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Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην CIDESCO. 
Εάν ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΩΡΑ !! για να ανήκεις στην μεγάλη Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Αισθητικών και ανθρώπων που εξασκούν επαγγέλματα Υγείας και Ομορφιάς. 

ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ 
CIDESCO INTERNATIONAL 
TMHMA CIDESCO HELLAS                               

 
 
  
 
 

Ας  βρούμε ξανά τους κανονικούς ρυθμούς της ζωής 
μας, και τηρώντας πάντα τους   κανόνες προστασίας 
της Υγείας και τους νόμους του κράτους ας κάνουμε 
φέτος χαρούμενες γιορτές  με συγγενείς και φίλους 

που τόσο στερηθήκαμε. Ας υποδεχτούμε αισιόδοξα 
το ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2022 κι ας κάνουμε όλοι μαζί μια 
ευχή να είναι καλύτερο από τα προηγούμενα 
χρόνια με λιγότερα ως ελάχιστα θύματα της 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, που ζήσαμε και ζούμε, κι ας ανθίσει 
σε όλους ξανά ένα χαμόγελο ευτυχίας.  
Καλές γιορτές, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ  σε όλες και όλους.   

Με αγάπη 
Ηρώ Κορωναίου 

Πρόεδρος Cidesco Hellas 
 
 
                                                                                                                                                           

 

 

Φίλες και φίλοι της Cidesco, 
αγαπητά μέλη και συνεργάτες. 
Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν 
και ο Καινούργιος Χρόνος 2022 
δεν θα αργήσει να φθάσει. 
Ας ξεκινήσουμε δυναμικά με κέφι 
και αγάπη με πνεύμα 
συνεργασίας, δημιουργικότητας. 
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Αγαπητοί συνάδελφοι 
Αισθητικοί, Φίλες και φίλοι της 
CIDESCO Ελλάς. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο και εγώ προσωπικά 
σας προσκαλούμε να 
επισκέπτεστε συχνά την 
ιστοσελίδα μας και το Facebook 
για να ενημερώνεστε με όλη την 
Διεθνή επικαιρότητα της μεγάλης 
οικογένειας των Αισθητικών, που 
βρίσκεται και στις 5 Ηπείρους  
CIDESCO INTERNATIONAL. Εάν 
γίνεται μέλος, με ειδικό κωδικό, 
θα μπορείτε να παρακολουθείτε 
τα διαδικτυακά σεμινάρια μας 
και να διαβάζεται ΔΩΡΕΑΝ την 
εφημερίδα μας ΚΡΙΚΟΣ ΤΩΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ, με ένα κλικ.  Τα 
θέματα είναι γενικού 
ενδιαφέροντος όπως: Υγείας, 
Ομορφιάς, Αισθητικής, Κοινωνικά 
και Επιστημονικά καθώς και 
πολλά άλλα. Το 2022 θα γίνονται  
παρουσιάσεις  εταιρειών και 
διαδικτυακά για τα μέλη που 
είναι εκτός Αθηνών σε άλλα μέρη 
της Ελλάδας και  του εξωτερικού.  
Με χαρά ανακοινώνουμε ότι η 
CIDESCO HELLAS έχοντας άρτιες 
σχέσεις με όλες τις άλλες χώρες  
μέλη της CIDESCO INTERNATIO - 
NAL, από το 2022 θα έχει 
ανταποκρίσεις από 
συνεργαζόμενες χώρες μέλη με 
θέματα που αφορούν Αισθητική, 
Υγεία, Ομορφιά, Τεχνολογία και 
ότι άλλο αφορά τον άνθρωπο. 
Επίσης ήλθε πια η ΩΡΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με άλλους 
συλλόγους και φορείς που 
απευθύνονται στις αισθητικούς, 
να συνεργαστούμε και να 
αποδώσουμε όσο μπορούμε 
καλύτερα με πνεύμα αγάπης και 
συνεργασίας συνδιοργανώσεις 
συνεδρίων, σεμιναρίων και 
γενικά εκδηλώσεων 
επαγγελματικών αλλά και 
κοινωνικών, πάντα με γνώμονα  
το όφελος των μελών και του  
 

κοινωνικού συνόλου. 
Εκδηλώσεις θα οργανώνονται και 
για το κοινό, για να γνωρίζουν τί 
πρέπει να ζητούν και πόσο 
μπορούν να ωφεληθούν από τα 
κέντρα αισθητικής.  .  Αυτές οι 
εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από τον 
Καινούργιο χρόνο 2022. 
Ξεκινάμε δυναμικά, με κέφι και 
αγάπη και με πνεύμα 
συνεργασίας, δημιουργικό, 
υπηρετώντας έτσι την αισθητική, 
ομορφιά, υγεία σε στενή 
συνεργασία με τους ως άνω 
κλάδους.  
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ και στα 
όσα lock down ζήσαμε και που 
έθιξαν το επάγγελμα μας 
αφάνταστα, τώρα πια θέλουμε να 
προχωρήσουμε αισιόδοξα, 
τηρώντας πάντα τους κανόνες 
προστασίας της Υγείας και τους 
Νόμους και έτσι αισιόδοξα να 
υποδεχθούμε το  Φθινόπωρο και 
τον Χειμώνα και να μπορέσουμε 
να έχουμε προσωπική επαφή με τα 
μέλη μας και όχι μόνο 
διαδικτυακά.  
Με αγάπη και συναδελφικούς 
χαιρετισμούς 
 
Ηρώ Κορωναίου 
Πρόεδρος CIDESCO  ΕΛΛΑΣ 
 
 

ΚΟΥΙΖ 
ΕΙΣΤΕ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ; 
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ  ΝΑΙ ή ΟΧΙ  στις 
παρακάτω ερωτήσεις: 
 

•Νιώθετε συχνά φόβο και 
νευρικότητα για τους άλλους 

•Αν δείτε έναν καυγά στο δρόμο, 
η καρδιά σας χτυπά δυνατά σαν 
να είστε κατά κάποιον τρόπο, 

υπεύθυνη γι΄ αυτό. •Επιζητάτε 
συνεχώς την έγκριση των άλλων ; 

•Σας φοβίζουν οι θυμωμένοι 

άνθρωποι ; •Εκνευρίζεστε πολύ 
όταν σας κάνουν κριτική ; 

•Νιώθετε υπεύθυνη για τους 

άλλους ανθρώπους ; •Πιστεύετε 
ότι η οικογένειά σας θα κατέρρεε 

χωρίς εσάς ; •Νιώθετε ποτέ ένοχη 
όταν υπερασπίζεστε τον εαυτό 
σας, αντί να ενδίδετε στις 
επιθυμίες των άλλων ; 

•Δυσκολεύεστε να αρνηθείτε μια 
έκκληση για βοήθεια εκ μέρους 

σας ; •Προσελκύετε τους 
ανθρώπους που χρειάζονται 

πολλή βοήθεια ;•Θα 
αποκαλούσατε τον εαυτό σας 

τελειομανή ; •Έχετε την τάση να 
είστε ο αυστηρότερος επικριτής 

του εαυτό σας ; •Φαίνεστε να 
βγαίνετε ζωντανή από μια κρίση ; 

•Οι άλλοι σας βλέπουν ως ένα 
άτομο που τα καταφέρνει 

θαυμάσια ; •Πιστεύετε ποτέ ότι οι 
άλλοι δεν εκτιμούν όλα όσα 

κάνετε γι' αυτούς ; •Θα 
χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας 

πιστό άτομο ; •Δυσκολεύεστε να 

διασκεδάσετε ; •Προσπαθείτε 
πάντα να αποφεύγετε τη 
σύγκρουση αντί να την 

αντιμετωπίσετε •; Πιστεύετε ότι 
θα είσαστε πιο επιτυχημένη, αν 
δεν σας είχαν σταθεί εμπόδιο οι 
άλλοι ;  
 
Όσα περισσότερα ναι 
απαντήσετε, τόσο πιο 
συνεξαρτημένο άτομο είστε. 
 

 
 

 

Γίνε και εσύ 

ΤΩΡΑ 

Μέλος της Cidesco 

 

210.95 87 412 
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Dr. ΠΑΡΙΣ ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ 
Αισθητικός Επανορθωτικός 

Χειρουργός Οδοντίατρος 
 

ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΕΣ 
Η πρόληψη είναι η καλύτερη 
θεραπεία. Αυτό ισχύει και για την 
υγεία των δοντιών μας. Γι' αυτό και οι 
τροφές που καταναλώνουμε πρέπει 
να είναι φιλικές με τη χλωρίδα του 
στόματος και ιδιαίτερα με τα δόντια. 
Το στόμα, μας βοηθάει να μασάμε, να 
καταπίνουμε να μιλάμε και να 
αισθανόμαστε τις γεύσεις.  Ορισμένα 
εσπεριδοειδή φρούτα που κάνουν 
καλό στην υγεία μας, σε μεγάλη 
κατανάλωση στα δόντια μας έχουν 
βλαβερές συνέπειες δηλαδή η 
κατάχρηση στα λεμόνια, τα γκρέϊπ 
φρουτ κτλ. οδηγούν σε σταδιακή 
διάβρωση του σμάλτου των δοντιών, 
καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η 
φθορά μπορεί να επιφέρει αλλαγή 
στο μέγεθος των δοντιών (πιο κοντά 
και μικρά), δημιουργώντας έτσι 
πρόβλημα και στη σύγκλιση του 
στόματος. Αναψυκτικά τύπου κόλα, 
κόκκινο κρασί, καφές, τσάι, παντζάρι, 
σοκολάτα και τσιγάρο 
αποχρωματίζουν τα δόντια.   Η 
ζάχαρη, τα γλυκά, καραμέλες 
αναψυκτικά κτλ είναι μια από τις 
αιτίες για τον σχηματισμό τερηδόνας.  
Οι επισκέψεις  στον οδοντίατρο για 
έλεγχο και καθαρισμό πρέπει να 
γίνονται τουλάχιστον 2-3 φορές το 
χρόνο, καθώς έτσι προλαμβάνουμε 
τυχόν διαβρώσεις και  
αποχρωματισμούς των δοντιών από 
τροφές και ροφήματα  έτσι ώστε να 
έχουμε ένα καθαρό και υγιείς 
χαμόγελο.     

 
 
 
 

 

ΤΡΩΤΕ ΤΑΧΙΝΙ.  
ΧΑΡΙΖΕΙ ΥΓΕΙΑ  
Το ταχίνι στην κλασική του 
μορφή, αποτελείται από 100% 
αλεσμένο σουσάμι που ψήνεται 
είτε αποφλοιωμένο είτε με το 
φλοιό του (ολικής αλέσεως) και 
κατόπιν αλέθεται. Το ταχίνι είναι 

πλούσιο σε : • Ασβέστιο, 
καταπολεμώντας έτσι την 

οστεοπόρωση • Κάλιο και 
ψευδάργυρο για την ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού συστήματος 
• Μαγγάνιο και σελήνιο με έντονη 
αντιοξειδωτική δράση, καθώς 

καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες • 
Χαλκό για την ενίσχυση των 

αρθρώσεων  • Σίδηρο για την 
τόνωση του οργανισμού και την 

καταπολέμηση της αναιμίας • 
Αμινοξέα που συμβάλλουν στην 
καλή λειτουργία νεφρών και 
συκωτιού, καθώς και φώσφορο και 
μαγνήσιο, που καταπολεμούν 
δραστικά τον πονοκέφαλο ή τις 

χρόνιες ημικρανίες • Υδατάνθρακες  
που ομαλοποιούν το γαστρεντερικό 
σύστημα,  Ω6 λιπαρά που μειώνουν 
τη χοληστερόλη και βιταμίνη Ε, που 
προστατεύει τον οργανισμό από τη 
γήρανση.   
 

