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GRANIKAL:
OΙ ΝΕΕΣ ΤΆΣΕΙΣ 
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Good morning SayYessers! 
 
Όπως επισημαίνει και ο αγαπημένος μας Δημήτρης Σαντοριναίος λίγο πιο κάτω, 
ένα από τα θέματα που απασχολούν τους ζωόφιλους αυτές τις μέρες είναι και οι 
διακοπές. 
 
Δυστυχώς τα pet friendly ξενοδοχεία στην Ελλάδα είναι λίγα, αλλά ακόμα και 
αυτά, όταν τελικά εμφανιστείς με το σκυλάκι σου, δεν πετάνε και από τη χαρά τους 
αφού ακούς φράσεις τύπου: "δεν πιστεύω να γαυγίσει;" Όχι μαντάμ! Το έχουμε 
βάλει στο mute. Tου έχουμε ανοίξει λογαριασμό και μας στέλνει μηνύματα στο 
viber. 
 
Εγώ καταλαβαίνω και τις δύο πλευρές. Και τη μεριά του κατοικίδιου που είναι 
μέλος της οικογένειας, άρα και των διακοπών μας, αλλά και τους ιδιοκτήτες 
ξενοδοχείων που έχουν ξοδέψει μία περιουσία και δε θα θέλανε με τίποτα το 
αγαπημένο μας τετράποδο να τους ανοίξει τρύπα στο παρκέ λιμάροντας τα νύχια 
του. Όμως, αν αναλογιστούμε το ποσοστό εγκατάλειψης κατά την περίοδο των 
διακοπών τότε θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση και μάλιστα άμεσα! 
 
Από αυτήν εδώ τη στήλη λοιπόν καλώ όσους μπορούν να βοηθήσουν να φτιάξουμε 
το κίνημα Pet Friendly Hotel στο οποίο θα κάνουμε το εξής: όποιο ξενοδοχείο 
θα ήθελε να πιστοποιηθεί ως Pet Friendly θα το βοηθούσαμε να φτιάξει χώρο σε 
κάποιο σημείο των εγκαταστάσεων του αντάξιο των διαφόρων ξενοδοχείων για 
σκύλους (και ακόμα καλύτερο) όπου ο τετράποδος φίλος μας θα έμενε κατά τη 
διάρκεια διακοπών της οικογένειας του. 
 
Άρα και ο φιλαράκος μας θα απολάμβανε χρόνο μαζί μας, βόλτες και παιχνίδια στη 
θάλασσα, και δεν θα είχε καμία πρόσβαση στο δωμάτιο για να προκαλέσει ζημιές, 
να "κάνει την ανάγκη του" στο ριχτάρι του καναπέ ή στις κουρτίνες αφού κατά την 
επιστροφή μας στο ξενοδοχείο θα τον αφήναμε στο "δικό του δωμάτιο." Έτσι, δε θα 
είχε κανένα άγχος αποχωρισμού αφού η παρουσία μας θα ήταν καθημερινή αλλά 
και εμείς θα ήμασταν ξέγνοιαστοι ότι δεν "κακοπερνάει." 
 
Όλα εγώ πια;! Λοιπόν οργανωθείτε εταιρείες, φορείς και λοιποί φιλόζωοι και πάμε 
να κάνουμε το Καλοκαίρι του 2022 το πιο Pet Friendly Summer Ever!
 
Say Yes ...to Pet Friendly Hotels!

Κλαίρη Στυλιαρά 
Chief of SayYessers
claire@sayyescomm.gr
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Η εγκατάλειψη  ζώου  είναι ποινικό αδίκημα. Τιμωρείται με ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή από 5.000 
έως 15.000 ευρώ. Το διοικητικό πρόστιμο για την κακοποίηση κάθε 
ζώου μπορεί να αγγίξει και τις 30.000 ευρώ. 

Did you know? 
Τιμωρείται η εγκατάλειψη ζώου;

 
Είναι πολύ σημαντικό πως 
σύμφωνα με το Νόμο 4039/2012 
η κακοποίηση των ζώων στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται η 
εγκατάλειψη, αποτελεί πια 
αυτεπάγγελτα διωκόμενο 
έγκλημα που διώκεται με τη 
διαδικασία του αυτοφώρου και 
άρα δεν απαιτείται η καταβολή 
των 100 ευρώ για την υποβολή 
καταγγελιών στην αστυνομία ή 
τον εισαγγελέα.G
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Η 27η Ιουλίου είναι η Scotch 
Whiskey Day! 
 
Το whiskey είναι ένα από τα 
αγαπημένα αποστάγματα στη 
χώρα μας με πολλούς πιστούς και 
φανατικούς οπαδούς. Πολλοί θα 
έλεγαν ότι το whiskey έχει «σεζόν» 
και το καλοκαίρι σταματάει η 
κατανάλωσή του, όμως για τους 
πραγματικούς λάτρεις του το motto 
είναι #WhiskeyAllYearLong. 
 
H Alexia Miteko, Marketing 
Manager της Granikal δήλωσε στο 
Say Yes…to the Press: 
 
«Σαν εταιρία είδαμε τις πωλήσεις 
μας να αυξάνονται κατακόρυφα 
μέσα στο 2021. Κάνοντας μεγάλο 
focus στην κατηγορία Αperitivo  -η 
οποία είναι το μεγαλο trend της 
αγοράς αυτή τη στιγμή-  έχουμε 
προσθέσει νέα, μοντέρνα aperitivi 
για όλες τις γεύσεις και τα γούστα. 
Αυτή τη στιγμή εισάγουμε και 
διανέμουμε κάποια από τα πολύ 
γνωστά παγκόσμια brands. Θέλοντας 
να είμαστε πάντα εκσυγχρονισμένοι 
ώστε να δίνουμε στον καταναλωτή 
"το κάτι παραπάνω", νέα premium  
προϊόντα όπως ρούμι, τεκίλα, 
whiskey, gin έχουν προστεθεί στο 
ήδη υπάρχον portfolio. To 2021 
μας βρίσκει να είμαστε από τις πιο 
ανερχόμενες ελληνικές εταιρίες στην 
κατηγορία του αλκοόλ». 
 
Σήμερα θα το γιορτάσουμε με 
3 premium signature whiskey 
συνταγές με ένα από τα καλύτερα 
American whiskey στο κόσμο, το 
Michter’s Whiskey, αλλά και το 
πολυβραβευμένο irish whiskey που 
μόλις πριν μερικούς μήνες ήρθε 
για πρώτη φορά στη χώρα μας, το 
Writers’ Tears Irish Whiskey: 

 
Michter’s Rye Manhattan 
45ml Michter’s Rye 
15ml Cocchi Vermouth Storico 
2 dashes αρωματικά bitters 
Γαρνίρουμε με κερασάκια Luxardo 
maraschino 
 
Michter’s Bourbon Boulevardier 
30ml Michter’s Bourbon 
30ml Luxardo Bitter Rosso 
30ml Cocchi Vermouth Storico 
Γαρνίρουμε με φλούδα πορτοκάλι 
 
Writers’ Tears Old Fashioned 
60ml Writers’ Tears Irish Whiskey Copper 
Pot 
1 κουταλάκι του γλυκού granulated sugar 
2 dashes αρωματικά bitters 
Γαρνίρουμε με φλούδα πορτοκάλι 

Της Βένιας Αντωνίου

Granikal: Oι νέες 
τάσεις των premium 
αλκοολούχων ποτών

& be

our guest

Alexia Miteko, Marketing Manager 
της Granikal
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Pink Aperitivo 
50ml Luxardo Aperitivo 
150ml Three Cents Pink Grapefruit Soda 
Γαρνίρουμε με ένα κομμάτι ροζ grapefruit 
 
