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ΟΔΗΓΗΣΗ 
ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΚΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ



Καλημέρα αγαπημένοι SayYessers και καλή εβδομάδα! 
 
Άφησα κάποιες μέρες να περάσουν από την απώλεια των δύο ιδιαίτερα 
αγαπητών καλλιτεχνών  (έκαστος στο είδος του), την περασμένη Πέμπτη, 
ώστε να έχω το χρόνο να δω λίγο πιο ψύχραιμα όλα όσα γράφτηκαν και 
διάβασα.
 
Από τη μία ο ανυπέρβλητος Μίκης Θεοδωράκης που όμοιος του δε θα υπάρξει 
ξανά, του οποίου αν και νόμιζα πως γνώριζα αρκετά από τα τραγούδια του 
τελικά σοκαρίστηκα όταν αντιλήφθηκα το μέγεθος της κληρονομιάς που μας 
άφησε. Και από την άλλη ο Mad Clip που αν και δεν είμαι φαν αυτού του 
είδους μουσικής, θα ήταν υποκριτικό και γελοίο να πω πως δεν τον γνώριζα ή 
ότι δεν έχω σιγοτραγουδήσει κάποιον από τους στίχους του. 
 
Όλα ωραία μέχρι εδώ και κάπου πρέπει να ξέρουμε να βάζουμε τελεία. 

Editorial
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National Hot Fudge Sundae Day

Φτιάξε καφέ να 
στα πω...

Πρέπει να στεκόμαστε στο γεγονός ότι έφυγαν δύο άνθρωποι από τη ζωή και να βγάλουμε το θανατόμετρο από τη 
ζωή μας. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να υποδείξει σε μία κόρη που έχασε τον υπερήλικα πατέρα της αλλά και σε μία 
μάνα που κλαίει τον νεαρό γιο της, πόσο πρέπει να στεναχωρηθεί και πόσο εμείς οι άρχοντες του πληκτρολογίου τους 
επιτρέπουμε να θρηνήσουν. 
 
Ναι, ο ένας έφυγε πλήρης ημερών ήσυχα στο σπίτι του και ο άλλος από υπερβολική ταχύτητα, που πάνω στην ατυχία 
του είχαμε την τύχη να μην πάρει και άλλους στο λαιμό του παρά μόνο τα πάθη του. Ναι τι; Δύο διαφορετικοί άνθρωποι 
- καλλιτέχνες, που ίσως το μοναδικό κοινό τους σημείο εκτός από τις νότες ήταν το ραντεβού τους με το θάνατο, έφυγαν 
από τη ζωή σε διαφορετική ηλικία και από άλλη αιτία. Από πότε κάνουμε διαγωνισμό και αναδεικνύουμε τον νεκρό 
νικητή; Ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε το στίγμα που άφησε ο καθένας από τους εκλειπόντες; Και αν θέλουμε να 
το κάνουμε, να το πράξουμε δίκαια! Ο καθένας για τη γενιά του ήταν αγαπητός και είχε τη δική του πορεία. Η μαμά μου 
(60 ετών) δακρύζει με τραγούδια του Θεοδωράκη όταν η μικρή μου αδερφή (25 ετών) λικνίζεται στο ρυθμό "κότερα 
και ελικόπτερα" και σας διαβεβαιώ ότι η μιά κοιτάζει την άλλη με απορία και αναρωτιούνται, "μα τι ακούς;!" Έπειτα, 
είμαστε και εμείς η γενιά του λίγο πάνω λίγο κάτω των 40 που είχαμε την τύχη να τους γνωρίσουμε ακουστικά και τους 
δύο και να επιλέξουμε αυτόν που μας ταιριάζει περισσότερο. 
 
Όμως σε παρακαλώ, ακόμα και αν νιώθεις ότι κάποιος ευθύνεται για το θάνατο του, είναι χυδαίο να λες τα ήθελε και τα 
έπαθε, γιατί ακόμα και αν το πιστεύεις κράτα το για σένα. 
 
Μην ξεχνάς ότι κάπου εκεί έξω υπάρχουν οι οικείοι του που πονάνε... 
 
Δεν είναι μαγκιά οι υποδείξεις αλλά η αλλαγή νοοτροπίας των οδηγών καθώς και η εκπαίδευση των νέων για σωστή 
οδηγική συμπεριφορά, από το σχoλείο ακόμα. 
 
Ας είμαστε ταπεινοί και να ευχόμαστε ο Θεός, το Σύμπαν, ο Βούδας, οι εξωγήινοι και ότι άλλο πιστεύει ο καθένας "να 
μην μας δώσει όσα μπορούμε ν’ αντέξουμε..."

Κλαίρη Στυλιαρά 
Chief of SayYessers
claire@sayyescomm.gr

mailto:claire%40sayyescomm.gr?subject=
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Τα τροχαία δυστυχήματα  
και η οδηγική συμπεριφορά  
του Έλληνα

Της Βένιας Αντωνίου

Κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας 
εμπλέκονται σε τροχαία. Πολλοί από αυτούς 
χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο προκα-
λώντας ανείπωτο πόνο και θλίψη. Μάλιστα, 
τα τροχαία είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις 
ηλικίες 18 – 44.

Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, από τη σχολή οδηγικής 
συμπεριφοράς «Ιαβέρης» με μακρά παράδοση 
στην Ελλάδα, μας μίλησε για την οδική συμπερι-
φορά των Ελλήνων σήμερα, επισημαίνοντας ότι 
δυστυχώς «είναι κάκιστη η οδηγική μας συμπε-
ριφορά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι μειώσεις που 
είδαμε τελευταία είναι εικονικές, καθώς λόγω 
του Covid-19 κλειστήκαμε στα σπίτια μας, οπότε 
γι’ αυτό μειώθηκαν τα τροχαία ατυχήματα και 
όχι επειδή βελτιωθήκαμε ως οδηγοί. Τώρα, που 
κυκλοφορούμε περισσότερο, ήδη σημειώθηκε 
αύξηση».
Ο κ. Ιαβέρης υπογράμμισε πως αυτό που έχει βελ-
τιωθεί τα τελευταία χρόνια «είναι το οδικό δίκτυο 
και ο στόλος των αυτοκινήτων». Αναφορικά με 
την κατάσταση που επικρατεί στα αστικά κέντρα 
όπως και στα νησιά, ιδιαίτερα κατά την καλοκαι-
ρινή περίοδο, ο κ. Ιαβέρης ήταν κατηγορηματικός: 
«Γίνεται μακελειό! Δεν έχει διορθωθεί τίποτα. Οι 
αναβάτες πολύ συχνά δεν φοράνε κράνος  –ιδίως 
όσοι συνεπιβαίνουν, ενώ και στα αυτοκίνητα όσοι 
κάθονται στα πίσω καθίσματα δεν φοράνε ζώνες 
ασφαλείας!». Γενικότερα, όσοι κάθονται στα πίσω 
καθίσματα του αυτοκινήτου «ασυναίσθητα, σπά-
νια φοράνε ζώνη. Χρειάζεται κάποιος να τους το 
υπενθυμίσει».
Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Ιαβέρη η πολιτεία 
θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε «να μπουν κάμε-
ρες, καταγραφικά και φυσικά να υπάρχει ένα 
σοβαρό πρόστιμο για τους παραβάτες». Επίσης, 
«να γίνονται τακτικοί έλεγχοι και αλκοτέστ».

