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Είναι ποτέ δυνατό ο Τόμ Χανκς ή η Σακίρα να ευχηθούν χρόνια πολλά στην αδερφή μου ή σε έναν φίλο μου;

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΥ 
ΑΚΟΥΕΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ 
CAMEO!



Καλημέρα αγαπημένοι SayYessers! 
 
Όσοι έχετε κατοικίδια στο σπίτι (ειδικά σκυλάκια), 
έχετε παρατηρήσει πως αν κάνεις ότι χαίρεσαι πάρα 
πολύ για κάτι που σου συνέβη, θα αρχίσουν και αυτά 
να το γιορτάζουν μαζί σου, έτσι χωρίς λόγο. 
 
Δεν έχουν ιδέα τι έχει γίνει όμως είναι πάντα έτοιμα για 
πάρτι όταν σε βλέπουν χαρούμενο. 
 
Μην αναρωτηθείς γιατί, επειδή κατά βάθος ξέρεις την 
απάντηση. Χαίρονται με τη χαρά σου, απρόσκοπτα. 
Λένε πως ο σκύλος είναι ο πιο πιστός φίλος του 
ανθρώπου και εγώ θα ευχόμουν να περιτριγυριζόμαστε 
όλοι από φίλους με πίστη σε μας, όπως τα αγαπημένα 
τετράποδα. 
 
Πόσο ωραίο θα ήταν οι άνθρωποι γύρω σου, να 
νιώθουν τη χαρά σου και να χαίρονται μαζί σου χωρίς 
σκέψεις ανταγωνισμού, ζήλιας ή κακίας. Πόσο θα 
άλλαζε η διάθεσή μας και ο τρόπος συπεριφοράς στην 
καθημερινότητα μας, αν απλουστεύαμε τον τρόπο 
σκέψης μας και δεν τα υπεραναλύαμε όλα. 
 
Πόσο υπέροχο θα ήταν να μας έλεγε κάποιος 
κάτι ευχάριστο που του συνέβη και εμείς απλά να 
χαιρόμασταν για το καλό που τον "βρήκε", αντί να 
κάνουμε δεύτερες σκέψεις ή ακόμα χειρότερα να του 
τις εκφράζουμε κιόλας, τύπου "κράτα μικρό καλάθι", 
"ε, και άλλοι προσπάθησαν αλλά απέτυχαν", "μην 
ενθουσιάζεσαι, εγώ για το καλό σου το λέω"... 
 
Στοπ! Ας ευχαριστηθούμε τη στιγμή, ας την 
γιορτάσουμε μαζί του και αν τα πράγματα δεν 
εξελιχθούν όπως περίμενε, να είμαστε δίπλα του 
συμπαραστάτες, για όσο αντέχουμε και για όσο 
θέλουμε. 
 
Ας μην επιτρέπουμε στις αρνητικές σκέψεις να μας 
ορίζουν τη διάθεση. 
 
Ας δούμε τα πράγματα λίγο πιο αισιόδοξα και ίσως 
αρχίσουν να συμβαίνουν και σε μας υπέροχα πράγματα 
που να είναι αφορμή για πάρτι με το σκύλο μας, ε... με 
τους φίλους μας εννοούσα... 
 
Tip of the Day: Μην το σκέφτεσαι πολύ! Σταμάτα 
να τα αναλύεις όλα, γιατί στην ουσία δημιουργείς 
προβλήματα που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. 
Αν τα προβλήματα προκύψουν τα αντιμετωπίζουμε 
τότε...ψύχραιμα.

Κλαίρη Στυλιαρά 
Chief of SayYessers
claire@sayyescomm.gr
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National Hot Fudge Sundae Day
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Οι χρήστες αγοράζουν προσωποποιημένα βίντεο  
με πρωταγωνιστές διεθνούς φήμης celebrities.

Έχει ένα αγαπημένο σου πρόσωπο γενέθλια και θέλεις να του κάνεις ένα πρωτότυπο 
δώρο που θα το θυμάται για όλη του τη ζωή. Σκέψου την αντίδρασή του, αν τις δικές 
σου ευχές τις μετέφερε ένας σταρ του Χόλυγουντ, ένας διεθνούς φήμης τραγουδιστής 
ή ακόμη και ο αγαπημένος του ποδοσφαιριστής. Εύλογα θα σκεφτείς: ”Μα καλά πώς 
θα γίνει αυτό; Είναι ποτέ δυνατό ο Τόμ Χανκς ή η Σακίρα να ευχηθούν χρόνια πολλά 
στην αδερφή μου ή σε έναν φίλο μου;”. Χάρη στο Cameo μπορεί!

