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«Δίζαη γπλαίθα. Δίζαη δύλακε!»
Γσξεάλ δηαδηθηπαθά βησκαηηθά εξγαζηήξηα ζε όιε ηελ Διιάδα.
Τν επηηπρεκέλν πξόγξακκα ηεο Novartis Hellas, γηα ηελ νιηζηηθή ππνζηήξημε ησλ
γπλαηθώλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ, επαλέξρεηαη αλαλεσκέλν θαη δηαδηθηπαθό, δίλνληαο
δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε γπλαίθεο από θάζε γσληά ηεο Ειιάδαο.
7 Δεθεκβξίνπ 2020 έσο 28 Φεβξνπαξίνπ 2021
Εγγξαθέο ζην www.eventora.gr/dynami

Αζήλα, 20 Ννεκβξίνπ 2020 –Σηελ επνρή πνπ δηαλύνπκε νη ηζνξξνπίεο έρνπλ αιιάμεη θαη
ελώ ληώζνπκε ηελ αλάγθε λα είκαζηε δίπια ν έλαο ζηνλ άιινλ πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε
θνξά, είλαη απαξαίηεην λα είκαζηε ζε απόζηαζε γηα λα παξακείλνπκε αζθαιείο. Τν
πξόγξακκα «Δίζαη γπλαίθα. Δίζαη δύλακε!» ζπλερίδεη θαη θέηνο λα αληιεί έκπλεπζε από ηηο
γπλαίθεο πνπ λνζνύλ ή έρνπλ λνζήζεη από θαξθίλν ηνπ καζηνύ, πξνζαξκόδεηαη ζηα λέα
δεδνκέλα θαη επαλαζρεδηάδεηαη, ώζηε νη ζπκκεηέρνπζεο λα κπνξέζνπλ λα ην
παξαθνινπζήζνπλ δηαδηθηπαθά, όπνπ θη αλ βξίζθνληαη, από ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπο.
Σηόρνο είλαη, κέζα από ηα δσξεάλ δηαδηθηπαθά βησκαηηθά εξγαζηήξηα, κε βαζηθό άμνλα
ηελ ηέρλε θαη ηελ έθθξαζε, θακία γπλαίθα λα κε ληώζεη κόλε θαη απνκνλσκέλε ζε απηήλ ηε
δύζθνιε πεξίνδν.
Σν πξόγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη ππό ηελ αηγίδα ηεο Δηαηξείαο Ογθνιόγσλ
Παζνιόγσλ Διιάδνο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε
Καξθίλν Μαζηνύ, ηνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ Ν. Θεζζαινλίθεο
θαη ηνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ Ν. Αραΐαο «Άικα Εσήο».
Οη εγγξαθέο έρνπλ μεθηλήζεη θαη νη ελδηαθεξόκελεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δειώζνπλ
ειεθηξνληθά ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα από ηηο 20 Ννεκβξίνπ.
Η θπξία Άλλα Μνπξίθε, Τπεύζπλε Δπηθνηλσλίαο ζην ηκήκα Ογθνινγίαο ηεο Novartis
Hellas αλέθεξε ζρεηηθά: «Μόλν ην 2019, ε πξσηνβνπιία ηεο Novartis Hellas «Είζαη γπλαίθα.
Είζαη δύλακε!» πξνζέθεξε 300 ώξεο ζεκηλαξίσλ θαη είρε γηα αθόκα κηα θνξά κεγάιε
απνδνρή, κε πεξηζζόηεξεο από 150 ζπκκεηέρνπζεο κόλν από ηελ Αζήλα. Ήδε νη ζπλνιηθέο
ζπκκεηνρέο, από ηόηε πνπ μεθίλεζε ην πξόγξακκα, μεπεξλνύλ ηηο 550 ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε
θαη Πάηξα. Μπξνζηά ζηα εκπόδηα πνπ καο βάδεη ε παλδεκία εκείο απνθαζίζακε λα
δπλακώζνπκε αθόκα πεξηζζόηεξν θαη ράξε ζηε ζεξκή ππνζηήξημε θαη επειημία ησλ
ζπλεξγαηώλ καο, λα αλνίμνπκε ηα θηεξά ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα γίλεη παλειιαδηθό. Τα
ελζαξξπληηθά ζρόιηα ησλ γπλαηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ πέξζη ζην πξόγξακκα κάο επηβεβαίσζαλ
όηη όρη απιά δελ πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε, αιιά λα ζπλερίζνπκε κε αθόκα κεγαιύηεξε
«θόξα». Πιένλ, κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα ζεκηλάξηα γπλαίθεο πνπ, ιόγσ απόζηαζεο,
δε ζα είραλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ θαη απηό είλαη κηα κεγάιε επθαηξία ώζηε λα
δηεπξπλζεί ε δπλακηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο».