Monte & Tonic 
50ml Amaro Montenegro 
120ml Tonic 
Γαρνίρουμε με φλούδα πορτοκάλι 
 
Cocchi Rosa Spritz 
50ml Cocchi Americano Rosa 
120ml Three Cents Aegean Tonic 
Γαρνίρουμε με φράουλες και βασιλικό 
 
Limoncello Spritz 
50ml Luxardo Limoncello 
40ml Three Cents Aegean Tonic 
60ml Prosecco 
Γαρνίρουμε με δεντρολίβανο 
 
 
 
 
 
 

Της Βένιας Αντωνίου

Η Granikal 
προτείνει 
τα παρακάτω 
Aperitivi

& be

our guest
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Στα βραβεία-θεσμός για το ελληνικό 
επιχειρείν, τους «Πρωταγωνιστές της 
Ελληνικής Οικονομίας» ξεχώρισε η 

Λουξ για τις οικονομικές επιδόσεις της 
κατά τη δεκαετία 2010-2020. 

Ειδικότερα, ανάμεσα σε πλήθος επιχει-
ρήσεων η Λουξ απέσπασε την τιμη-
τική διάκριση του «Greek Business 

Champion της Δεκαετίας», ως μια επι-
χείρηση που πέτυχε αύξηση του κύκλου 
εργασιών και των κερδών της προ φό-
ρων πάνω από 50% συγκρίνοντας την 
οικονομική χρήση του 2010 με εκείνη 

του 2019. «Οι πρωταγωνιστές της Ελλη-
νικής Οικονομίας» είναι μια υψηλού 
επιπέδου διοργάνωση της Direction 

Business Network που πραγματοποι-
ήθηκε τη Δευτέρα 19 Ιουλίου, για 6η 

χρονιά, με στόχο να αναδείξει δυναμι-
κές εταιρίες με όραμα, μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό, και συνεχείς επενδύσεις. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το βραβείο της 

Λουξ παρέλαβε ο Αντιπρόεδρος της 
εταιρίας, Πλάτωνας Μαρλαφέκας. Η 
διάκριση της Λουξ, σε μια εκδήλωση 

αφιερωμένη στις εταιρίες που «πρωτα-
γωνιστούν» στην οικονομία της χώρας, 
αποτελεί επιβράβευση της μέχρι τώρα 
πορείας της αλλά και εχέγγυο ανάπτυ-

ξης τις επόμενες δεκαετίες.

O Γρηγόρης αναδεικνύεται «Χρυσός 
Πρωταγωνιστής» της δεκαετίας
Ο Γρηγόρης κέρδισε το βραβείο Greek Business Champion της δεκαετίας, 
για την επιχειρηματικότητα και τη συνδρομή του στην Ελληνική Οικονομία. 
Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται στις εταιρείες που κατόρθωσαν να 
αυξήσουν ταυτόχρονα τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη τους, προ φόρων, 
πάνω από 50%, συγκρίνοντας την οικονομική χρήση του 2010 με εκείνη 
του 2019. 
 
Τα βραβεία «Χρυσοί Πρωταγωνιστές της Δεκαετίας», τελούν υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν θεσμό για το 
Ελληνικό επιχειρείν. 
 
Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 19 Ιουλί-
ου, στο Blue Azure, από την Direction Business Network και το βραβείο του 
Γρηγόρη παρέλαβε η κα Άννα Κολυβά, Marketing Director. 
 
Στόχος του Γρηγόρη είναι να μεταδίδει το χαμόγελο μέσω του καφέ και των 
γεύσεών του σε όλους τους καταναλωτές που επισκέπτονται τα καταστήμα-
τά του καθημερινά,  να εμπνέει το προσωπικό και τους συνεργάτες του, να 
στηρίζει την κοινωνία με κάθε δυνατό τρόπο και να ονειρεύεται ένα καλύτε-
ρο αύριο για όλους!

Η Λουξ βραβεύτηκε 
στους «Πρωταγωνι-
στές της Ελληνικής 

Οικονομίας»

Νέα συλλεκτική συσκευασία MILKO 
PROTEIN, με την υπογραφή του 
Λευτέρη Πετρούνια για καλό σκοπό
Στο πλαίσιο της  καμπάνιας του MILKO #KANTOALITHINO, το αγαπημένο 
youth love brand των νέων λανσάρει στην αγορά μια νέα συλλεκτική συ-
σκευασία, με τη φιγούρα και την υπογραφή του Λευτέρη Πετρούνια, για 
καλό σκοπό! Έτσι, το ΜILKO και η ΔΕΛΤΑ τιμούν τον κορυφαίο Έλληνα αθλη-
τή των κρίκων, στηρίζοντας τον καθ’ όλη τη διάρκεια της απαιτητικής προετοι-
μασίας του για το Road To Tokyo! 
 
Με την αγορά κάθε συσκευασίας Limited Edition MILKO PROTEIN, με τον 
Έλληνα αθλητή πρότυπο, μπορείς κι εσύ να βοηθήσεις, ώστε να πραγματο-
ποιηθεί ένα σημαντικό έργο με ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία και με 
στόχο να γίνουν και άλλα όνειρα πραγματικότητα! 
 
Έτσι, το MILKO θα διαθέσει μέρος των εσόδων από τις νέες συλλεκτικές συ-
σκευασίες DARK CHOCO PROTEIN για την ανακατασκευή αθλητικών χώρων 
σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας.

Press Room
food and beverage edition

Η κα Άννα Κολυβά, Marketing 
Director της εταιρίας Γρηγόρης
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Αν αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το 
κουβάρι της ιστορίας του ουίσκι, 
θα δούμε πως ο μύθος λέει ότι οι 
πρώτοι που πειραματίστηκαν στη 
δημιουργία ενός αποστάγματος 
που θα μπορούσε να αποτελεί 
τον προάγγελο του σημερινού 
ουίσκι ήταν ιρλανδοί μοναχοί. 
Εκείνοι, πάντα σύμφωνα με τη 
λαϊκή παράδοση, έμαθαν τη 
διαδικασία παραγωγής αρωμάτων 
από αραβόφωνες χώρες και τη 
μετέφεραν στην πατρίδα τους, μαζί 
με τη τεχνογνωσία της απόσταξης. 
Το απόσταγμα που προέκυψε από 
τη χρήση δημητριακών ονομάστηκε 
Uisce Beatha ( ish-ka-ba-ha), 
στα ιρλανδέζικα γαελικά (Gaelic) 
σημαίνει "νερό της ζωής" και με 
τα χρόνια μετεξελίχθηκε σε uisge 
beatha, uisgebae, usquebaugh, usque 
και κατέληξε στο γνωστό σε όλους 
μας “whisky” στις αρχές του 18ου 
αιώνα. 
 
Παρόλο όμως που ο μύθος λέει ότι η 
δημιουργία του ουίσκι ξεκίνησε στην 
Ιρλανδία, στη Σκωτία βρέθηκε η 
πρώτη γραπτή αναφορά στο τρόπο 
παραγωγής ‘’του νερού της ζωής’’. 
 