«Ιαβέρης»: Η πολύτιμη συμβολή στην απόκτη-
ση οδηγικής παιδείας
Η σχολή οδηγικής συμπεριφοράς «Ιαβέρης» πα-
ραδίδει δωρεάν θεωρητικά σεμινάρια εδώ και δε-
καετίες. Την αρχή έκανε ο κ. Αναστάσιος Ιαβέρης 
και από το 1993 ακολούθησαν οι γιοι του, Άρης, 
Κωνσταντίνος και Δημήτρης. Έχουν παραδώσει 
σεμινάρια σε σχολεία, σε στρατόπεδα κ.α., συνε-
χίζοντας το πολύτιμο έργο του πατέρα τους. Κάθε 
χρόνο πάνω από 50.000 άνθρωποι (με εξαίρεση 
το διάστημα απαγόρευσης μαζικών συναθροίσεων 
και εκδηλώσεων λόγω Covid-19) ενημερώνονται 
και ευαισθητοποιούνται πάνω σε θέματα οδηγικής 
συμπεριφοράς και ατομικής ευθύνης. Tέλος, τα 
βιβλία που έχει συγγράψει ο κ. Αναστάσιος Ιαβέ-
ρης με αντικείμενο την Οδική Συμπεριφορά και 
Ασφάλεια (Εθνικό Θέμα, Εθνικό Πένθος, Άγνοια 
Άγνοιας) έχουν διανεμηθεί δωρεάν σε τουλάχι-
στον 1.500.000 αντίτυπα.

Κωνσταντίνος Ιαβέρης, 
εκπαιδευτής ασφαλούς 
οδήγησης
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Της Βένιας Αντωνίου

Η Διεθνής  Ημέρα Φιλανθρωπίας 
καθιερώθηκε το 2012 με απόφαση 
της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ και 
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Σεπτεμ-
βρίου, ημέρα που έφυγε από τη ζωή η 
Μητέρα Τερέζα, το όνομα της οποίας 
είναι συνώνυμο της προσφοράς.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική Διεθνή 
Ημέρα μιλήσαμε με την Ντένια Φραγκιά, 
που από νωρίς ανέπτυξε πλούσια φιλαν-
θρωπική δράση.

Είσαι μια νέα γυναίκα που έχεις ήδη 
αναπτύξει έντονη κοινωνική και φι-
λανθρωπική δράση. Μίλησέ μας για το 
πώς ξεκίνησε αυτό το υπέροχο ταξίδι 
προσφοράς.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κεφα-
λονιά, σε μια οικογένεια πολύ δοτικών 
ανθρώπων που την ύπαρξή τους μέσα 
στην κοινότητα χαρακτηρίζει κυρίως η 
έννοια του συνανθρώπου, αυτού δηλαδή 
που βρίσκεται κοντά σε όποιον το έχει 
ανάγκη. Η γιαγιά μου, πάντα μού έλεγε 
για τους ανθρώπους: «Να τους αγαπάς 
σα να μη μπορούσες να κάνεις διαφορε-
τικά». Από μικρή, λοιπόν, έμαθα να έχω 
στραμμένο το βλέμμα προς τον συνάν-
θρωπο. Το σπίτι μας είχε πάντα το κλειδί 
πάνω στην εξώπορτα. Φυσικά, ήταν κι 

άλλα τα χρόνια τότε… Σχεδόν καθημε-
ρινά το φαγητό που είχαμε το μοιραζό-
μασταν με άλλους γείτονες ή συγγενείς, 
ενώ ποτέ δεν έλειπαν οι καλεσμένοι.
Μεγαλώνοντας και μπαίνοντας μέσα 
στη σχολική κοινότητα άρχισα να έχω 
διάφορους προβληματισμούς κι έψαχνα 
συνεχώς ένα νέο πεδίο έκφρασης. Έτσι, 
όταν ήμουν στο δημοτικό αποφάσισα 
να ηχογραφήσω σε ένα μαγνητόφωνο 
που μου είχαν κάνει δώρο οι δικοί μου 
τα Χριστούγεννα, οδηγίες για μαθήματα 
πιάνου που θα μπορούσαν να ακούσουν 
τυφλά παιδιά κι έτσι να διδαχτούν τη 
μουσική. Για πολύ καιρό, καθόμουν τα 
απογεύματα στο πιάνο κι ηχογραφού-
σα για ώρες αυτές τις κασέτες, με την 
ελπίδα ότι κάποτε θα φανούν χρήσιμες 
σε κάποιο άλλο παιδί.

Αργότερα, άρχισα να γράφω την εφη-
μερίδα του σχολείου. Μεταξύ άλλων 
θεμάτων αναζητούσα πληροφορίες στη 
δημοτική βιβλιοθήκη για την ανακύκλω-
ση και γενικά τρόπους ώστε τα υλικά 
αγαθά να μοιράζονται ισόποσα ώστε κα-
νείς να μην τα στερείται. Στο γυμνάσιο, 
οργάνωσα μια μαθητική έκθεση βιβλίου 
με μεταχειρισμένα βιβλία που έφεραν οι 
συμμαθητές μου από τα σπίτια τους σε 
μια καφετέρια που είχε ιδρύσει τότε ο 
δήμος Αργοστολίου με άτομα με αναπη-

Ντένια 
Φραγκιά,  
υπεύθυνη 
προγραμμάτων 
κοινωνικής 
μέριμνας
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Διεθνής Ημέρα Φιλανθρωπίας:  
Μια αφορμή ευαισθητοποίησης

 & be 

our guest

ρίες. Τα έσοδα τα δωρίσαμε στους υπαλ-
λήλους της καφετέριας κι όσα βιβλία δεν 
πουλήθηκαν τα δωρίσαμε στη βιβλιοθή-
κη του ορφανοτροφείου.

Θέλεις να μοιραστείς μαζί μας μία από 
τις εμπειρίες που έχει χαραχτεί ανεξί-
τηλα στη μνήμη σου;
Μια από τις πιο δυνατές εμπειρίες που 
είχα στη ζωή μου είναι το αποχαιρετι-
στήριο πάρτι που ετοίμασαν οι γυναίκες 
της φυλής των Maasai το Δεκέμβριο του 
2014 στην Κένυα, για να με ευχαριστή-
σουν για την τρίμηνη παραμονή μου και 
την εθελοντική βοήθεια που προσέφερα 
στην κοινότητά τους, χτίζοντας ένα σχο-
λείο και ταυτόχρονα έναν χώρο εργα-
σίας των κακοποιημένων μητέρων, με 
χρήματα που συγκέντρωσα πουλώντας 
παραδοσιακά χειροποίητα κοσμήματα 
μέσα από την προσωπική μου σελίδα 
στο facebook. Το πάρτι έλαβε χώρα μέσα 
στο νέο σχολείο. Εκεί, ακολούθησε μια 
τρίωρη τελετή, κατά τη διάρκεια της 
οποίας οι γυναίκες προσευχήθηκαν όλες 
μαζί για εμένα κι η καθεμιά ξεχωριστά. 
Αφού χορέψαμε όλες μαζί, με έντυσαν 
με την παραδοσιακή φορεσιά τους, 
τιμώντας με έτσι γι’ αυτά που είχα 
προσφέρει και κάνοντάς μου ένα δώρο 
η καθεμιά ενώ οι ίδιες αντιμετωπίζουν 
τρομερά προβλήματα και δυσκολίες. Το 
κλίμα ήταν άκρως συγκινητικό. Καθώς 
με αγκάλιαζαν, άρχισαν να κλαίνε τόσο 
πολύ που ένιωσα σα να με αποχαιρετούν 
από τη ζωή, ενώ ήμουν ακόμη ζωντανή! 
Σίγουρα αυτή είναι μια εμπειρία που 
δεν θα ξεχάσω ποτέ. Τα πιο σημαντικά 
πράγματα, ωστόσο, είναι όλα όσα χωρά 
να κλείσει μέσα η καρδιά μας.

Τι έχεις εισπράξει προσφέροντας;
Αυτό που έχω λάβει μέσα από την εμπε-
ρία μου όλα αυτά τα χρόνια, συνοψίζε-
ται σε μια μόνο έκφραση που συνηθίζω 
να λέω: «Ξοδεύοντας κανείς τον εαυτό 
του αυτό που καταφέρνει είναι να γί-
νεται ακόμη πλουσιότερος μέσα του!». 
Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο είναι η 
μόνη οδός προς την ευτυχία και νοημα-
τοδότησης της ύπαρξής μας. Τολμήστε 
το, χωρίς δισταγμό!