Πρόκειται για μια εφαρμογή πίσω από την οποία κρύβεται ο 34χρονος 
Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, Steven Galanis, ο οποίος είχε τη φαεινή ιδέα να 
δημιουργεί προσωποποιημένο περιεχόμενο για τους χρήστες το οποίο θα παράγουν 
διάφοροι celebrities, φυσικά με το … αζημίωτο.

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τη διασημότητα που θέλει να του ευχηθεί αλλά και να 
μιλήσει με βίντεο κλήση με ένα απλό κλικ. Για παράδειγμα, για 400 ευρώ, ο David 
Hasselhoff μπορεί να γυρίσει ένα βίντεο όπου θα εύχεται χρόνια πολλά σε εκείνο 
τον φίλο σας που ήταν φανατικός του Baywatch. Και για 410 ευρώ, η Gloria Gaynor 
μπορεί να τραγουδήσει το  «I will survive» για μία φίλη σας που μόλις χώρισε.
Στην αγορά κάνουν λόγο για ένα νέο “unicorn” δεδομένου ότι η αξία της 
πλατφόρμας ξεπέρασε σε σύντομο χρονικό διάστημα το 1 δις δολάρια, με την 
πανδημία να παίζει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξή της,  αφού λειτούργησε ως 
δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των σταρ και των θαυμαστών τους σε μια περίοδο που 
οι δουλειές είχαν “παγώσει”.
Από την  παραγωγή κάθε βίντεο το 25% του ποσού πηγαίνει στο Cameo ενώ ο 
δημιουργός του βίντεο λαμβάνει το υπόλοιπο 75%. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε 
το 2016 από τους Steven Galanis, Martin Blencowe, και Devon Spinnler Townsend. 
Σύμφωνα με τον Steven Galanis, μέσω του Cameo έχουν γυριστεί μέχρι στιγμής 
πάνω από 2,5 εκατ. βίντεο, με τον τζίρο της εταιρείας να φτάνει πέρυσι τα 100 εκατ. 
δολάρια.

Με περισσότερους από 40.000 celebrities στο χαρτοφυλάκιό του (ηθοποιούς, 
τραγουδιστές, αθλητές, ακόμα και πολιτικούς), το Cameo άρχισε μέσα στην πανδημία 
και το lockdown να προσφέρει επιλογές που κόστιζαν μόλις μερικά δολάρια και 
μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 2.500 δολάρια για ένα βίντεο!

Όσο για το πώς ξεκίνησε το όλο εγχείρημα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε 
η σύλληψη της ιδέας θα σας ξαφνιάσουν. Όπως έχει αποκαλύψει ο Steven Galanis 
κατά τη διάρκεια της κηδείας της γιαγιάς του, σκέφτηκε να φέρει λίγο πιο κοντά το 

Το φαινόμενο που ακούει  
στο όνομα Cameo!
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Hollywood -και όχι μόνο- στον κόσμο. Ο 
Martin Blencowe, ατζέντης του NFL και 
μετέπειτα συνιδρυτής της Cameo, είχε 
ταξιδέψει αεροπορικώς για να παραστεί 
στην κηδεία στο Σικάγο. Όταν έδειξε 
στον Galanis το βίντεο που είχε γυρίσει 
ένας αθλητής του NFL για να συγχαρεί 
ένα στέλεχος της Nike που είχε μόλις 
γίνει πατέρας, εκείνος αμέσως εντόπισε 
μία επιχειρηματική ευκαιρία. «Ήταν 
μία μαγική στιγμή, σαν να άναψε μία 
λάμπα», έχει δηλώσει σε συνέντευξή του 
στο CNBC.