Την 1η Ιουνίου του 1494, τα 
‘’Exchequer Rolls’’ του James IV της 
Σκωτίας καταγράφουν τη χορήγηση 
βύνης σε έναν μοναχό από την 
περιοχή του Fife, προκειμένου να 
παράγει «aqua vitae». «Aqua vitae» 
στα λατινικά σημαίνει νερό της 
ζωής και παρόλο που δεν υπάρχουν 
στοιχεία για το είδος του spirit που 
παρήγαγε ο πατέρας Cor, θεωρείται 
σύμφωνα με τους ιστορικούς η 
πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά 

στο ουίσκι - ή τουλάχιστον απόσταξης 
βυνοποιημένου κριθαριού  - στη 
σκωτσέζικη ιστορία. 
 
Αφού βάλαμε τα πράγματα σε μια 
ιστορική βάση και ξεμπερδέψαμε 
λίγο με τη γλωσσολογική προέλευση 
του ουίσκι, ας προχωρήσουμε και 
στην ουσία: Ως ουίσκι, σε γενικές 
γραμμές, χαρακτηρίζεται η ευρεία 
κατηγορία οινοπνευματωδών ποτών 
που αποστάζονται από δημητριακά 
και ωριμάζουν σε δρύινα βαρέλια. 
Στην περίπτωση του δημοφιλέστερου 
εκπροσώπου του είδους παγκοσμίως, 
που δεν είναι άλλο από το Scotch τα 
πράγματα έχουν ως εξής: 
 
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να έχει παραχθεί 
και να έχει παλαιώσει στη Σκωτία, σε 
δρύινα βαρέλια που δεν υπερβαίνουν τα 
700 λίτρα χωρητικότητα για τουλάχιστον 
τρία χρόνια και μια μέρα και να έχει 
εμφιαλωθεί, με ελάχιστο αλκοολικό 
τίτλο 40% abv. Μια άλλη πολύ γνωστή 
ισχύς εμφιάλωσης είναι το 43% abv, που 
αναφέρεται και ως " export strength" 
ή το 46% abv, η οποία θεωρείται η 
χαμηλότερη στην οποία το malt whisky 
μπορεί να εμφιαλωθεί χωρίς chill-
filtering. 
 
Στην περίπτωση τώρα του Single 
malt scotch whisky, είναι ένα scotch 
whisky που έχει δημιουργηθεί σε ένα 

National Scotch 
Day 2021

μόνο αποστακτήριο με τρία υλικά: 
βυνοποιημένο κριθάρι, νερό και μαγιά 
και η απόσταξη έχει γίνει σε pot stills 
αποστακτήρες. Τρία συστατικά, άπειροι 
συνδυασμοί. Ιδικά στην επιλογή των 
πρώτων υλών ή του τύπου του δρύινου 
βαρελιού που θα γίνει η παλαίωση. 
Έστω και επιγραμματικά οι υπόλοιπες 
κατηγορίες σκωτσέζικου ουίσκι 
είναι:  Single grain scotch whisky, 
Blended malt scotch whisky, Blended 
grain scotch whisky και φυσικά, 
Blended scotch whisky. 
 
Κλείνοντας θα σταθώ στο γεγονός ότι 
το ουίσκι είναι ένα γευστικό ταξίδι που 
είτε κάποιος είναι έμπειρος αναζητητής 
είτε νεομυημένος στον μαγικό κόσμο 
του κόσμο, αξίζει να το αντιμετωπίζει 
με σεβασμό και να το καταναλώνει 
υπεύθυνα. Το ουίσκι δημιουργείται όταν 
η φαντασία, η τέχνη και η επιστήμη 
συνδυάζονται με την ευρηματικότητα 
του νου και τις αισθήσεις του ανθρώπου. 
Το μυστικό είναι στην ποιότητα και 
όχι στη ποσότητα. 
 
Είμαι σίγουρος ότι κάπου θα έχει πάρει το 
μάτι σας τη γνωστή ρήση του σπουδαίου 
δραματουργού και θεατρικού συγγραφέα 
Tζορτζ Μπέρναρντ Σω (George Bernard 
Shaw),  που με περίσσια δόση γλαφυρότητας 
δήλωσε ότι ‘’αν το ηλιοβασίλεμα μπορούσε 
να χωρέσει μέσα σε ένα ποτήρι, τότε θα ήταν 
σίγουρα ουίσκι’’. 
 

Γιάννης Αικατερινίδης, whisky editor και 
αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φίλων 
Ουίσκι ή αλλιώς Greek Whisky Association

Χαρούμενη National 
Scotch Day 2021 σε όλους!
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Το κίτρινο χρώμα συνδέεται συχνά με 
την ευτυχία, την αισιοδοξία, τη δη-

μιουργικότητα και το φως του ήλιου, 
συνεπώς δεν αποτελεί έκπληξη το 

γεγονός ότι ένα από τα χρώματα της 
Pantone για το 2021, είναι μια παλ 
απόχρωση του κίτρινου που ονομά-
ζεται "Illuminating", που επιδιώκει 
να μεταδώσει ένα μήνυμα ελπίδας. 

Για την Chiquita, το φωτεινό κίτρινο 
χρώμα αντιπροσωπεύει τη δέσμευσή 

της να παρέχει στους καταναλωτές την 
καλύτερη γεύση και την ανώτερη ποι-
ότητα μπανάνας στην αγορά. Έτσι, η 

Chiquita ανακοινώνει με ενθουσιασμό 
τη νέα καμπάνια και παρουσιάζει ένα 

βίντεο που απεικονίζει την ομορφιά του 
κίτρινου και τον ρόλο της μπανάνας 

Chiquita στην καθημερινότητα. 
 

 Μετατρέποντας το κίτρινο χρώμα σε 
πρεσβευτή της, η Chiquita καλεί τους 

καταναλωτές σε ένα αισθητηριακό 
ταξίδι μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, 
όπου τα όρια μεταξύ αυθεντικότητας, 
φαντασίας και αισθητικής, ενώνονται 
σε μια μοναδική ιστορία που επικε-

ντρώνεται στην αγάπη για τις μπανά-
νες.

Διπλή διάκριση για την εταιρεία 
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στα Retail 
Business Awards 2021
Με χρυσό και αργυρό βραβείο διακρίθηκε η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, 
θυγατρική της Vivartia, στη φετινή διοργάνωση Retail Business Awards 
2021, η οποία πραγματοποιήθηκε για 19η συνεχόμενη χρονιά και αποτελεί 
έναν σημαντικό θεσμό βραβείων για το ελληνικό λιανεμπόριο και τη βιομη-
χανία. 
 
Συγκεκριμένα, η επικοινωνιακή καμπάνια για την προϊοντική σειρά 
Μπάρμπα Στάθης «Ας Μαγειρέψουμε…» ξεχώρισε για τη στρατηγική και 
την αποτελεσματικότητά της και διακρίθηκε στην κατηγορία SUPPLIERS’ 
BRAND CAMPAIGN κατακτώντας το Αργυρό Βραβείο. 
 
Η Χρυσή Ζύμη με τη σειρά της κέρδισε το Χρυσό Βραβείο της κατηγορίας 
SUPPLIERS’ BRAND LAUNCH STRATEGY για τη συνολικά επιτυχημένη 
στρατηγική marketing και το επικοινωνιακό πλάνο των Croissants, μέσω 
των οποίων υλοποιήθηκε το επαναλανσάρισμα των προϊόντων. Με κυρίαρχο 
όχημα επικοινωνίας το δημοφιλές μουσικό έργο «Στη μαμά μου θα το πω», 
τα Croissants Χρυσή Ζύμη επικοινωνήθηκαν στους νεότερους καταναλω-
τές τους, τα παιδιά, και δεν άργησαν να υπογραμμίσουν ακόμη πιο δυναμι-
κά τη θέση τους ως leader της κατηγορίας.