«Η παλδεκία κάο έρεη επεξεάζεη όινπο ηόζν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο όζν θαη ζηελ
ςπρνινγία καο. Γηα ηηο εππαζείο νκάδεο, ζηηο νπνίεο αλήθνπλ θαη όζνη έρνπλ λνζήζεη ή
λνζνύλ από θαξθίλν, ην social distancing είλαη απαξαίηεην γηα λα ζσξαθηζηνύλ όζν κπνξνύλ
από ηνλ ηό – θάηη πνπ κπνξεί λα επηθέξεη αθόκα κεγαιύηεξε επίπησζε ζε ςπρνινγηθό
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επίπεδν. Με ηα digital βησκαηηθά εξγαζηήξηα θάζε γπλαίθα απνθηά ην δηθό ηεο ειεθηξνληθό
‘’παξάζπξν’’ ζηνλ θόζκν: κνηξάδεηαη ηηο εκπεηξίεο ηεο, αλαθνπθίδεηαη θαη απνθηά ηελ αίζζεζε
ηνπ αλήθεηλ, ε νπνία ηώξα είλαη πην ζεκαληηθή από πνηέ. Τα εξγαζηήξηα απηά ιεηηνπξγνύλ
ππνζηεξηθηηθά γηα ηελ θάζε γπλαίθα, πνπ λνζεί ή έρεη λνζήζεη από θαξθίλν ηνπ καζηνύ θαη κε
εξγαιεία ηελ ηέρλε θαη ηελ απηνέθθξαζε πξνζθέξνπλ κηα ςπρηθή αλάηαζε, κηα αζπίδα
αηζηνδνμίαο ζηε κάρε κε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ» αλέθεξε ν θ. Ησάλλεο Μπνπθνβίλαο,
Παζνιόγνο-Ογθνιόγνο, πξόεδξνο ηεο Δηαηξείαο Ογθνιόγσλ Παζνιόγσλ Διιάδνο.
Η θπξία Κιενπάηξα Γαβξηειίδνπ Πξόεδξνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ
Μαζηνύ «Άικα Εσήο» θαη εθπξόζσπνο ησλ 3 ζπιινγώλ «Άικα Εσήο» ππνγξάκκηζε
όηη «ζε πεξηόδνπο δύζθνιεο, όπσο απηή πνπ όινη βηώλνπκε, έλλνηεο όπσο ε ζπληξνθηά, ε
ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαζώο θαη ην αθκαίν εζηθό απνθηνύλ άιιε αμία. Φέηνο, ην
πξόγξακκα ‘’Είζαη γπλαίθα. Είζαη δύλακε!’’ θάλεη ην δηθό ηνπ ‘’άικα’’, αλεβάδεη ηαρύηεηα θαη
δίλεη κηα αλάζα αηζηνδνμίαο ζε αζζελείο από όιε ηελ Ειιάδα πνπ, ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ,
βηώλνπλ αύηε ηελ δπλαηή εκπεηξία πην κνλαρηθά. Τα δηαδηθηπαθά βησκαηηθά ζεκηλάξηα έξρνληαη
γηα λα δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα έθθξαζεο θαη ελδπλάκσζεο ζε θάζε γπλαίθα πνπ ην έρεη
αλάγθε».