Τι σχεδιάζεις για το άμεσο μέλλον;
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είμαι 
υπεύθυνη προγραμμάτων κοινωνικής 
μέριμνας σε ένα φιλανθρωπικό σωμα-
τείο. Αυτό που επιθυμώ περισσότερο 
για το μέλλον είναι το να συμπαρασύρω 
σε αυτό το ταξίδι της προσφοράς όσους 
περισσότερους ανθρώπους μπορώ!
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Aπό τον Γιώργο
Τσόλκα, Sous
Chef @Akti
Restaurant του
Ομίλου Margi
Hotel

Tacos με γαρίδα  
και μαγιονέζα με τσίλι

Υλικά
4 τορτίγιες μικρές
6 γαρίδες Φλεριανός
1 κρεμμύδι λευκό
1 σκελίδα σκόρδο
σχοινόπρασο ψιλοκομμένο
200 ml μαγιονέζα
1 τμχ τσίλι
1 Lime
2 τμχ αγγουράκι τουρσί

Τρόπος παρασκευής

Ψήνουμε τις τορτίγιες σε ένα τηγάνι 
χωρίς λιπαρή ουσία.
Ψήνουμε τις γαρίδες τις κόβουμε 
σε μικρά κομμάτια, ψιλοκόβουμε το 
κρεμμύδι και το σχοινόπρασο και 
κάνουμε ένα μίγμα με όλα τα υλικά και 
τα προσθέτουμε μέσα στα tacos.
Χτυπάμε στο μπλέντερ το τσίλι και το 
σκόρδο και μετά τα ενσωματώνουμε 
στη μαγιονέζα μαζί με τον χυμό και το 
ξύσμα από το lime και περιχύνουμε 
πάνω στα tacos.
Προαιρετικά για γαρνίρισμα 
προσθέτουμε λίγα φύλλα από εσκαρόλ 
ή κόλιανδρου.

Καλή Όρεξη!



Από τον Αναστάσιο 
Κρητικό, CPT - PTA 
NASM - Weight 
Loss Specialist 
NASM - Women's 
Fitness Specialist

fitness

Οι διακοπές για τους πιο πολλούς τελεί-
ωσαν και σιγά σιγά επιστρέφουμε στις 
καθημερινές συνήθειές μας.  
Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως 
δεν επιστρέψαμε μόνοι μας, αλλά με 
ίσως λίγο παραπάνω βάρος, το οποίο 
κυμαίνεται συνήθως από 0.32kg έως και 
σχεδόν ένα κιλό (καθαρό λίπος). 
Αυτό είναι κάτι που συνήθως προκαλεί 
άγχος ίσως και απογοήτευση. Τα καλά 
νέα είναι πως αν προσέξουμε πάλι λίγο 
τη διατροφή μας και ειδικά αν προσθέ-

σουμε και την άσκηση, θα επανέλθουμε 
γρήγορα. Τα άσχημα νέα είναι γι' αυ-
τούς που αφού γυρίσουν συνεχίζουν να 
είναι σε mood διακοπών χωρίς σημαντι-
κές αλλαγές.

Έρευνες έχουν δείξει πως πολλές φορές 
τα κιλά των διακοπών θέλουν περίπου 6 
μήνες για να “φύγουν”. Επίσης, συχνά 
αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη 
σταδιακή και συνεχή αύξηση του βάρους 
μας και ειδικά των ενηλίκων. Όσο με-
γαλύτερος είναι ο ΔΜΣ (Δείκτης Μάζας 
Σώματος) τόσο και μεγαλύτερη η αύξη-
ση του βάρους μας κατά τις διακοπές. 
Δηλαδή, όσο παραπάνω βάρος είχαμε 
πριν τόσο περισσότερο παίρνουμε κατά 
βάση και στις διακοπές. Αυτά όλα όμως 
πρέπει να τονίσω πως ισχύουν μόνο για 
τους ανθρώπους που αφού γυρίσουν, 
δεν αλλάξουν το πρόγραμμα διατροφής 
τους και ούτε προσθέσουν την άσκηση 
στη ζωή τους.

Μία καλή μέθοδος και πάρα πολύ απλή 
είναι η εξής: Προσπαθούμε να θυμη-
θούμε τι τρώγαμε και πόσο πριν τις 

διακοπές. Σε αυτό το πρόγραμμα απλά 
μειώνουμε ελαφρώς σε καθημερινή 
βάση τους υδατάνθρακες και τα λιπαρά 
μας, διατηρώντας σταθερή την πρωτε-
ΐνη. Προσθέτουμε άσκηση, όποιο είδος 
μας αρέσει, δύο με τρεις φορές την 
εβδομάδα. Βέβαια, το βέλτιστο είναι 
ο συνδυασμός αερόβιας άσκησης και 
προπόνησης με αντιστάσεις (ειδικά οι 
πολυαρθρικές ασκήσεις). Αφού δείτε το 
σώμα σας να επανέρχεται, τότε μπορείτε 
να διαμορφώσετε ένα νέο πρόγραμμα 
σύμφωνα με τους νέους πια στόχους 
σας. Θυμηθείτε ότι θέλει χρόνο αλλά 
και προσοχή κατά τη διαδικασία. Μην 
ακολουθήσετε ακραίες μεθόδους, διότι 
στο τέλος θα έχετε ακριβώς τα αντίθετα 
αποτελέσματα διότι θα λειτουργήσει σαν 
boomerang.

Δώστε χρόνο στο σώμα σας και μην 
το πιέσετε απότομα. Να θυμάστε 
πως οι διακοπές μπορεί να έφε-
ραν κάποια παραπάνω κιλά, όμως 
έφεραν επίσης χαρά, ευτυχία και 
χαλάρωση. Μην βιαστείτε να το 
χάσετε αυτό!

Διακοπές και περιττό βάρος
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Της Βένιας Αντωνίου

Με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας, 
που γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 4 Σεπτεμβρίου, η Ίρις 
Κρέμερ, Συμβουλευτική 
Ψυχολόγος/ Σεξολόγος, 
παραχώρησε συνέντευξη στο 
Say Yes …to the Press και 
μας μίλησε διεξοδικά για το 
Sex Therapy

Σε ποιους απευθύνεται

H κα Κρέμερ ανέφερε ότι «το Sex 
Therapy απευθύνεται σε ζευγάρια 
αλλά και σε άτομα που βιώνουν 
μία ή και παραπάνω δυσφορικές ή/
και δυσλειτουργικές καταστάσεις 
στη σεξουαλική τους ζωή. Η ατομική 
θεραπεία αφορά άτομα που έχουν 
έρθει αντιμέτωπα με προβλήματα ή 
δυσφορικές σκέψεις γύρω από τις 
σεξουαλικές τους επαφές σε κάποια 
παρελθοντική σχέση ή και στην 
περίπτωση που κι οι ίδιοι σε ατομικό 
επίπεδο προβληματίστηκαν για κάποια 
σεξουαλική τους συμπεριφορά/
λειτουργία».

Σεξουαλικά προβλήματα και θεραπεία 
ζεύγους

Αναφορικά με τη θεραπεία ζεύγους η 
Ίρις Κρέμερ δήλωσε ότι «σε επίπεδο 
σεξουαλικών ζητημάτων ασχολείται 
με το όποιο σεξουαλικό πρόβλημα 
παρουσιάζεται είτε στον έναν είτε και 
στους δύο συντρόφους, ενώ παράλληλα 
διερευνά και τις ψυχο-συναισθηματικές 
δυναμικές του ζεύγους που επηρεάζουν 
άμεσα και τη σεξουαλική σχέση».