Η Chiquita 
χρωματίζει τον 

κόσμο κίτρινο με τη 
νέα της καμπάνια

Γεύση ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας 
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Θαλάσσιου Σκι
Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) ήταν ανά-
μεσα στους χορηγούς του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Θαλάσσιου Σκι 
Ανδρών – Γυναικών και ΑΜΕΑ, που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Αγρινίου, η 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι, στις 
22-25 Ιουλίου, στο Φράγμα Στράτου, στο Αγρίνιο. Συγκεκριμένα, η ΕΛΟΠΥ 
προσέφερε ολόφρεσκες τσιπούρες και λαβράκια ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, 
που παράγονται στα ιχθυοτροφεία των εταιρειών-μελών της, για την πλήρη 
και ισορροπημένη διατροφή τόσο των διαγωνιζόμενων αθλητών και αθλητρι-
ών όσο και των κριτών και των συνοδών καθ’ όλη την διάρκεια του Πρωταθλή-
ματος. 
Η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της ΕΛΟΠΥ, Ισμήνη Μπογδάνου, σχολίασε σχετικά: 
«Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να συμμετέχουμε φέτος, 58 χρόνια από την 
ίδρυση της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Θαλάσσιου Σκι, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και μάλιστα στην 
Αιτωλοακαρνανία, όπου δραστηριοποιούνται πολλές εταιρίες-μέλη μας.

Press Room
food and beverage edition

https://www.pantone.com/color-of-the-year-2021
https://www.chiquita.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=_PWu2XLzgf0
https://www.youtube.com/watch?v=_PWu2XLzgf0
https://www.youtube.com/watch?v=_PWu2XLzgf0
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Υλικά 
500 γρ φτερούγες 
κοτόπουλο 
1 κ.σ καπνιστή 
πάπρικα 
1 κ σ σούπας 
κρεμμύδι σκόνη 
1 κ σ σκόρδο σκόνη 
1 κ σ θυμάρι ξερό 
1 τμχ τσίλι 
1 κ.σ μέλι 
20 ml σόγια

Μαγιονέζα 
καπνιστή 
200 γρ μαγιονέζα 
1 κ γ καπνιστή 
πάπρικα 
1 κ γ μέλι 
Λίγες σταγόνες 
tabasco

Aπό τον Γιώργο 
Τσόλκα, Sous 
Chef @Akti 
Restaurant του 
Ομίλου Margi 
Hotel

Με αφορμή την αυριανή 
National Chicken Wing 
Day σας έχουμε μια 
απολαυστική συνταγή!

Chicken wings 
με καπνιστή 
μαγιονέζα

Τρόπος 
παρασκευής 
 
Προσθέτουμε όλα τα υλικά σε 
ένα μπολ και μαρινάρουμε τις 
φτερούγες από το προηγούμενο 
βράδυ. Την επόμενη μέρα τα 
αφήνουμε εκτός ψυγείου 1 
ώρα για πάρουν θερμοκρασία 
δωματίου και τα ψήνουμε στο 
φούρνο στους 170 βαθμούς για 50 
λεπτά ή στο grill.

Μαγιονέζα
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα 
υλικά. 
 
Σερβίρεται με ρύζι ατμού ή 
πατάτες τηγανητές και τορτίγιες.

Καλή απόλαυση!
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Κρεμ μπρουλέ: ένα διάσημο 
γλυκό, την πατρότητα του οποίου 
διεκδικούν δύο -κυρίως- χώρες: 
η Γαλλία και η Αγγλία. Το όνομά 
του ίσως προδίδει τη γαλλική 
καταγωγή του, ωστόσο οι Άγγλοι 
υποστηρίζουν σθεναρά ότι 
εκείνοι το εφηύραν. Το σίγουρο 
είναι ότι η πρώτη εμφάνιση 
του συγκεκριμένου γλυκού σε 
βιβλίο μαγειρικής γίνεται το 1961 
από τον γάλλο σεφ Φρανσουά 
Μασιάλο. Λίγα χρόνια αργότερα, 
σε επόμενη έκδοση, ο Μασιάλο 
μετονόμασε την crème brûlée σε 
crème anglaise… 
 
Από την άλλη πλευρά, οι Άγγλοι 
υποστηρίζουν ότι η κρεμ 
μπρουλέ δημιουργήθηκε για 
πρώτη φορά στις κουζίνες του 
κολεγίου Τρίνιτι, όπου η ζάχαρη 
κρυσταλλώνει με τη βοήθεια ενός 
πυρωμένου σίδερου που φέρει 
το οικόσημο του κολλεγίου! Και 
κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι 
και η Ισπανία! Σύμφωνα με 
την ισπανική εκδοχή η crème 
brûlée είναι απλώς μετονομασία 
της δικής τους crema catalana. 

Πάντως, αυτό για το οποίο δεν 
αμφιβάλλουμε -τουλάχιστον σε 
αυτό το άρθρο!-  είναι ότι στις 
27 Ιουλίου γιορτάζεται η Crème 
brûlée Day! 
 
Crème brûlée, ο μαγικός 
συνδυασμός 
 
Kρέμα, κρόκοι αβγών, ζάχαρη, 
βανίλια και... καραμελωμένη 
ζάχαρη: Αυτά περιελάμβανε η 
αυθεντική συνταγή κρεμ μπρουλέ 
στις κουζίνες του Κολεγίου Τρίνιτι 
στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ 
στα μέσα του 17ου αιώνα. Στις 
δεκαετίες του ’70 και του ’80 
η κρεμ μπρουλέ αποτελούσε 
κλασικό επιδόρπιο για δείπνο 
στη Βρετανία. Στη συνέχεια όμως 
η δημοτικότητά της άρχισε να 
φθίνει… 
 
Shhh… είναι μυστικό 
 
Για να βεβαιωθείτε ότι η κρέμα 
σας είναι έτοιμη θα πρέπει να 
έχει πάρει χρυσαφί χρώμα. Κάντε 
την εξής δοκιμή:  Τρυπήστε τη 
με ένα μαχαίρι και αν βγαίνει 

Της Βένιας Αντωνίου

στεγνό, τότε είναι έτοιμη! Φυσικά μετά 
πρέπει να τη βάλετε στο ψυγείο μέχρι να 
κρυώσει καλά. 
 
  
 

Γνωρίζατε ότι… 
 
Η ιδέα της ανάμιξης αβγών 
και κρέμας υπήρχε ήδη 
από τα Ρωμαϊκά χρόνια.  
Όταν οι Άραβες έφεραν 
στην Ευρώπη τη ζάχαρη, 
είχαν ουσιαστικά μπει οι 
βάσεις για τη δημιουργία 
της κρεμ μπρουλέ που 
κέρδισε γρήγορα πολλούς 
φανατικούς και η φήμη της 
εξαπλώθηκε.

Crème brûlée, η εκλεπτυσμένη απόλαυση
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Η εταιρία στρατηγικής επικοινω-
νίας The Kompany σχεδίασε και 
υλοποίησε μια δυναμική, διαδρα-

στική ενέργεια με ένα ισχυρό 
digital αποτύπωμα μέσα από 

50 stories Ελλήνων Influencers 
προσεγγίζοντας περισσότερους 

από χιλιάδες followers, με σκοπό 
να επικοινωνήσει και να υποστη-

ρίξει την πρωτότυπη υπηρεσία 
Drive-Through Covid Test του 

Ομίλου της Ευρωκλινικής. 
 

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής δημι-
ούργησε πρώτος την υπηρεσία 

Drive-Through Covid Test, όπου 
όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότη-
τα εύκολα και γρήγορα, χωρίς καν 

να κατέβουν από το αυτοκίνητό 
τους, να κάνουν καθημερινά Covid 

Test. 
 

