρίζει κάπνα. Απογοη-
τεύομαι  καθώς δεν επιτρέπεται η είσοδος στον 
κυκλικό δρόμο των ηφαιστείων παρά μόνο με 
οργανωμένο τουρ με πούλμαν και χωρίς να 
κατέβεις από αυτό, καθώς θέλω να εξερευνώ 
κάθε σημείο γης, και περιοριζόμαστε στις του-
ριστικές ατραξιόν της περιοχής κατά τις οποίες  
ξεροί θάμνοι σε ένα λάκκο  κάτω από την επι-
φάνεια του εδάφους   αναφλέγονται από την 
θερμότητα που προκαλείται  και από το νερό 
που ρίχνουν  με  ένα κουβά σε κάποια τρύπα 
στο έδαφος και  σχεδόν αμέσως  ένας θερμοπί-
δακας ξεπηδάει, που με κάνει μούσκεμα αν και 
βρισκόμαι σε απόσταση. Πιο τουριστικό θέαμα 
δεν γίνεται. Απογοητεύομαι που δεν μπορώ να 
περπατήσω δίπλα στους προκλητικούς καμπυ-
λωτούς κώνους που το στόμα τους ακόμα εκπέ-
μπει κάτι από μυστήριο, ίσως και σεβασμό και 
να τους αγγίξω, μα δεν εξαρτάται από εμένα. 

Στέκομαι στην άκρη του βράχου και αφήνω το 
βλέμμα μου να απλωθεί στο ιδιαίτερο και γεμάτο 
ενέργεια τοπίο μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι.  Έχει 
μια απόκοσμη ομορφιά αυτός ο τόπος, καθό-
λου γήινη, με τα στεγνά βουνά με τους  ηφαι-
στειογενείς κώνους σε αποχρώσεις του μαύ-
ρου και του κόκκινου, της ώχρας και του γκρι 
να γεμίζουν το άπειρο του χώρου. Γεμίζει και το 
βλέμμα μου, γεμίζει και το είναι μου από αυτό το 
κάτι δυνατό της περιοχής. Κάπου στο βάθος η 
στεγνή γη συναντάει τον ωκεανό και ο ωκεανός 
κάπου μακριά συναντάει τον ουρανό. Το άπειρο 
και το αιώνιο, μαζί, σε μια απέραντη εικόνα. 

Μετά από ένα εσπρεσάκι και πριν αφήσουμε 
την περιοχή πάω να μαζέψω λίγο πετρώδες 
χώμα και πατάω εκτός ασφάλτου. Λάθος μου 
μεγάλο. Ο υπάλληλος που έλεγχε την κυκλοφο-
ρία και την στάθμευση των αυτοκινήτων μου 
δίνει διαταγή να φύγω αμέσως από εκεί.φυσικά 
πρόλαβα να βάλω στο σακουλάκι μου λίγο από 
το πέτρωμα των ηφαιστείων, το δώρο μου από 
την γη της μεγάλης έκρηξης. 

Εκτιμάται ότι περισσότερο από το 44% του 
πληθυσμού του νησιού μετανάστευσε  τα χρό-
νια μετά τις εκρήξεις και  ζώα πέθαναν από τα 
δηλητηριώδη αέρια. Ο ιερέας της ενορίας της 
Yaiza άφησε μια γραπτή αφήγηση που περι-
γράφει την καταστροφή χωριών, τους τρομα-
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κτικούς σεισμούς, τα βουνά που υψώνονταν 
κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις εκρήξεις και τη 
βροχή καυτής στάχτης. Όταν τελικά τελείωσε η 
έκρηξη, μεγάλο μέρος της πιο καλλιεργήσιμης 
γης του Lanzarote χάθηκε για πάντα κάτω από 
μια παχιά κρούστα βασάλτη.   