Τι επιτυγχάνουμε με το Sex Therapy

Τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολλά 
και σημαντικά, καθώς, όπως εξηγεί η 
Ίρις Κρέμερ, «το Sex Therapy εκτός 
από την επίλυση των σεξουαλικών 
δυσλειτουργιών, (από τις πιο συνήθεις 
είναι: στυτική δυσλειτουργία, 

πόνος κατά την επαφή στη γυναίκα, 
σεξουαλική αποστροφή, προβλήματα 
εκσπερμάτισης, διαταραχές της 
επιθυμίας ή/και του οργασμού), 
βοηθά τους συντρόφους να γνωρίσουν 
καλύτερα ο ένας τoν άλλoν σαν 
σεξουαλικοί σύντροφοι, να μάθουν 

Sex Therapy:  
Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε
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καλύτερα το σώμα τους, να νιώθουν πιο 
άνετα να εκφραστούν στην απολύτως 
φυσιολογική και φυσική σεξουαλική 
επιθυμία αλλά και επαφή και να 
καταρριφθούν μύθοι γύρω από το 
σεξ που πολύ συχνά εμποδίζουν τη 
σεξουαλική υγεία».

Ίρις Κρέμερ, Συμβουλευτική  
Ψυχολόγος/ Σεξολόγος

 & be 

our guest
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Η πανδημία μας έβαλε σε 
μεγάλες σκέψεις για τον τρόπο 
που ζούσαμε τη ζωή μας μέχρι 
τώρα. Τα lockdowns, αν και 
άφησαν βαθιά τραύματα  
στην ψυχολογία, βοήθησαν  
στο να θέσουμε προτεραιότητες, 
να αντιληφθούμε διαφορετικά  
την παρέλευση του χρόνου  
και φυσικά να αναγνωρίσουμε 
που κρύβεται η ουσία.

Αυτή η καινούρια νοοτροπία φαίνεται 
να θέτει εκ νέου τις βάσεις και της 
παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. 
Η τάση που ακούει στο όνομα «slow 
travel»,ελληνιστί  αργό ταξίδι, είναι 
γεγονός και έρχεται να ταράξει τα νερά 
στον χώρο της φιλοξενίας.

Αν στο παρελθόν επικρατούσε η 
επιθυμία να επισκεφτούμε όσο το 
δυνατόν περισσότερους προορισμούς, 
λες και συμμετείχαμε σε κάποιον 
αγώνα που νικητής ανακηρυσσόταν 
εκείνος που θα πατούσε το πόδι του σε 
περισσότερες χώρες, ο ταξιδιώτης του 
σήμερα επιδίδεται στον αργό τουρισμό 
ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την 
αυξητική πορεία του με εκτιμήσεις για 
ετήσια ανάπτυξη 10%, αποτελώντας 
την εναλλακτική σε πιο παραδοσιακές 
διακοπές.

Slow Travel:  
To νέο trend στον κλάδο  
του τουρισμού!

Βασικά χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας 
του slow travel, είναι ότι δίνει έμφαση 
στη σύνδεση με τους ντόπιους, την 
κουλτούρα, το φαγητό και τη μουσική. Οι 
τουρίστες αντιλαμβάνονται το ταξίδι ως 
εμπειρία επιμορφωτική που έχει συνάμα 
και συναισθηματικό αντίκτυπο καθώς 
εστιάζει στη βιωσιμότητα και τη στήριξη 
των τοπικών κοινωνιών.

Η τάση για αργό τουρισμό εξελίσσεται 
τα τελευταία χρόνια και συνδέεται με 
την τάση για slow food. Το slow food 
ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 από τον 
Carlo Petrini και μια ομάδα ακτιβιστών 
με σκοπό να αποτρέψει το άνοιγμα των 
McDonald στη Ρώμη, με αρχικό στόχο 
να υπερασπίσει τις τοπικές παραδόσεις, 
το καλό φαγητό, τη γαστρονομική 
απόλαυση και τους αργούς ρυθμούς 
ζωής. Η περαιτέρω δημοφιλία του μπορεί 
να συνδέεται με την αυξημένη έμφαση 
στη βιωσιμότητα και την αυτοφροντίδα.

Ουσιαστικά μέσω του slow travel 
συντελείται μια μετάβαση από την 
υλιστική και καταναλωτική πολυτέλεια 
στη βιώσιμη εμπειρία και τη δημιουργία 
σημαντικών στιγμών. Οι άνθρωποι δεν 
ικανοποιούνται  ακολουθώντας ένα 
πρόγραμμα γεμάτο περιηγήσεις σε 
κλασικά αξιοθέατα που είναι φασόν 
για όλους. Ψάχνουν και πληρώνουν 
παραπάνω για την προσωποποιημένη 
υπηρεσία που θα τους κάνει να νιώσουν 

τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την 
καθημερινότητά τους οι ντόπιοι.

Ο ρόλος των ξενοδοχείων
Τα ξενοδοχεία ακολουθώντας της 
επιταγές της τουριστικής αγοράς 
καταρτίζουν από το μηδέν τη στρατηγική 
τους. Πολλές επιχειρήσεις επενδύουν 
στην εντοπιότητα και την παράδοση. 
Ο ταξιδιώτης γεύεται τοπικά βότανα, 
λαχανικά και φρούτα και μυείται στα 
μυστικά του παραδοσιακού τρόπου 
μαγειρέματος.

Η παράδοση υπερτερεί και στο κομμάτι 
της ευεξίας. Αρκετά ξενοδοχεία 
προσφέρουν στους πελάτες τους 
θεραπείες και πρακτικές σπα στις 
οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν 
παραδοσιακά τρόφιμα, φυτικά φάρμακα, 
έλαια και αρχαίες τελετουργίες.

Σε επίπεδο εμπειριών και 
δραστηριοτήτων κυριαρχεί η λογική του 
disconnect. Κοινώς η αποσύνδεση από 
την τεχνολογία και τις εξαρτήσεις που 
συνοδεύουν τη χρήση της. Το λόγο έχει 
η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων που θα 
αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την 
προσωπική ανάπτυξη των ταξιδιωτών.

Τέλος, στις μεταφορές 
επιστρατεύονται τα ποδήλατα, τα 
τρένα και φυσικά τα πόδια!

Της Μαρίας Ακριβού



H Samsung φέρνει  
προηγμένες,  
εξαιρετικά λεπτές  
τεχνολογίες pixel, σε νέους 
αισθητήρες εικόνας για κινητές 
συσκευές

Κωτσόβολος: 
«Τρέχουμε με νέες 
ταχύτητες, για έναν 
ολοκληρωμένο 
κόσμο υπηρεσιών»

Η νέα καμπάνια της Praktiker για 
το Σπίτι είναι στον αέρα και φέρνει 
αλλαγή που… πιάνει τόπο!

Η νέα τηλεοπτική καμπάνια της 
Κωτσόβολος, παρουσιάζει τις quick 
commerce υπηρεσίες τη.
Η Κωτσόβολος, στη νέα τηλεοπτική 
καμπάνια της, μέσα από ένα 
εντυπωσιακό, αγωνιστικό van, 
παρουσίασε με ευρηματικό τρόπο τις 
quick commerce υπηρεσίες της.
Pay Express, που δίνει τη ευκαιρία 
στους πελάτες να πληρώνουν άμεσα 
με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, σε 
κάθε σημείο του καταστήματος χωρίς 
αναμονή!
Άμεση παράδοση, για παραλαβές 
παραγγελιών σε 24 ώρες ή ακόμα και την 
ίδια μέρα!