Η επαγγελματική σταδιοδρομία του 
Steven ξεκίνησε από τον χώρο του 
trading, ενώ έχει εργαστεί και στο 
LinkedIn. Γεννημένος στο Σικάγο, από 
Έλληνες γονείς μετανάστες δεύτερες 
γενιάς από τη Σπάρτη γαλουχήθηκε με 
την Ελληνική κουλτούρα. Ο αδελφός της 
μητέρας του και θείος του είναι ο Τζορτζ 
Φούρλα παραγωγός του Χόλιγουντ που 
έχει βάλει την υπογραφή του σε αρκετά 
blockbusters.

Πλέον στόχος του Ελληνοαμερικάνου 
επιχειρηματία είναι μέσα στους 
επόμενους 18 έως 36 μήνες, να δει το 
όνομα της Cameo να φιγουράρει στο 
αμερικανικό χρηματιστήριο.

Της Μαρίας Ακριβού



Πέντε εντυπωσιακά προγράμματα 
φέρνει αυτό το Σαββατοκύριακο (4 και 
5 Σεπτεμβρίου) το Κέντρο Επιστήμης 
και Τεχνολογίας και προσκαλεί όσους 
είναι ή αισθάνονται νέοι να έρθουν σε 
επαφή με τον υπέροχο κόσμο των Φυσικών 
Επιστημών, των Μαθηματικών και της 
Τεχνολογίας, όπως μόνο αυτό ξέρει!

Πρόκειται για Πειράματα, αλλά και 
Εργαστήρια Επιστήμης και Τεχνολογίας, 
που άλλοτε πραγματοποιούνται στους 
χώρους του και άλλοτε online, καλύπτοντας 
ανάλογα με την θεματολογία και το 
αντικείμενό τους διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες που ξεκινούν από τα 5 και φτάνουν 
ως τα 100 έτη. 

Επισκεφθείτε λοιπόν  
το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του Ιδρύματος Ευγενίδου! Πάρτε μέρος 
σε απλά αλλά εντυπωσιακά πειράματα 
και εργαστήρια και κατανοήστε τους 
νόμους της Επιστήμης με τον πιο απλό και απολαυστικό τρόπο! Άλλωστε η επιστήμη είναι παντού γύρω μας και τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που σας περιμένουν στο Ίδρυμα Ευγενίδου είναι πολλά!

Αυτό το Σ/Κ εξερευνήστε τα προγράμματα  
του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας  
του Ιδρύματος Ευγενίδου!

5Press Room

Η LG Electronics (LG) κυκλοφόρησε το νέο Soundbar 
SPD7Y, που αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό για 
τις LG τηλεοράσεις, προσφέροντας μια μοναδική 
οπτικοακουστική εμπειρία, ανεβάζοντας την 
ψυχαγωγία σε άλλο επίπεδο. Το νέο μοντέλο αποδίδει 
εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης ήχο στα 24 bit/96 
kHz, χάρη στον αναβαθμισμένο επεξεργαστή ΑΙ a9 
του 2021. 

Το Soundbar ενσωματώνει το AI Sound Pro που 
αναλύει αυτόματα το περιεχόμενο, βελτιστοποιώντας 
άμεσα τις ρυθμίσεις ήχου κατά την αναπαραγωγή. 
Έτσι, οι διάλογοι ακούγονται με κάθε λεπτομέρεια 
και κρυστάλλινη καθαρότητα ανεξάρτητα από το 
τηλεοπτικό περιεχόμενο. 

Παράλληλα, το Dolby Atmos και η DTS:X τεχνολογία 
προσαρμόζουν τον ήχο με ακρίβεια, ζωντανεύοντας όλες τις ταινίες και τις μουσικές επιλογές. Το Dolby Atmos Music 
προσδίδει ακουστικές διαστάσεις στον χώρο, μεταμορφώνοντας την εμπειρία ακρόασης, ακόμη και στο gaming. Το SPD7Y της 
LG αποδίδει, επίσης, περιεχόμενο 4K, συμπεριλαμβανομένου του HDR και του Dolby Vision, με ελάχιστες απώλειες στην 
ποιότητα και την απόδοση.

