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“NATIONAL BUY 
A BOOK DAY”: 
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ 
ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ!



Καλημέρα αγαπημένοι SayYessers! 
 
Food for thought το σημερινό εικονογραφημένο editorial,  γιατί πιστεύω πως 
μία εικόνα είναι πιο δυνατή για να σας περιγράψει όλα αυτά που ήθελα να 
σας εκφράσω εγώ με λόγια. 
 
Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα ήθελα να δούμε τις 
διαφορές στην καθημερινότητα μικρών παιδιών ανά τον κόσμο και ίσως να 
κάνουμε κάποιες σκέψεις πώς θα μπορούσαν τα πράγματα να γίνουν λίγο 
καλύτερα, ξεκινώντας από τη γειτονιά μας, την πόλη μας, τη χώρα μας... 
 
Σίγουρα δεν μπορούμε να σώσουμε όλο τον κόσμο, όμως μπορούμε να 
ξεκινήσουμε από κάπου. 
 
Θα επανέλθω σύντομα και ελπίζω να σας βρω όλους στο πλευρό μου... 
#ActForGreece

Κλαίρη Στυλιαρά 
Chief of SayYessers
claire@sayyescomm.gr

Editorial
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National Hot Fudge Sundae Day

Φτιάξε καφέ να στα πω...
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Ανοίγω το καλεντάρι και δι-
απιστώνω ότι σήμερα είναι η 
"National Buy A Book Day", με 
άλλα λόγια η ημέρα που σου 
υπενθυμίζει πόσο σημαντικό 
είναι να αγοράσεις ένα βιβλίο. 
Ούσα βιβλιοφάγος θα μπορούσα 
να μιλάω  ώρες γι’ αυτό το θέμα, 
όμως θα αρκεστώ στα εξής: Ένα 
καλό βιβλίο διεγείρει τη φαντα-
σία μας, οξύνει την πνευματική 
μας διαύγεια, μας εκπαιδεύει και 
μας δίνει τη δυνατότητα μέσα 
από τους χαρακτήρες του να με-
ταφερθούμε σε άλλες εποχές και 
να έχουμε την αίσθηση ότι ζούμε 
παράλληλα πολλές ζωές.

Η ψυχαγωγία είναι μια παράμετρος που 
δεν πρέπει να λείπει από την καθημερι-
νότητά μας. Ομολογουμένως, υπάρχουν 
πολλοί τρόποι για να χαλαρώσει κανείς 
και να τέρψει την ψυχή του, κάποιοι 
παραγωγικοί, άλλοι λιγότερο εποικοδο-
μητικοί. Στην εξίσωση ταινίες, θέατρο, 
βιντεοπαιχνίδια προσθέστε και τα βι-
βλία. Αν σας αγχώνει ότι θα κουραστείτε 
από την ανάγνωση και θα τα παρατή-
σετε εύκολα, ξεκινήστε με μικρότερα σε 
έκταση βιβλία. Θα διαπιστώσετε σταδια-
κά πως όσο περισσότερο βυθίζεστε στην 
αναγνωστική διαδικασία, τόσο πιο πολύ 
θα την αναζητάτε.

Χωρίς αμφιβολία, τα βιβλία λειτουργούν 
ως γέφυρα με το παρελθόν. Μας διδά-
σκουν την ιστορία μας, είναι ικανά να 
αλλάξουν την κοσμοθεωρία μας και  δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι θα συνεχίσουν 

να το κάνουν στο μέλλον με την ίδια 
δυναμική, ακόμα και στην ηλεκτρονική 
τους μορφή.
Γιατί #BuyABookDay

Η National Buy A Book Day είναι μια 
ετήσια γιορτή που ενθαρρύνει τους 
ανθρώπους να αγοράσουν ένα βιβλίο, 
όσο φθηνό ή ακριβό και αν είναι αυτό. 
Καθιερώθηκε το 2012 και γιορτάζεται 
κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου. Κατά 
τη διάρκεια της ημέρας αυτής, ο κόσμος 
επισκέπτεται τα τοπικά βιβλιοπωλεία, 
αγοράζοντας κατά μέσο όρο, ένα ή δύο 
βιβλία. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι 
που επιλέγουν την ηλεκτρονική οδό πα-
ραγγελιών, για να αποφύγουν καταστά-
σεις συνωστισμού, ενώ έχουν πρόσθετο 
χρόνο να ψάξουν ανενόχλητοι και να 
καταλήξουν στον τίτλο που θα τους κε-
ντρίσει περισσότερο το ενδιαφέρον.

Ο σκοπός του εν λόγω εορτασμού δεν 
είναι μόνο εμπορικός. Συμβάλλει στην 
αύξηση της ευαισθητοποίησης και της 
ενημέρωσης των πλεονεκτημάτων της 
ανάγνωσης, δίνει βήμα σε συγγραφείς 
να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, ενώ 
πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα βλέπουν 
αυτήν την ημέρα ως μια ευκαιρία για 
παροχή υποτροφιών σε φοιτητές που 
φιλοδοξούν να γίνουν συγγραφείς 
και επίσης σε εκείνους που θέλουν να 
ακολουθήσουν καριέρα στην πώληση 
βιβλίων και στις εκδόσεις.

Τι λένε στο Say Yes …to the Press οι 
εκδοτικοί οίκοι

Εκδόσεις Κριτική
«Το να αγοράσει κάποιος ένα βιβλίο έχει 
πολλαπλό όφελος. Πρώτον, αμείβεται η 
πνευματική εργασία. Δεύτερον, επιβρα-
βεύονται όλοι οι άνθρωποι που εργά-
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ζονται για την παραγωγή ενός βιβλίου, 
συχνά χωρίς καν να ξέρουμε ποιοι είναι. 
Τρίτον, είναι μεγάλη ικανοποίηση για 
έναν εκδότη να αγοράζονται τα βιβλία 
του, γιατί κάτι τέτοιο δηλώνει σαφώς 
την εκτίμηση του πολύτιμου αναγνω-
στικού κοινού. Και, τέταρτον, αλλά πολύ 
βασικό, επιβιώνουν οι βιβλιοπώλες, οι 

άνθρωποι που 
προτείνουν 
και πωλούν 
τα βιβλία. Αν 
σκεφθείτε 
όλα τα πα-
ραπάνω στο 
πλαίσιο της 
πανδημίας, 
η αξία τους 
πολλαπλασι-
άζεται. Είναι, 
εν τέλει, θέμα 
σεβασμού το 
να αγοράζει 
κάποιος ένα 
βιβλίο. Σε-
βασμού προς 

τον εαυτό του και προς τους άλλους.» 
τονίζει η Μάγγη Μίνογλου, Εκδότρια 
των Εκδόσεων Κριτική.

Δύο νέες κυκλοφορίες που αξίζει να δια-
βάσετε από τις εκδόσεις Κριτική είναι:

Η αξέχαστη χρονιά της αναρχίας

Μετά το Σκίτσο ενός καλοκαιριού 
(Κριτική, 2018), που αγαπήθηκε από 
το ελληνικό κοινό, ο Αντρέ Κούμπιτσεκ 
επιστρέφει στις εκδόσεις Κριτική με ένα 
ακόμα συναρπαστικό μυθιστόρημα.

Οι εκθέσεις του Φριτς Κόχερ
Ο Robert Walser ενδύεται την περσόνα 
ενός μαθητή που δεν ζει πια και γρά-

Της Μαρίας Ακριβού

National Buy A Book Day:  
Μια ακόμη αφορμή  
για να διαβάσουμε!