 

Διαδικτυακή    Εφημερίδα 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

CIDESCO HELLAS 
Διεθνής Σύλλογος Αισθητικής 

Ομορφιάς -Υγείας 
Γρυπάρη118-Καλλιθέα-Αθήνα 17673 

 τηλ. 210-9587412 
ΕΚΔΟΤΕΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ &  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

ΥΛΗΣ 
 ΗΡΩ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 

Καθηγήτρια Φυσικής Αισθητικής -
Πρόεδρος  Cidesco Hellas 

Γρυπάρη 131 Καλλιθέα-Αθήνα 17673 
Τηλ. 6977906057 

ΚΑΙ 
Δρ. ΠΑΡΙΣ ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ 

Αισθητικός Επανορθωτικός 
Οδοντίατρος 

Μέλος Δ.Σ Cidesco Hellas 
Ασκληπιού 30 ΤΚ 10680  

Τηλ. 210-33903333 

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΥΓΙΗ ΣΚΕΛΕΤΟ 
Για ένα ισορροπημένο 
πρόγραμμα διάπλασης των 
οστών, διαλέξετε ασκήσεις και 
από τις δύο παρακάτω 
κατηγορίες.  
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

• Βάδισμα 

• Βάδισμα με βάρος στην 
πλάτη 

• Ανέβασμα σε σκαλιά ή 
ανήφορος 

• Χορός 

• Βάδην 

• Τζόκινγκ 

• Αερόμπικ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 

• Τένις (έντονο) 

• Ασκήσεις με τροχαλίες 

• Ασκήσεις με βάρη 
 

 

Γίνε και εσύ μέλος για να 
παρακολουθείς : 

ΔΩΡΕΑΝ  
ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ CIDESCO 
Διάβαζε κάθε μήνα την 

εφημερίδα μας ΚΡΙΚΟ στην 
ιστοσελίδα 

 ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟ 
Κάνε γνωστή την 
εφημερίδα μας  

στο δικό σου site 
www.cidescohellas.gr 
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ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΦΕΥΓΟΥΝ 
 ΟΙ ΡΥΤΙΔΕΣ 

 

 
Γι' αυτό, σας προτείνουμε εύκολες 
ασκήσεις που απομακρύνουν τις 
ρυτίδες, με λίγα λεπτά τη μέρα. 
Αξίζει τον κόπο να τις δοκιμάσετε κι 
εσείς.  
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 

Η άσκηση "χαμόγελο προς τα 
πάνω" πρέπει να είναι η πρώτη 
και η τελευταία άσκηση στο 
καθημερινό  πρόγραμμα 
περιποίηση του προσώπου σας. 
Αν αναρωτιέστε γιατί, η 
απάντηση είναι ότι πρόκειται για 
άσκηση φυσικού λίφτινγκ 
προσώπου.  
Υπάρχουν περίπου πενήντα μύες, 
συνήθως σε ζεύγη, που ελέγχουν 
τις κινήσεις του προσώπου σας, 
καθώς εκφράζετε διάφορα 
συναισθήματα. Πάνω από αυτούς 
τους μυς βρίσκονται νεύρα, ιστοί 
και ένα προστατευτικό στρώμα 
λίπους, που κάνει το δέρμα λείο 
και σφιχτό. Το πολύπλοκο αυτό 
οικοδόμημα καλύπτεται από το 
δέρμα. Πως, όμως θα εντοπίσετε 
τους μυς του γέλιου, που 
συμμετέχουν στην άσκηση 
"χαμόγελο προς τα πάνω" ; 
Αν φέρετε μια νοητή γραμμή, που 
θα αρχίζει 1,5 εκατοστό περίπου 
από κάθε γωνία του στόματός 
σας και συνεχίσετε προς τα πάνω 
σε μια σύντομη απόσταση έξω 

από τη γωνία κάθε ματιού, 

έχετε εντοπίσει τους μυς γέλιου. 
Επειδή αυτοί οι μύες συνδέονται 
με άλλους ελέγχουν σχεδόν όλους 
τους μυς του προσώπου σας.     
Αν εφαρμόσετε την άσκηση 
"χαμόγελο προς τα πάνω" με 
επιμονή, θα καταφέρετε να έχετε 
μόνιμο και κυρίως φυσικό λίφτινγκ 
των ιστών του προσώπου σας, με 
αποτέλεσμα και νεανικότερη και 
πιο ευχάριστη όψη προσώπου. Θα 
φαίνεστε ελκυστικοί, επειδή οι 
χαρούμενες  εκφράσεις ορθώνουν 
τα χαρακτηριστικά του προσώπου, 
ενώ οι λυπημένες ή 
δυσαρεστημένες τα τραβούν προς 
τα κάτω. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι 
το πρόσωπο είναι ο καθρέφτης 
των συναισθημάτων μας.  
Να, λοιπόν, πως είναι η άσκηση 
"χαμόγελο προς τα πάνω" : 
Βάλτε λάδι ή μια λιπαρή θρεπτική 
κρέμα γύρω από τα μάτια σας για 
να αποφύγετε τις ρυτίδες. Πιέστε 
με το μαλακό μέρος της παλάμης 
σας το εξωτερικό των ματιών σας 
για να μη σχηματιστούν πολύ 
λεπτές γραμμές γύρω από τα 
μάτια (σκίτσο 1). Ανασηκώστε 
ελαφρά το δέρμα σας, Ανοίξτε το 
στόμα σας περίπου 2,5 εκατοστά. 
Ανασηκώστε το πάνω χείλος σας 
και τους μυς στα μάγουλα, 
συγχρόνως, σαν να χαμογελάτε, 
ακολουθώντας τη νοητή γραμμή 
που έχετε φέρει στους μυς γέλιου. 
Χαμογελάστε προς τα πάνω και 
πιέστε δυνατά (σκίτσο 2) και 
συστέλλεστε επίσης τους μη του 
λαιμού. Μετρήστε ως το έξι. 
Χαλαρώστε. Επαναλάβετε αυτή 
την άσκηση δέκα φορές.  
"Δουλέψτε τους μυς" Αν δεν 

πιστεύετε ότι αυτή η άσκηση έχει 

πραγματικά αποτελέσματα, βάλτε 

το χέρι σας πάνω στο πρόσωπό 

σας, μετά στην περιοχή κάτω 

από το πηγούνι σας, ακόμη 
και στο πάνω μέρος του 
στήθους σας κοντά στους 
ώμους, ενώ διατηρείτε 
σφιχτά το χαμόγελο προς τα 
πάνω.  Συνολικά, περίπου 
1000 μύες συμμετέχουν στο 
παιχνίδι.  
Με τη χαλάρωση επέρχεται 
αυξημένη κυκλοφορία 
αίματος, με αποτέλεσμα να 
νιώθετε το πρόσωπό σας 
ζεστό. Ο Δρ. Ρόσιτερ 
αναφέρει χαρακτηριστικά : 
"Να θυμάστε ότι είναι η 
εναλλαγή συστολής και 
χαλάρωσης, και όχι το 
τέντωμα, που αναπτύσσει 
τους μυς. Αυτό βοηθά να 
αναπτύξουμε τους μυς πιο 
γρήγορα και ανορθώνει 
μόνιμα τους ιστούς".  
Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι μύες 
κερδίζουν σε φάρδος (αντί να 
επιμηκύνονται και να 
χαλαρώνουν) και γίνονται 
σφιχτοί.   
Βελτιώνει τον τόνο. Ο Δρ. 
Ρόσιτερ επισημαίνει : "Η 
άσκηση των μυών του 
προσώπου οπωσδήποτε 
βελτιώνει τον τόνο και την 
εμφάνιση του δέρματος σ' 
αυτούς τους μυς. Πρόκειται 
για κανόνα φυσιολογίας". Και 
προτείνει 10 ασκήσεις 
"χαμόγελο προς τα πάνω" 
πριν από το πρόγευμα και 
επανάληψη κατά τη διάρκεια 
της μέρας. Στην αρχή, αρκούν 
20-30 φορές την μέρα, αλλά ο 
στόχος είναι οι 100.  
Ξεκινώντας την άσκηση, αν οι 

μύες του προσώπου σας 

έχουν γίνει  οκνοί, ίσως 

αισθανθείτε πιάσιμο. . Όμως, 

σύμφωνα με τον Δρ. Ρόσιτερ, 

αυτό είναι ένα καλό 
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σημάδι ότι τα κύτταρα των 
μυών δραστηριοποιούνται και 
γίνονται δυνατότερα. 
Μέσα σε μια βδομάδα θα 
πρέπει να παρατηρήσετε 
βελτίωση. "Σε τέσσερις με έξι 
εβδομάδες", υποστηρίζει ο Δρ. 
Ρόσιτερ, "θα διαπιστώσετε 
μόνιμες μεταβολές στην 
έκφραση του προσώπου σας, 
μεταβολές που θα 
παραμείνουν ακόμη κι αν 
σταματήσετε την άσκηση για 
λίγο. Οι δυναμωμένοι μύες θα 
συνεχίσουν να κρατούν 
ανορθωμένο το πρόσωπό σας. 
Έτσι, η προθυμία σας για την 
καθημερινή εφαρμογή της 
άσκησης θα αυξάνετε μέρα με 
τη μέρα".                
 

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ...ΜΑΤΙ ΣΤΗ 
ΜΑΣΚΑΡΑ 

Πολλοί ισχυρίζονται ότι η 
ομορφιά της ψυχής αντανακλάται 
στα μάτια. Το σίγουρο είναι ότι το 
βλέμμα μιας γυναίκας  είναι αυτό 
που παίζει καθοριστικό ρόλο και 
τραβάει  σαν μαγνήτης. 
Θυμηθείτε τη γοητεία της 
αξέχαστης  Μέρλιν Μονρόε και το 
σαγηνευτικό βλέμμα της, με τα 
μισόκλειστα μάτια και τις 
γυριστές βλεφαρίδες, που έκλεψε 
πολλές αντρικές καρδιές. Δεν 
είναι και λίγες οι όμορφες 
πρωταγωνίστριες του σταρ σίστεμ 
που ακολουθούν το παράδειγμά 
της αποφεύγοντας το βαρύ 
μακιγιάζ στα μάτια, τονίζοντας 
μόνο τις  βλεφαρίδες  τους. Φίλες 
μου, μπορεί μεν η φύση να μη 
μας χάρισε απλόχερα τα δώρα 
της χαρίζοντάς μας τεράστια 
αμυγδαλωτά μάτια  και πλούσιες 
βλεφαρίδες , όμως με απλούς και 
εύκολους τρόπους μπορούμε να 
πετύχουμε ένα υπέροχο φυσικό 
αποτέλεσμα.  Οι ειδικοί του 
μακιγιάζ ισχυρίζονται ότι 
τονίζοντάς τις βλεφαρίδες της 
μια γυναίκα είναι ο πιο γρήγορος 
και   
 

 

 και  

σίγουρος τρόπος για να αναδείξει τα 

μάτια της και να προσελκύσει την 

προσοχή στο πρόσωπό της. Στην αγορά 

των καλλυντικών κυκλοφορεί μια 

μεγάλη γκάμα από μάσκαρα που 

χαρίζουν μήκος, όγκο και δείχνουν τις 

βλεφαρίδες πλούσιες και έντονες. 