Pay & Collect, για να παραλαμβάνουν 
οι πελάτες την παραγγελία τους από το 
κατάστημα της αρεσκείας τους σε μόλις 
20 λεπτά.
Quick Point, για να παραλαμβάνουν 
οι πελάτες την παραγγελία τους στο 
ειδικό σημείο εξυπηρέτησης, έξω από το 
κατάστημα με ταχύτητα και  ασφάλεια.
Fix & Go, για επισκευές συσκευών 
τεχνολογίας μέσα στα καταστήματα 
Κωτσόβολος, σε μόλις μία ώρα!
Η Κωτσόβολος δηλώνει το παρόν και 
στηρίζει ως Χορηγός, τα δύο κορυφαία 
παγκόσμια αθλητικά γεγονότα υψηλών 
ταχυτήτων EKO Acropolis Rally 2021 
και Acropolis Rally21 eSports by 
Kotsovolos.
Δείτε τη νέα τηλεοπτική καμπάνια ΕΔΩ

Η Samsung Electronics Co., Ltd. 
παρουσίασε τον ISOCELL HP1, 
τον πρώτο αισθητήρα εικόνας του 
κλάδου 200 megapixel (MP), με 
pixels 0,64μm, και τον ISOCELL 
GN5, τον πρώτο αισθητήρα εικόνας 
που υιοθέτησε την τεχνολογία Dual 
Pixel Pro εστίασης σε όλες τις
κατευθύνσεις με δύο φωτοδιόδους 
σε ένα μόνο pixel 1.0μm.

Η Praktiker Hellas υπόσχεται να δώσει λύση σε κάθε επιθυμία για 
ανανέωση ή αλλαγή και το εκφράζει μέσα από τη νέα καμπάνια της, με 
κεντρικό μήνυμα «Νέα συλλογή Praktiker Σπίτι 2021 - Αλλαγή που πιάνει 
τόπο!».
Σε περιόδους γεμάτες ιδιαιτερότητες, όπως η τρέχουσα, νιώθουμε συνήθως 
την ανάγκη να κάνουμε μια αλλαγή. Μικρή, μεγάλη ή της στιγμής, μια 
αλλαγή έχει τη μαγική ιδιότητα να μας φτιάχνει τη διάθεση και να μας κάνει 
να αισθανόμαστε πιο όμορφα, βλέποντας το αύριο με περισσότερο κέφι 
και αισιοδοξία! Αυτό ακριβώς έρχεται να αναδείξει, με εύθυμο τρόπο, με τη 
διασκεδαστική της καμπάνια η Praktiker.
Για να πετύχουμε ουσιαστικές αλλαγές που… πιάνουν τόπο, μας 

παρουσιάζει τη νέα της συλλογή 
προϊόντων για το σπίτι, για κάθε χώρο 
(τόπο), όπως έπιπλα, διακοσμητικά, 
χαλιά, φωτιστικά, συσκευές και οτιδήποτε 
χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε το σπίτι 
μας και να το ανανεώσουμε σε έναν 
νέο χώρο, πιο όμορφο, πιο μοντέρνο, 
πιο λειτουργικό! Δείτε τη νέα ταινία στο 
YouTube.

Press Room

«Η Samsung πρωτοπορεί σε 
τεχνολογίες εξαιρετικά λεπτών pixels 
που εξελίσσουν τους αισθητήρες 
εικόνας υψηλής ανάλυσης», δήλωσε 
ο Duckhyun Chang, Executive Vice 
President της Διεύθυνσης
Αισθητήρων στη Samsung Electronics. 
«Με τον ISOCELL HP1 να καταργεί 
τα εμπόδια και τον ISOCELL GN5 να 
φέρνει εξαιρετικά γρήγορη αυτόματη 
εστίαση, η Samsung θα συνεχίσει να 
ηγείται της τάσης για τεχνολογίες 
απεικόνισης επόμενης γενιάς».

ISOCELL HP1: Αποτυπώνοντας τον 
κόσμο σε video 200MP και κρυστάλλινο 
8K που κόβει την ανάσα: Ο ISOCELL 
HP1 είναι ο πρώτος αισθητήρας εικόνας 
κινητού που υποστηρίζει 200MP. 
Βασισμένος στα
πιο προηγμένα pixels 0,64μm της 
Samsung, ο ISOCELL HP1 φέρνει τέτοια 
εξαιρετικά υψηλή ανάλυση σε ένα 
μικρό πακέτο που ταιριάζει άνετα στις 
σύγχρονες φορητές συσκευές.
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Η Διεθνής Εταιρία Νωτιαίου Μυελού (ISCoS) το 2015 
καθιέρωσε την  Παγκόσμια Ημέρα Κακώσεων Νωτιαίου 
Μυελού στις 5 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Στόχος της 
ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού που θα 
οδηγήσει σταδιακά σε μια ζωή χωρίς αποκλεισμούς για 
τα άτομα με αναπηρία, ενώ θα δώσει την απαιτούμενη 
βαρύτητα στη σημασία της πρόληψης.

Τι είναι η κάκωση νωτιαίου μυελού
H κάκωση του νωτιαίου μυελού προκαλείται κατά 
κανόνα από τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη.  
Πρόκειται δηλαδή για μια βλάβη/τραυματισμό σε ένα 
μέρος της σπονδυλικής στήλης που έχει προκληθεί από 
τραύμα, όγκο ή λοίμωξη. Συνήθως επιφέρει μόνιμες 
αλλαγές σε σωματικές λειτουργίες.
Ο νωτιαίος μυελός περιέχει τα νεύρα που μεταφέρουν 
μηνύματα μεταξύ του εγκεφάλου και του σώματος. Ένας 
τραυματισμός του νωτιαίου μυελού είναι σοβαρός επειδή 
ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια της κίνησης κάτω από 
το σημείο του τραυματισμού, όπως επίσης και απώλεια 
της αίσθησης. Όσο πιο κοντά στον λαιμό εντοπίζεται ο 
τραυματισμός του νωτιαίου μυελού, τόσο μεγαλύτερο 
μέρος του σώματος θα υποστεί παράλυση.

Εμφύτευμα στον εγκέφαλο αποκαθιστά την αίσθηση 
της αφής στα δάχτυλα

Ερευνητές στα Ινστιτούτα Ιατρικών Ερευνών Feinstein 
στη Νέα Υόρκη κατάφεραν κάτι πολύ σημαντικό και 
ελπιδοφόρο: να προκαλέσουν την αίσθηση της αφής στα 
δάχτυλα, χρησιμοποιώντας ένα ελάχιστα επεμβατικό 
σύστημα εμφυτευόμενων ηλεκτροδίων στον εγκέφαλο. 
Η συγκεκριμένη μελέτη μάλιστα, η οποία γίνεται για 
πρώτη φορά σε άνθρωπο, είναι πιθανό να βελτιώσει 
την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο 
τον κόσμο που υποφέρουν από παράλυση ή περιφερική 
νευροπάθεια.
Στο παρελθόν οι ερευνητές είχαν καταφέρει να 
αποκαταστήσουν μερική αίσθηση αφής στο χέρι μέσω 
της τεχνολογίας διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή. Τώρα 
όμως, με τα νέα δεδομένα, πηγαίνουμε ένα βήμα πιο 
μπροστά. Ειδικότερα, η πρόοδος αυτή επιτυγχάνεται 
διεγείροντας πιο δυσπρόσιτες περιοχές του εγκεφάλου, 
χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια που προκαλούν 
συγκεκριμένες αισθήσεις στις άκρες των δακτύλων.

«Αυτή η αξιοσημείωτη μελέτη δείχνει ότι η 
βιοηλεκτρονική ιατρική και η νευροχειρουργική θα 
μπορούσαν να αποκαταστήσουν λειτουργίες που είχαν 
χαθεί προηγουμένως εξαιτίας αυτών των παθήσεων» 
δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των 
Ινστιτούτων Feinstein, Κέβιν Τρέισι. Οι παθήσεις στις 
οποίες αναφέρεται ο Κέβιν Τρέισι είναι οι τραυματισμοί 
του νωτιαίου μυελού και τα εγκεφαλικά επεισόδια.