ρεσίας, η Εύη Πούμπουρας μοιράζεται 
μαζί μας μαθήματα που διδάχτηκε από 
την προστασία Αμερικανών Προέδρων, 
καθώς και δεξιότητες και διαπιστώσεις 
από την παλαιότερη και σπουδαιότερη 
υπηρεσία ασφαλείας του κόσμου, για να 
μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε για 
αγχωτικές καταστάσεις, να διαβάζουμε 
ακαριαία τους ανθρώπους, να επη-
ρεάζουμε τον τρόπο με τον οποίο μας 
αντιλαμβάνονται και να ζούμε μια πιο 
άφοβη ζωή.

Μαθητευόμενος στωικός, Ένας οδηγός 
αυτοβελτίωσης

Δες πιο κα-
θαρά, ζήσε 
πιο σοφά και 
υπόμενε τα 
βάρη τούτης 
της ζωής με 
μεγαλύτερη 
ευκολία: 
αυτές είναι οι 
σπουδαιότε-
ρες επιση-
μάνσεις των 
Στωικών, με 
τα δικά τους 
λόγια. Μέσα 

σε 12 μαθήματα, ο Γουόρντ Φάρνσγου-
ορθ παρουσιάζει συστηματικά την ουσία 
της στωικής φιλοσοφίας, προσθέτοντας 
σχόλια που είναι ξεκάθαρα και περιε-
κτικά.

Το Say Yes…
to the Press  
προτείνει

Επειδή στο Say Yes …to the 
Press φροντίζουμε τους αναγνώ-
στες μας, έχουμε επιλέξει, έπειτα 
από αρκετές ώρες ανάγνωσης, 
βιβλία που θα σας συναρπάσουν. 
Δείτε περισσότερα στα βίντεο 
του #TheBookEater  
https://www.youtube.com/
watch?v=5E7_jlJDj5M&t=1s

φει για όλα όσα 
τον απασχολούν 
αποτυπώνοντας την 
ομορφιά σε κάθε 
της εκδοχή. Η ματιά 
του στέκεται στις 
παιχνιδιάρικες φλό-
γες της πυρκαγιάς, 
στο νοτισμένο από 
το γκρίζο πέπλο της 
βροχής ελατόδα-
σος, στο μοναχικό 
λιβάδι στην πλαγιά 
του βουνού. Λόγος 
λυρικός, απλός, που 
ισορροπεί ανάμεσα 

στην αφέλεια και την ειρωνεία, στην 
αδεξιότητα και τη δεξιοτεχνία και που 
καταπιάνεται με τα μεγάλα θέματα: φι-
λία, φτώχεια, ανθρωπιά, αγάπη, φύση, 
μοναξιά.

Εκδόσεις Κλειδάριθμος
«Τα βιβλία αποτελούν διαχρονικά ένα 
ασφαλές καταφύγιο γνώσης, ψυχαγω-
γίας και ενημέρωσης κάτω από οποιεσ-
δήποτε συνθήκες. Παρά τις ιδιαίτερες 
και δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε το 
τελευταίο διάστημα, είμαστε αισιόδοξοι 
για το μέλλον του κλάδου του βιβλίου 
στην Ελλάδα, και παραμένουμε πιστοί 
σε ό,τι πρεσβεύει το όνομά μας. Κλει-
δάριθμος σημαίνει κωδικός, «μυστικό 
κλειδί». Αυτό ακριβώς θέλουμε να είναι 
σήμερα τα βιβλία μας σε όλους τους 
τομείς: ένα κλειδί που οδηγεί σε νέες 
εμπειρίες και ιδέες, ένα κλειδί που 
ανοίγει μια πόρτα στον κόσμο. Τα βιβλία 
που προτείνουμε από τη βιβλιοπαρα-
γωγή αυτής της σεζόν είναι το πολυα-
ναμενόμενο 
best seller 
της Silvia 
Moreno-Garcia 
“Mexican 
Gothic” (Οκτώ-
βριος, μτφ. 
Έφη Τσιρώ-
νη). Είναι μια 
προκλητική, 
ηλεκτρισμένη 
ιστορία τρόμου 
τοποθετημένη 
σε μια σκοτει-
νή έπαυλη στο 

Μεξικό της δεκαετίας του ’50 και το “Οι 
ηγέτες τρώνε τελευταίοι. Γιατί κάποιες 
ομάδες τα καταφέρνουν και κάποιες όχι” 
(Νοέμβριος, μτφ. Σοφία Σκουλικάρη). Το 
νέο βιβλίο του Simon Sinek αναπτύσσει 
μια θεωρία προόδου για τις επιχειρήσεις 
με βάση την προτεραιοποίηση της φρο-
ντίδας του ανθρώπινου δυναμικού τους» 
αναφέρει η Αμέρισσα Μπάστα, Head 
of Communications and Events στις 
Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Εκδόσεις  
Κάκτος
«Αγοράζεις ένα 
βιβλίο αρχικά 
για να το δια-
βάσεις, επειδή 
ένα βιβλίο θα 
σε ταξιδέψει, 
θα σου λύσει 
απορίες, θα 
σε προβλημα-
τίσει, θα σου 
δώσει γνώσεις. 
Ένα βιβλίο 

δημιουργεί μία εντελώς διαφορετική 
διασκεδαστική εμπειρία που σου γεμίζει 
την ψυχή μην ξεχνάμε πως  η ανάγνω-
ση είναι χαλαρωτική & θεραπευτική. Η 
ανάγνωση, μπορεί να γίνει μια μορφή 
διαλογισμού που μπορεί να μας χαλα-
ρώσει και να λειτουργήσει αγχολυτικά. 
Στην εποχή μας επίσης βοηθάει πολύ 
στην εξάσκηση της μνήμης μας. Γιατί με 
ένα βιβλίο δεν μπορείς να είσαι παθη-
τικός θεατής όπως με μια ταινία, ή το 
διαβάζεις και είσαι απόλυτα εκεί ή όχι. 
Ένα βιβλίο μπορείς να το αγοράσεις για 
να το χαρίσεις, ειδικά όταν το χαρίσεις 
σε μικρά παιδιά τους μαθαίνεις πώς να 
διαβάζουν, να χαίρονται την ανάγνωση 
και να τους κάνεις το διάβασμα τρόπο 
ζωής.Με την ανάγνωση βιβλίων γίνεται 
κανείς «πλουσιότερος» γιατί η γνώση 
είναι δύναμη και το διάβασμα χαρά!» 
υπογραμμίζει η Μαρία Κουκουβίνου, 
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων των 
εκδόσεων Κάκτος.