Αναβαθμισμένη εμπειρία ήχου surround  
από το νέο LG Soundbar SPD7Y

http://Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας
http://Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας
http://Ιδρύματος Ευγενίδου
http://LG Electronics (LG)
http://SPD7Y
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Πώς θα περνούσαν όλα αυτά 
τα ατελείωτα εικοσιτετράωρα 
της καραντίνας εάν δεν είχαμε 
ως σύμμαχο μας την τεχνολο-
γία και τις ευκολίες που αυτή 
προσφέρει. Οι επιχειρήσεις 
συνέχισαν απρόσκοπτα τη λει-
τουργία τους με εξ αποστάσεως 
meetings, τα παιδιά έκαναν 
μαθήματα μέσω υπολογιστών 
και η ανάγκη να δούμε τα 
αγαπημένα μας πρόσωπα κα-
λύφθηκε, ως ένα βαθμό, χάρη 
στην υπηρεσία των βιντεοκλή-
σεων.

Ναι η τεχνολογία απλοποιεί διαδικασί-
ες και μας απαλλάσσει από χρονοβό-
ρες δραστηριότητες, όμως ελλοχεύει ο 
κίνδυνος να περάσουμε σε κατάσταση 
εξάρτησης εάν δεν γίνεται λελογισμέ-
νη χρήση,  αλλά κατάχρηση των νέων 
τεχνολογικών εργαλείων.

Έπειτα από ένα εύλογο χρονικό διάστη-
μα παρατήρησης της νέας πραγματικό-
τητας που έχει διαμορφωθεί στην covid 
και τη μετα-covid εποχή, οι ειδικοί εμ-
φανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι ως προς 
τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην ποι-
ότητα ζωής και την ψυχική ηρεμία των 
χρηστών, γεγονός που δημιουργεί την 
επείγουσα ανάγκη μιας νέας προσέγγι-
σης από τους παρόχους.

Σύμφωνα με την έρευνα της EY, με 
τίτλο “Decoding the digital home”, η 
οποία αξιολογεί τη στάση καταναλωτών 
από τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμα-
νία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο 
και τις ΗΠΑ, όσον αφορά την ψηφιακή 
συνδεσιμότητα, την τεχνολογία και την 
κατανάλωση περιεχομένου, προκύπτει, 
ότι τα νοικοκυριά υιοθέτησαν μια σειρά 
υπηρεσιών για πρώτη φορά κατά τη 
διάρκεια των επιμέρους lockdowns. Οι 
βιντεοκλήσεις βρίσκονται στην κορυφή 
της κατάταξης, με αύξηση του ρυθμού 
υιοθέτησής τους κατά 25%, με τον ρυθ-
μό υιοθέτησης των διαδικτυακών υπη-
ρεσιών υγείας (20%) και εκπαίδευσης 
(18%) να έχει, επίσης, αυξηθεί ραγδαία. 
Ταυτόχρονα, σε όλες τις αγορές όπου δι-
εξήχθη η έρευνα, το 44% των ερωτηθέ-
ντων δηλώνουν ότι οι ανάγκες τους για 
σύνδεση στο διαδίκτυο έχουν αυξηθεί.

Ψηφιακή κόπωση και άγχος για τα προ-
σωπικά δεδομένα

Το 41% των ερωτηθέντων ανησυχούν 
περισσότερο σήμερα για τον αντίκτυ-
πο του διαδικτύου στην ποιότητα ζωής 
τους, σε σχέση με την περίοδο πριν 
την πανδημία, ενώ το 39% είναι πολύ 
προσεκτικοί στη δημοσιοποίηση προσω-
πικών δεδομένων τους στο διαδίκτυο. 
Χαρακτηριστικά, η ηλικιακή ομάδα 
18-34 ανησυχεί περισσότερο για τη 
δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (43%), από ό,τι τα άτομα 
ηλικίας 45 ετών και άνω (36%).

Ο συσχετισμός μεταξύ ζήτησης και 
ανησυχιών είναι πιο έντονος μεταξύ των 
νοικοκυριών με παιδιά, καθώς το 60% 
των ερωτηθέντων που έχουν παιδιά 
αναφέρουν ότι οι ανάγκες τους για 
συνδεσιμότητα έχουν αυξηθεί (έναντι 
44% κατά μέσο όρο), και πάνω από τους 
μισούς (52%) δηλώνουν ότι είναι πολύ 
πιθανό να εξετάσουν τον αντίκτυπο που 
έχει το internet στην ποιότητα ζωής τους 
(έναντι 41% κατά μέσο όρο).

Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι το 
γεγονός ότι πολλοί ερωτηθέντες βι-
ώνουν σήμερα ψηφιακή κόπωση. Το 
47% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι 
αναζητούν χρόνο αποσύνδεσης από τα 
smartphones και άλλες συσκευές συν-
δεδεμένες στο διαδίκτυο, ενώ το 25% 
θα ήθελαν να μειώσουν τον αριθμό των 
πλατφορμών streaming που χρησιμο-
ποιούν. Συγχρόνως, 43% πιστεύουν ότι 
υπάρχουν σήμερα υπερβολικά πολλά 
πακέτα συνδεσιμότητας και περιεχομέ-
νου.

Παράλληλα, περισσότερο από το ένα 
τρίτο (35%) των ερωτηθέντων ανη-
συχούν πολύ για το επιβλαβές ή ακα-
τάλληλο περιεχόμενο στο διαδίκτυο 
και σχεδόν τα μισά νοικοκυριά (49%) 
υποστηρίζουν την αυστηρότερη ρύθμιση 
και έλεγχο του διαδικτύου. Το 35% εί-
ναι, επίσης, επιφυλακτικοί σχετικά με τη 
χρήση δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5G, 
παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις.

Η αυξημένη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών 
στο σπίτι απειλή για την ποιότητα ζωής Της Μαρίας Ακριβού



Ο αναλφαβητισμός και η ανάγκη 
εξάλειψής του

ουσιαστικά την αδυναμία ανάγνωσης 
και γραφής. Στην Ελλάδα, αναλφάβητος 
θεωρείται όποιος δεν έχει ολοκληρώσει 
τις σπουδές του στο Δημοτικό σχολείο. 
Ωστόσο, σε άλλες χώρες αρκεί η βασική 
γνώση ανάγνωσης και γραφής για να 
χαρακτηριστεί κάποιος εγγράμματος». 
Όπως μας εξηγεί η κα Δονούκη ο 
αναλφαβητισμός χωρίζεται στον 
οργανικό και τον λειτουργικό, με 
τον πρώτο να περιλαμβάνει «όσους 
δεν διδάχθηκαν ποτέ γραφή και 
ανάγνωση», ενώ στον λειτουργικό 
αναλφαβητισμό «εντάσσονται όσοι 
στην πορεία της ζωής τους δεν εξέλιξαν 
και δεν αξιοποίησαν καθόλου τις 
βασικές γνώσεις που διδάχθηκαν, με 
αποτέλεσμα να τις ξεχάσουν. Με τους 
λειτουργικά αναλφάβητους έχουμε ένα 
επιπλέον πρόβλημα: Δεν μπορούν να 
καταγραφούν επίσημα, οπότε δεν έχουμε 
σαφή εικόνα».

Η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα 
αναφορικά με τους αναλφάβητους 
θα πρέπει να μας κινητοποιήσει 
περισσότερο ως κοινωνία, καθώς «πάνω 
από μισό εκατομμύριο Ελληνίδες είναι 
αναλφάβητες! Αν μιλήσουμε τώρα για 
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τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, θα πρέπει 
να πούμε ότι στον ενήλικο πληθυσμό 
πάνω από τους μισούς στερούνται 
βασικών γνώσεων».

Ψηφιακός αναλφαβητισμός
Η ψηφιακή εποχή την οποία διανύουμε 
έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε 
την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς 
νέα μέσα έχουν ενταχθεί σε αυτήν με 
σκοπό να την αναβαθμίσουν. Η Γεωργία 
Δονούκη αναφέρει για τον ψηφιακό 
αναλφαβητισμό ότι «η παντελής άγνοια 
των βασικών ψηφιακών γνώσεων 
συχνά αποκλείει άτομα από κοινωνικές 
δραστηριότητες και μπορεί να οδηγήσει 
κάποιους σε κοινωνικό αποκλεισμό. Γι’ 
αυτό είναι επιτακτική ανάγκη όχι μόνο 
τα παιδιά και οι νέοι, αλλά γενικότερα 
τα ενήλικα άτομα να αποκτήσουν 
εξοικείωση με την τεχνολογία. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί για παράδειγμα 
μέσω Προγραμμάτων Δήμων που 
προωθούν τη διά βίου μάθηση. Μέσω 
επιμορφωτικών προγραμμάτων 
εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες 
η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί σε 
σημαντικό βαθμό».