Παγκόσμια Ημέρα Κακώσεων  
Νωτιαίου Μυελού
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Μελέτες της Estée Lauder αποκαλύπτουν ότι η 
αύξηση των επαναλαμβανόμενων μικροκινήσεων, 
όπως το έντονο βλεφάρισμα που προκαλείται από 
τα ξενύχτια, μπορεί να επηρεάσει άμεσα τα επίπεδα 
κολλαγόνου και να επιταχύνει τα σημάδια γήρανσης 
στην περιοχή των ματιών. Το ΝΕΟ Advanced Night 
Repair Eye Concentrate Matrix Synchronized Multi-
Recovery Complex  διαθαέτει τη νέα Τεχνολογία 
Chronolux™ Power Signal για Ταχεία Ορατή 
Επανόρθωση και Δύναμη Νεανικής-Αναγέννησης σε 
συνδυασμό με την πρωτοποριακή τεχνολογία 360° 
Mesh Matrix που προσφέρει μια ασπίδα προστασίας 
ενάντια στις μικροκινήσεις. Το νέο, αποκλειστικά-
σχεδιασμένο, δροσερό-μεταλλικό απλικατέρ, χαρίζει 
δροσερή αίσθηση στην ευαίσθητη επιδερμίδα 
γύρω από την περιοχή των ματιών, μειώνοντας τη 
θερμοκρασία της περιοχής έως 2°C. Με καθημερινή 
χρήση, πρωί και βράδυ, η επιδερμίδα αποκτά πιο 
σφριγηλή, απαλή και λεία αίσθηση, οι γραμμές κάτω 
από τα μάτια, στο πόδι της χήνας και στο μεσόφρυο 
φαίνονται μειωμένες ενώ το βλέμμα δείχνει πιο 
λαμπερό και αναζωογονημένο.

Νέο Advanced Night 
Repair Eye Concentrate  
Matrix Synchronized  
Multi-Recovery Complex  
από την Estée Lauder

Η Συλλογή Γυαλιών Polaroid Φθινόπωρο/Χειμώνας 2021 
εξακολουθεί να προσφέρει μια Sustainable πρόταση σε πολλά 
μοντέλα γυαλιών οράσεως και ηλίου για ενήλικες και παιδιά.
Αυτή η βιώσιμη συλλογή, που σέβεται τη φύση, είναι 
κατασκευασμένη από ειδικά επιλεγμένα υλικά:

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
Ένα πλαστικό βιολογικής προέλευσης, αποτελούμενο σε ποσοστό 
άνω του 40% από ανανεώσιμους πόρους,

Συλλογή Γυαλιών Polaroid  
Φθινόπωρο/Χειμώνας 2021

όπως το καστορέλαιο, μια πρώτη ύλη υπεύθυνης 
γεωργίας.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΕΤΑΤ
Ένα ιδιαίτερο υλικό που παράγεται από κυτταρίνη 
και συγκεκριμένα από βαμβάκι.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
Τα βιώσιμα μοντέλα της Polaroid είναι 
κατασκευασμένα από επαναχρησιμοποιήσιμα 
μέταλλα, γιατί
ακόμα και τα σκουπίδια αξίζουν μια δεύτερη ζωή.
Επιπλέον, διατίθενται σε ειδική συσκευασία από 
ανακυκλωμένο χαρτί.

12Press Room
beauty and fashion edition

http://ΝΕΟ Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix Synchronized Multi-Recovery Complex
http://ΝΕΟ Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix Synchronized Multi-Recovery Complex
http://ΝΕΟ Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix Synchronized Multi-Recovery Complex
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Mε αφορμή την Beard Day  
ο Ηλίας Ευαγγελίου,  
κομμωτής με εξειδίκευση 
στις ανδρικές κομμώσεις, 
μας μίλησε για τη σωστή  
περιποίηση της γενειάδας.

«Η γενειάδα δεν είναι μόδα. Είναι άπο-
ψη, είναι ιδέα. Ο άντρας που σέβεται 
την εμφάνισή του πρέπει να σέβεται και 
τη γενειάδα του. Η γενειάδα δεν ήταν 
ποτέ εύκολη υπόθεση» επισημαίνει ο 
Ηλίας Ευαγγελίου και συνεχίζει λέγο-
ντας ότι «το πιο σημαντικό πράγμα που 
πρέπει να γνωρίζεις για το πώς να μεγα-
λώσεις μια γενειάδα είναι η προετοιμα-
σία της επιδερμίδας».

Ας δούμε αναλυτικά όλα τα tips που μας 
δίνει ο Ηλίας Ευαγγελίου και πρέπει να 
ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν να έχουν 
άψογη γενειάδα.

H σημασία της προετοιμασίας
Πριν αποφασίσεις να να γίνεις γενειο-
φόρος “μουσάτος”, ανεξάρτητα από το 
μήκος που θα επιλέξεις, φρόντισε την 
επιδερμίδα σου. Καλός καθαρισμός με 

κάποιο προϊόν pealing για όσο διάστημα 
το επιτρέπει το μήκος της τρίχας, περί-
που 2-3 εβδομάδες.

Προσδιόρισε τον στόχο σου, αλλά να 
είσαι ρεαλιστής
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά στιλ 
γενειάδας για να διαλέξεις. Δεν χρειά-
ζεται να κολλήσεις στην τακτοποιημένη, 
ομοιόμορφη ανάπτυξη. Σκέψου λίγο πώς 
το μούσι σου μπορεί να κολακεύει καλύ-
τερα το πρόσωπό σου.

Άφησέ το να μεγαλώσει
Η υπομονή είναι αρετή! Ένα μούσι μετα-
μορφώνεται σε κάτι νέο κάθε εβδομάδα.

Πρόσεξε την περίμετρο
Μία από τις αρχές της συντήρησης 
της γενειάδας είναι να τη διατηρούμε 
καθορισμένη. Εν ολίγοις: ξύρισε την 
λεμόκοψη και καθάρισε τις γραμμές στα 
μάγουλα.

Κόψε το καθώς μεγαλώνει
Ο δεύτερος τρόπος για να διατηρήσεις 
τη γενειάδα είναι να κόψεις τα γένια 
σου καθώς μεγαλώνουν. Μπορεί να φαί-
νεται αντιπαραγωγικό αλλά αυτό βοηθά 
να κατευθυνθούν οι τρίχες ακριβώς εκεί 

που πρέπει να είναι: Πιο γεμάτα σε ορι-
σμένα σημεία, λιγότερο σε άλλα.

Χρησιμοποίησε εξειδικευμένα  
προϊόντα
Υπάρχουν πολλά προϊόντα για τη γε-
νειάδα σου που πρέπει να λάβεις υπόψη 
για τη σωστή φροντίδα και συντήρηση. 
Μερικές σταγόνες λάδι για τη γενειά-
δα θα απορροφηθούν γρήγορα και θα 
δώσουν τα σωστά θρεπτικά συστατικά 
συν λάμψη, θα μαλακώσουν και δεν θα 
φριζάρουν.
Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις ένα 
βάλσαμο ή κρέμα, κάτι ελαφρώς πιο 
βαρύ από ένα λάδι, για να σε βοηθήσει 
να κρατήσεις το μούσι στη θέση του όλη 
την ημέρα.

Όλα τα "μυστικά"  
για την τέλεια γενειάδα!

Της Βένιας Αντωνίου

Βούρτσισέ το κάθε βράδυ
Οι βούρτσες γενειάδας βοηθούν στην 
απολέπιση του δέρματος κάτω από τα 
γένια, για αρχή,  η οποία ανασηκώνει τα 
νεκρά κύτταρα του δέρματος και απο-
τρέπει το μελλοντικό ξεφλούδισμα.

Αυτό κατανέμει τα φυσικά έλαια που πα-
ράγονται στο δέρμα, τα οποία διαφορε-
τικά συγκεντρώνονται στη βάση και τρέ-
φουν μόνο το κάτω μέρος κάθε τρίχας. 
Αυτή η κατανομή λαδιού  αποτρέπει το 
σπάσιμο και τις σχισμένες άκρες. Αυτή 
είναι μια εξαιρετική στιγμή για να εφαρ-
μόσεις μερικές σταγόνες λάδι γενειάδας 
ως ενισχυτικό, ειδικά μετά το ντους.