Η The Kompany σχεδίασε τη 
στρατηγική επικοινωνίας της 

υπηρεσίας, διαμορφώνοντας μια 
στοχευμένη και dedicated ενέργεια 

με digital concept. 
 

Έτσι, μέσα από το αυτοκίνητό τους 
η Δέσποινα Καμπούρη, η Μαντώ 
Γαστεράτου, η Μαρία Φραγκά-
κη, η Ζωή Κρονάκη, η Αμαλία 
Κυπαρίσση, η Βάσω Στασινού, 
η Εύη Σταθάτου και ο Γιάννης 
Δρυμονάκος μαζί με αγαπημένα 

τους πρόσωπα, έκαναν προληπτικά 
Covid tests και έλαβαν τα αποτελέ-
σματα ηλεκτρονικά μέσα σε λίγες 

μόνο ώρες.

Η JYSK ανοίγει νέο κατάστημα στο 
RIVER WEST OPEN
Η JYSK άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 
2015 και ακολούθησαν πολλά ακόμα καταστήματα σε όλη τη χώρα. Η 
είσοδος της JYSK στην ελληνική αγορά αλλά και η επέκτασή της είναι το 
αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης που έδειξε ο ιδρυτής της, Lars Larsen, στην 
Ελλάδα και στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας μας. 
 
Ο κ. Sandor Szimeiszter, Country Manager JYSK Ελλάδας, Ουγγαρίας και 
Αυστρίας αναφέρει: "Η επέκταση του RIVER WEST ήταν για εμάς μια πολύ 
καλή ευκαιρία και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το νέο μας κατάστημα, το 
τεσσαρακοστό πέμπτο στην Ελλάδα θα στεγαστεί εκεί. Πάντα αναζητούμε 
σημεία στα οποία υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα και καλή πρόσβαση και 
το RIVER WEST OPEN σίγουρα έχει όλες τις απαραίτητες προυποθέσεις κα-
θώς πέρα από τους κατοίκους του Αιγάλεω και των γύρω περιοχών αποτελεί 
προορισμό και για κατοίκους άλλων περιοχών της Αθήνας".

Digital Activation 
για το Drive-

Through Covid-19 
Test της Ευρωκλι-
νικής από την Τhe 

Kompany

Το Public μας συστήνει τη νέα 
γενιά φωτογραφικών μηχανών EOS 

R της Canon!
Το Public καλωσορίζει τη νέα γενιά φωτογραφικών μηχανών Canon EOS R. 
Το νέο, πρωτοποριακό σύστημα πλήρους καρέ της Canon EOS R, θέτει νέα 

πρότυπα στο κόσμο της φωτογράφισης και της κινηματογράφησης! Επισκέ-
ψου τώρα το public.gr ή ένα κατάστημα Public και επίλεξε μια κάμερα ή ένα 

φακό Canon της νέας σειράς EOS R κερδίζοντας έκπτωση έως και 250€. 
 

Η νέα, high end γενιά φωτογραφικών μηχανών του συστήματος Canon EOS 
R προσφέρει  εκπληκτική τεχνική λεπτομέρεια επιτρέποντας στους χρήστες 

να εστιάζουν αποκλειστικά στη δημιουργικότητά και το πάθος τους χωρίς δυ-
σκολίες. Κάποια από τα πλεονεκτήματα που φέρνει το σύστημα EOS R είναι: 

 
Πρωτοποριακή τεχνολογία σταθεροποίησης εικόνας 

Ισχυρή απόδοση χαμηλού φωτισμού 
Εντυπωσιακό καρέ 8Κ RAW βίντεο 

Εκπληκτικούς φακούς με τεχνολογία αιχμής 
Την κορυφαία αυτόματη εστίαση στον κόσμο 

Οθόνη αφής LCD μεταβλητής γωνίας 
Εμπειρία 80 ετών στο colour science για ρεαλιστικά και ζωντανά χρώματα

Press Room

https://www.public.gr/search/public/searchResultsSN.jsp?sn.q=&sn.f.s_mnum=1605515&sn.f.s_mnum=1605514&sn.f.s_mnum=1593505&sn.f.s_mnum=1565989&sn.f.s_mnum=1544201&sn.f.s_mnum=1544200&sn.f.s_mnum=1544193&sn.f.s_mnum=1544198&sn.f.s_mnum=1544199&sn.f.s_mnum=1585341&sn.f.s_mnum=1331755&sn.f.s_mnum=1585333&sn.f.s_mnum=1331754&sn.f.s_mnum=1585334&sn.f.s_mnum=1544203&sn.f.s_mnum=1544202&sn.f.s_mnum=1544196&sn.f.s_mnum=1544197&sn.f.s_mnum=1585337&sn.f.s_mnum=1585336&sn.f.s_mnum=1585335&sn.f.s_mnum=1585331&sn.f.s_mnum=1585330&sn.f.s_mnum=1585329&sn.f.s_mnum=1367577&sn.f.s_mnum=1331756&from=rcbox
https://www.public.gr/search/public/searchResultsSN.jsp?sn.q=&sn.f.s_mnum=1605515&sn.f.s_mnum=1605514&sn.f.s_mnum=1593505&sn.f.s_mnum=1565989&sn.f.s_mnum=1544201&sn.f.s_mnum=1544200&sn.f.s_mnum=1544193&sn.f.s_mnum=1544198&sn.f.s_mnum=1544199&sn.f.s_mnum=1585341&sn.f.s_mnum=1331755&sn.f.s_mnum=1585333&sn.f.s_mnum=1331754&sn.f.s_mnum=1585334&sn.f.s_mnum=1544203&sn.f.s_mnum=1544202&sn.f.s_mnum=1544196&sn.f.s_mnum=1544197&sn.f.s_mnum=1585337&sn.f.s_mnum=1585336&sn.f.s_mnum=1585335&sn.f.s_mnum=1585331&sn.f.s_mnum=1585330&sn.f.s_mnum=1585329&sn.f.s_mnum=1367577&sn.f.s_mnum=1331756&from=rcbox
https://www.public.gr/search/public/searchResultsSN.jsp?sn.q=&sn.f.s_mnum=1605515&sn.f.s_mnum=1605514&sn.f.s_mnum=1593505&sn.f.s_mnum=1565989&sn.f.s_mnum=1544201&sn.f.s_mnum=1544200&sn.f.s_mnum=1544193&sn.f.s_mnum=1544198&sn.f.s_mnum=1544199&sn.f.s_mnum=1585341&sn.f.s_mnum=1331755&sn.f.s_mnum=1585333&sn.f.s_mnum=1331754&sn.f.s_mnum=1585334&sn.f.s_mnum=1544203&sn.f.s_mnum=1544202&sn.f.s_mnum=1544196&sn.f.s_mnum=1544197&sn.f.s_mnum=1585337&sn.f.s_mnum=1585336&sn.f.s_mnum=1585335&sn.f.s_mnum=1585331&sn.f.s_mnum=1585330&sn.f.s_mnum=1585329&sn.f.s_mnum=1367577&sn.f.s_mnum=1331756&from=rcbox


11Από την Αγγελική Βυρίνη, 
Editor of Self Knowledge

Όλα επιστρέφουν…

andlove

Στη ζωή μου πάντα είχα την έννοια 
των γύρω μου όταν αντιμετώπιζαν 
κάποια δύσκολη κατάσταση! 
 