Η Διεθνής Ημέρα για την 
Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού 
καθιερώθηκε με πρωτοβουλία 
της UNESCO στις 8 Σεπτεμβρίου 
του 1965. Τα επίσημα στοιχεία 
αποκαλύπτουν ότι ο αγώνας 
για την καθολική πρόσβαση 
στην εκπαίδευση πρέπει να 
συνεχιστεί, καθώς υπάρχει ακόμη 
πολύς δρόμος να διανύσουμε. 
Σύμφωνα με την UNESCO, 781 
εκατομμύρια ενήλικες σ’ όλο 
τον κόσμο είναι αναλφάβητοι 
(τα 2/3 είναι γυναίκες) 
και περισσότερα από 250 
εκατομμύρια παιδιά, που ζουν 
κυρίως στις φτωχές χώρες της 
Ασίας και της Υποσαχάριας 
Αφρικής.

Η Γεωργία Δονούκη, εκπαιδευτικός 
- φιλόλογος με εξειδίκευση στις 
μαθησιακές δυσκολίες δήλωσε στο 
Say Yes …to the Press ότι «με τον 
όρο “αναλφαβητισμός” εννοούμε 

Της Βένιας Αντωνίου

Γεωργία Δονούκη, εκπαιδευτικός 
- φιλόλογος με εξειδίκευση στις 
μαθησιακές δυσκολίες

 & be 

our guest
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Μεγάλο μέρος της ζωής μας καλύπτεται από την επικοινωνία. Επικοινωνία 
σε όλα τα επίπεδα των σχέσεων: προσωπική, διαπροσωπική, επαγγελματική, 
κοινωνική. Σκέψου πόσο συχνά η επικοινωνία σου με τους άλλους καταλήγει σε 
ένα εποικοδομητικό αποτέλεσμα, σε μία διαπραγμάτευση. Θα συνειδητοποιήσεις 
πως οι περισσότερες στιγμές αλληλεπίδρασής μας με τους άλλους είναι μία 
διαπραγμάτευση. Έχει αναρωτηθεί ποτέ όμως τι, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο 
διαπραγματεύεσαι στη ζωή σου;

Η διαπραγμάτευση σαν διαδικασία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια 
που συνθέτουν την επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Μέσω αυτής διεκδικείς 
και κατακτάς πράγματα τόσο από τους άλλους όσο και από τον ίδιο σου τον εαυτό. 
Γύρισε στην παιδική σου ηλικία και θυμήσου πως μέσω της διεκδίκησης κέρδιζες 
πάντα αυτό που ήθελες (φαγητό, προσοχή, παιχνίδι, αγάπη). Σε τι βαθμό είσαι όμως 
ευχαριστημένος με τον τρόπο που τα προσλαμβάνεις όλα αυτά σήμερα; Θεωρείς πως 
ο τρόπος επικοινωνίας σου είναι υγιής και αποτελεσματικός;

Καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της διαπραγματευτικής ικανότητας παίζει η παιδική 
ηλικία και οι ρόλοι που κουβαλάει κάποιος, αρχικά μέσα στην οικογένεια και 
ύστερα σε όλο το φάσμα των σχέσεών του. Για παράδειγμα, σκέψου πως κέρδιζε η 
μητέρα σου την προσοχή του μπαμπά σου ή τι έκανε κάποιο μέλος στην οικογένεια 
για να κερδίζει την εκτίμηση και τον σεβασμό: Η μητέρα κάνει το αγαπημένο φαγητό 
του μπαμπά για να πάρει μια αγκαλιά, ο πατέρας φέρνει λεφτά στο σπίτι γιατί 
πιστεύει πως έτσι θα κερδίσει τον σεβασμό όλων των άλλων μελών.