Ακόμη υπάρχουν σύγχρονες μάσκαρα 

που μπορούν εκτός από όγκο να κάνουν 

τις βλεφαρίδες γυριστές χωρίς εσείς να 

καταφύγετε στη βοήθεια του ειδικού 

εργαλείου. Καλό όμως είναι να μην 

επαναπαύεστε στις δυνατότητες που 

έχουν οι μάσκαρα, αφού δεν είναι μόνο 

το προϊόν που παίζει ρόλο αλλά είναι 

απαραίτητη και η δική σας φροντίδα και 

κατάλληλη περιποίηση. Προσέχουμε για 

να έχουμε μακριές και πλούσιες 

βλεφαρίδες. Ακολουθήστε τις παρακάτω 

χρήσιμες συμβουλές περιποίησης των 

βλεφαρίδων. •Είναι απαραίτητο να σας 

γίνει συνήθεια το ντεμακιγιάζ των 

βλεφαρίδων σας. Πριν λοιπόν 

κοιμηθείτε θα τις καθαρίζετε με 

προσοχή με το ειδικό γαλάκτωμα ή τη 

λοσιόν απομακρύνοντας τη μάσκαρα 

και τυχόν υπολείμματα.•Φροντίζετε να 

αγοράζετε τα καλλυντικά σας από τα 

επιλεγμένα καταστήματα και να 

χρησιμοποιείτε δοκιμασμένα και 

εγγυημένα προϊόντα. Να θυμάστε ότι οι 

βλεφαρίδες είναι ευαίσθητες και καλό 

είναι να αποφεύγετε τους 

πειραματισμούς που έχουν ως 

αποτέλεσμα να τις βάζουν σε 

δοκιμασία που είναι αμφίβολο αν 

πραγματικά την αντέχουν.  -Να 

χρησιμοποιείτε το κατάλληλο βουρτσάκι 

για βλεφαρίδες που θα σας βοηθήσει να 

τις   τις  χτενίζετε. Αν δεν έχετε μπορείτε 

να αγοράσετε αφού το κόστος του είναι 

χαμηλό.-Πριν μακιγιάρετε τις  

 

 

βλεφαρίδες σας μπορείτε να τις 

χτενίζετε με το ειδικό γι αυτήν τη 

δουλειά χτενάκι ακολουθώντας 

κινήσεις προς τα επάνω έτσι 

ώστε να αποκτήσουν ένα πιο 

φυσικό γύρισμα. •Αν πάλι 

προτιμάτε να χρησιμοποιείται το 

ειδικό εργαλείο-ψαλίδι που κάνει 

τις βλεφαρίδες γυριστές, τότε 

καλό είναι να μην κάνετε 

κατάχρηση γιατί πολλές φορές με 

τη συνεχή χρήση σπάνε. •Τα 

σωστά βήματα στο μακιγιάζ που 

θα πρέπει να ακολουθήσετε για 

να πετύχετε το καλύτερο 

αποτέλεσμα είναι, για να  

δείξουν οι βλεφαρίδες σας 

πυκνές, καταρχήν να τις 

πουδράρετε απαλά και μετά να 

τις περάσετε με τη μάσκαρα της 

αρεσκείας σας τουλάχιστον  δύο 

φορές. Θα ανακαλύψετε με 

ευχαρίστηση ότι το αποτέλεσμα 

είναι εντυπωσιακό αφού θα 

τονιστούν ακόμη και αυτές οι 

μικρές τριχούλες στις άκρες που 

δεν φαίνονται.   Οι μακιγιέρ 

συνιστούν η μάσκαρα να 

ξεκινάει από τη βάση των  

βλεφαρίδων ακολουθώντας τη 

γραμμή τους και καταλήγοντας 

εκεί  που τελειώνουν. -Μόλις 

τελειώσει η διαδικασία του 

μακιγιάζ  χτενίζετε πάλι δύο ή 

τρεις φορές εάν χρειαστεί. 

Φροντίστε αυτή η διαδικασία να 

γίνει χωρίς η μάσκαρα να 

στεγνώσει έτσι ώστε να 

αποφύγετε τα υπολείμματα που 

δημιουργούν αντιαισθητικούς 

κόμπους πάνω στις βλεφαρίδες. 

Στην αγορά θα ανακαλύψετε 

μάσκαρα εκτός από τις κλασικές   

αποχρώσεις  του μαύρου    και 

του καφέ,  καινούργια έντονα 

χρώματα από κόκκινο, μοβ, 

χ 
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 πράσινο και μπλε. Έτσι μπορείτε 

να προσαρμόσετε ανάλογα και τις 

σκιές του ματιού, αν και θα σας 

συνιστούσα να αποφεύγετε τις 

έντονες σκιές και να αφήσετε τις 

βλεφαρίδες σας να αναδειχτούν 

από χρωματιστή μάσκαρα.      

 

 

 

 

 

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - 
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΦΛΥΑΡΑ 

Την ιδέα έδωσε στον καθηγητή 
Εκχαρντ Χ. Χες ένα μικρό 
προσωπικό συμβάν. Ο καθηγητής 
ξεφύλλιζε πριν να κοιμηθεί ένα 
βιβλίο με ζώα, των οποίων οι 
φωτογραφίες τον ενθουσίαζαν, 
όταν η γυναίκα του τον 
παρακάλεσε να ανάψει και άλλα 
φώτα, γιατί οι κόρες των ματιών 
του είχαν μεγαλώσει πολύ. Ο Χες 
που γεννήθηκε στη Γερμανία, 
αλλά δίδασκε ήδη δύο δεκαετίες 
στο πανεπιστήμιο του Σικάγου, 
διάβαζε πάντα με αυτό το φως 
και του ήταν  υπεραρκετό. και 
όμως, η γυναίκα του επέμενε: "ο 
Χες είχε πολύ μεγάλα μάτια¨.  
Ως επιστήμονας δεν θέλει να 
πιστεύει σε συμπτώσεις. Η 
περιέργειά του είχε ξυπνήσει. 
προτού κοιμηθεί θυμήθηκε ότι 
είχε διαβάσει σε επιστημονικό 
άρθρο   κάτι για την σχέση μεταξύ 
μεγέθους της κόρης του ματιού 
και των αισθημάτων. Μήπως 
αυτή ήταν η μοναδική εξήγηση. 
Την επόμενη μέρα στο 
Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής 
αποφάσισε να κάνει ένα μικρό 
πείραμα. Βρήκε ένα περιοδικό και 
έκοψε μια σειρά από 
φωτογραφίες. Μια από αυτές 
έδειχνε ένα όμορφο, 
ανοιχτόκαρδο, χαμογελαστό 
κορίτσι, ενώ σε όλες τις άλλες, τα 
θέματα ήταν λιγότερο 
ενδιαφέροντα. Ο Χες ανακάτεψε 
τις φωτογραφίες και τις έδειξε 
μια-μια στον βοηθό του, 
παρατηρώντας προσεκτικά 
 
  

τα μάτια του.     
Στην πρώτη φωτογραφία δεν 
υπήρξε καμία αντίδραση. Ούτε 
στη δεύτερη, αλλά στην έβδομη, 
οι κόρες των ματιών του βοηθού 
του μεγάλωσαν ξαφνικά. Όταν ο 
καθηγητής κοίταξε την 
φωτογραφία αντίκρισε το κορίτσι 
που του χαμογελούσε 
σαγηνευτικά.  
 Τους επόμενους μήνες, ο 
καθηγητής Χες έκανε πειράματα - 
όχι πια στην τύχη- για να βρει την 
αιτία αυτού του φαινομένου. 
Μέρα με τη μέρα γινόταν 
σαφέστερο ότι η διαστολή της 
κόρη ήταν εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για κάτι, με την 
προϋπόθεση φυσικά ότι εκείνη τη 
στιγμή δεν έπεφτε λιγότερο φως 
στα μάτια. Δεν είχε σημασία εάν 
ο καθηγητής έδειχνε όμορφες 
φωτογραφίες με μητέρες και 
παιδιά σε γυναίκες,. ή εάν έδινε 
σε γνώστες του καλού ουίσκυ να 
δοκιμάσουν μια εξαιρετικά καλή 
μάρκα σκοτς. 
Αντίθετα η συστολή της κόρης 
ήταν αλάνθαστο σημάδι 
απόρριψης ή απέχθειας. Έτσι, ο 
Χες παρατήρησε ότι όταν έδειχνε 

πίνακες μοντέρνας 
αφηρημένης ζωγραφικής ή 
έπαιζε  παράφωνα μουσική, οι 
κόρες πολλών ανθρώπων 
μίκραιναν φτάνοντας στο 
μέγεθος της κεφαλής της 
καρφίτσας. Το ενδιαφέρον 
ήταν ότι ανάμεσα σ' αυτούς 
ήταν και μερικοί που 
υποστήριζαν με πείσμα ότι 
αγαπούσαν αυτό το είδος 
τέχνης ! Τελικά, οι κόρες των 
ματιών αποδείχθηκαν αρκετά 
πιο ευαίσθητο 
συναισθηματικό βαρόμετρο 
από ότι θα φανταζόταν κανείς. 
Ο Χες μεταξύ άλλων έδειξε σε 
φοιτητές δύο φωτογραφίες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τ Ρ Ι Κ 

 

Κάθε εποχή αλλά και κάθε ώρα 

της ημέρας θέλει και το ανάλογο 

μακιγιάζ. Καλό είναι λοιπόν αυτό 

να το γνωρίζει η κάθε γυναίκα, 

έτσι ώστε να μην καταλήγει με το 

υπερβολικό μακιγιάζ να έχει 

εμφάνιση κλόουν. - Ο στόχος του 

μακιγιάζ είναι για να τονίσει να 

γυναικεία χαρακτηριστικά και να 

χαρίσει λάμψη και φρεσκάδα στο 

πρόσωπο. - Για το πρωινό μακιγιάζ 

αυτό που επιθυμούμε είναι η 

φυσικότητα. Έτσι, θα πρέπει να 

είναι ανεπιτήδευτο.-Δεν 

χρειάζεται να τονίζονται 

υπερβολικά τα χαρακτηριστικά 

του προσώπου και οι αποχρώσεις 

να ακολουθούν τους φυσικούς 

τόνους. -Μια απαλή πούδρα είναι 

ιδανική για να καλύψει 

ενδεχόμενες ατέλειες της 

επιδερμίδας του προσώπου και να 

χαρίσει μια ματ όψη. -Μεγάλη 

προσοχή πρέπει να δοθεί στο ρουζ 

που θα έχει μια φυσική 

απόχρωση. Το υπερβολικό και 

έντονο ρουζ σε συνδυασμό με το 

ύφος του ήλιου, δείχνει αφύσικο 

και αστείο.-Τα μάτια, που 

χαρίζουν και την έκφραση στο 

 

πρόσωπο, μπορείτε να τα 

τονίσετε με ένα απαλό μολύβι και 

όχι με αϊλάινερ που σκληραίνει το 

βλέμμα. -Επιλέξτε κάποια σκιά 

για τα βλέφαρα σε διακριτική 

απόχρωση και οι βλεφαρίδες 

καλό είναι να καλύπτονται με ένα 

μόνο στρώμα μάσκαρα.     
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ενός νέου κοριτσιού, που ήταν 
ίδιες μέχρι την πιο μικρή 
λεπτομέρεια. 
Με μια διαφορά στη μια 
φωτογραφία οι κόρες των ματιών 
είχαν ρετουσαριστεί για να 
δείχνουν μεγαλύτερες. Όταν οι 
φοιτητές ρωτήθηκαν ποια 
φωτογραφία τους άρεσε 
περισσότερο ανασήκωσαν τους 
ώμους. Δεν μπορούσαν να βρουν 
καμιά διαφορά. Μόνο όταν ο 
καθηγητής τους παρότρυνε να 
διαλέξουν έδειξαν ασυναίσθητα 
τη "σωστή" φωτογραφία με τις 
μεγαλωμένες, ρετουσαρισμένες 
κόρες. Και ήταν η σωστή, γιατί οι 
δικές τους κόρες είχαν δείξει από 
την αρχή, ολοκάθαρα την 
προτίμησή τους.   
 Αυτό το φαινόμενο 
μπορεί να εξηγήσει γιατί το 
μεσαίωνα οι γυναίκες έριχναν 
σταγόνες στα μάτια τους για να 
μεγαλώσουν τεχνητά τις κόρες. 
Μεγάλες κόρες σημαίνουν 
ενδιαφέρον, αλλά και προκαλούν 
το ενδιαφέρον. Δεν είναι 
παράξενο που ελκύουν τους 
άνδρες. Φαίνεται ότι οι 
άνθρωποι γνώριζαν από παλιά, 
ενστικτωδώς, την αποκαλυπτική 
"γλώσσα των ματιών". "Θα του 
βγουν τα μάτια", λέμε για 
κάποιον που ενδιαφέρεται τόσο 
πολύ για κάτι, ώστε να το 
κοιτάζει συνεχώς ή "του 
στένεψαν τα μάτια από το 
μίσος". Κινέζοι έμποροι λέγεται 
ότι πρόσεχαν τα μάτια των 
πελατών τους εδώ και αιώνες. 
Όταν στην όψη ενός κοσμήματος 
οι κόρες του πελάτη μεγάλωναν, 
ο κύβος είχε ριφθεί. Όσο κι αν ο 
πελάτης έκανε τον αδιάφορο, ο 
έμπορος ήξερε πλέον το αδύνατο 
σημείο του και το 
εκμεταλλευόταν δεόντως.    
Καθηγητής Εκχαρντ Χ. Χες 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ΜΟΥΣΙΚΗ 
Παράγοντας ψυχικής υγείας 
Οι αρχαίοι πολιτισμοί 
χρησιμοποιούν τη φυσική δύναμη 
του ήχου και της μουσικής, για να 
επηρεάσουν με ασφάλεια τις 
καταστάσεις συνείδησης και για να 
προάγουν την ψυχολογική και 
σωματική υγεία. Σήμερα, η 
πεποίθηση ότι τα ηχητικά 
ερεθίσματα μπορούν να 
επηρεάσουν τη συνείδηση, είναι 
ευρέως αποδεχτή (Poole 1993).Το 
ηχητικό υλικό του ιδρύματος 
Monroe, συνδυάζει τις συχνότητες 
του ρυθμού δύο ακουστικών 
εξόδων. Οι οποίες σε συνδυασμό 
με την επίδραση των κατάλληλων 
ερεθισμάτων, ενθαρρύνουν την 
εστίαση του νου, προάγοντας έτσι 
την πρόσβαση σε ανώτερα 
συνειδησιακά επίπεδα.   Ο Robert 
Monroe ανέπτυξε την τεχνολογία 
ρυθμού δύο ακουστικών εξόδων 
(binaural  beats), την οποία 
ονόμασε  Hemi-Syncκαι αποτελεί 
την κορυφαία εφαρμογή των 
φυσικών δυνάμεων του ήχου. 
Μέσω μοναδικών μουσικών 
ακουσμάτων και επιλεγμένων 
ηχητικών συχνοτήτων, 
επιτυγχάνεται ο ημισφαιρικός 
συγχρονισμός, που συμβαίνει 
τυχαία  και για λίγα μόνο 
δευτερόλεπτα κατά την διάρκεια 
της ημέρας ή του διαλογισμού. 
Σύμφωνα με έρευνες, αυτός ο 
ολοκληρωμένος τρόπος 
λειτουργίας του εγκεφάλου, μπορεί 
να συνεισφέρει στη βελτίωση των 
εξής καταστάσεων χαλάρωσης, 
διαλογισμού, μείωσης του stress 
ελέγχου του πόνου, ύπνου, 
(Wilson, 1990-Rhodes, 1993) 
μνήμες (Kennerly, 1994) 
δημιουργώντας (Hiew, 1995) 
θεραπείας παιδιών με αναπτυξιακά 
προβλήματα (Morris, 1996), σε 
κορυφαίες καθώς και άλλες 
εξαιρετικές εμπειρίες (Ma\sluk, 
1997) στην απόδοση εγρήγορσης 
και στην ψυχική διάθεση (Lane 
et.al. 1998) κ.α. Σύμφωνα με τον 
Atwater(τμήμα ερευνών-ίδρυμα 
Monroe), όλοι διατηρούμε μια 
  