Πάντα στο επίπεδο που μου 
επιτρεπόταν στεκόμουν δίπλα τους, 
και προσπαθούσα να απαλύνω τον 
πόνο τους! 
 
Θα μου πείτε, μα γιατί τα αναφέρεις 
όλα αυτά; Τη βοήθεια την παρέχουμε 
χωρίς να μιλούμε για την πράξη στην 
οποία προβήκαμε! Σωστά; Σωστά! 
 
Έτσι είναι, όμως με αυτό το άρθρο 
μου θέλω να  εξωτερικεύσω κάτι πολύ 
σημαντικό! 
 
Όσο λοιπόν μου επιτρεπόταν τόσο 
βοηθούσα, έφτασα στο σημείο να 
βοηθώ αγνώστους ανθρώπους! 
 
Βοήθεια ήταν από το να ακούσω 
τα προβλήματα των άλλων… μέχρι 
να μπορέσω να βρω δουλειά σε 
γνωστούς ή να μπω στη μέση σε 
σχέσεις που βάδιζαν προς το τέλος! 

Η ψυχή μου γέμιζε, και γέμιζε, 
ουδέποτε ζήτησα αντάλλαγμα! 
 
Παράλληλα η ζωή μου ήταν γεμάτη 
αναταραχές και βοήθεια δεν είχα, 
μα ούτε τη ζητούσα! Περνώντας τα 
χρόνια έδινα και έδινα χωρίς κανένα 
φρένο μέχρι που ένα περιστατικό 
ήρθε και με συγκλόνισε! 
 
Ένιωσα παράξενα, και μέσα μου 
μονολογούσα «μα τώρα κανείς από 
όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν θα 
με βοηθήσει;» 
 
Μαγικά και χωρίς πολλά πολλά η 
βοήθεια ήρθε από άλλους ανθρώπους 
μη αναμενόμενους που δεν τους 
ήξερα παρά μόνο λίγο! Και όμως, 
όχι μόνο έλαβα βοήθεια, υποστήριξη 
αλλά και πίστη προς το πρόσωπό μου! 
 
Συνειδητοποίησα ότι η παροχή 
βοήθειας δεν είναι εξατομικευμένη 
αλλά μια αόρατη αλυσίδα που 
συμπαρασύρει θετικά εμάς τους 
ανθρώπους! 

Αντιλήφθηκα πως το κάρμα έχει μια 
τάση να επιστρέφει έτσι απλά χωρίς 
καν να το ζητήσεις! 
 
Σκέφτηκα ότι στη ζωή μου έλαβα 
και λάμβανα βοήθεια για αυτό έδινα 
χωρίς να διαπραγματεύομαι! 
 
Σκέφτηκα ότι όλοι όσοι βρέθηκαν 
δίπλα  μου με βοήθησαν να γίνω αυτό 
που είμαι σήμερα!

Είμαι πολύ χαρούμενη που ποτέ δεν 
ένιωσα το αίσθημα της αμφιβολίας 
όταν μου ζητήθηκε να βοηθήσω! Ίσως 
σε κάποιες περιπτώσεις να μην άξιζε. 
Ομως να ενημερώσω ότι το κάρμα 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ, δίπλα και τριπλά είτε 
καλό είτε κακό! 

 
Νιώθω απέραντη 
ευγνωμοσύνη που 
υπάρχουν δίπλα μου 
άνθρωποι που φροντίζουν 
για εμένα!
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Πολλά ήταν τα μαθήματα που 
μας δίδαξε η πανδημία και ακόμη 
περισσότερες οι αλλαγές που 
καλούμαστε να υιοθετήσουμε στην 
καθημερινότητά μας. Όμως αυτό που 
κατέστη σαφές είναι ότι ακόμη δεν 
έχουμε οχυρωθεί επαρκώς απέναντι 
στον ιό και όσο οι μεταλλάξεις 
διαδέχονται η μια την άλλη, τόσο 
δυσκολότερο γίνεται το έργο των 
επιστημόνων. 
 
Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της 
κατάστασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις 
προσπάθειες καταπολέμησης του 
covid-19 δίνοντας το «πράσινο φως» 
για την υλοποίηση 11 νέων έργων 
συνολικού ύψους 120 εκατ. ευρώ από 
το «Ορίζων Ευρώπη», το μεγαλύτερο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και 
καινοτομίας (2021-2027), για τη 
διευκόλυνση της επείγουσας έρευνας 
στον τομέα του κορονοϊού και των 
μεταλλάξεών του. 
 
Η εν λόγω χρηματοδότηση αποτελεί 
μέρος ενός ευρέος φάσματος 
δράσεων έρευνας και καινοτομίας 
για την καταπολέμηση του κορονοϊού 
και συμβάλλει στη συνολική δράση 
της Επιτροπής για την πρόληψη, τον 
μετριασμό και την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων του ιού και των 
παραλλαγών του, σύμφωνα με το 
νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας 
στον τομέα της βιοάμυνας υπό την 
ονομασία εκκολαπτήριο HERA. 
 
Τα 11 έργα του καταλόγου 
περιλαμβάνουν 312 ερευνητικές 
ομάδες από 40 χώρες, μεταξύ 
των οποίων και 38 ομάδες από 
23 χώρες εκτός της ΕΕ. Τα από 
αυτά  θα στηρίξουν κλινικές 
δοκιμές για νέες θεραπείες και 
εμβόλια, καθώς και την ανάπτυξη 
μεγάλης κλίμακας ομάδων και 
δικτύων για τον κορονοϊό πέραν 
των συνόρων της Ευρώπης, 
δημιουργώντας διασυνδέσεις με 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Άλλα έργα 
θα ενισχύσουν και θα διευρύνουν την 
πρόσβαση στις ερευνητικές υποδομές που 
παρέχουν υπηρεσίες ή που χρειάζονται 
για την ανταλλαγή δεδομένων, 
εμπειρογνωμοσύνης και ερευνητικών 
πόρων μεταξύ των ερευνητών, ώστε 
να καταστεί δυνατή η έρευνα για την 
αντιμετώπιση του κορονοϊού και των 
μεταλλάξεων του. Οι υποδομές αυτές 
περιλαμβάνουν εκείνες που είναι ήδη 
ενεργές, όπως η ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
δεδομένων Covid-19 και οι σχετικές 
ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές 
βιοεπιστημών. 
 
Όσο για τις κοινοπραξίες που θα 
επιλεγούν θα συνεργαστούν στο πλαίσιο 
άλλων σχετικών πρωτοβουλιών και έργων 
σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές 
επίπεδο, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι 
συνέργειες και η συμπληρωματικότητα 

Της Μαρίας Ακριβού

και να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
των ερευνητικών προσπαθειών. Θα 
συμβάλουν στην οικοδόμηση της 
ευρωπαϊκής αρχής ετοιμότητας και 
αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της υγείας (ΗΕRA), 
η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην 
ΕΕ να προβλέπει και να αντιμετωπίζει 
καλύτερα τις μελλοντικές πανδημίες. 
 
Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έχει 
δεσμεύσει περί τα 1,4 δισ. ευρώ για την 
Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό, 
εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ προέρχονται 
από το πρόγραμμα Ορίζων 2020, το 
προηγούμενο πρόγραμμα έρευνας και 
καινοτομίας της ΕΕ (2014-2020). Τα νέα 
έργα θα συμπληρώσουν τα έργα που 
είχαν χρηματοδοτηθεί προηγουμένως 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
2020» για την καταπολέμηση της 
πανδημίας.