Όπσο θαη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, ε Λίληα Καπεηαλέα, ρνξνγξάθνο, performing artist θαη
Καιιηηερληθή Γηεπζύληξηα ηνπ Φεζηηβάι Χνξνύ Καιακάηαο, δίλεη «πξόζσπν» ζην
πξόγξακκα, αλαδεηθλύνληαο ηε δύλακε ηεο γπλαίθαο κέζσ ηεο ρνξεπηηθήο έθθξαζεο.
Τν πξόγξακκα «Δίζαη γπλαίθα. Δίζαη δύλακε!» επαλέξρεηαη, ινηπόλ, κε έλαλ νινθιεξσκέλν
θύθιν εξγαζηεξίσλ δηάξθεηαο δέθα εβδνκάδσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πνηθίιεο
δξαζηεξηόηεηεο κε βαζηθό άμνλα ηνπο ηελ ηέρλε θαη ηελ έθθξαζε.
Οη ζπκκεηέρνπζεο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε:
•
Μνπζηθνζεξαπεία
•
Γξακαηνζεξαπεία
•
Δηθαζηηθή ζεξαπεία
•
Υνξνθηλεηηθή ζεξαπεία θαη yoga - therapy
Οη ελδηαθεξόκελεο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζνύλ ειεθηξνληθά, κηα θνξά ηελ
εβδνκάδα θαη γηα δηάζηεκα δέθα εβδνκάδσλ ην εξγαζηήξην ηεο επηινγήο ηνπο. Δίλαη πνιύ
ζεκαληηθό ε θάζε ζπκκεηέρνπζα λα δεζκεπηεί γηα ηελ δηαδηθηπαθή παξνπζία ηεο θαζόιε ηε
δηάξθεηα ηνπ θύθινπ ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ ζα επηιέμεη.
Παξάιιεια, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δήισζεο ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα:
•
Μαγεηξηθήο θαη Τγηεηλήο δηαηξνθήο
•
Μake Up
Φέηνο, ε νηθνγέλεηα ηνπ «Δίζαη γπλαίθα. Δίζαη δύλακε!» κεγαιώλεη. Τα βησκαηηθά εξγαζηήξηα
πξαγκαηνπνηνύληαη ππό ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο Gestalt από έκπεηξνπο
πκβνύινπο Φπρηθήο Τγείαο. Ο αγαπεηόο ζεθ Βαγγέιεο Γξίζθαο ζα ζπλερίζεη λα δείρλεη
ζπληαγέο γηα πγηεηλά πηάηα θαη γεύκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηαηξνθνιόγνπο –
δηαηηνιόγνπο Δπάγγειν Ενπκπαλέα θαη Βαζίιε Καηζίια ελώ ν Παληειήο Σνπηνπηδήο,
επίζεκνο make up expert ηεο L’Oréal Paris, ζα δώζεη ζπκβνπιέο θαη ηδέεο καθηγηάδ.
Δπηπιένλ, ν γλσζηόο ζεθ Πάλνο Ησαλλίδεο ζα παξνπζηάζεη έλα δηαδηθηπαθό ζεκηλάξην
καγεηξηθήο, βαζηζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ γπλαηθώλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο.