    Είναι εντυπωσιακό το ότι το  νησί παράγει 
εξαιρετικά κρασιά. Η περιοχή παραγωγής τους 
είναι στην Geria, μια περιοχή φυσικά δίπλα από 
τα ηφαίστεια, που καλύπτεται από το μάγμα 
που πετάχτηκε έξω κατά τη διάρκεια των εκρή-
ξεων της Timanfaya και χρησιμοποιήθηκε από 
τους αγρότες του Lanzarote για την καλλιέργεια 
αμπελιών. Αυτό το ηφαιστειακό υλικό είναι ιδα-
νικό για  να διατηρεί την υγρασία του νυχτερινού 
αέρα, απαραίτητη σε ένα νησί όπου δεν υπάρχει 
σχεδόν καθόλου βροχή. Οι αμπελουργοί δημι-
ουργούν ένα κώνο στην γη, στο κέντρο του 
οποίου τοποθετούν τα αμπέλια, επιτρέποντας 
στις ρίζες  να φτάσουν το εύφορο χώμα που 
είναι θαμμένο από κάτω και να έχουν άριστη 
ποιότητα κρασιού η οποία  έχει κερδίσει  πολλά 
διεθνή βραβεία.  

Πέτρινοι τοίχοι σε σχήμα μισοφέγγαρου  προ-
στατεύουν τα αμπέλια από τον αέρα, δημιουρ-
γώντας ένα εντυπωσιακό τοπίο μοναδικό στον 
κόσμο. 

Το τοπίο της κοιλάδας του κρασιού είναι 
πραγματικά μοναδικό. Ένας πίνακας  στον 
οποίο η γκρίζα γη έρχεται σε αντίθεση με το 
πράσινο των αμπελιών κάτω από  το ήρεμο 
σήμερα ηφαίστειο. 

Το Lanzarote είναι το μόνο νησί στον κόσμο 
που έχει ανακηρυχτεί στο σύνολό του από την 
UNESCO ως Απόθεμα Βιόσφαιρας και είναι 
τόπος μάθησης για βιώσιμη ανάπτυξη με την 
διατήρηση των τοπίων, των οικοσυστημάτων 
και των ειδών, ανάπτυξη οικονομική, ανθρώ-
πινη και πολιτισμικά προσαρμοσμένη, έρευνα 
και  περιβαλλοντική εκπαίδευση και προωθεί 
λύσεις που συνδυάζουν τη διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας με την χρήση της.

Σε 2 λεπτά ακριβώς έχουμε βγει από το πάρκο 
Timanfaya , από το ίδιο δρόμο που κάναμε 2 
ώρες για να φτάσουμε στον προορισμό μας και 
ανεβαίνουμε πιο βόρεια, στην άγρια δύση, για 
το χωριό   Tenesar   ένα από τα λιγότερο γνω-
στά παραθαλάσσια χωριά που το αποκαλούν 
και – το χαμένο χωριό-. Ένας  χωματόδρομος 
μας οδηγεί εδώ. Το παλιό ψαροχώρι είναι ένα 
όμορφο μικρό μέρος ανάμεσα στους άγονους 

ηφαιστειογενείς βράχους, με γραφικά σπίτια, 
στενά δρομάκια και φυσικές πισίνες με θαλασ-
σινό νερό που περιβάλλονται από  μαύρα βρά-
χια. Κατεβαίνω τα σκαλοπάτια τα λαξευμένα 
στον ηφαιστειακό βράχο και βρίσκομαι στο 
χωριό στο οποίο δεν υπάρχει τίποτα το τουρι-
στικό. Την σιωπή του σπάνε τα μανιασμένα 
κύματα που χτυπάνε αλύπητα τα βράχια και 
λίγο πιο πέρα οι μακρινές φωνές από 2-3 παι-
δάκια που πλατσουρίζουν σε μια μικρή φυσική 
πισίνα. Και εδώ το τοπίο παίζει με τρία χρώματα. 
Το μαύρο από τα ηφαιστειακά πετρώματα, το 
λευκό από τα  μικρά σπίτια και σκούρο μπλε  της 
θάλασσας.