Αναλογίσου πόσες από αυτές τις «διαπραγματευτικές συμπεριφορές και τεχνικές» 
κουβαλάς στις ενήλικες σχέσεις σου και εσύ, ως καρπό των οικογενειακών σου 
βιωμάτων. Συμπεριφορές που ξέρεις πως θα σε οδηγήσουν στο αποτέλεσμα που 
επιθυμείς, που σε περιορίζουν όμως, παράλληλα από ένα ευρύ φάσμα άλλων 
συμπεριφορών. Για παράδειγμα ήξερες πως μέσω του θυμού και των φωνών κέρδιζες 
πάντα αυτό που ήθελες, έτσι και στις συντροφικές σχέσεις μαθαίνεις πως φωνάζοντας 
και διατηρώντας την ένταση, κρατάς την ισορροπία και τον έλεγχο. Η αλήθεια είναι 
πως όλες αυτές οι συμπεριφορές λειτουργούν ασυνείδητα και μηχανιστικά, έχοντας 
γίνει κόμματι της προσωπικότητάς σου χωρίς να το καταλάβεις, που ακόμα και 
αν τις συνειδητοποιήσεις δεν είναι εύκολο να τις αποβάλλεις. Ο τρόπος, όμως που 
επικοινωνείς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμα ζητήματα, όπως συγκρούσεις, 
σημαντικές αποφάσεις ζωής, γεγονότα υπό πίεση. Σε βοηθάει, λοιπόν ο δικός σου 
διαπραγματευτικός εαυτός σε όλα τα παραπάνω ή μήπως θα ήταν καιρός για μία 
διαδικασία αξιολόγησης, επαναπροσδιορισμού, αυτοκριτικής και θετικής αλλαγής;
Τώρα, αφού αναλογίστηκες και κατανόησες όλα τα παραπάνω, θεωρείς ότι σου 
ταιριάζουν ή θα άλλαζες κάτι στο τρόπο διαπραγμάτευσής σου;

Τρόποι με τους οποίους μπορείς να 
διαπραγματεύεσαι και να διεκδικείς 
εποικοδομητικά:

Ανακάλυψε το δικό σου «μοντέλο 
διαπραγμάτευσης».
Εντόπισε τι σου αρέσει, αλλά και τι θα 
ήθελες να αλλάξεις σ’ αυτό το μοντέλο. 
Κατανόησε τι δεν σου ταιριάζει.
Αναλογίσου αν ο τρόπος που διεκδικείς 
και οριοθετείς είναι ένας τρόπος που 
αποδίδει σεβασμό τόσο στα δικά σου 
συναισθήματα και επιθυμίες όσο και 
στων άλλων.
Αναγνώρισε και εξέφρασε τα πραγματικά 
σου συναισθήματα και επιθυμίες στους 
άλλους.
Επίστρεψε στην παιδική σου ηλικία 
και θυμήσου ποιους ρόλους συνήθιζες 
να κουβαλάς και ποιοι από αυτούς δεν 
ταιριάζουν πλέον στις ενήλικες σχέσεις 
που έχεις δημιουργήσει, σε αυτό που 
είσαι σήμερα.
Κατάγραψε σε ένα χαρτί τις πέντε πιο 
σημαντικές αξίες στη ζωή σου που θα 
ήθελες να ακολουθείς. Τώρα, αναλογίσου 
αν συμπεριφέρεσαι με βάση αυτές ή αν 
υπάρχουν φορές που τις προδίδεις.
Απάντησε στο ερώτημα "πώς θα ήθελα 
να μου συμπεριφέρονται οι άλλοι;" 
και έπειτα προσπάθησε να μπεις "στα 
παπούτσια του άλλου". Θα είναι μεγάλη 
έκπληξη να κοιτάς τον εαυτό σου από 
μακριά και να εντοπίσεις τι σου αρέσει 
και τι όχι σε εσένα.

Το να γνωρίσεις καλύτερα ποιος είσαι, 
ποια είναι τα δυνατά και ποια τα 
αδύναμα κομμάτια σου στην επικοινωνία, 
είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να 
μπορέσεις να επικοινωνήσεις και 
αποτελεσματικά με τους άλλους. 

Εν τέλει, μην ξεχνάς πως το 
να είσαι καλά με τους άλλους 
είναι μια διαπραγμάτευση 
ζωής, μία διαπραγμάτευση 
που οφείλεις πάνω απ’ όλα 
στον εαυτό σου!