Όσο για τα βιβλία που οι εκδόσεις Κά-
κτος προτείνουν είναι τα εξής:

Γίνε άτρωτος
Πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπη-
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Η Imperial Tobaccο επέλεξε την Ελλάδα ως μία από τις πρώτες χώρες 
στον κόσμο που κυκλοφορεί τις νέες συσκευές θερμαινόμενου καπνού 
PULZE και τις ράβδους θερμαινόμενου καπνού iD.
Είναι αποτέλεσμα πολλών ετών έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας, 
που έχει επενδύσει διεθνώς γι’ αυτόν τον σκοπό περισσότερο από 1 δις 
ευρώ. Οι συσκευές PULZE προσφέρουν 20 χρήσεις με 1 μόνο φόρτιση, 
ενώ δεν χρειάζονται χωριστή θήκη για να φορτίζονται.
Οι ράβδοι θερμαινόμενου καπνού iD έχουν λιγότερη μυρωδιά.
O Αλέξανδρος Καμάρας, Πρόεδρος της Imperial Tobacco ΝΑ Ευρώπης, 
δήλωσε μεταξύ άλλων: «Για το νέο σύστημα
θερμαινόμενου καπνού PULZE και iD θα κάνουμε σημαντική επένδυση 
στη χώρα μας, για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για 
την υποστήριξη της Μικρής Λιανικής μέσω ισχυρού προγράμματος 
πιστώσεων και κινήτρων σε χιλιάδες Περίπτερα, Ψιλικά και Mini 
Markets. Έτσι θα συμβάλουμε στην στροφή των καπνιστών σε
λιγότερο επιβλαβείς εναλλακτικές του καπνίσματος, αλλά και θα 
συμμετέχουμε στην εθνική προσπάθεια ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, με υψηλό αίσθημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».

Στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, στην νεοκλασική 
πλατεία Κοτζιά δίπλα στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ανοίγει ξανά τις πόρτες 
του το Grecotel Pallas Athena. Το avant-garde ξενοδοχείο του Ομίλου 
Νίκου Δασκαλαντωνάκη - Grecotel Pallas Athena, που πήρε το όνομά 
του από τη θεά της πόλης κι έχει για σύμβολό του μια pop Αθηνά. Στο 
πιο ζωντανό κομμάτι της Αθήνας, προσφέρει τη «Νέα Πολυτέλεια»: 
art chic αισθητική με εξαιρετικό service.
Αίσθηση πολυτελούς downtown κατοικίας, με φωτεινές βεράντες και 
υπέροχες συλλογές από ιδιαίτερους designers και πρωτοποριακούς 
καλλιτέχνες διατρέχουν τους χώρους και τα 63 δωμάτια ενός αληθινού 
boutique hotel.
Το Grecotel Pallas Athena αποτελεί ιδανικό προορισμό και για 
business trips ή events. Σε απόσταση μόλις 34 χλμ από τον Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών, διαθέτει μία πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα 
συνεδρίων χωρητικότητας 20 ατόμων, παροχή γραμματειακής 
&amp; οπτικοακουστικής υποστήριξης, υψηλού επιπέδου catering 
κι επαγγελματική εξυπηρέτηση, δωρεάν Wi-Fi, business corner και 
γραφείο σε όλα τα δωμάτια.

Τα PULZE και iD της Imperial Tobacco 
δημιουργούν νέα δεδομένα στα προϊόντα 
θερμαινόμενου καπνού στην Ελλάδα

Επιστροφή στα «θρανία» για τους Pizzaioli της 
παγκοσμίου φήμης ιταλικής Σχολής Accademia 
Pizzaioli καθώς ξεκινούν τα τμήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των σπουδαστών 
της. 

Από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 ξεκινούν 
τα πρώτα τμήματα του νέου έτους για τους 
Pizzaioli της Σχολής, όπου ερασιτέχνες με 
πάθος για την ιταλική κουλτούρα μπορούν 
να ανακαλύψουν τα μυστικά της αυθεντικής 
ιταλικής γαστρονομίας. Επίσης, από τις 18 
Οκτωβρίου 2021 έως τις 22 Οκτωβρίου 2021, 
η Accademia Pizzaioli δίνει την ευκαιρία και σε 
επαγγελματίες Pizzaioli να τελειοποιήσουν και 
να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους λαμβάνοντας 
Δίπλωμα με παγκόσμια αναγνώριση!

Η Accademia Pizzaioli ήρθε και στην Ελλάδα 
για να προσφέρει εκπαίδευση υψηλών 
προδιαγραφών και εξειδίκευση στην ιταλική 
κουλτούρα της γαστρονομίας, με το δοκιμασμένο 
και επιτυχημένο εκπαιδευτικό της σύστημα, 
συνδυάζοντας θεωρητική και πρακτική 
κατάρτιση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας 
όπου συμμετέχουν όλοι οι σπουδαστές. 

Μετά τη λήξη του εκάστοτε εκπαιδευτικού 
προγράμματος της Ακαδημίας, χορηγείται 
στους σπουδαστές Πιστοποίηση με Διεθνή ισχύ, 
που τους επιτρέπει να τη χρησιμοποιούν σε 
οποιοδήποτε κράτος παγκοσμίως επιθυμούν.

Ξεκινούν τα Εκπαιδευτικά  
Προγράμματα της Accademia 
Pizzaioli για το Ακαδημαϊκό  
έτος 2021-2022!

Grecotel Pallas Athena: 
Ανοίγει ξανάκαι μας 
συστήνει την υψηλή Τέχνη 
της Φιλοξενίας

6Press Room



Στις 7 Σεπτεμβρίου κάθε έτους 
γιορτάζουν οι απανταχού λάτρεις 
της μπύρας, αυτού του διάσημου 
ποτού με ιστορία πάνω από 
15.000 χρόνια!

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης 
Ζυθοποιών, Σοφοκλής Παναγιώτου, 
δήλωσε στο Say Yes …to the Press 
ότι «βασικός στόχος της Ελληνικής 
Ένωσης Ζυθοποιών είναι να διαχυθεί η 
κουλτούρα της μπύρας στους έλληνες 
καταναλωτές». Ο κ. Παναγιώτου 
υπογράμμισε ότι «είναι σημαντικό 
ο καταναλωτής να αντιληφθεί ότι 
η μπύρα είναι δεν είναι απλά ένα 
δροσιστικό καλοκαιρινό προϊόν, αλλά 
μπορεί να καταναλωθεί όλο τον χρόνο, 
καθώς υπάρχουν τύποι μπύρας που 
μπορούν να καλύψουν κάθε εποχή και 
κάθε περίσταση. Η δραστηριοποίηση 
μεγάλου αριθμού μικροζυθοποιείων 
πλέον στη χώρα μας, σίγουρα 
συμβάλλει αποφασιστικά στη διάχυση 
της κουλτούρας της μπύρας και στη 
διεύρυνση του ζυθόφιλου κοινού».

Info

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών 
ιδρύθηκε το 2004 ως Ένωση μεγάλων 
ζυθοποιείων στην Ελλάδα. To 2016 
υπήρξε μια σημαντική πρωτοβουλία 
που οδήγησε στη διεύρυνσή της, καθώς 
προβλέφθηκε η συμμετοχή μικρών 
και μεγάλων ζυθοποιείων στην ΕΕΖ. 
Σήμερα μέλη της Ένωσης είναι δύο 
μεγάλοι και 17 μικροί Ζυθοποιοί, ενώ 
η εκπροσώπησή τους στην Διοικούσα 
Επιτροπή  είναι ισότιμη.  Αποτελεί 
μέλος της Ένωσης Ζυθοποιών Ευρώπης,  

«Brewers of  Europe»,  η οποία 
ιδρύθηκε το 1958 και έχει σήμερα ως 
μέλη 29 εθνικές ενώσεις Ζυθοποιών 
από 26 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και επιπλέον της Νορβηγίας, Ελβετίας 
και Τουρκίας. Η Ελληνική Ένωση 
Ζυθοποιών έχει ως αποστολή της 
την υποστήριξη των Ζυθοποιών που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ώστε 
αυτοί να παράγουν και να διαθέτουν 
μπύρα ελεύθερα, ανταγωνιστικά, 
υπεύθυνα και νόμιμα με σεβασμό προς 
τον καταναλωτή, την κοινωνία και το 
περιβάλλον.