ΕΕ: Ρίχνει επιπλέον 
120 εκατ. ευρώ 
στη μάχη κατά του 
κορονοϊού
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Από τον Δημήτρη 
Σαντοριναίο, 

Κτηνίατρο, Α.Π.Θ

Τι θα κάνω το κατοικίδιό 
μου στις διακοπές;

Οι χνουδωτοί μας φίλοι αν και αποτελούν ισότιμα 
μέλη της οικογένειάς μας, τις περισσότερες φορές δεν 
είναι δυνατό να μας ακολουθήσουν στις διακοπές μας. 
Προκειμένου λοιπόν να να μην μας κυριεύσει άγχος 
για το που θα αφήσουμε το κατοικίδιό μας, ας δουμε 
ποιες λύσεις υπάρχουν… 
 
Λύσεις που θα εξασφαλίσουν την ασφαλή διαβίωση 
του κατοικιδίου μας αλλά και την προσωπική μας 
ξεγνοιασιά κατά τη διάρκεια των διακοπών μας.
 
1. Pet keepers: Μπορούμε εύκολα με τη χρήση 
του Διαδικτύου να ανακαλύψουμε ποιοι είναι οι 
ιδιώτες φιλόζω οι οποίοι  έναντι αμοιβής μπορούν 
να φιλοξενήσουν στον χώρο τους το κατοικίδιό μας, 
παρέχοντάς του τα απαραίτητα γεύματα, περιπάτους 
αλλά και αγκαλιές! Οι petkeepers ενδέχεται να 
μπορούν να αναλάβουν τη φύλαξη και όλων των 
ειδών κατοικιδίων ζώων.
 
2. Ξενώνες ή ξενοδοχεία κατοικίδιων: Αντίστοιχα 
με τα ξενοδοχεία για ανθρώπους υπάρχουν και 
ξενοδοχεία/πανσιόν για τα κατοικίδιά μας. Εκεί τα 
ζωάκια μας θα λαμβάνουν την ανάλογη φροντίδα, 
θα έχουν παρέα αλλα κατοικίδια τα οποία θα 

φιλοξενούνται εκεί, ενώ οι τιμές συνήθως ποικίλουν 
ανάλογα με το μέγεθος του ζώου μας. 
 
Τέλος, στην περίπτωση αυτή θα ήταν καλό να έχουμε 
ενημερώσει το κτηνιατρικό βιβλιάριο υγείας αλλά και 
να έχουν διενεργηθεί οι απαραίτητοι εμβολιασμοί από 
τον γιατρό του! 
 
3. Φιλοξενία από κάποιον γνωστό: Αποτελεί μια 
πολύ καλή λύση ειδικά για στην περίπτωση όπου 
το κατοικίδιό μας είναι γνώριμο στον γνωστό μας 
ή ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης κάποιου κατοικιδίου και 
συνεπώς υπάρχει επαρκής εμπειρία και γνώση για τις 
ανάγκες ενός κατοικιδίου. 
 
4. Γάτα και σπίτι: Σε περίπτωση που το κατοικίδιο 
είναι γάτα και οι ημέρες των διακοπών μας είναι 
λίγες, τότε προκειμένου να μην αναστατώσουμε τη 
γάτα μας μεταφέροντας τη σε άλλο χώρο, το καλύτερο 
θα ήταν να διασφαλίσουμε ότι θα δέχεται επίσκεψη 
από κάποιον για την απαραίτητη αλλαγή της άμμου 
και την προσθήκη τροφής και νερού. 
Διακοπές σημαίνει ξεγνοιασιά… απολαύστε λοιπόν 
αυτές τις ημέρες ελευθερίας γνωρίζοντας ότι ο μικρός 
σας φίλος είναι σε ασφαλή χέρια!
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Στην εποχή μας χρησιμοποιούμε τα ξυλοπόδαρα για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Γνω-
ρίζατε όμως πως τον 18ο αιώνα είχαν αποκλειστικά χρηστική αξία; 
 
Ξυλοπόδαρα: η ιστορία τους 
 
Οι βοσκοί που ζούσαν στη Νοτιοδυτική Γαλλία -και ειδικότερα στο Λαντ- χρησιμο-
ποιούσαν ξυλοπόδαρα από τον 18ο αιώνα. Η περιοχή ήταν φτωχική και οι κάτοικοι 
ασχολούνταν κυρίως με την κτηνοτροφία.  Οι γεωργικές εκτάσεις που υπήρχαν 
είχαν μετατραπεί σε τεράστιο βοσκότοπο. Υπολογίζεται μάλιστα ότι γύρω στο 1850 
έβοσκαν εκεί  ένα εκατομμύριο πρόβατα! Επειδή δεν υπήρχαν δρόμοι, οι βροχο-
πτώσεις δυσχέραιναν την κατάσταση γιατί το έδαφος γινόταν βαλτώδες. Οι βοσκοί 
δυσκολεύονταν να ακολουθούν το κοπάδι τους και προκειμένου να δώσουν λύση 
στο πρόβλημά τους άρχισαν να χρησιμοποιούν ξυλοπόδαρα, τα οποία είχαν 1,5 μ. 
ύψος. Οι ντόπιοι τα αποκαλούσαν «tchangues», που σήμαινε «μεγάλα πόδια». Με 
αυτόν τον τρόπο οι βοσκοί μπορούσαν να καλύψουν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις 
με ευκολία, αλλά και να έχουν ένα ευρύτερο οπτικό πεδίο. 
 
Όταν οι βοσκοί εντυπωσίασαν την πριγκίπισσα! 
 
Οι βοσκοί είχαν εξασκηθεί τόσο πολύ στο περπάτημα αλλά και το τρέξιμο με 
ξυλοπόδαρα που εντυπωσίαζαν με την τεχνική τους και φαίνονταν σαν να έκαναν 
ακροβατικά! Η πριγκίπισσα Ζοζεφίν σε μία επίσκεψή της στην περιοχή με σκοπό 
να συναντήσει τον Ναπολέοντα είχε εκδηλώσει τον θαυμασμό της για τις επιδέξιες 
ακροβατικές κινήσεις των βοσκών. Σταδιακά άρχισαν πολλοί να ενδιαφέρονται για 
τα ξυλοπόδαρα για καθαρά ψυχαγωγικό σκοπό. 
 
Στα τέλη του 19ου αιώνα η χρήση ξυλοπόδαρων στο Λαντ μειώθηκε αισθητά. Αυτό 
συνέβη επειδή περιορίστηκε η εκτροφή ζώων.  Ο βασικός λόγος ήταν η ανάγκη 
για οικονομική ανάπτυξη του Λαντ. Έτσι, στους άλλοτε βοσκότοπους φυτεύτη-
καν χιλιάδες πεύκα και σταδιακά το Λαντ αναπτύχθηκε οικονομικά. Σήμερα εκεί 
υπάρχει το μεγαλύτερο «δάσος θαλάσσιας πεύκης» στην Ευρώπη! 

It's 
"Walk 
on Stilts" 
Day

Της Βένιας Αντωνίου

 
  
 

About stilts 
 
Το 1891 ο γάλλος αρτοποιός Σιλ-
βέιν Ντόρνον περπάτησε πάνω σε 
ξυλοπόδαρα από το Παρίσι προς τη 
Μόσχα σε διάστημα 58 ημερών. 
 