 μια ψυχοφυσιολογική 

ομοιόστραση. Ορισμένοι 

άνθρωποι ενδέχεται να 

αντισταθούν στην επίδραση της 

μουσικής  Hemi-Sync.Αυτή η 

αντίσταση στην αλλαγή είναι 

δυνατόν να διακοπεί με τη χρήση 

πρακτικών, όπως οι 

αναπνευστικές ασκήσεις, η 

βιοανάδραση και η αυτογενής 

χαλάρωση (Tart, 1975). Με άλλα 

λόγια, ο συνδυασμός της  Hemi-

Sync και της αυτογενούς 

χαλάρωσης αποτελεί ένα 

αποτελεσματικό μονοπάτι για την 

επίτευξη των προσωπικών 

στόχων. Η αυτογενής χαλάρωση 

δημιουργήθηκε το 1932 από το 

Γερμανό ψυχίατρο-νευρολόγο 

Johannes Schuiz,ο οποίος θέλησε 

να επιτύχει ορισμένα από τα 

αποτελέσματα της ύπνωσης 

(ζεστασιά, βαρύτητα κ.α), δίχως 

την χρήση αυτής. Πιο 

συγκεκριμένα, οι λειτουργίες και 

τα μέρη του οργανισμού που 

επηρεάζονται με την εφαρμογή 

της αυτογενούς χαλάρωσης είναι 

τα εξής : μυϊκό σύστημα, 

αιμοφόρα αγγεία, κυκλοφοριακό 

σύστημα, αναπνευστικό 

σύστημα, κοιλιακή χώρα, κεφάλι. 

Από το 1932 μέχρι σήμερα, 

υπήρξαν πολλοί επιστήμονες, οι 

οποίοι χρησιμοποίησαν την 

αυτογενή χαλάρωση ή κάποια 

παραλλαγή της. Ο Ρώσος ιατρός 

Α. Οντέσκι υποστηρίζει, ότι αυτή 

η χαλάρωση καλλιεργεί την 

ικανότητα του ανθρώπου να 

ελέγχει συνειδητά διάφορες 

φυσιολογικές του λειτουργίες , 

όπως το κυκλοφορικό σύστημα, 

τα συναισθήματα και την 

συγκέντρωση . Ο Δρ. Αμπρεζολ, 

έχει εκπαιδεύσει δεκάδες 

πρωταθλητές, ηθοποιούς κ.α.  
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ΤΙ ΣΥΜΑΒΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, 
η ανεπάρκεια βιταμινών Β12 
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο 
νευρικό σύστημα πολύ πριν 
εκδηλωθούν τα συμπτώματα της 
αναιμίας.  
Άλλες ενδείξεις ανεπάρκειας 
βιταμίνης Β12 είναι η άνοια, η 
σύγχυση, η απώλεια αισθητήριων 
ικανοτήτων, η τάση να 
σκοντάφτουμε κ.α. Πολλοί 
άνθρωποι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι 
σε ανεπάρκεια βιταμίνης Β12, 
ακόμη κι αν η τροφή ντους περιέχει 
επαρκείς ποσότητες της βιταμίνης. 
Το στομάχι των ηλικιωμένων συχνά 
δεν είναι σε θέση να απορροφήσει 
κατάλληλα τη βιταμίνη. Αν και 
μερικοί άνθρωποι είναι σε δύσκολη 
θέση να ξεπεράσουν την οριακή 
ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 με τη 
λήψη 1,.000 μικρογραμμαρίων της 
βιταμίνης από το στόμα, μια ένεση 
βιταμίνης Β12 ίσως είναι 
απαραίτητη σε ορισμένες 
περιπτώσεις. (U.S PHAR-MACIST). 
Η βιταμίνη C   καταπολεμά τη 
χρόνια κόπωση (U.S PHAR-
MACIST).Η βιταμίνη C  καταπολεμά 
τη χρόνια κόπωση 
Η χορήγηση βιταμίνης  C είναι μια 
από τις σημαντικές θεραπείες για 
την καταπολέμηση του "συνδρόμου 
χρόνιας κόπωσης" (πρώην" 
συνδρόμου του Επστάιν-Μπαρ"), 
σύμφωνα με τον Στιούαρτ 
Μπέργκερ, Μ.D. Ειδικά χρήσιμη 
είναι η ενδοφλέβια θεραπεία 
βιταμινών που χρησιμοποιεί 
βιταμίνη C και ορισμένα μέταλλα. Ο 
δόκτορας Μπέργκερ λέει, ότι η 
βιταμίνη C είναι χρήσιμη για :   
1.την κινητοποίηση των λευκών 
αιμοσφαιρίων που προσβάλλουν τα 
εισβάλλοντα μικρόβια  
 

 
2.τηνπαρασκευήιντερφερόνης, 
ενός φυσικού παράγοντα που 
καταπολεμά τους  ιούς στον 
οργανισμό 3. την απορρόφηση 
άλλων θρεπτικών στοιχείων 
όπως σιδήρου 4. την εκτέλεση 
χρήσιμων λειτουργιών και τη 
δράση της ως 
απορριματοσυλλέκτη των 
ελεύθερων ριζών. Ο 
οργανισμός έχει αρκετούς 
μηχανισμούς για να 
καθαρίζεται από τις ελεύθερες 
ρίζες και τους οξειδωτικούς 
παράγοντες, πρόσθεσε ο 
δόκτορας Μπέργκερ, αλλά 
όταν το ανοσοποιητικό 
σύστημα είναι εξασθενημένο ή 
το άτομο είναι άρρωστο, οι 
μηχανισμοί αυτοί είναι 
ανεπαρκείς για τον έλεγχο της 
ποσότητας των παραγόμενων 
ελεύθερων ριζών."Η 
διασκόρπιση των ελευθέρων 
ριζών και τα τοξικά οξειδωτικά 
που δεν αποβάλλονται από τον 
οργανισμό είναι δυνατό να 
δημιουργήσουν  
φλεγμονώδεις, 
υπερευαίσθητες και 
"αυτοανοσοποιητικές 
συνθήκες κατά τις οποίες ο 
οργανισμός  στρέφεται κατά 
του εαυτού του", συμπέρανε ο 
δόκτορας Μπέργκερ ("NEW 
YORK POST"). 
 

 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΔΙΑ 
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 

Από χημική άποψη, τα λάδια 
είναι μείγμα τριών ειδών 
λιπαρών οξέων και είναι 
δυνατό να επηρεάσουν τη 
χοληστερίνη στο αίμα 

σας.•Κορεμένα λιπαρά : Αυτά 
ανεβάζουν τη χοληστερίνη στο 
αίμα. Τα επίπεδα είναι ψηλά 
στο φοινικέλαιο, στο λάδι της 
ινδικής καρύδας, στα διάφορα 
ζωικά λίπη, στο λαρδί και στο 

βούτυρο.•Πολυακόρεστα 
λιπαρά : Αυτά φαίνεται να 
κατεβάζουν τη χοληστερίνη 

στο αίμα. •Μονοακόρεστα 
λιπαρά: Πολλές μελέτες 
δείχνουν ότι το ελαιόλαδο που 
περιέχει τον υψηλότερο 
βαθμό μονοακόρεστων 
λιπαρών κατεβάζει τη 
χοληστερίνη LDL (που λέγεται 
και "κακή" χοληστερίνη) χωρίς 
να μειώνουν την HDL ("καλή" 
χοληστερίνη). 

Τα μέλη Cidesco Hellas 
 ας μην ξεχνούν  

να πληρώσουν την 
συνδρομή τους.  

 
Μας βοηθούν στο να 

επιτελέσουμε  
το έργο μας 

Δ.Σ CIDESCO HELLAS 
 

Συνδρομή έτους 50 € 
www.cidescohellas.gr 

210.9587412 
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ΆΚΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
Συγγραφέας-Επικοινωνιολόγος 
Τηλ. 210 25 12 988 

 
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 

ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ 
ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΑΣ 

Υπάρχουν φορές που οι άνθρωποι 
παρεξηγούν ή δεν καταλαβαίνουν 
κάποια από τα σήματα που εσείς 
τους στέλνετε. Εάν νομίζετε ότι οι 
άλλοι άνθρωποι βλέπουν και ακούν 
το ίδιο πράγμα που εσείς βλέπετε 
και ακούτε για τον εαυτό σας, 
μάλλον κάνετε λάθος. Όπως οι 
έρευνες μας έχουν δείξει, η εικόνα 
σας ποικίλει ανάλογα με τον 
αποδέκτη της. Με άλλα λόγια, 
υπάρχουν κάποιες διαφορές 
ανάμεσα :   
(α) Στην εικόνα (σήματα)  που εσείς 
στέλνετε στους άλλους 
(β) Την εικόνα που οι άλλοι 
άνθρωποι πράγματι 
αντιλαμβάνονται και, 
(γ) την εικόνα που εσείς νομίζατε 
ότι στέλνετε στους άλλους 
Όταν υπάρχει διαφορά ανάμεσα 
στην εικόνα που εσείς νομίζετε ότι 
στέλνετε και την εικόνα που οι 
άλλοι άνθρωποι ουσιαστικά 
αντιλαμβάνονται, τότε μάλλον θα 
πρέπει να εξετάσετε σοβαρά τη 
βελτίωση της εικόνας σας. 

Ορισμένοι παράγοντες που 
επηρεάζουν αρνητικά την 
"εκπομπή" της σωστής  σας 
εικόνας προς τον έξω κόσμο, 
μπορεί να είναι :   
1. Το γεγονός ότι ίσως 
συγκρίνετε τον εαυτό σας με 
κάποιους άλλους ανθρώπους και 
αυτό κάνει να νιώθετε άσχημα, 
ειδικά στην περίπτωση που 
αντιληφθείτε ότι μειονεκτείτε σε 
σχέση με τα άτομα με τα οποία 
συγκρίνεστε. 2. Η υπερβολική 
αυστηρότητα με τον ίδιο σας τον 
εαυτό, σας αγχώνει και μειώνει 
την αυτοπεποίθησή σας. 3. Όταν 
προσπαθείτε να μιμηθείτε 
 
 
 

κάποιο πρόσωπο που θαυμάζετε. 
Τελικά μάλλον δεν θα καταφέρετε 
τίποτε περισσότερο παρά να γίνετε 
κακό αντίγραφο του ινδάλματός σας 
και να κάνετε τους άλλους να σας 
αντιμετωπίζουν με κάποιο 
σκεπτικισμό ή καχυποψία.  