Γνωρίζατε ότι…

Η λέξη μπύρα προέρχεται από την 
ιταλική λέξη birra. Η ελληνική 
λέξη είναι «ζύθος» και έχουν γίνει 
σχετικές αναφορές μεταξύ άλλων 
από τον Διόδωρο και τον Στράβωνα., 
δηλώνοντας βασικά το ποτό από 
κριθάρι, κυρίως αυτό που παρήγαγαν 
οι Αιγύπτιοι.

Η μπύρα είναι το αρχαιότερο ποτό 
του κόσμου και οι πρώτοι που την 
παρήγαγαν ήταν οι Σουμέριοι. Υπάρχει 
μάλιστα ένα ποίημα  3.900 ετών που 
περιέχει την παλαιότερη γνωστή 
συνταγή παρασκευής μπύρας που έχει 
βρεθεί! Επίσης, στο συγκεκριμένο 
ποίημα εξυμνείται η Ninkasi, η 
προστάτιδα θεά της μπύρας!

Οι περισσότερες μπύρες αρωματίζονται 
με λυκίσκο, ο οποίος προσθέτει  
ελαφρώς πικρή γεύση ενώ παράλληλα  
αποτελεί και ένα φυσικό συντηρητικό.

Η μπύρα αποτελείται κατά 93% από 
νερό. Περιέχει μεταξύ άλλων πολύτιμες 
για τον οργανισμό αντιοξειδωτικές 
ουσίες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και 
μεταλλικά άλατα.

Τip
Μήπως όταν καταναλώνετε μπύρα, 
φουσκώνετε; Για να το αποφύγετε, 
προτιμήστε να πίνετε από το ποτήρι 
και όχι απευθείας από το μπουκάλι.
ή το κουτάκι. Με αυτόν τον τρόπο 
δημιουργείται αφρός ο οποίος κάνει 
την μπύρα πιο εύπεπτη!

Beer Lovers Day

Της Βένιας Αντωνίου

 & be 

our guest 7
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Στις 7 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια 
Ημέρα Σαλαμιού! 
 
Γι’ αυτό κι εμείς σας προτείνουμε μια 
συνταγή - εγγύηση: καρμπονάρα με 
κερκυραϊκό σαλάμι! 
 
Θα χρειαστείτε (τα υλικά είναι 
για 2 άτομα): 
 
200 γρ. ριγκατόνι 
3 κρόκους αβγών 
100 γρ. σαλάμι αέρος καπνιστό 
Κέρκυρας. 
40 γρ. τυρί κεφαλογραβιέρα 
φρεσκοτριμμένο πιπέρι. 
 
Για την εκτέλεση: 
 
Αφού βράσετε νερό σε μία κατσαρόλα, 
κόβετε το σαλάμι σε μικρά κομμάτια 
και τρίβετε το τυρί ή το κόβετε σε πολύ 
λεπτές φέτες. Αφαιρείτε τους κρόκους 
από τα αβγά. 
 
Ρίχνετε τα ζυμαρικά στο βρασμένο 
νερό και ξεκινάτε να τα μαγειρεύετε 
κανονικά. 
 

Της Βένιας Αντωνίου

Παγκόσμια Ημέρα Σαλαμιού

Σε ένα τηγάνι με λίγο λάδι που θα 
έχετε ζεστάνει, βάζετε τα κομμάτια 
από το σαλάμι και όταν είναι έτοιμα τα 
ζυμαρικά, τα προσθέτετε σταδιακά στο 
τηγάνι. 
 
Ανακατεύετε πολύ καλά το τυρί με τους 
κρόκους αβγών σε ένα μπολ και στη 
συνέχεια τα προσθέτετε και αυτά στο 
τηγάνι μαζί με λίγο πιπέρι. Ανακατέψτε 
τώρα όλα τα υλικά που βρίσκονται στο 
τηγάνι σας καλά ώστε να απορροφηθούν 
τα υγρά. 
 
Σερβίρετε σε πιάτα, προσθέτετε αν 
θέλετε τριμμένο τυρί ή κομμένο σε 
λεπτές φέτες και... καλή σας απόλαυση! 
 
  
 
Info 
 
Tο σαλάμι είναι αλλαντικό το οποίο 
παρασκευάζεται από ψιλοκομμένο 
κρέας (χοιρινό, μοσχάρι, κοτόπουλο, 
γαλοπούλα) και περιέχει καρυκεύματα, 
λίπος, πρόσθετα και αλάτι. Στη 
συνέχεια, το μίγμα τυλίγεται σε 

μεμβράνες είτε από το ίδιο το ζώο είτε 
σε ειδικά επεξεργασμένες τεχνητές 
βρώσιμες ύλες , ενώ πολλές  φορές 
χρησιμοποιείται  ειδικό χαρτί. 
 

Γνωρίζατε ότι… 
 
Ο πρώτος αλλαντοποιός ήταν ο 
Χαρίνος, που ζούσε στην Αθήνα κατά 
τον 5ο αιώνα π.Χ. και παρασκεύαζε 
κυρίως λουκάνικα και καπνιστά 
κρέατα. 
 
«Salumen»  σήμαινε στην αρχαία 
Ρώμη αλατισμένο φαγητό και 
θεωρείται ότι αυτή είναι η ρίζα της 
λέξης «σαλάμι». 
 
Η εμφάνιση των αλλαντικών 
σχετίζεται με την έλλειψη τρόπου 
συντήρησης του φρέσκου κρέατος! 
Αυτό το πρόβλημα ήταν που οδήγησε 
τους ανθρώπους να επινοήσουν 
τεχνικές που θα τους επέτρεπαν να 
διατηρούν το κρέας αναλλοίωτο για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Κέικ σοκολάτας με ταχίνι  

και frosting σοκολάτας  

με αβοκάντο to the
vegan  

pasty chef

Υλικά για το κέικ

• 250 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

• 150 γρ. αλεύρι γ.ο.χ

• 300 γρ. ζάχαρη καρύδας

• 50 γρ. ταχίνι ή ταχίνι με κακάο

• 5 κ.σ. ηλιέλαιο
• 2 κ.σ. λευκό ξύδι

• 6 κ. σ. κακάο
• 400. ml νερό εμφιαλωμένο

• 1 κ.γλ. baking powder

• 1 κ.γλ. μαγειρική σόδα

• 1 κ.γλ. εκχυλισμα βανίλιας ή 2 

βανιλίνες
Υλικά για το frosting

• 2 ώριμα μεγάλα αβοκάντο

• 60 γρ. κακάο
• 60 ml. νερό
• 90 γρ. χαρουπόμελο

Παρασκευή συνταγής

 Σε ένα δοχείο βάζουμε τη ζάχαρη, με το 

ταχίνι και τα υπόλοιπα υγρά υλικά και 

με ένα σύρμα χειρός ανακατεύουμε πολύ 

καλά.
Στη συνέχεια, προσθέτουμε σιγά σιγά 

τα στερεά υλικά στο μπολ με τα υγρά, 

ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να 

ομογενοποιηθεί το μίγμα μας.

Λαδώνουμε και αλευρώνουμε μια φόρμα 

22 εκ. και ρίχνουμε μέσα το μείγμα του 

κέικ.
Ψήνουμε για περίπου 35 λεπτά στους 

180° (αν ο φούρνος μας είναι πολύ 

δυνατός, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία 

στους 160° με 170°. Όχι παραπάνω 

καθώς μετά το κέικ θα στεγνώσει).