Tα ξυλοπόδαρα ήταν γνωστά από 
την αρχαιότητα. Κατά τον 6ο αιώνα 
π.Χ. στην αρχαία Ελλάδα, υπήρχαν 
τα κωλόβαθρα που αποτελούνταν 
από το κωλον το οποίο ήταν το 
άκρο/πόδι και το βάθρον η βάση 
του άκρου.
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Το Φεστιβάλ Δωδώνης γίνεται πέντε ετών και ξεκινά το 
φετινό του πρόγραμμα την Τετάρτη 28 Ιουλίου, στις 21:00 
από το κέντρο αναφοράς του, το Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. 
Η εναρκτήρια εκδήλωση, μια συμπαραγωγή του Φεστιβάλ 
με το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης και την εταιρία ΑΝΙΜΑ, είναι ένα 
πρωτότυπο έργο για τα 200 χρόνια από την επανάσταση 
των Ελλήνων. Πρόκειται για την παράσταση «Μια χώρα 
δύο αιώνες μετά» του Ανδρέα Φλουράκη, σε σκηνοθεσία 
της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη και πρωτότυπη μουσική του 
Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Δωδώνης, Θεόδωρου 
Λεμπέση.
 
Όπως σημειώνει ο Δήμαρχος Δωδώνης, κύριος Χρήστος 
Ντακαλέτσης: «Το 5ο Φεστιβάλ Δωδώνης φιλοδοξεί και να 
παράξει πολιτισμό, όχι απλά να τον φιλοξενήσει, ως ένας 
ενδιάμεσος σταθμός κάποιων καλλιτεχνικών παραγωγών. Το 
έργο “Μια χώρα δύο αιώνες μετά” είναι μια συνδιοργάνωση 
που μας καθιστά παραγωγικούς, πρωτοπόρους και 
καλλιτεχνικά παρόντες στα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας 
μας, αφού η παράσταση θα περιοδεύσει σε εμβληματικούς 
χώρους σε όλη την Ελλάδα».

Έναρξη 5ου Φεστιβάλ Δωδώ-
νης με την παράσταση «Μία 
χώρα δύο αιώνες μετά»

Σε ρυθμούς Πρωταθλήματος 
βρίσκεται το άθλημα της ιππασίας, 
καθώς αυτή την εβδομάδα και 
συγκεκριμένα από την Πέμπτη 29 
Ιουλίου έως και την Κυριακή, 1 
Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί 
στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας 
στο Μαρκόπουλο το «Μ Ι 
Πρωτάθλημα Ιππασίας 2021 στην 
Υπερπήδηση Εμποδίων και την 
Ιππική Δεξιοτεχνία. 
 
Στην Υπερπήδηση Εμποδίων, η 
ανάδειξη των Πρωταθλητών στις 
ηλικιακές κατηγορίες, Παίδων, 
Εφήβων, Νέων Ιππέων, Ενηλίκων, 
καθώς και της Νικήτριας Αμαζόνας, 
θα γίνει στον αγώνα αυτό και 
συγκεκριμένα από αγώνισμα τριών 
ημερών σε τέσσερις γύρους. Οι 
Αθλητές κατατάσσονται σύμφωνα 
με το σύνολο των βαθμών ποινής 
των τεσσάρων γύρων και σε 
περίπτωση ισοβαθμίας από την 
κατάταξη της 3ης ημέρας (3ος 
και 4ος γύρος). Το πρόγραμμα 
των αγώνων περιλαμβάνει ακόμη 
αγώνισμα Νεολέκτων Ίππων, τριών 
ημερών σε τρείς γύρους, καθώς και 
αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής 
για ίππους που δεν συμμετέχουν στις 
κατηγορίες Πρωταθλήματος.

Το Μ Ι Πρωτάθλημα Ιππασίας ξεκινάει αυτή την εβδομάδα!

Agenda
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Το δεύτερο μέρος της «Τριλογίας του βυθού» 
της Ευτυχίας Γιαννάκη διαδραματίζεται 
μεταξύ Ύδρας και Αθήνας και θα εμπλέξει τον 
Αστυνόμο Χάρη Κόκκινο και την ομάδα του σε 
μια υπόθεση που τους φέρνει αντιμέτωπους με 
φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας, κυκλώματα 
τέχνης, τα όρια της δημιουργίας και τα κλειστά 
στόματα της μικρής κοινωνίας. Η οξύτατη 
κοινωνική ματιά, ο υπαινικτικός σαρκασμός, 
η καλογραμμένη ιστορία σε συνδυασμό με 
την αστυνομική δράση -βασικά συστατικά 
της γραφής της Γιαννάκη- δημιουργούν τις 
συνθήκες για ένα ώριμο έργο που καθρεφτίζει 
μοναδικά την εποχή μας.

"Στη φωλιά του 
ιππόκαμπου" 
της Ευτυχίας 

Γιαννάκη, από τις 
εκδόσεις Ίκαρος

Όνειρα για επίγειες και επουράνιες εξουσίες που μας στοιχειώνουν, μας 
καθοδηγούν, μας παρασύρουν. 
 
Όνειρα του ύπνου και του ξύπνιου, στον αντίποδα της πραγματικότητας 
και του πώς αυτή ξετυλιγόταν· ανήμπορα να βοηθήσουν το κράτημα 
των δεσμών μιας οικογένειας αλλά και των ανθρώπων της, καθώς 
σπαράσσονταν και χάνονταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ίσως επειδή 
το έφερναν οι περιστάσεις αλλά και επειδή οι ίδιοι τις έφτιαχναν με τα 
μυαλά που κουβαλούσαν. Διαδρομές ζωής στη Μεταπολεμική Ελλάδα 
για την αναζήτηση της λύτρωσης, της δικαίωσης και της δικαιοσύνης 
μέχρι τα άκρα των αντοχών της κοινωνίας. Τέσσερις εκδοχές ονείρων 
σε αντίστοιχες ιστορίες στη ζωή μιας οικογένειας που όσο κι αν με το 
πέρασμα του χρόνου ματώνει και αποσαθρώνεται κάποιοι κερδίζουν τη 
δυνατότητα μιας ελπίδας.

"Η συμφωνία των ονείρων" του 
Νίκου Θέμελη, από τις εκδόσεις 
Μεταίχμιο

Τρεις από τις επτά πύλες της πόλης είχαν πια κυριευτεί κι οι μέχρι 
χτες σκλάβοι, οι πεινασμένοι, οι ματωμένοι, οι εξανδραποδισμένοι, 

γονάτιζαν το θεριό, άλωναν την Τριπολιτσά. 
«Πού πας, μπρε Νικόλα, μονάχος;» φώναξε οργισμένος ο 

Κολοκοτρώνης κι έκαμε να κινηθεί, να τον γυρίσει πίσω στην αράδα. 
«Πάω ν’ ανταμώσω την Αργυρούλα μας», του αποκρίθηκε και 

ξεθηκάρωσε την κοφτερή του πάλα. «Ή να γδικηθώ τον θάνατό 
της…» 

 
Πρώτοι μήνες της Επανάστασης κι ο αέρας της λευτεριάς σαρώνει τα 
σκλαβωμένα χώματα της πατρίδας απ’ τη Μακεδονία και το Αιγαίο 
μέχρι το Μεσολόγγι και τον Μοριά. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα του 

Θοδωρή Παπαθεοδώρου.

"Άγιες Ψυχές" του Θοδωρή 
Παπαθεοδώρου, από τις 

εκδόσεις Ψυχογιός

Food for thought



Σήμερα γιορτάζουν! 

Παντελεήμων, 

Παντελεήμωνας, 

Παντελής, 
Παντελεήμονας, 

Παντελάκης, Παντέλος, 

Παντελίτσα, Παντελίνα, 

Παντελεούσα

quote of the day
You can handle just about anything 
that comes at you out on the road with 
a believable grin, common sense and 
whiskey.  Bill Murray
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