4. Δε γνωρίζετε κι εσείς οι ίδιοι ποια 
είναι η πραγματική σας εικόνα. 
Όπως προηγούμενα ανέφερα, καλό 
θα ήταν να ζητάτε τη γνώμη 
κάποιων δικών σας ανθρώπων και 
παράλληλα να χρησιμοποιήσετε 
κάποια βοηθήματα για να 
εξακριβώσετε μόνοι σας ποια είναι 
η πραγματική σας εικόνα.  

5. Όταν δεχόμενοι διάφορες 
αντικρουόμενες επιρροές, στέλνετε 
και τα ανάλογα αντικρουόμενα 
σήματα, μπερδεύοντας την 
αντίληψη των συνανθρώπων σας 
για το άτομό σας. Όταν γνωρίζεσθε 
με κάποιον για πρώτη φορά, πρέπει 
να ξέρετε ότι τα Πέντε Πρώτα Λεπτά 
αυτής της επαφής ίσως είναι και τα 
κρισιμότερα όσον αφορά την 
ποιότητα και διάρκεια της σχέσης 
που θ' αναπτυχθεί ανάμεσα σ' εσάς 
και το άλλο άτομο. (Δεν 
χρησιμοποίησα τυχαία κεφαλαία 
γράμματα για τα "Πέντε Πρώτα 
Λεπτά" γιατί πραγματικά θεωρώ τη 
σπουδαιότητά τους υπέρτασης 
σημασίας στο χτίσιμο ανθρώπινων 
σχέσεων)  (δες αντίστοιχο 
κεφάλαιο). Τα πρώτα αυτά λεπτά 
αποτελούν την ουσία μιας 
συγκεκριμένης διαδικασίας η οποία 
έχει μια συγκεκριμένη σειρά, όπως 
αναφέρει η ψυχολόγος P. Davies. Η 
σειρά με την οποία οι άνθρωποι 
παρατηρούν τα χαρακτηριστικά των 
συνανθρώπων τους σε μια πρώτη 
επαφή είναι :   

(α) Χρώματα(β) Γένος 
(γ) Ηλικία (δ)    Μέγεθος 
(ε) Έκφραση προσώπου 
(στ) Επαφή με τα μάτια 
(ζ) Τα μαλλιά (η) Κατασκευή 
(θ) Ρούχα Αυτό μπορεί να 
μειώσει την κατανόησή σας για 
όλα τα πιο πάνω, είναι οι τυχόν 
επιρροές που θα δεχθείτε από 
κάποιες προκαταλήψεις που  
 
 
 

ίσως έχετε για κάτι από τα πιο 
πάνω. Παραδείγματος χάριν, 
κάποιοι άνθρωποι, αντιπαθούν 
ανθρώπους που έχουν κατσαρά 
μαλλιά. Αυτή τους η προκατάληψη 
"θολώνει" την κρίση τους και δεν 
τους  επιτρέπει να 
παρακολουθήσουν και 
απορροφήσουν το σύνολο της 
κατά τα άλλα  αξιόλογης εικόνας 
που τους εκπέμπει  το άτομο με το 
οποίο μόλις  έχουν γνωρισθεί. 
Κάποιοι άλλοι ψυχολόγοι έχουν 
χαρακτηρίσει αυτές τις 
ανθρώπινες προκαταλήψεις με την 
έκφραση "κόκκινα κουμπιά". 
Ορισμένοι άλλοι έχουν αποδείξει 
ότι τέτοιου είδους προκαταλήψεις 
όχι μόνο μειώνουν την οπτική μας 
αντίληψη, αλλά και την ακουστική 
μας ικανότητα. Γι' αυτό, καλό θα 
ήταν να μην επιτρέπετε στις 
προκαταλήψεις αυτές να μπαίνουν 
εμπόδιο ανάμεσα σ' εσάς και την 
επικοινωνία με τους 
συνανθρώπους σας, γιατί έτσι 
μπορεί να σας οδηγήσουν στα 
λάθος συμπεράσματα. Μιας άλλης 
μορφής προκατάληψη είναι το 
γεγονός ότι στους ανθρώπους 
αρέσουν οι όμοιοί τους. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο 
άνθρωπος σαν κοινωνικό ον του 
αρέσει  να συναναστρέφεται με 
άλλους ανθρώπους με τους 
οποίους έχει κάποια κοινά 
ενδιαφέροντα, ομοιότητες και 
επιδιώξεις. Στην περίπτωση που 
θέλετε να συναναστραφείτε με 
κάποιους που δεν σας μοιάζουν θα 
πρέπει να καταβάλετε κάποια 
προσπάθεια για να μοιάσετε εσείς 
σε αυτούς, χωρίς να χάσετε τη δική 
σας προσωπικότητα. Πάρτε για 
παράδειγμα τους πολιτικούς όταν 
επισκέπτονται την επαρχία και 
συνομιλούν με τους ανθρώπους 
της υπαίθρου. Αλλάζουν τελείως 
την εξωτερική τους εμφάνιση. 
Βγάζουν το σακάκι και τη γραβάτα 
τους, γυρίζουν τα μανίκια του 
πουκαμίσου τους κτλ. Ο λόγος που 
κάνουν κάτι τέτοιο είναι επειδή 
ξέρουν ότι θα γίνουν περισσότερο 
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αποδεκτοί στους άλλους ανθρώπους 
αν προσπαθήσουν να τους δείξουν 
ότι είναι σαν κι αυτούς, δηλαδή τους 
μοιάζουν ! Γι' αυτό και άνθρωποι που 
έρχονται σε επαφή με πολυπληθή 
ακροατήρια όπως είναι οι πολιτικοί, 
οι καλλιτέχνες κτλ. θα πρέπει πάντα 
να προσαρμόζουν την εξωτερική τους 
εμφάνιση με εκείνη του ακροατηρίου 
τους, στην περίπτωση που 
επιδιώκουν  να γίνουν αρεστοί. Σαν 
κανόνα θα πρέπει να αποφεύγετε τις 
ακρότητες και να θυμάστε ότι τα 
ρούχα σας πρέπει να συμβαδίζουν με 
την εικόνα που θέλετε να δώσετε και 
το συγκεκριμένο σκοπό της επαφής 
σας με τον άλλο άνθρωπο ή τους 
άλλους ανθρώπους.  
Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι, όπως οι 
έρευνες έχουν δείξει, το 55% της 
εντύπωσης που δίνουμε στους 
άλλους ανθρώπους για το άτομό μας, 
προκαθορίζεται από αυτό που 
βλέπουν. Άλλωστε ένα μεγάλο 
ποσοστό της τάξης του 87%   της 
ανθρώπινης κατανόησης γίνεται μέσα 
από την αίσθηση της όρασης, ενώ το 
υπόλοιπο 13% γίνεται μέσα από όλες 
τις υπόλοιπες αισθήσεις. Ο άνθρωπος 
καταλαβαίνει καλύτερα αυτό που 
βλέπει. Με άλλα λόγια, τα χρώματα, 
οι εκφράσεις του προσώπου, οι 
ευρύτερες κινήσεις και χειρονομίες 
σας παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην 
εικόνα που θα λάβει το άλλο άτομο 
για σας. Επίσης, ένα 38% από την 
εντύπωση που θα δώσουμε σε 
κάποιον τρίτο εξαρτάται από τα 
ηχητικά σήματα που θα λάβει. Αυτά 
μπορεί να είναι ο τόνος, ο ρυθμός, η 
καθαρότητα, η προσφορά και η 
ταχύτητα της ανθρώπινης φωνής. 
Άλλωστε δεν πρέπει να μας διαφεύγει 
το γεγονός ότι επειδή η συμπεριφορά 
είναι μεταδοτική , πολλοί άνθρωποι 
επηρεάζουν αρνητικά όχι τόσο από 
αυτά που λέει κάποιος αλλά από τον 
τρόπο που τα λέει και από την 
εξωτερική του εμφάνιση.  Πόσες και 
πόσες ανθρώπινες παρεξηγήσεις 
γίνονται καθημερινά όχι από αυτό 
που πραγματικά συμβαίνει αλλά από 
τον τρόπο που οι συνάνθρωποί μας 
ερμηνεύουν κάποιες  κινήσεις και 
χειρονομίες. 
Όταν έρχεστε σε επαφή με 
καινούργιους ανθρώπους, 

τους οποίους γνωρίζετε για πρώτη 
φορά, είναι λάθος να πιστεύετε ότι 
η αμέριστη προσοχή τους είναι 
πάντα στραμμένη επάνω σας. 
Έστω και αν αυτό είναι αλήθεια  
(που δεν είναι γιατί δεν είστε το 
επίκεντρο του κόσμου), μην 
αγχωθείτε ιδιαίτερα γιατί έτσι 
μόνοι σας θα κάνετε τη ζωή σας 
δυσκολότερη σε μια ήδη τεταμένη 
κατάσταση που εσείς έχετε 
δημιουργήσει. Ο κάθε άνθρωπος 
ενδιαφέρεται  πολύ περισσότερο 
για τον εαυτό του παρά για αυτούς 
που γνωρίζει. Επειδή και εσείς 
ενδιαφέρεστε μόνο για τον εαυτό 
σας, νομίζετε ότι οι άλλοι σας 
έχουν υπό το μικροσκόπιο.    Έτσι, 
την επόμενη φορά που θα 
βρεθείτε σε ένα περιβάλλον που 
αποτελείται από άγνωστους 
προσπαθήστε να μην χάνετε την 
ψυχραιμία σας και γίνετε νευρικοί 
αλλά επικοινωνήστε μαζί τους με 
ένα χαμόγελο και διατηρείστε μια 
φιλική οπτική επαφή, μέχρις ότου 
έλθετε σε λεκτική επικοινωνία μαζί 
τους. Μάθετε να ελέγχετε τις 
εσωτερικές σας αντιδράσεις σε 
τέτοιες καταστάσεις, γιατί 
διαφορετικά και εσείς βρίσκεστε 
σε δύσκολη θέση, ενώ ταυτόχρονα 
μπερδεύετε και τους άλλους 
ανθρώπους σχετικά με τη γνώμη 
που θα σχηματίσουν για το άτομό 
σας.    
Από το βιβλίο του :ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
για τον ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ και τον 
ΠΩΛΗΤΗ.          
 

ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ 

Το πιο αποτελεσματικό φάρμακο 
για την αντιμετώπιση της 
χοληστερίνης είναι τα...καρύδια 
σύμφωνα με Αυστραλούς 
ερευνητές. Μελέτη του 
πανεπιστημίου Γούλογογκ  της 
Νέας Ουαλίας κατέληξε στο 
συμπέρασμα πως όποιος 
καταναλώνει μια χούφτα καρύδια 
την ημέρα μειώνει σημαντικά το 
ποσοστό χοληστερίνης στο αίμα 
του , και κατ' επέκταση τον 
κίνδυνο καρδιακής πάθησης. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ  
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

Αν μετά τις κραιπάλες του φαγητού 
και του ποτού που συνήθως 
συνοδεύουν τις εορτές, 
αποφασίσατε να ακολουθήσετε τον 
δρόμο που θα σας εξασφαλίσει μια 
καλλίγραμμη σιλουέτα τότε καλό 
είναι  να γνωρίζετε ότι δεν είναι 

στρωμένος με ...αγκάθια.•Ξεκινήστε 
την ημέρα σας τρώγοντας κάτι 
χορταστικό και ελαφρύ όπως 
γιαούρτι με μούσλι και ένα ποτήρι 

χυμό. •Περιορίστε στο ελάχιστο την 
καφεϊνη που προκαλεί νευρικότητα 
με αποτέλεσμα να σας ανοίγει την 

πόρτα της όρεξης. •Επιλέξτε ένα 
ψάρι για το κυρίως  γεύμα. Είναι 
υγιεινό. Καλό είναι να γνωρίζετε ότι 
ο σολομός και ο τόνος είναι 
εξαιρετικά θρεπτικά ψάρια, 
περιέχουν μάλιστα και λιπαρά οξέα 
που βάζουν φρένο στην επιθυμία 
σας για τροφές που είναι πλούσιες 

σε υδατάνθρακες.   •Ξεχάστε το 
αλκοόλ και καταφύγετε στο νερό. 
Φροντίστε να πίνετε την ημέρα 
τουλάχιστον 1 λίτρο. Μην ξεχνάτε ότι 
κάνει καλό και στην επιδερμίδα σας. 