Αφαιρούμε από τον φούρνο, αφήνουμε 

10' να κρυώσει στη φόρμα του και στη 

συνέχεια το μεταφέρουμε σε μια σχάρα 

να κρυώσει τελείως.

Για το frosting βάζουμε όλα τα υλικά σε 

ένα μπολ και ανακατεύουμε καλά μέχρι 

να ενοποιηθούν όλα τα υλικά.

Απλώνουμε το frosting αφού το κέικ μας 

κρυώσει.

Καλή επιτυχία!

Από την Αριστέα 
Δαβράδου
Εναλλακτική  
Ζαχαροπλάστης



Της Μαρίας Ακριβού

Το 3ο TRIMORE M.T. 
Rethymno I ISOMAN δίνει το 
παρών στις 24-26 Σεπτεμβρίου!

Η αποχή από τις αθλητικές 
δραστηριότητες και κατ’ επέκταση από 
τις μεγάλες διοργανώσεις, ήταν κάτι 
που έλλειψε, τόσο στους συμμετέχοντες, 
όσο και στο φιλοθεάμον κοινό που 
παρακολουθεί φανατικά τα δρώμενα 
από τον χώρο του αθλητισμού.

Τηρώντας όλα τα απαραίτητα 
υγειονομικά πρωτόκολλα, στις 24-
26 Σεπτεμβρίου το Ρέθυμνο είναι 
έτοιμο να υποδεχτεί το 3ο TRIMORE 
M.T. Rethymno I ISOMAN, μία 
συνδιοργάνωση του Δήμου Ρεθύμνης, 
της Περιφέρειας Κρήτης, της 
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης 
και της TRIMORE - XTERRA Greece - 
ISOMAN Hellas. Οι προσδοκίες είναι 
υψηλές και οι διοργανωτές υπόσχονται 
δυνατές συγκινήσεις.

Η ομάδα της TRIMORE Sport Events, 
έχει σχεδιάσει ένα πλήρες πρόγραμμα 
με αθλητικές, ψυχαγωγικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες για όλες 
τις ηλικίες και τα επίπεδα αθλητών. 
Επίκεντρο της διοργάνωσης θα είναι 
ο αγώνας ISOMAN, με Triathlon 
Equalized στην quarter απόστασή του 
και παράλληλη διεξαγωγή αγώνων 
τριάθλου Ολυμπιακής και μισής 
Ολυμπιακής (sprint) απόστασης. Θα 

υπάρξουν, επίσης, αγώνες κολύμβησης 
ανοικτής θαλάσσης, τρέξιμο πόλης, Kids 
ISOMAN, Kids Lazer Run, Kids Running 
Relays, ποδηλατική βραδυπορία, που θα 
κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον όσων 
θα ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Οι λάτρεις του τριάθλου, της 
κολύμβησης ανοικτής θαλάσσης και 
του τρεξίματος πόλης, τόσο από την 
Κρήτη, όσο και από άλλες περιοχές 
της Ελλάδος και το εξωτερικό, θα 
μπορέσουν να συνδυάσουν το “τερπνόν 
μετά του ωφελίμου”.  Να απολαύσουν 
δηλαδή τις ομορφιές της κρητικής πόλης 
και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο 
αθλητικές συγκινήσεις, ψυχαγωγία και 
πολιτιστικές δράσεις, με τις οικογένειες 
και τις παρέες τους.

Όλο και περισσότεροι μυούνται στον 
αθλητισμό

«Ο κόσμος είναι διψασμένος για 
τέτοιου είδους γεγονότα. Ειδικά, το 
τελευταίο τετράμηνο έχουν μαζευτεί 
πολλές αθλητικές διοργανώσεις και η 
ανταπόκριση σε αυτές είναι μεγάλη. Η 
καραντίνα οδήγησε πολλούς ανθρώπους 
στο να στραφούν στο περπάτημα και τη 
γυμναστική. Με χαρά, βλέπουμε ολοένα 
και περισσότερο κόσμο να εμπλέκεται, 
κυρίως, στα δρομικά events. Επίσης 
να σας πω πως φέτος, σχεδόν οι μισοί 
συμμετέχοντες δεν έχουν ξανακάνει 
τρίαθλο!» λέει στο SayYes … tothePress 
ο Race Director της TRIMORE - XTERRA 
Greece - ISOMAN Hellas, Κωνσταντίνος 
Μητρόπαπας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, φέτος στο 
πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής 

Οι Έλληνες αγαπούν 
το ... τρίαθλο!
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υπευθυνότητας της TRIMORE Sport 
Events, πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
παράλληλες δραστηριότητες για 
παιδιά και ενήλικες, που βρίσκονται 
στο φάσμα του αυτισμού, με την 
πολύτιμη, πρόθυμη και ευγενική 
αρωγή του τοπικού Συλλόγου Γονέων, 
Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με 
Αυτισμό και του Ιππικού Ομίλου 
Ρεθύμνου.
Ο στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι 
διττός και αφορά στην πλήρη συμμετοχή 
των ατόμων με ΔΑΦ στη διοργάνωση, 
καθώς και την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων 
(αθλητών, συνοδών, φορέων, θεατών) 
και της τοπικής κοινωνίας στο θέμα του 
αυτισμού. Μία από τις εξειδικευμένες 
δραστηριότητες, θα έχει ως αρωγό 
το άλογο, που λειτουργεί ως 
συνθεραπευτής στο πλαίσιο της 
θεραπευτικής ιππασίας.

«Είναι κάτι που το κάνουμε με σεβασμό 
και ταπεινότητα. Στόχος μας είναι 
να σπάσουν τα στερεότυπα και 
να μην υπάρχει πια αποκλεισμός. 
Δυστυχώς πολλοί γονείς που έχουν 
παιδιά με κάποιας μορφής αυτισμό, 
τα αποκλείουν, από ντροπή, από τις 
αθλητικές δραστηριότητες» επισημαίνει 
ο κ. Μητρόπαπας.

Προσθέτει πως το Trimore, δεν 
είναι ένας απλώς αγώνας, αλλά 
μια διοργάνωση που προάγει τον 
αθλητικό τουρισμό. Οι διοργανωτές 
έχουν προνοήσει ώστε ο συμμετέχων 
– επισκέπτης να λάβει ειδικές τιμές. 
Ειδικότερα, παρέχεται έκπτωση 50% 
στα ακτοπλοϊκά για Χανιά και Ρέθυμνο, 
ενώ εκπτώσεις έχουν εξασφαλιστεί 
σε ξενοδοχεία και εταιρείες μίσθωσης 
αυτοκινήτων.

Μέχρι στιγμής οι συμμετοχές 
σε τρίαθλο, κολύμπι και τρέξιμο 
ξεπερνούν σε κάθε κατηγορία 
τις 100, αριθμός που αναμένεται 
να ανέβει λόγω του ότι γίνονται 
διαρκώς κρατήσεις της τελευταίας 
στιγμής.
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Never give up! 
Αρκεί κάποιος να στο υπενθυμίζει …

Η ιστορία λίγο πολύ γνωστή. Χιλιοειπω-
μένη και χιλιοδιαβασμένη ίσως κυρίως 
απο τους ποδοσφαιρόφιλους αλλά και 
από τους λάτρεις των happy end. Νεα-
ρός, Βρετανός, με οικογενειακά προ-
βλήματα και εννοείται προβλήματα με 
τον νόμο. Το όνομα με το οποίο όλοι τον 
γνωρίσαμε, Τζέιμι Βάρντι. 
To πλήρες και αρχικό του, Τζέιμι Ρί-
τσαρντ Γκιλ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι 
κατάφερε αυτός ο τύπος και να εστιά-
σουμε σε ένα σημείο - κλειδί της ζωής 
του, που δείχνει ότι τα πράγματα μάλλον 
θα ήταν διαφορετικά για το πολυβόλο 
της Λέστερ.

to
sports     
press

κ εκείνος για παρόμοιο λόγο κράτησε το 
επώνυμο της μητέρας του.