Το  χωριό, κατά τις ηφαιστειακές εκρήξεις 
αποκόπηκε  από το υπόλοιπο νησί από τις ροές 
της λάβας και σήμερα θυμίζει το παρελθόν και 
πως  ήταν τα περισσότερα χωριά του νησιού 
πριν φτάσει ο τουρισμός.

Μία πολύ γεμάτη μέρα η οποία συνεχίζεται 
το βράδυ με διασκέδαση στο λούνα παρκ της 
πόλης όπου παρακολουθούμε και το πρό-
γραμμα με ζωγραφική, τραγούδια και χορό με 
συνοδεία pop corn. 

Αύριο θα επισκεφτούμε κάποια από τα διά-
σημα αξιοθέατα του νησιού. Το πάρκο με τους 
κάκτους και τα δύο μοναδικά σπήλαια τα σμιλε-
μένα με λάβα. 
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Η νέα σειρά NEU της Neubria περιλαμβάνει 
προηγμένες πολυβιταμίνες που υποστηρίζουν 
τις ειδικές ανάγκες του κάθε οργανισμού. Η 
σειρά περιλαμβάνει:

NEU PHASE - Προηγμένη, καθημερινή πολυ-
βιταμίνη για γυναίκες πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά την εμμηνόπαυση. Συνδυάζει βιταμίνες, 
μέταλλα και 12 επιλεγμένα βότανα που βοη-
θούν στη μείωση των συμπτωμάτων της εμμη-
νόπαυσης και παράλληλα στην υποστήριξη 
μυαλού και σώματος.

NEU BEAUTY - Προηγμένη, καθημερινή πολυ-
βιταμίνη για όμορφα μαλλιά, δέρμα και νύχια. 

Περιέχει 26 δραστικά συστατικά και κολλαγόνο 
για την καθημερινή υποστήριξη της ομορφιάς 
εκ των έσω, με μία μόνο ταμπλέτα την ημέρα.

NEU KID - Μαλακά ζελεδάκια με ωμέγα-3, 
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, συστατικά που είναι 
απαραίτητα για την ανάπτυξη και την υγεία των 
παιδιών. Με υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-3 
(300mg ανά ζελεδάκι) και υπέροχη γεύση φρά-
ουλα και λεμόνι. Χωρίς ζάχαρη!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Douni Health Products AE

Τηλ: 210 9941451
Site: www.douni.gr

Νέα σειρά NEU από τη Neubria
για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού

advertorial

Στη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής 
Feroglobin από τη Vitabiotics προστίθενται 2 
νέα προϊόντα, το Feroglobin Liquid Plus και το 
Feroglobin Baby Drops.

Το Feroglobin Liquid Plus είναι μία προηγ-
μένη φόρμουλα υγρού σιδήρου για ενήλικες 
με φολικό οξύ, βιταμίνες, Σιβηριανό Ginseng, 
CoQ10 και άλλα θρεπτικά συστατικά που συμ-
βάλλουν στην πρόληψη της αναιμίας, στην 
παραγωγή ενέργειας και στη μείωση της κού-
ρασης και της κόπωσης. 

Το Feroglobin Baby Drops αποτελεί μία μονα-
δική, ισορροπημένη σύνθεση υγρού σιδήρου 
σε σταγόνες με βιταμίνη C και ψευδάργυρο, 
ειδικά σχεδιασμένη για βρέφη 4 – 24 μηνών.

Όλα τα προϊόντα της σειράς Feroglobin 
αποτελούν ολοκληρωμένες συνθέσεις με βάση 
το σίδηρο ενώ παράλληλα είναι φιλικά προς το 
στομάχι.

Vitabiotics Feroglobin 
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Ταξιδιωτικό
LANZAROTE - Μέρος Α' 
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