•Αθληθείτε. Αν δεν είστε φανατική 
με το γυμναστήριο τότε περπατάτε 
και φυσικά ξεχάστε το ασανσέρ και 
χρησιμοποιήστε τα σκαλοπάτια.   
 

ΤΑ ΣΑΡΚΩΣΗ ΧΕΙΛΗ ΠΑΝΤΑ  
ΓΟΗΤΕΥΟΥΝ... 

Τα σαρκώδη χείλη πάντα 
γοητεύουν και μαγνητίζουν τόσο 
τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. 
Όμως ακόμα και αν ανήκετε σε 
αυτή την κατηγορία θα πρέπει να 
προσέχετε κάποια πράγματα για 
να υπάρχει ισορροπία με το 
υπόλοιπο πρόσωπο. Μην κάνετε 
περίγραμμα στα  χείλη σας, γιατί 
δεν υπάρχει λόγος να ντα 
τονίσετε περισσότερο, αν όμως 
σας αρέσει προτιμήστε μια 
απαλή απόχρωση. Επιλέξτε 
ουδέτερες αποχρώσεις στο 
κραγιόν, όπως ροζ και μπεζ.  
Αν όμως θέλετε να τα βάψετε 
έντονα, καλύτερα 
χρησιμοποιήστε πινελάκι για να 
ελέγχετε την ποσότητα του 
κραγιόν. Χρησιμοποιήστε σε ματ 
υφή.   
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                 ΘΟΡΥΒΟΣ 
ΜΙΑ ΑΓΙΑΤΡΕΥΤΗ  ΠΛΗΓΗ 
Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΛΤΙΚΛΗΣ 
Ιατρός, Βιοπαθολόγος -  
Κλιν. Χημικός  
Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών                    
Ασφαλώς, μεταξύ των άλλων της 
καθημερινής ζωής του ανθρώπου, 
κυρίως δε του κατοίκου των 
μεγαλουπόλεων. Ο θόρυβος 
αποτελεί έναν από τους 
παράγοντες που ρυπαίνουν την 
ατμόσφαιρα με επιπτώσεις 
βλαβερές στην υγεία. 
Αστυνομικές διατάξεις υπάρχουν 
πάμπολλες, που αφορούν τόσο 
τις ώρες της κοινής ησυχίας αλλά 
και γενικότερα την μείωση της 
ηχορύπανσης. Το βέβαιο είναι ότι 
ελάχιστα ή ουδόλως, οι διατάξεις 
και οι παραινέσεις εφαρμόζονται. 
Δεν θα υπεισέλθουμε στα άρθρα 
των αστυνομικών διατάξεων, θα 
ασχοληθούμε όμως με την λέξη 
και την έννοια θόρυβος.  
Η χαώδης πολεοδομική 
ανάπτυξη, η ανορθόδοξη 
οργάνωση της βιομηχανικής 
παραγωγής, η υπέρμετρη αύξηση 
του αριθμού κυκλοφορούντων 
αυτοκινήτων, δικύκλων κλπ. η 
εγκατάσταση παραγωγικών 
δραστηριοτήτων όπως αυτών 
διασκέδασης και αναψυχής, 
επιτείνουν  το πρόβλημα 
"ηχητικής ρύπανσης". 
Ανατρέχοντας στις αρχές του 
20ου αιώνα, πληροφορούμαστε 
ότι ο διάσημος ερευνητής Robert 
Koch έγραψε σχετικά με τον 
θόρυβο, "θα φτάσει μια μέρα που 
ο άνθρωπος θα αγωνίζεται και 
κατά του θορύβου με την ίδια 
επιμονή που παλεύει με την 
χολέρα και την πανώλη". 
Δυστυχώς διαπιστώνουμε μεν την 
νίκην του ανθρώπου στον τομέα 
των ασθενειών στις αρχές όμως 
του 21ου αιώνα, όμως είμαστε 
αδύναμοι στην καταπολέμηση 
του θορύβου,  

δεν πρέπει δε να αγνοείται ότι οι 
θόρυβοι έχουν δυσμενή επίδραση 
τόσο στην ψυχική όσο και στην 
σωματική υγεία των κατοίκων. 
Κάθε μεταβολή της πίεσης του 
αέρα που έχει την δυνατότητα να 
προκαλέσει ερεθισμό του 
αισθητηρίου της ακοής και να γίνει 
αντιληπτός από τον άνθρωπο 
χαρακτηρίζεται ως "ήχος". Ως 
θόρυβος χαρακτηρίζεται ο 
ανεπιθύμητος, ο ενοχλητικός και 
γενικά δυσάρεστος για τον 
άνθρωπο  ήχος. Ο θόρυβος 
συνίσταται από ένα "σύμπλεγμα 
ηχητικών κυμάτων με απουσία ή 
με ελάχιστη περιοδικότητα΄'. 
Υποκειμενική είναι η αίσθηση για 
την ενόχληση που προκαλεί κάθε 
ηχητικό ερέθισμα.  
Κάθε θόρυβος χαρακτηρίζεται 
στην φυσική από δύο ιδιότητες, 
την συχνότητα και την ένταση. Η 
συχνότητα ορίζει τον "αριθμό των 
ολοκληρωμένων δονήσεων στην 
μονάδα του χρόνου, η δε μέτρησή 
της γίνεται σε κύκλους ανά 
δευτερόλεπτο ή Hertz (Hz)". Τις 
συχνότητες ο άνθρωπος 
αντιλαμβάνεται και αφομοιώνει 
συγκεκριμένο φάσμα ήχων που 
περιέχονται σε περιοχή 
συχνοτήτων από 16 έως 20.000 Hz. 
Οι πέραν των 20.000 Ηz ήχοι 
ονομάζονται "υπέρηχοι" ενώ 
"υπόηχοι"  είναι οι έχοντες 
συχνότητα κάτω των 16 Ηz.  Το 
ποσό της ηχητικής ενέργειας, που 
διέρχεται στην μονάδα του χρόνου 
από την μονάδα μιας επιφάνειας 
με την προϋπόθεση ότι αυτή 
βρίσκεται κάθετα στην ακτίνα 
μετάδοσης του ηχητικού κύματος, 
χαρακτηρίζεται ως "ένταση του 
ήχου"¨. Δια την μέτρηση κύματος 
χαρακτηρίζεται το "Decibel (dB)", 
που είναι λογαριθμική μονάδα, 
εκφράζει δε το επίπεδο της 
ηχητικής πίεσης.   
Η ιδιαιτερότητα του ibel (dB) ως 
λογαριθμικής μονάδας, είναι 

σημαντική στην εκτίμηση των 
ηχητικών επιπέδων στους 
χώρους εργασίας. Σε κάθε 
διπλασιασμό της ηχητικής 
έντασης έχουμε μια αύξηση 3dB 
του  ηχητικού επιπέδου. Ως 
παράδειγμα αναφέρουμε ότι το 
διπλάσιο των 90dB δεν είναι 180 
αλλά τα 93dB. Μετά την 
παράθεση των στοιχείων από την 
φυσική ως προς τα 
χαρακτηριστικά του ήχου, έχει 
σημασία να αναφερθούμε στην 
ανατομία και την φυσιολογία του 
αισθητηρίου της ακοής που είναι 
το αυτί (ους-ωτός). Το ους 
διακρίνεται σε τρια μέρη : α) Έξω 
ους (πτερύγιο και έξω 
ακουστικός πόρος). β) Μέσον ους 
(τύμπανο, οστάρια, ευσταχιανή 
σάλπιγγα), γ) Έσω ους (κοχλίας, 
ημικύκλιοι σωλήνες). Η διαδρομή 
των ηχητικών κυμάτων είναι η 
εξής : Από το πτερύγιο όπου 
συγκεντρώνονται, διέρχονται 
στην συνέχεια από τον 
εξωακουστικό πόρο και φθάνουν 
στην μεμβράνη του τυμπάνου. 
Στο σύστημα τυμπανική 
μεμβράνη και οστάρια (σφύρα, 
ακμών, αναβολέας, γίνεται η 
μετάδοση των δονήσεων στο 
έσω ους (λέμφος του κοχλία). 
Όργανο αντίληψης της ακοής 
είναι ο κοχλίας μέσω δε του 
οργάνου του Corti μετατρέπεται 
η μηχανική ενέργεια σε 
βιοηλεκτρική. Τα ακουστικά 
ερεθίσματα μεταφέρονται από 
το ακουστικό νεύρο στην 
ακουστική οδό. Αντιληπτά 
γίνονται όταν φθάνουν στον 
ακουστικό φλοιό του εγκεφάλου.  
Με όλα όσα αναφέρθηκαν 
συμπεραίνεται  ότι οι θόρυβοι 
πρέπει να μετρούνται, ως 
κατάλληλα όργανα θεωρούνται 
τα "ηχόμετρα".  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
Οι διάφοροι ήχοι μεταφέρονται 
εις το ους δια του αέρος, των 
υγρών, των στερεών, αλλά ποτέ 
στο κενό. Οι θόρυβοι επιδρούν  
στην υγεία με επιπτώσεις  
βιολογικές, ψυχολογικές, 
οικονομικές. Λίαν ισχυρός 
θόρυβος δυνατόν να προκαλέσει 
ρήξη του τυμπάνου του ωτός, ενώ 
παρατεταμένη έκθεση σε 
ισχυρούς θορύβους προκαλεί 
ελάττωση της ακουστικής 
οξύτητος.  
Η προστασία από τους θορύβους  
γίνεται με έλεγχο στην πηγή 
προέλευσης, την ελάττωση της 
μετάδοσης, την μείωση του 
χρόνου έκθεσης, με ιατρική 
παρακολούθηση, με χρήση μέσων 
προστασίας της ακοής 
(τοποθέτηση βύσματος στα ώτα) 
εκπαίδευση και ενημέρωση των 
εκτεθειμένων στους θορύβους.  
Οι δονήσεις προκαλούν βλάβη 
μαλακών μορίων του σώματος, 
των αγγείων των χεριών, των 
αρθρώσεων. πρέπει να 
λαμβάνεται πρόνοια με τεχνικά 
και ιατρικά μέσα για την πρόληψη 
βλαβών. Τα όργανα αυτά 
λειτουργούν με την συνδρομή 
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. 
Όργανα που προσδιορίζουν το 
σύνολο της ηχητικής ενέργειας 
που δέχεται ένα άτομο σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 
είναι τα "ηχοδοσίμετρα". 
Αναλύοντας το άρθρο μας, 
πιστεύουμε ότι η αντιμετώπιση 
της ηχορύπανσης μόνον με την 
ανθρώπινη ευαισθησία την 
διαπαιδαγώγηση και την παιδεία 
αλλά και την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων, θα δώσει 
θετικά αποτελέσματα.  

Ο θόρυβος μάστιγα του σύγχρονου 
κόσμου είναι η αιτία για 
πάμπολλες διαταραχές του 
οργανισμού που εκδηλώνεται 
εκτός των άλλων με πονοκέφαλο, 
με ζαλάδες, με νευρικότητα, με 
ευερεθιστότητα.  
Και να μην λησμονούμε, η πολύ 
δυνατή μουσική μπορεί να 
καταστρέψει την ακοή, η δε ακοή 
δεν μας χρησιμεύει μόνο να 
πιάνουμε τους ευχάριστους τόνους 
της ζωής, αλλά μας προφυλάσσει 
και από απρόβλεπτους κινδύνους. 
Αξίζει τον κόπο να φροντίσουμε τα 
αυτιά μας.     
Μουσική και θόρυβος  λοιπόν, 
είναι ένα θέμα με το οποίο έχει 
ενδιαφέρον να κλείσει το άρθρο 
μας. Ο Εμίλ Βυχερμόλ στην 
"Ιστορία της μουσικής" γράφει το 
εξής ενδιαφέροντα : "Η μουσική 
συνοψίζει πράγματι τους 
θριάμβους της τέχνης πάνω στα 
πεζότερα στοιχεία της καθημερινής 
μας ζωής. Κάνει πιο ελαφρές και 
εξευγενίζει τις επίγειες σκλαβιές 
μας. Χάρη σε αυτήν ο χρόνος, ο 
χώρος, η διάρκεια, η κίνηση, η 
σιωπή και ο ήχος βρίσκονταν 
πειθαρχημένα, εξιδανικευμένα, 
πνευματοποιημένα και 
μεταμορφωμένα σαν από θαύμα". 
Η πιο πάνω άποψη για την 
μουσική κατ' αρχήν φαντάζει 
σωστή. Ίσως ο τομέας της μουσικής 
ψυχαγωγικής δραστηριότητας να 
είναι μοναδικός κατά πολλές 
έννοιες, αλλά μοναδική είναι και η 
ικανότητά μας  να ακούμε. Να 
ακούμε βέβαια σε στάθμες 
χαμηλές dB. Τα ηχητικά όμως 
συστήματα που είναι 
εγκατεστημένα σε χώρους 
αναψυχής, κέντρα διασκέδασης, 
εκπέμπουν ήχους που οι στάθμες 
πολλές φορές υπερβαίνουν το 
120dB. 