Όπως κάθε Βρετανός που σέβεται τον 
εαυτό του, δεν άργησε να ασχοληθεί 
με το ποδόσφαιρο κι έτσι στα 15 του 
θα γραφτεί στη Σέφιλντ Γουένσντεϊ. 
Τα πράγματα όμως δεν ξεκίνησαν και 
πολύ καλά για τον έφηβο τότε Τζέιμι και 
αποφάσισε να συνεχίσει στην ερασιτε-
χνική Stockbridge Park Steels έναντι 
του ποσού των 30 λιρών την εβδομά-
δα. Μάλιστα για να καταφέρει να γίνει 
βασικός πέρασαν 4 ολόκληρα χρόνια. 
Παράλληλα εργαζόταν σε ένα εργοστά-

Ο Τζέιμι Ρίτσαρντ Γκιλ λοιπόν γεννήθη-
κε στο Σέφιλντ στις 11 Ιανουαρίου του 
1987. 
Μεγάλωσε χωρίς πατέρα, αφού ο Ρί-
τσαρντ Γκιλ, εργάτης τότε και βιολογι-
κός πατέρας του Τζέιμι, αποφάσισε να 
παρατήσει τη Λίζα Βάρντι όταν έμαθε 
πως ήταν έγκυος, καθώς περίμενε παιδί 
και από μια άλλη γυναίκα. 
Ο λόγος βέβαια που ο σέντερ φορ της 
Λέστερ κράτησε το επώνυμο της μητέ-
ρας του είναι προφανής και μας φέρνει 
στο μυαλό την επίσης γνωστή ιστορία 
του τεράστιου ουαλού εξτρέμ Ράιαν 
Γκίκς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου 

Μάρκος Λινάρδος, 
Σκεπτόμενος οπαδός



σιο που έφτιαχνε νάρθηκες σε 12ωρη 
μάλιστα βάρδια.

«Δούλευα πολλές ώρες τη μέρα και μετά 
πήγαινα κατευθείαν στην προπόνηση, 
πράγμα που δεν με βοηθούσε να έχω 
την απόδοση που ήθελα και που έπρεπε. 
Αυτό όμως δεν με έκανε να τα παρατή-
σω» είχε δηλώσει ο ίδιος.

Ο Τζέιμι είναι άνθρωπος με τεράστιο 
τσαμπουκά και εκτός γηπέδων. 
Το 2007 λοιπόν ενεπλάκη σε καυγά έξω 
από μια πάμπ υπερασπιζόμενος έναν 
κωφάλαλο φίλο του που δέχτηκε μπού-
λινγκ. Το δικαστήριο του αναγνωρίζει 
ως ελαφρυντικό ότι δεν ξεκίνησε αυτός 
τον καυγά αλλά ήταν αυτός που τον 
τελείωσε. Έτσι για 6 μήνες κυκλοφορού-
σε με ένα ειδικό βραχιόλι-ανιχνευτή το 
οποίο τον ανάγκαζε να είναι πίσω στο 
σπίτι του κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα. 
Μισά χρονικά παιχνίδια λοιπόν ή στην 
καλύτερη των περιπτώσεων μέχρι το 
60΄του ματς προκειμένου να προλάβει 
τους περιοριστικούς όρους.

Ούτε αυτό όμως θα μπορέσει να σταθεί 
εμπόδιο μπροστά στη θέληση και στο 
ταλέντο του, αφού σε 107 ματς πετυχαί-
νει 66 γκολ και αρχίζει να κινεί το εν-

διαφέρον αρκετών club. Ένα από αυτά 
είναι και η Χάλιφαξ, η οποία για 15.000 
λίρες τον κάνει δικό της. 
Ο Τζέιμι σε 37 αγώνες πυροβολεί 26 
φορές και αναδεικνύεται MVP κατακτώ-
ντας παράλληλα και το πρωτάθλημα. 
Επόμενη φανέλα για τον Βάρντι είναι η 
Φλίτγουντ. 31 γκολ σε 36 ματς και ο τίτ-
λος του πρώτου σκόρερ της Κονφερένς 
είναι δικός του. 
Και εκεί όμως αντιμετώπισε μικροθε-
ματάκια πειθαρχίας. Η αργοπορημένη 
προσέλευσή του σε μια προπόνηση ανά-
γκασε τον προπονητή του να τον βάλει 
να τρέξει γυμνός στο κρύο με τους συ-
μπαίκτες του να κραυγάζουν σαν λύκοι 
υπενθυμίζοντάς του πως όσο ανεβαίνει 
το επίπεδο πρέπει να είναι πιο σοβαρός.

Τον Ιανουάριο του 2012 η Μπλάκπουλ 
πρόσφερε 750.000 λίρες για την  
απόκτησή του, όμως η Φλίτγουντ δεν 
έπεφτε κάτω από εκατομμύριο για να 
κλείσει το deal.  
Ο Βάρντι ωστόσο συνεχίζει να πυρο-
βολεί και πετυχαίνει 31 γκολ σε 36 
εμφανίσεις. Τα νούμερα του Βάρντι δεν 
αφήνουν αδιάφορη την Λέστερ και το 
καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς  καλύπτει 
τις απαιτήσεις της Φλίτγουντ κ τον κάνει 
δικό της.

Και φτάνουμε στο σημείο κλειδί…

Στη Λέστερ δεν ξεκινάει καλά, με τον 
κόσμο να μην τον θέλει και ο ίδιος ζη-
τάει την αποδέσμευσή του θέλοντας να 
βάλει τέλος στην καριέρα του. Όμως, ο 
τότε προπονητής Νάιτζελ Πίρσον του αλ-
λάζει γνώμη και τον πείθει να μείνει για 
άλλη μια χρονιά. Αυτό ήταν. Ο κόσμος 
αρχίζει να βλέπει έναν άλλο Βάρντι. Ο 
ερχομός του Κλαούντιο Ρανιέρι θα τον 
εκτοξεύσει, αφού ο Ιταλός θα κατα-
φέρει να βγάλει από τον Βάρντι αυτά 
ακριβώς που μπορούσε να δώσει. Το 
"κανόνι" από το Σέφιλντ θα πετύχει 22 
εκρήξεις, βγάζοντας απίστευτη ενέργεια 
και ποδοσφαιρικό «τσαμπουκά» μέσα 
στις 4 γραμμές του γηπέδου, ισοπεδώ-
νοντας οποιαδήποτε άμυνα τολμούσε 
να υποτιμήσει έστω και για κλάσματα 
δευτερολέπτου την ταχύτητα και τα 
απίστευτα τελειώματά του. Η συνέχεια 
γνωστή. Κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ 
στην πιο απίθανη ποδοσφαιρική ιστορία 
(μαζί με της εθνικής μας το 2004), 
κατάκτηση κυπέλλου Αγγλίας και η πιο 
πρόσφατη διάκριση αυτή του γηραιότε-
ρου πρώτου σκόρερ της Πρέμιερ Λιγκ 
σε ηλικία 33 ετών. Ο μοναδικός που έχει 
βγει πρώτος σκόρερ και στην Πρέμιερ 
Λιγκ αλλά και στη Κόνφερενς. Η δήλωση 
του συμπαίκτη του Άντι Μάγκαν το 2012 
στη Φλίτγουντ τα λέει όλα: «Τον έβλεπα 
κοκαλιάρη και απορούσα πώς γινόταν 
να πλακώνεται με τα θηρία που είχαμε 
για αντιπάλους».