Υπομονή και φροντίδα για μια περι-
ποιημένη γενειάδα, που θα δώσει κάτι 
παραπάνω στην ξεχωριστή προσωπικό-
τητά σου!

Ηλίας Ευαγγελίου, 
κομμωτής με εξειδίκευση 
στις ανδρικές κομμώσεις

 & be 

our guest



Η Read a Book Day γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 6 Σεπτεμβρίου και είναι η 
τέλεια μέρα για να χαθείτε στις σελίδες 
ενός καλού βιβλίου. Είναι επίσης μια 
καλή αφορμή  για την ενθάρρυνση των 
νεότερων να διαβάζουν βιβλία όπως 
επίσης και για την ευαισθητοποίηση τους 
σχετικά με αυτά.

Αποδεδειγμένα η ανάγνωση ενός 
βιβλίου προσφέρει πολλά οφέλη στους 
αναγνώστες του. Κάποια από αυτά είναι:

Γνώση
Το διάβασμα είναι γνώση. Κάθε βιβλίο 
περιέχει πληροφορίες, είτε είναι ερωτικό 
μυθιστόρημα είτε σειρά ιστορικών 
μυθιστορημάτων. Οι γενικές γνώσεις 

Happy Read a Book Day!

που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από 
την ανάγνωση βιβλίων είναι πολλές και 
μπορούν μελλοντικά να φανούν χρήσιμες 
στον αναγνώστη.

Διεύρυνση του λεξιλογίου
Η ανάγνωση βιβλίων, εκτός από τις 
γενικές γνώσεις, μπορεί να συμβάλει 
στην επέκταση του λεξιλογίου και 
στη βελτίωση του συντακτικού του 
αναγνώστη.

Καταπολέμηση του άγχους
Ένα καλό βιβλίο, έπειτα από μια 
εξουθενωτική μέρα, είναι ο καλύτερος 
τρόπος για την αντιμετώπιση του άγχους.

Καταπολέμηση της νόσου Αλτσχάιμερ
Το διάβασμα είναι θαυματουργό για τον 
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ανθρώπινο εγκέφαλο, καθώς τονώνει και 
βελτιώνει την ποιότητα του εγκεφαλικού 
ιστού. Έρευνες έδειξαν ότι τα άτομα 
που διαβάζουν ή παίζουν σκάκι έχουν 
λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν 
τη νόσο Αλτσχάιμερ σε σχέση με 
όσους ασχολούνται με κάποια άλλη 
δραστηριότητα.

Συμβολή στη θεραπεία εγκεφαλικών 
επεισοδίων
Επιστημονικές έρευνες υποστηρίζουν 
ότι οι αναγνώστες βιβλίων που 
έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο 
αναρρώνουν γρηγορότερα, σε αντίθεση 
με τα άτομα που δε διαβάζουν βιβλία.

Καταπολέμηση της αϋπνίας
Το διάβασμα ενός καλού βιβλίου μερικές 
ώρες πριν από τον ύπνο μπορεί να 
αποδειχθεί ευεργετικό για όσους έχουν 
προβλήματα αϋπνίας. Σύμφωνα με την 
Mayo Clinic, η ανάγνωση ενός βιβλίου 
μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό 
να χαλαρώσει, σε αντίθεση με την 
παρακολούθηση τηλεόρασης.

Ενδυνάμωση του εγκεφάλου
Η συνεχής ανάγνωση βιβλίων μπορεί να 
βοηθήσει στη βελτίωση της μνήμης. Με 
το πέρασμα των χρόνων η μνήμη αρχίζει 
να φθείρεται, ενώ το διάβασμα είναι ένας 
τρόπος για να καθυστερήσει η φυσική 
φθορά των λειτουργιών του εγκεφάλου.

Υπάρχουν τόσοι πολλοί λόγοι για τους 
οποίους συνιστούμε να διαβάσετε ένα 
βιβλίο, όχι μόνο την Read a Book Day, 
αλλά κάθε φορά που βρίσκετε χρόνο 
από το πρόγραμμά σας για να το κάνετε. 
Η ανάγνωση ενός βιβλίου σας δίνει την 
ευκαιρία να καθίσετε στην αγαπημένη 
σας καρέκλα και να απολαύσετε λίγη 
ηρεμία ζώντας για λίγες ώρες στον δικό 
σας φανταστικό κόσμο απαλλαγμένο 
από κάθε αρνητικό στοιχείο της 
καθημερινότητας.

Τέλος, δεν υπάρχουν μόνο 
μυθιστορήματα ή βιβλία με ιστορίες 
επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχουν 
πολλά βιβλία εκεί έξω που μπορούν να 
αλλάξουν την οπτική σας για τη ζωή 
και να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε 
τις ικανότητές σας και να βιώσετε μια 
καλύτερη ποιότητα ζωής.

Θα εκπλαγείτε από το πόσο μπορεί 
ένα βιβλίο να σας αλλάξει και να 
σας χαρίσει πολύ όμορφες στιγμές!

Καλή ανάγνωση λοιπόν!



Μια εποχή που σκοτώνει κάθε όνειρο, μια 
μητέρα που βυθίζεται στην κόλαση και 
ένας γιος με μια εκπληκτική ικανότητα 
να αγαπά.

Αρχές της δεκαετίας του 1980. Η 
Γλασκόβη βρίσκεται σε παρακμή, οι πολιτικές 
της Θάτσερ έχουν βυθίσει ολόκληρες οικογένειες στην ανεργία, κι 
όλοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβιώσουν. Η Άγκνες Μπέιν είχε 
μεγαλύτερες προσδοκίες για τη ζωή. Ονειρεύεται πράγματα πιο σπουδαία: 
ένα δικό της σπίτι, μια ζωή με μεγαλύτερες πολυτέλειες, σαν εκείνες 
που βλέπει στα περιοδικά, οτιδήποτε θα μπορούσε να φωτίσει κάπως 
τη δική της γκρίζα ζωή. Προσπαθεί να διατηρήσει την αξιοπρέπειά 
της παραμένοντας περιποιημένη και όμορφη, αλλά τελικά καταφεύγει 
στο ποτό, βρίσκοντας σε αυτό ολοένα και μεγαλύτερη ανακούφιση... 
Απέσπασε τα βραβεία Βιβλίο της χρονιάς 2021 και Καλύτερο μυθιστόρημα 
πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα 2021 στα British Book Awards.

Κασετίνα - Η Τριλογία της Λευκής 
Πόλης, από τις εκδόσεις Ψυχογιός  

«Ο παλαιοπώλης  
της Μεσογείου»  
του Αλέκου Κιτζίρη,  
από τις εκδόσεις 
Κέδρος

«Σάγκι Μπέιν» 
του Douglas Stuart,  
από τις εκδόσεις 
Μεταίχμιο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Σεξουαλικής Υγείας,  
στις 4 Σεπτεμβρίου,  
θα αναφερθούμε σε μια νέα, 
ενδιαφέρουσα μελέτη του 
Πανεπιστημίου του Kent.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο 
Archives of Sexual Behavior, 
υποστηρίζει ότι μέσω της μυρωδιάς 
μπορούμε να αντιληφθούμε τη 
σεξουαλική διαθεσιμότητα.