Οι μόνιμοι θιασώτες μουσικών 
εκδηλώσεων τις οποίες 
χαρακτηρίζει υψηλότερο ηχητική 
ένταση θα οδηγήσει σε 
προβλήματα που σχετίζονται με 
την ακουστική τους ικανότητα. 
Μελέτη που έγινε στην 
Φιλανδία, το 41% των μουσικών 
αντιμετώπισαν προσωρινές 
εμβοές μετά από την ομαδική 
δοκιμή της ορχήστρας τους, ενώ 
το 18% μετά την ατομική τους 
δοκιμή. Η μείωση της 
ακουστικής ικανότητας και η 
εμβοή εμφανίζονται 
συνδυαστικά σε πολλούς 
μουσικούς ύστερα από πολλά 
χρόνια έκθεσης τους σε μουσική 
υψηλής έντασης. Βέβαια, 
αναφερόμενοι στους μουσικούς, 
τις βλάβες της ακοής δυνατό0ν 
να χαρακτηρίσουμε ως 
επαγγελματική πάθηση. 
Δυστυχώς, οι ίδιες επιπτώσεις 
στην υγεία ισχύουν και για τους 
θαμώνες των νυκτερινών 
κέντρων. Ας το έχουμε υπ' όψιν 
μας. καλή και απαραίτητη η 
διασκέδαση αφού "βίος 
ανεόρταστος μακρά οδός 
απανδόχευτος", αλλά και 
"Μηδέν άγαν. Παν μέτρο 
άριστον".  
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Θα αρχίσουν και πάλι για τα 
ΜΕΛΗ CIDESCO  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2022 
 
 

Πλήρωσε την συνδρομή σου 
ΤΩΡΑ 50 € ετησίως 

για να μπορείς να τα 
παρακολουθήσεις 

 
Τηλ. 210 95 87 412 
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 

Marketing Consultant -  Εισηγητής 
Σεμιναρίων 
facebook.com/beautytherapyman
agement  
https://beautytherapymanagemen
t.blogspot.com 
e-mail: vasgalanis@gmail.com 
Mob.: 6980 558496 
 
Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA, 
ΣΤΗΝ GOOGLE & Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑ 
SOCIAL MEDIA  
Το να χτίσετε σωστά την εικόνα 
σας και πιο συγκεκριμένα την 
εικόνα του Κέντρου σας με ένα 
επαγγελματικό λογαριασμό μέσα 
από τα social media, είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας επιτυχίας. 
Αφιερώνω λοιπόν το άρθρο μου 
ακριβώς σε αυτό. Ελπίζω να 
αποτελέσει για εσάς ένα δρόμο 
προς την επιτυχία.                                       
Αν ακολουθήσετε τις συμβουλές 
μου όπως και δεκάδες άλλοι 
πελάτες μου, είμαι σίγουρος ότι θα 
επιτύχετε να εδραιώσετε το brand 
σας στην τοπική αγορά που 
δραστηριοποιείστε. Για να 
αποδώσει η παρουσία σας και στη 
συνέχεια η διαφήμισή σας στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
απαιτείται αποτελεσματική 
χρησιμοποίησή τους, έτσι ώστε να 
αναπτύξετε το Κέντρο Αισθητικής 
σας. 
 ΠΩΣ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 
ΣΤΙΓΜΑ 
Ως Ιδιοκτήτρια ενός Κέντρου 
Αισθητικής για να το επιτύχετε, 
πρέπει να καταφέρετε να δώσετε 
το προσωπικό σας στίγμα. Την 
ταυτότητα και το DNA του Κέντρου 
σας, τις αξίες σας και τα 
πλεονεκτήματά σας. 
 
 
 

Όλα εκείνα τα στοιχεία που 
διαφοροποιούν το δικό σας Κέντρο 
Αισθητικής από ένα “άλλο” που 
μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση 
μόλις μερικά μέτρα από το δικό σας.  
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ  
Πως να τα επιτύχετε όλα αυτά μέσα 
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 
Πως θα μοιραστείτε τελικά τη δική 
σας μοναδική ταυτότητα και τη δική 
σας ιστορία στο χώρο; Το 
ζητούμενο, δηλαδή πως θα 
δημιουργήσετε νέους πελάτες;  
Με την πολύχρονη εμπειρία μου στο 
Marketing & την Διαφήμιση 
δεκάδων Κέντρων Αισθητικής 
πανελλαδικά που μου έχουν 
εμπιστευθεί την προβολή τους και 
τη διαχείριση των social media, 
πιστεύω ότι το άρθρο μου θα 
φωτίσει πολλές πτυχές και θα σας 
προσφέρει τις κατάλληλες 
απαντήσεις.  
ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΤΕ 
ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA & ENA 
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ; 
Που θα εστιάσετε λοιπόν; Τι είδους 
μηνύματα θα μοιραστείτε; Αρχικά 
να ξεκαθαρίσω ότι κάθε μέσο είναι 
διαφορετικό και το κοινό του έχει 
διαφορετικές τάσεις, συμπεριφορές 
και δραστηριότητες σε αυτό. Κάθε 
μέσο έχει διαφορετική διείσδυση με 
διάφορες παραμέτρους, 
διαφορετικές τυπολογίες χρηστών 
και τα δικά του χαρακτηριστικά. Την 
βαθιά γνώση του κάθε μέσου, την 
εξασφαλίζει η πρόσβαση σε 
επιστημονικές και αξιόπιστες 
έρευνες για τα Social Media και όχι 
οι "υποθέσεις". Και η απόφαση για 
το που θα εστιάσουμε εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από αυτό. Και όταν 
μοιράζεστε σωστά όλα εκείνα τα 
στοιχεία που είναι σημαντικά για το 
κοινό σας, η επιτυχία είναι 
μονόδρομος. Πράγματι εκεί έξω στα 
social media, υπάρχουν χιλιάδες 
άνθρωποι που θα μπορούσαν να 
είναι δυνητικοί πελάτες σας.  
ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΏ & ΣΤΗΝ GOOGLE ή 
ΜΟΝΟ ΣΤΟ FACEBOOK/ 
INSTAGRAM; 
 
 
 

Να σας απαντήσω ότι ειδικά αν 
διαθέτετε web site είναι απαραίτητα 
και τα δύο (ειδικά η διαφήμιση στην 
Google), και μπορούν να 
αξιοποιηθούν στρατηγικά μέσα στο 
πλαίσιο ενός προκαθορισμένου 
budget. Να ξεκαθαρίσω ότι όταν 
διαφημιζόμαστε μέσω Facebook & 
Instagram πρακτικά γινόμαστε εμείς 
δημιουργοί επιθυμίας για τις 
υπηρεσίες μας, για το λόγο αυτο η 
προβολή μας χρειάζεται να γίνεται 
από έναν ειδικό. Σαν διαφημιζόμενοι 
μέσω Google, αξιοποιούμε κάτι πολύ 
σημαντικό, τις αναζητήσεις των 
χρηστών για αυτό και η προβολή μας 
και εκεί είναι απαραίτητη.  
ΠΟΣΑ POST ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ; ΜΗΠΩΣ 
ΚΟΥΡΑΣΩ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΟΥ; 
Άλλος ένας μύθος, που 
“καλλιεργείτε” κυρίως από την 
αδυναμία κάποιων Κέντρων 
Αισθητικής να “παράγουν” 
περιεχόμενο καθημερινά, οπότε 
καταφεύγουν για να ηρεμήσουν σε 
αυτή την εκδοχή, που στην πράξη,  
τους απομακρύνει από το κοινό 
τους. Τα Social Media λοιπόν είναι 
ένα μέσο, η παρουσία μας εκεί θέλει 
περιεχόμενο καθημερινά, θέλει 
συχνότητα και επικοινωνιακή 
“πίεση” για να επιτύχουμε τους 
στόχους μας. Έχετε ποτέ σκεφτεί τι 
είναι αυτό που παρακινεί τους 
πελάτες να επισκεφτούν ένα Κέντρο 
Αισθητικής ή να επικοινωνήσουν με 
αυτό μέσα από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης; Πως το δικό σας Κέντρο 
Αισθητικής τους βοηθά να επιτύχουν 
τους στόχους τους; 
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Πως αλλάζετε την εικόνα τους, την 
εμφάνισή τους και τη ζωή τους; Μόνο 
όταν μοιράζεστε σωστά περιεχόμενο 
μπορείτε να δημιουργήσετε τους 
επόμενους πελάτες σας.  
ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ; 
Αναμφίβολα το Facebook έχει τη 
μεγαλύτερη διείσδυση έναντι του 
Instagram, αν θελήσουμε να το 
αξιολογήσουμε με αριθμητικά 
δεδομένα. Το Instagram έχει 
μεγαλύτερη διείσδυση σε νεανικά 
κοινά, αλλά παράλληλα και σε αυτά 
δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το 
Facebook. Ειδικά αν οι υπηρεσίες μας 
απευθύνονται σε ένα κοινό των 30+. 
Ουσιαστικά δηλαδή ένα Κέντρο 
Αισθητικής χρειάζεται και τα δύο, 
αλλά θα πρέπει να τα αξιοποιήσει με 
διαφορετικό τρόπο. 
Να διευκρινίσω ότι δεν έχουν όλα τα 
μέσα ενδιαφέρον για τα Κέντρα 
Αισθητικής ή έχουν ανάλογα με τις 
συνθήκες. Π.χ. μια Αισθητικός, 
Ιδιοκτήτρια Κέντρου Αισθητικής που 
έχει αποφασίσει να εργάζεται μόνη 
της ως ελεύθερη επαγγελματίας χωρίς 
προσωπικό, ενδεχομένως δεν 
χρειάζεται αρχικά εκπροσώπηση στο 
LinkedIn, και περιεχόμενο γι αυτό. 
Από την άλλη, δεν αρκεί μόνο να 
διαθέτουμε ένα λογαριασμό σε ένα 
μέσο. Από τη στιγμή που είμαστε σε 
ένα μέσο, θα πρέπει να έχουμε 
διαρκή και κατάλληλη παρουσία σε 
αυτό και συνεχή επαφή και 
επικοινωνία με το κοινό του, για να 
χτίσουμε σχέση μέσα από αυτό.  
Απαιτείται λοιπόν το κατάλληλο 
περιεχόμενο, συχνότητα στην 
επικοινωνία, κατάλληλο mix 
θεματικών σε ότι αφορά τα post και 
 
 
 

ολοκληρωμένη επικοινωνιακή και 
εμπορική προβολή των υπηρεσιών 
του Κέντρου. Πολλά Κέντρα 
Αισθητικής, δεν αξιολογούν σωστά τα 
Social Media και δεν τα χειρίζονται 
σωστά. Π.χ. το You Tube έχει 
καταπληκτική διείσδυση, όμως 
πολλές ιδιοκτήτριες, αν ανεβάζουν 
video,  περιορίζουν τα video μόνο 
στην IGTV του Instagram. Θα 
μπορούσαν όμως να δημιουργήσουν 
ένα δικό τους κανάλι για να 
ανεβάζουν video στο You Tube, π.χ. 
ελκυστικά video από τους 
προμηθευτές τους με τα μηχανήματα 
που χρησιμοποιούν, video με 
καλλυντικές θεραπείες από τους 
προμηθευτές τους, θεραπείες στο 
Ινστιτούτο, παρουσιάσεις τους, 
κ.α.Ακόμη επειδή ένα Κέντρο 
Αισθητικής, δεν μπορεί να 
υποστηρίξει στρατηγικά την 
παρουσία του σε όλα τα διαθέσιμα 
Social Media, θα πρέπει να τα 
αξιολογήσει σωστά με τη βοήθεια 
ενός εξειδικευμένου Συμβούλου 
Marketing, δηλαδή σε ποια θα 
επεκταθεί και γιατί. Ένα Κέντρο 
Αισθητικής θα πρέπει να γνωρίζει ότι 
είναι πολύ σημαντικό να χτίσει σχέση 
με το κοινό του μέσα από το 
περιεχόμενο που δημοσιεύει. Το 
Περιεχόμενο είναι ο "Βασιλιάς" στα 
Social Media. 