Τον Νοέμβριο του 2015 ο Βάρντι 
εγκαινίασε τη V9 academy, ένα καμπ 
διάρκειας μιας εβδομάδας, με σκοπό να 
προσφέρει καθοδήγηση σε 60  παίκτες 
που δεν ανήκουν στη Λίγκα και να τους 
προσφέρει την ευκαιρία να δείξουν το 
ταλέντο τους μπροστά σε σκάουτερ από 
μεγάλα πρωταθλήματα.

Η απογοήτευση μετατράπηκε  
σε κίνητρο

Σαφώς και το σημείο κλειδί είναι η 
πειθώ του Νάιτζελ Πίρσον, ώστε ο 
Βάρντι να μη σταματήσει το ποδόσφαι-
ρο αποδεικνύοντας ότι όσο πίστη και 
θέληση να έχει κάποιος για τον στόχο 
που έχει βάλει θα έρθει και μια στιγμή 
δύσκολη, ανθρώπινη που χρειάζεται 
ένας διακόπτης μυαλού ώστε να γυρίσει 
την απογοήτευση σε κίνητρο. Αυτόν τον 
ρόλο έπαιξε λοιπόν ο coach Πίρσον στην 
Χολιγουντιανή ιστορία ζωής του κοκκα-
λιάρη τυπάκου από το Σέφιλντ. Τον ρόλο 
του εγκεφαλικού διακόπτη.

Never give up λοιπόν φιλαράκια μου με 
ή χωρίς διακόπτες…

Κρατάμε γερά, αμυνόμαστε θυμωμένα!
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Η Παγκόσμια Ημέρα  
Ευαισθητοποίησης  
για τη Μυική Δυστροφία  
τύπου Ντισέν (World Duchenne 
Awareness Day) έχει καθιε-
ρωθεί κάθε χρόνο στις 7 Σε-
πτεμβρίου υπό την αιγίδα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Σκοπός της ημέρας είναι η ενη-
μέρωση και η ευαισθητοποίηση 
της παγκόσμιας κοινής γνώμης 
αλλά και της ιατρικής κοινότη-
τας για αυτή τη μορφή μυϊκής 
δυστροφίας.  
Η συγκεκριμένη ημέρα επελέ-
γη επειδή ταιριάζει με τα 79 
εξόνια (7/9) τα οποία συνθέ-
τουν το γονίδιο Ντισέν.

Τι είναι η Μυική Δυστροφία τύπου 
Ντισέν

Πρόκειται για μία σπάνια και έως τώρα 
μη ιάσιμη μορφή μυϊκής δυστροφίας. 
Η Μυική Δυστροφία τύπου Ντισέν είναι 
μία από τις πιο σπάνιες γενετικές και 
θανατηφόρες ασθένειες που επηρεάζουν 
κατά μέσο όρο 1 στα 5.000 νεογέννητα 
αγόρια σε όλο τον κόσμο. Η ασθένεια 
πήρε το όνομά της από τον νευρολόγο 
Γκιγιόμ Ντισέν ντε Μπουλόν, ο οποίος 
την ανακάλυψε.

Πώς προκαλείται και πώς επηρεάζει 
τους ασθενείς

Η Μυική Δυστροφία τύπου Ντισέν 
προκαλείται από σφάλματα στο γονίδιο 
της δυστροφίνης, που είναι το μακρύ-
τερο γονίδιο που υπάρχει στο ανθρώ-
πινο σώμα. Μελέτες έχουν δείξει ότι η 
κληρονομικότητα σε συνδυασμό με το 
Χ-χρωμόσωμα, που αναπτύσσεται λόγω 
μετάλλαξης του γονίδιου της δυστροφί-
νης οδηγεί στην εμφάνιση της νόσου. 
Χωρίς τη δυστροφίνη οι μύες δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν σωστά και 

Παγκόσμια Ημέρα  
Μυικής Δυστροφίας τύπου Ντισέν

Της Βένιας Αντωνίου
γι΄αυτό με την πάροδο του χρόνου κατα-
στρέφονται.

Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται 
νωρίς, συνήθως μέσα στα τρία πρώτα 
χρόνια της ζωής. Τα αγόρια με μυική δυ-
στροφία τύπου Ντισέν  χάνουν σταδιακά 
την κινητικότητά τους. Μέχρι την ηλικία 
των 12 ετών, τα περισσότερα θα χρεια-
στεί να έχουν μια αναπηρική καρέκλα 
για να μετακινούνται. Όταν φτάσουν 
στην εφηβεία, η ασθένεια επηρεάζει 
τους μύες της καρδιάς και του αναπνευ-
στικού συστήματος.

Πώς αντιμετωπίζεται

Για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντι-
μετώπιση της DMD θεωρείται αναγκαία 
μια διεπιστημονική ομάδα διαφόρων 
ειδικοτήτων που θα συντονίζεται από 
έναν γιατρό. Η φυσικοθεραπεία, η θερα-
πεία με στεροειδή και η τακτική παρα-
κολούθηση της λειτουργίας της καρδιάς 
και των πνευμόνων περιλαμβάνονται 
στην αντιμετώπισή της και συμβάλλουν 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών.
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Πώς γίνεται να είναι ένα συναίσθημα 
τόσο ισχυρό ικανό να ταρακουνήσει 
«συθέμελα» ακόμα και γερές βάσεις!

Πώς γίνεται να σε κάνει αμετακίνητο στο 
νου και κατ’ επέκταση στην ψυχή!
Ο Oscar Wilde στο παραμύθι του  
«Ο εγωιστής γίγαντας» περιγράφει  
με σαφήνεια την έννοια του εγωισμού.

Αντιλαμβάνομαι ότι ο εγωισμός  
σε κάνει να χτίζεις τοίχους  

και τελικά να κυνηγάς την ουρά σου!
Ο εγωισμός μας κληροδοτεί να αγαπάμε 
μόνο εμάς και τα προσωπικά μας 
ενδιαφέροντα με στόχο τη δίκη μας 
ικανοποίηση.

Ο εγωισμός δεν είναι κακός. Το να 
αγαπάμε εμάς, να σεβόμαστε τον εαυτό 
μας και να θέτουμε τα όριά μας είναι 
υγιές.

Ο άρρωστος εγωισμός δημιουργεί 

αυταρχικές συμπεριφορές!
Ο άρρωστος εγωισμός χτίζει 
αρρωστημένες σχέσεις!
Ας αναλογιστούμε όλοι μας, πώς θελουμε 
να ζούμε και ας αφήσουμε πίσω αυτό το 
ΕΓΩ που μας κατατρώει τη ζωή !

Ας έχουμε 
μια καλή επάνοδο 
στη νέα αυτή σεζόν 
χωρίς εγωισμούς !