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Τν πξόγξακκα αλαιπηηθά :
Μνπζηθνζεξαπεία:
•
Κάζε Γεπηέξα 17:00 – 19:00
•
Κάζε Τεηάξηε 19:00 – 21:00
•
Κάζε Παξαζθεπή 17:00 – 19:00
Γξακαηνζεξαπεία:
•
Κάζε Γεπηέξα 19:00 – 21:00
•
Κάζε Τξίηε 19:00 – 21:00
•
Κάζε Πέκπηε 19:00 - 21:00
Δηθαζηηθή Θεξαπεία:
•
Κάζε Γεπηέξα 19:00 – 21:00
•
Κάζε Παξαζθεπή 19:00 – 21:00
•
Κάζε Σάββαην 10:30 – 12:00
*Υνξνθηλεηηθή Θεξαπεία – yoga therapy:
•
Κάζε Παξαζθεπή 17:00 – 19:00
•
Κάζε Παξαζθεπή 19:30 – 21:30
•
Κάζε Σάββαην 10:30 – 12:30
[* Σα ζεκηλάξηα Υνξνθηλεηηθήο Θεξαπείαο – yoga therapy θαη' εμαίξεζε ζα μεθηλήζνπλ
ην αββαηνθύξηαθν 19 - 20 Γεθεκβξίνπ 2020 θαη ζα ιήμνπλ ην αββαηνθύξηαθν 6 - 7
Μαξηίνπ 2021]
εκηλάξηα Μαγεηξηθήο θαη Τγηεηλήο δηαηξνθήο κε ηνλ Βαγγέιε Γξίζθα θαη ηνλ Δπάγγειν
Ενπκπαλέα:
•
Πέκπηε 3/12 | 17:00 – 19:00
•
Πέκπηε 17/12 | 17:00 – 19:00
•
Τξίηε 12/1 | 17:00 – 19:00
•
Τξίηε 26/1 | 17:00 – 19:00
•
Τξίηε 9/2| 17:00 – 19:00
εκηλάξηα
Greece:
•
•
•
•
•

Make Up κε ηνλ Παληειή Σνπηνπληδή – Official Beauty Expert L’Oreal Paris
Τξίηε 2/12 | 18:00 – 20:00
Τξίηε 16/12 | 18:00 – 20:00
Τξίηε 13/1 | 18:00 – 20:00
Τξίηε 27/1 | 18:00 – 20:00
Τξίηε 10/2 | 18:00 – 20:00

εκηλάξην Μαγεηξηθήο κε ηνλ Πάλν Ησαλλίδε:
•
Τξίηε 15/12 | 17:00 – 19:00

Η ζπκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθήο εγγξαθήο ζην
eventora.gr/dynami. Ζ παξαθνινύζεζε ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ΓΧΡΔΑΝ, ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ
θαη ΑΝΧΝΤΜΖ. Οη ελδηαθεξόκελεο κπνξνύλ λα θαινύλ γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία
ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 210-9287411.
GR2011177161
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###
ρεηηθά κε ηε Novartis
Η Novartis εμειίζζεη ηελ ηαηξηθή πξαθηηθή κε ζηόρν ηε βειηίσζε θαη ηελ επέθηαζε ηεο δσήο
ησλ αλζξώπσλ. Ωο κηα θνξπθαία παγθόζκηα θαξκαθεπηηθή εηαηξεία, ρξεζηκνπνηνύκε
θαηλνηόκα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο γηα ηε δεκηνπξγία ζεξαπεηώλ πνπ
θάλνπλ ηε δηαθνξά ζε ηνκείο όπνπ ππάξρεη κεγάιε ηαηξηθή αλάγθε. Σηελ πξνζπάζεηα γηα
αλαθάιπςε λέσλ θαξκάθσλ, θαηαηαζζόκαζηε ζηαζεξά κεηαμύ ησλ εηαηξεηώλ κε ηε
κεγαιύηεξε επέλδπζε ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηνλ θόζκν. Τα πξντόληα καο αγγίδνπλ
πεξηζζόηεξνπο από 750 εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο παγθνζκίσο ελώ αλαθαιύπηνπκε
θαηλνηόκνπο ηξόπνπο γηα ηε δηεύξπλζε ηεο πξόζβαζεο ζηηο πην πξόζθαηεο ζεξαπείεο καο.
Πεξίπνπ 108.000 άλζξσπνη, πάλσ από 140 εζληθνηήησλ, εξγάδνληαη ζηε Novartis αλά ηνλ
θόζκν. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: https://www.novartis.com.
Σηελ Διιάδα, ε Novartis (Hellas) Α.Δ.Β.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα ζπληαγνγξαθνύκελα
θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα. Τα θεληξηθά γξαθεία βξίζθνληαη ζηε Μεηακόξθσζε Αηηηθήο
θαη ε εηαηξεία απαζρνιεί 400 πεξίπνπ άηνκα ζε όιε ηελ Διιάδα.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε Novartis Hellas:
Website: www.novartis.gr
Facebook page: https://www.facebook.com/NovartisHellas/
LinkedIn page: https://www.linkedin.com/company/novartis-hellas/
YouTube channel: Novartis Hellas
###
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:
Άλλα Μνπξίθε
anna.mouriki@novartis.com
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