 
Επιπλέον κάθε μέσο έχει τις δικές του 
δυνατότητες που παίζουν σημαντικό 
ρόλο στο Digital Marketing. Από ποιο 
μέσο π.χ. θα προωθήσεις ένα Event ή 
όταν θέλεις μέσω post να στρέψεις 
το κοινό σου σε κάποια σελίδα; Για 
παράδειγμα το Instagram μας 
περιορίζει στην τοποθέτηση ενός και 
μόνου link στο bio και δεν 
υποστηρίζει link στις δημοσιεύσεις. 
 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΣΙΣΗ 
ΣΤΑ SOCIAL MEDIA; 
H παρουσία και μόνο μέσα από ένα 
επαγγελματικό λογαριασμό, μια 
επαγγελματική σελίδα, ναι δεν 
αρκεί. Σαφώς χρειάζεται και η 
χορηγούμενη διαφήμιση και η 
αξιοποίηση όλων των εργαλείων 
που μας προσφέρει η κάθε 
πλατφόρμα, με την κατάλληλη 
πάντα στόχευση κοινού με πολλές 
παραμέτρους. Πάντα στο πλαίσιο 
μιας στρατηγικής επικοινωνίας και 
με τα κατάλληλα μηνύματα. 
Ανάλογα με τους στόχους και το 
budget, θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε και τα 
κατάλληλα εργαλεία Διαφήμισης 
στη συνέχεια για να 
δημιουργήσουμε ζήτηση για  
τις υπηρεσίες μας, πάντα με τα 
κατάλληλα μηνύματα. Το γεγονός 
αυτό άλλωστε, σε επίπεδο 
ανταγωνισμού, εξηγεί και το γιατί 
πολλά ίδιου μεγέθους Κέντρα 
Αισθητικής, που απευθύνονται ως 
brands σε μια τοπική αγορά, 
κινούνται πιο αποτελεσματικά σε 
τζίρους και κέρδη από κάποια άλλα 
ενδεχομένως στην ίδια περιοχή. 
Σημαντικό στοιχείο εδώ αποτελεί 
επίσης η σωστή διαμόρφωση του 
προυπολογισμού διαφήμισης που 
θα διαμορφώσει ένα Κέντρο 
Αισθητικής. Συμπερασματικά 
λοιπόν, να επισημάνω ότι το κάθε 
μέσο θέλει το δικό του τρόπο 
προσέγγισης, ξεχωριστά post και 
κατάλληλα μηνύματα, γιατί κάθε 
μέσο έχει διαφορετικό 
"χαρακτήρα", απευθύνεται σε 
διαφορετικό κοινό, χρειάζεται 
διαφορετικό "ύφος" και έχει 
διαφορετικούς κανόνες και 
"τεχνικά χαρακτηριστικά". Π.χ. τα 
hashtags δεν είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση στο Facebook είναι 
όμως απαραίτητη προϋπόθεση στο 
Instagram για πολλούς λόγους, 
αλλά θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν και σωστά, όπως 
επίσης και τα emojis. Επιπλέον αν 
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δεν κινηθούμε διαφημιστικά μέσα από 
τα Social Media, χάνουμε μια μεγάλη 
ευκαιρία για την ανάπτυξη του Κέντρου 
μας και την προσέγγιση των επόμενων 
νέων πελατών μας; 
ΠΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ; 
Όπως ανέφερα τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης είναι πολλά, και μια τέτοια 
προσέγγιση θα ξέφευγε από τις 
δυνατότητες που έχω στο πλαίσιο ενός 
άρθρου. Θα δείτε όμως παρακάτω μια 
μικρή περιγραφή για την πλατφόρμα 
του Instagram και μερικές συμβουλές 
για το πως να το αξιοποιήσετε. 
ΤΟ INTAGRAM ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 
Πάνω από 1 Δισ. Χρήστες το 
Χρησιμοποιούν. Είναι αρκετά 
δημοφιλές στις νεαρές ηλικίες ακόμη 
και στα 16+. Το 60% των χρηστών 
ηλικίας 18 - 29 ετών χρησιμοποιούν το 
Instagram. Η διείσδυσή του σε ηλικίες 
30-49 κυμαίνεται στο 34% περίπου και 
21% σε ηλικίες άνω των 50+. Να 
γνωρίζετε ότι ο μέσος χρήστης του 
Instagram αφιερώνει 15 λεπτά την 
ημέρα. 
Αποτελεί ένα μέσο για να μοιράζεστε 
κυρίως Photos & Video εύκολα και με 
ταχύτητα με τη χρήση του κινητού σας. 
Είναι ένα εργαλείο προώθησης της 
επιχείρησής σας με μοναδικό προφίλ 
και δυνατότητα διαφημίσεων. Δεν θα 
αναφερθώ σε αυτό το άρθρο στα 
Instagram Ads δεδομένου ότι μια 
Αισθητικός, δεν γνωρίζει τα απαραίτητα 
τεχνικά στοιχεία και κυρίως δεν 
γνωρίζει πως λειτουργεί μια 
διαφημιστική καμπάνια και τον 
κατάλληλο τύπο διαφήμισης κάθε 
φορά.  
Για να έχετε λοιπόν μια επαγγελματική 
παρουσία, προυπόθεση αποτελεί η 
μετατροπή του προφίλ της επιχείρησής 
σας σε Business Profile.  
Η δημιουργία επαφών στο Instagram 
είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η σωστή 
στρατηγική είναι να χρησιμοποιήσετε 
πέραν των άλλων και μοναδικά 
hashtags που συνδέονται με το Κέντρο 
σας, τους επιχειρηματικούς σας 
στόχους και τη στρατηγική marketing.  
Τα hashtags είναι επί της ουσίες 

ετικέτες που οργανώνουν πρακτικά 
κοινό περιεχόμενο στις 
αναζητήσεις. Θα αναφερθώ πιο 
κάτω σε αυτό γιατί κατά την άποψή 
μου είναι το πιο σημαντικό. 
Αναζητώντας λοιπόν σχετικά 
hashtags οι χρήστες βρίσκουν 
προφίλ που τους ενδιαφέρουν. 
Προσθέτοντας tags στα Post με 
σχετικά hashtags, μπορούν οι άλλοι 
χρήστες να ανακαλύψουν όλα αυτά 
που εσείς κοινοποιείτε. 
Το Instagram είναι ένα μέσο που 
συνδέεται με το lifestlyle και επι της 
ουσίας σημαντικό στοιχείο είναι η 
φωτογραφία και το video που 
κοινοποιείτε και πολύ λιγότερο το 
κείμενο (copy). 
Eίναι ένα πολύ καλό μέσο για να 
παρουσιάσετε το δικό σας 
“επαγγελματικό” lifestyle για να 
αποτυπώσετε τα επαγγελματικά 
σας ταξίδια σε εμπορικές εκθέσεις, 
τη συμμετοχή σας σε σεμινάρια, 
events του κλάδου ή του 
Ινστιτούτου σας, περιποιήσεις και 
αφήγημα για προϊόντα ή υπηρεσίες 
τα οποία θέλετε να προωθήσετε, 
επαγγελματικές παρουσιάσεις 
προϊόντων/ θεραπειών, προβολή 
της ομάδας σας, φωτό από την 
εργασία, φωτό με πελάτες σας, 
εσωτερικούς χώρους, μηχανήματα 
και υπηρεσίες/ θεραπείες, κ.α.  
Αν επιλέγετε ως εργαλείο τη 
φωτογραφία, να γνωρίζετε ότι δεν 
χρειάζεται μεγάλο κείμενο. Αυτό 
που μετράει είναι η εικόνα και 
λιγότερο ο “λόγος”. Ακόμη και 125 
χαρακτήρες με ένα δυνατό τίτλο/ 
κείμενο είναι πολλές φορές πιο 
αποτελεσματικοί.  

 

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό 
λοιπόν αρχικά να αποφασίσετε για 
τα hashtags που θα εκφράζουν το 
Ινστιτούτο σας, το χαρακτήρα και 
το dna της επιχείρησής σας, τις 
αξίες σας και θα είναι απόλυτα 
εξατομικευμένα. Κάθε φορά που 
μοιράζεστε περιεχόμενο σκεφτείτε 
πέρα από τα δικά σας μοναδικά 
hashtags, εν συνεχεία  ποια ακόμη 
ταιριάζουν καλύτερα σε αυτό που 
θέλετε να προωθήσετε, και κυρίως 
σε αυτά που εσείς πρεσβεύεται.  

 

 

Γ Ι Ν Ε   ΚΑΙ   Ε Σ Υ  
ΜΕΛΟΣ 

 

ΤΩΡΑ 
 

ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

ετοιμάζει η CIDESCO 
για το  2022 

 
www.cidescohellas.gr 

210. 95 87 412 
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ 

ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΜΠΟΥΡΙΝΟ 

ΕΓΙΝΕ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021   

 

 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 

την τελευταία Κυριακή του 

Σεπτεμβρίου26/09/2021 έγινε η 

καθιερωμένη  ετήσια τελετή του 

Μακεδονικού Αγώνα στο χώρο 

του Μουσείου με συμμετοχή 

Αρχών και λαού. Στον χώρο του 

Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 

όπου βρίσκεται η 

αναπαλαιωμένη εκκλησία του 

Αγίου Νικολάου που χτίσθηκε το 

1859 έγινε η επανάσταση της 

Ελιμειας το 1878 εναντιον της 

συνθήκης του Αγίου Στεφάνου 

(19 Φεβρουαρίου 1878)  Εδώ οι 

καπεταναίοι της Δυτικής 

Μακεδονίας, οι οπλαρχηγοί, οι 

προύχοντες, οι ρασοφόροι, 

επώνυμοι και ανώνυμοι 

άνθρωποι του λαού, πάνω από 

πεντακόσιοι, άδραξαν τα όπλα και 

ύψωσαν τα φλάμπουρα και 

σχημάτισαν στο όνομα του 

έθνους  την προσωρινή 

Κυβέρνηση της εν Μακεδονία 

επαρχίας Ελιμειας, 

 

 

 

 

που εκλέχθηκε <υπό πάντων των 

συν επαρχιωτών> με πρόεδρο τον 

Κοζανίτη Προύχοντα Ιωάννη  

Γκοβενταρο  και Γενικό Γραμματέα 

το φλογερό δάσκαλο από την 

Αχρίδα, Καστοριανό Αναστάσιο 

Πηχεών. Ο Μητροπολίτης Κοζάνης 

Ευγένιος ευλόγησε τον ξεσηκωμό 

και ο πολέμαρχος Ιωσήφ Λιάτης 

παράταξε 500 εθελοντές με 

προοπτική να τους 

πενταπλασιάσει. 

 

 

Δίκαια θεωρήθηκε η επανάσταση 

στο Μπουρινο προάγγελος της 

Λευτεριάς των Ελλήνων του Βορρά 

και το έτος 1878 ως ορόσημο 

ιστορικό. Και ο Μπουρινος τόπος 

ιερός και διατηρητέος, πανάξιος να 

αφιερωθεί στη μνήμη των επι 

αιώνες αγωνισθέντων Μακεδόνων.  

Κόσμημα του τόπου το Μουσείο 

αυτό έγινε με πρωτοβουλία του 

Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών 

Ν. Κοζάνης με Αρχιτεκτονικά 

σχέδια και επίβλεψη των εργασιών 

του Αρχιτέκτονα Πολυνείκη Αγγέλη 

με δωρεές διαφόρων ευεργετών 

και με δαπάνες της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Κοζάνης μετά το 

έτος 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κος ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 
Αρχιτέκτων 

Πρόεδρος Συνδέσμου 
Γραμμάτων & Τεχνών 

 Ν. Κοζάνης 
 

 

 

 

 