Τελικά τι είναι ο εγωισμός;

Από την Αγγελική Βυρίνη, 
Editor of Self Knowledge

andlove



International Day  
of Clean Air for Blue Skies

θα βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Στην 
ερώτηση «έχουν γίνει βήματα για έναν 
πιο καθαρό ουρανό;» η απάντηση είναι: 
ευτυχώς, ναι! Το πιο πρόσφατο δείγμα 
της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης είναι 
η επιτυχής επιβολή της απαγόρευσης της 
βενζίνης με μόλυβδο.
Οριστικό τέλος στα πρατήρια βενζίνης 
με μόλυβδο στον πλανήτη!

Μέχρι τη δεκαετία του '70, σχεδόν όλη η 
βενζίνη που παραγόταν στη γη περιείχε 
μόλυβδο. Το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος 
του ΟΗΕ (UNEP) ξεκίνησε την 
εκστρατεία του για την εξάλειψη του 
μολύβδου στη βενζίνη το 2002, καθώς 
αποτελούσε μια πολύ σοβαρή απειλή 
για την ανθρώπινη υγεία. Η βενζίνη με 
μόλυβδο έχει μολύνει εδώ και δεκαετίες 
τον αέρα, το νερό, τις καλλιέργειες… 
Ήρθε όμως, επιτέλους, η ώρα να μπει 
ένα Stop! O αγώνας που διήρκεσε 
σχεδόν 20 χρόνια  έληξε επιτυχώς το 
2021. «Όταν τα πρατήρια καυσίμων 
στην Αλγερία σταμάτησαν να παρέχουν 
βενζίνη μολύβδου τον Ιούλιο, η χρήση 
βενζίνης μολύβδου έληξε παγκοσμίως. 
Αυτή η εξέλιξη ακολουθεί μια 
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εκστρατεία σχεδόν δύο δεκαετιών από 
την παγκόσμια σύμπραξη για καθαρά 
καύσιμα και οχήματα υπό την ηγεσία 
του UNEP». Αυτό επισημαίνεται στην 
ανακοίνωση που εξέδωσε το Πρόγραμμα 
Περιβάλλοντος του ΟΗΕ.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η 
βενζίνη με μόλυβδο προκαλεί καρδιακές 
παθήσεις, εγκεφαλικό επεισόδιο 
και καρκίνο. Επιπλέον, επηρεάζει 
αρνητικά την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
εγκεφάλου και βλάπτει ιδιαίτερα τα 
παιδιά.

Γνωρίζατε ότι…

Η απαγόρευση της χρήσης βενζίνης με 
μόλυβδο εκτιμάται ότι θα αποτρέψει 
περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια 
πρόωρους θανάτους ετησίως. Επίσης, 
αναμένεται να αυξήσει τους δείκτες 
νοημοσύνης των παιδιών, ενώ σύμφωνα 
με εκτιμήσεις θα εξοικονομήσει 2,45 
τρισεκατομμύρια δολάρια για την 
παγκόσμια οικονομία και θα μειώσει τα 
ποσοστά εγκληματικότητας!

Φέτος, η Παγκόσμια Κοινότητα 
θα γιορτάσει για δεύτερη 
φορά την «International 
Day of Clean Air for Blue 
Skies». Μόλις το 2019, μετά 
από ψήφισμα της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ, 
καθιερώθηκε η Παγκόσμια 
Ημέρα Καθαρού Αέρα 
και Γαλάζιων Ουρανών 
να γιορτάζεται στις 7 
Σεπτεμβρίου.

Την πρώτη χρονιά εορτασμού, το 
2020, το θέμα ήταν «Καθαρός αέρας 
για όλους». Για το 2021 η πρόσκληση 
έχει ένα ευρύτερο περιεχόμενο: να 
στρέψουμε την προσοχή μας σε όλο τον 
πλανήτη με σύνθημα «Υγιής Αέρας, Υγιής 
Πλανήτης».

Η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη 
αλλά και η ζωή στην εποχή του Covid-19 

Της Βένιας Αντωνίου



Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρό-
νια για την τοποθέτηση microchip σε 
σκύλους και γάτες ενώ πολλές περισσό-
τερες είναι οι απορίες των κηδεμόνων 
κατοικιδίων σχετικά με το τι είναι το 
microchip, αν είναι η όχι υποχρεωτική 
η τοποθέτησή του, ποια η χρησιμότητά 
του, ποιο το κόστος, εάν είναι επώδυνη 
η τοποθέτηση κ.α.
Η τοποθέτηση η αλλιώς εμφύτευση 
του microchip είναι υποχρεωτική για 
κάθε εκτροφέα, καταφύγιο αδέσποτων 
ζώων και νέου κηδεμόνα κατοικιδίου 
ζώου, ενώ η παράλειψη τοποθέτησής 
του διώκεται ποινικά και τιμωρείται με 
φυλάκιση η χαρισματικό πρόστιμο ή 
συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τον νόμο 
3170/2003.
Η τοποθέτηση και καταγραφή στο σύ-
στημα πραγματοποιείται από κτηνίατρο, 
με τη χρήση ειδικής βελόνας κάτω από 
το δέρμα του ζώου στον υποδόριο ιστό, 
χωρίς τη χρήση αναισθησίας, με μια 

Τοποθέτηση 
microchip  
στα κατοικίδια ζώα

εντελώς ανώδυνη διαδικασία που διαρ-
κεί ελάχιστα. Ο πόνος που θα αισθανθεί 
το ζώο είναι ο ίδιος με αυτόν του εμβο-
λίου.Η ειδική αυτή κάψουλα μεγέθους 
κόκκου ρυζιού είναι συμβατή με τον ζω-
ντανό ιστό του ζώου, ενώ διαθέτει έναν 
μοναδικό 15ψηφιο αριθμό έτσι ώστε 
κάθε microchip να αντιπροσωπεύει ένα 
μοναδικό ζώο. Δεν εκπέμπει σήμα και 
δεν μπορεί να εντοπιστεί από GPS.
Η χρήσιμοτητά του αφορά στην ανάγνω-
ση του κωδικού αριθμού του από ειδικό 
scanner και στην ανεύρεση του ιδιοκτή-
τη σε περίπτωση που το ζώο έχει χαθεί, 
καθώς και στη μείωση του αριθμού των 
αδέσποτων ζώων. Αυτό επιτυγχάνεται 
χάρη στη δυνατότητα ανεύρεσης του 
ιδιοκτήτη και της τιμωρίας του στην 
περίπτωση που αυτός ηθελειμένα εγκα-
τέλειψε το κατοικίδιό του. Το κόστος, 
τέλος, της όλης διαδικασίας τοποθέτη-
σης και καταγραφής κυμαίνεται από 
30-45 ευρώ.

Αγαπάμε υπεύθυνα το κα-
τοικίδιό μας σημαίνει ότι 
ακολουθούμε όλη τη νόμιμη 
διαδικασία απόκτησης αυτού 
συμπεριλαμβανομένης και της 
τοποθέτησης microchip!
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Από τον Δημήτρη 
Σαντοριναίο, 
Κτηνίατρο, Α.Π.Θ



Σήμερα 
γιορτάζουν! 
Κασσιανός, Κασιανός, 

Κάσσιος, Κάσιος, 

Κάσσος, Κάσος, Κάσσης, 

Κάσης, Κασσιανή, 

Κάσσυ, Κασιανή, 

Κασσία, Κασία 

Σώζων, Σώζος, Σώζης, 

Σώζη, Σωζούσα, Σώζα

quote of the day
" Charity begins at home, but should 
not end there." 
Thomas Fuller 
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