Ο Πάνος είναι ιδιοκτήτης ενός 
παλαιοπωλείου στο Μπιτ Παζάρ της 
Θεσσαλονίκης. Οι μέρες του κυλούν 
μονότονα, χωρίς απρόοπτα, μέχρι 
τη στιγμή που παρουσιάζεται στο 
μαγαζί του ένας μυστηριώδης άντρας, 
ο οποίος του αναθέτει να βρει για 
εκείνον ένα οποιοδήποτε παλιό 
αντικείμενο που να είναι μοναδικό.
Μήπως πίσω από την αναζήτηση μιας 
σπάνιας αντίκας κρύβεται το κυνήγι 
της ευτυχίας; Αν ναι, μέχρι πού μπορεί 
να οδηγήσει κάποιον το πάθος για την 
απόκτησή της;
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Συλλεκτική κασετίνα που περιλαμβάνει τα τρία βιβλία της σειράς-
εκδοτικό φαινόμενο με 1.000.000 αντίτυπα μόνο στην Ισπανία! Η ΕΥΑ 
ΓΚΑΡΘΙΑ ΣΑΕΝΘ ΝΤΕ ΟΥΡΤΟΥΡΙ που τιμήθηκε με το βραβείο Planeta de 
Novela, παρουσιάζει έναν καθηλωτικό πρωταγωνιστή, τον αντισυμβατικό 
επιθεωρητή Κράκεν. «Ο Κράκεν θα σας σκλαβώσει. Μοναδικός στο είδος 
του. Ανεπανάληπτος. Ο αστυνόμος από τη Βιτόρια, μια πόλη γεμάτη 
τελετουργίες, θρύλους και μυστικά, έχει μια προσωπικότητα που μπορεί 

να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. 
Μετέρχεται ανορθόδοξες μεθόδους, αλλά 
βάζει πάντα πάνω απ’ όλα το καθήκον. Θα 
σας απορροφήσει από τις πρώτες σελίδες. Και 
τα τρία μυθιστορήματα έχουν καταιγιστικό 
ρυθμό και δημιουργούν στον αναγνώστη την 
ακόρεστη επιθυμία να διαβάσει κι άλλο, κι 
άλλο…» Spain Journal. Περιλαμβάνονται οι 
τίτλοι: Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΟΙ 
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Food for thought



Μετά τα επανειλημμένα sold out η πολυαγαπημένη μουσική 
παράσταση «Paris-Istanbul» επανέρχεται τον Σεπτέμβριο για 3 
μοναδικά live στην υπαίθρια, απλόχωρη και φιλόξενη «Αποβάθρα» 
του Τρένου στο Ρουφ.
Ένα μουσικό ταξίδι από το Παρίσι μέχρι την Κωνσταντινούπολη με 
ένα τρένο-μύθο, το Orient-Express!
Για 3 μόνο Παρασκευές: 10, 17 και 24 Σεπτεμβρίου 2021 στις 
21:00.
Με την υπέροχη φωνή της Αθηνάς Ρούτση, την Άλκηστη 
Ραυτοπούλου στο πιάνο και τον Φώτη Μυλωνά στα πνευστά, την 
κιθάρα και το μαντολίνο.
Ένα μοναδικό μουσικό, σιδηροδρομικό ταξίδι με το Orient Express, 
το  τρένο-μύθο, σ’ ένα ταξίδι 2.740 χιλιομέτρων με αφετηρία το 
κοσμοπολίτικο Παρίσι και προορισμό την Κωνσταντινούπολη, με 
στάσεις που κρύβουν απρόσμενες ιστορίες και αποκαλύπτουν ένα 
πολύχρωμο μωσαϊκό τοπίων, ανθρώπων και πολιτισμών.

Η ιδέα και η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι της Τατιάνας Λύγαρη.

Μετά τη sold out επετειακή της 
παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, η πιο αστεία γυναίκα του 
κόσμου (aka η Κατερίνα Βρανά) 
* επιστρέφει με το διαχρονικά 
ξεκαρδιστικό “About Sex”. Γιατί μόνο 
έτσι θα μας μπει καλά το φθινόπωρο! 
Με γέλιο, αισιοδοξία και-φυσικά- με 
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Ό,τι ακριβώς 
δηλαδή θα μας προσφέρει αυτή η solo 
παράσταση!

Η παράσταση της Κατερίνας είναι 
σέξι, εκπαιδευτική -ασχολείται ακόμη 
και με τις πάπιες- και πάρα πολύ 
αστεία. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να 
ασχοληθείς με το σεξ, παρά μέσω της 
κωμωδίας; Και μάλιστα όταν κωμικός 
είναι μια γυναίκα;

Η παράσταση ξεκίνησε το 2015 με sold 
out στο φεστιβάλ της Μελβούρνης, το 
2016 προστέθηκαν έξτρα παραστάσεις 
στο Λονδίνο λόγω μεγάλης προσέλευσης, 
παίχτηκε για πέντε μέρες στο φεστιβάλ 
του Εδιμβούργου, έγινε sold out για 
δύο σεζόν στην Αθήνα, ενώ περιόδευσε 
σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία. 
SAVE THE DATE: Παρασκευή 24 
Σεπτεμβρίου στις 21:00, στο Θέατρο 
Παπάγου.

Οι εκδόσεις  
Ωκεανός  
στο 49ο 
Φεστιβάλ 
Βιβλίου

«About Sex»:  
Για μια και μόνο  
βραδιά | 24/9, 
Θέατρο 
Παπάγου

Paris-Istanbul: Η πολυαγαπημένη  
μουσική παράσταση επιστρέφει  
στη φιλόξενη «Αποβάθρα»  
του Τρένου στο Ρουφ

Οι εκδόσεις Ωκεανός  
δίνουν το «παρών» 
στο 49ο Φεστιβάλ 
Βιβλίου στο Ζάππειο. 
Εκεί, σεσυγκεκριμένες 
ημερομηνίες θα βρίσκονται 
συγγραφείς των εκδόσεων 
Ωκεανός και θα υπογράψουν 
αντίτυπα των βιβλίων τους.
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Σήμερα 
γιορτάζουν! 
Βίβος, Βιβή 
Ευδόξιος, Ευδόξης, 

Δόξης

quote of the day
You know you’ve read a good book 
when you turn the last page and feel a 
little as if you have lost a friend. 
Paul Sweeney

Founder: Say Yes Communications | Chief of SayΥessers: Κλαίρη Στυλιαρά | Editor in Chief: Μαρία Ακριβού | Editor: Βένια Αντωνίου 
Digital Marketing Manager: Χρύσα Βλάχου  | Art Direction: fourletter
Συνεργάτες: Γεώργιος Νικόλαος Αναγνωστάκος_Say Yes ...to Self Defense  | Αγγελική Βυρίνη_Say Yes …& Love Yourself | Αριστέα 
Δαβράδου_Say Yes ...to the Vegan Pastry Chef | Ελίνα Δημητριάδου_Say Yes …to your Best Self | Γεωργία Χριστίνα Κανελλοπούλου_
Say Yes …to your Mental Health | Αλεξάνδρα Κουκουράκη_Say Yes …to Wellness | Αναστάσιος Κρητικός_ Say Yes …to Fitness 
Τάσος Κυριακίδης_Say Yes ...& Upskill Yourself Μαρία Λιουδάκη_Say Yes ...to Wellness | Τίνα Α. Μιχαηλίδου_Say Yes …to Dr 
Ex |  Δημήτρης Σαντοριναίος_Say Yes …to the Vet | Χρήστος Σιαΐνης_Say Yes …to Travellers | Βασιλική Τσίντζιρα_Say Yes …to the 
Universe | Γιώργος Τσόλκας_Say Yes …to the Chef  | Σοφία Φώτου_Say Yes ...& Listen to Them | Πετρούλα Χατζηνικολάου_Say Yes 
…& Refresh

Για δελτία τύπου επικοινωνήστε με: media@sayyescomm.gr      www.sayyestothepress.gr 

5 Σεπτεμβρίου 
›Διεθνής Ημέρα 
Φιλανθρωπίας 
›Παγκόσμια Ημέρα 
Κακώσεων Νωτιαίου 
Μυελού 
›National Cheese Pizza 
Day 
›World Samosa Day 
›Beard Day 
 
6 Σεπτεμβρίου
›Labor Day 
›National Coffee Ice 
Cream Day 
›National Read a Book 
Day 
›Pet Rock Day

tip of the day
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