Πώς να διαπραγμετεύεσαι 
καλύτερα στις σχέσεις σου

Από την Γεωργία Χριστίνα 
Κανελλοπούλου | Ψυχολόγος- 
Οικογενειακή Σύμβουλος 
www.thepsytrap.gr



Η Κωτσόβολος τρέχει με νέες ταχύτητες…στα πιο μεγάλα γεγονότα. Για 
τον λόγο αυτό είναι χορηγός στον μεγάλο αγώνα του EKO Acropolis 
Rally 2021 αλλά και στον Ελληνικό και Παγκόσμιο τελικό eSports WRC. 
Το Ράλλυ των Θεών επιστρέφει στη χώρα μας και η εταιρεία Κωτσόβολος 
προσφέρει μοναδικές εμπειρίες για το κοινό.

Στο πλαίσιο του EKO Acropolis Rally 2021, η Κωτσόβολος θα έχει τον 
δικό της αποκλειστικό χώρο στο Rally Village, ο οποίος θα βρίσκεται στην 
πλατεία Συντάγματος από την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου. Μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να απολαύσουν,  
και τις δύο μέρες από τις 10.00 π.μ. και μετά, racing tournaments παρέα 
με τους περσινούς πρωταθλητές του F1aXion, Δημήτρη Παρίση, γνωστό 
και ως Jimmy Boy και Πάνο Βαγιάννη της ομάδας Funny Flutters Racing 
Team (FFRT). Στο τέλος κάθε αγώνα, ο νικητής θα κερδίζει μοναδικά 
δώρα τεχνολογίας. Η διασκέδαση θα μεταφερθεί στη συνέχεια στο Service 
Park στη Λαμία από τις 10 ως τις 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Με τρεις σημαντικές δράσεις, η 
Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ 
ορίζει ως μήνα Εθελοντισμού τον 
Σεπτέμβριο αναδεικνύοντας μέσα 
από διαφορετικές ενέργειες την 
υπέρτατη αξία της προσφοράς. 

Το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 
2021 μεταξύ 10:00-13:00 η 
Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ 
και η Αλευροβιομηχανία ΜΥΛΟΙ 
ΔΑΚΟΥ θα προγραμματίσουν 
την πρώτη εθελοντική αιμοδοσία 
με ανοιχτή πρόσκληση στους 
εργαζομένους, τους φίλους και 
τις οικογένειές τους. Στο πλαίσιο 
της εθελοντικής αιμοδοσίας, οι 
δυο εταιρίες προχώρησαν στην 
ίδρυση της Ομάδας Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας Εργαζομένων 
Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ και ΜΥΛΩΝ 
ΔΑΚΟΥ, ΗΛΙ.ΔΑ. 

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2021 
εργαζόμενοι της Βιομηχανίας 
Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, οι φίλοι 
και οι οικογένειές τους θα 
πραγματοποιήσουν την 1η 
περιβαλλοντική ΕΚΕ της χρονιάς 
από μια σειρά προγραμματισμένων 
δράσεων ξεκινώντας από το δήμο 
Μεταμόρφωσης.

Ο μήνας Εθελοντισμού της 
Βιομηχανίας Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ 
θα ολοκληρωθεί με τη στήριξή 
της στο Race for the Cure, που 
φέτος θα πραγματοποιηθεί 1-3 
Οκτωβρίου 2021. Το Race for the 
Cure αποτελεί μια διοργάνωση-
θεσμό, που έχει ως στόχο την 
ενημέρωση όλων των γυναικών για 
τον καρκίνο του μαστού.

Τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού και των εκπτώσεων «αποχαιρετά» 
η DUR με προσφορές έως -60% σε όλη τη συλλογή για αγορές στα φυσικά 
της καταστήματα αλλά και online στο www.dur.gr. 

Η συλλογή “RELEASE” με την υπογραφή και την ποιότητα της DUR 
χαρακτηρίζεται από μοναδικά κομμάτια για επιμελημένα outfits με τα 
οποία μπορεί κανείς να ανανεώσει τη διάθεση και τη γκαρνταρόμπα του σε 
άκρως προνομιακές προσφορές. Για τις τελευταίες βόλτες του καλοκαιριού 
οι φίλοι άνδρες του brand μπορούν να επιλέξουν ιδιαίτερους συνδυασμούς, 
όπως το chino fil-a-fil παντελόνι από βαμβακερό ελαστικό ύφασμα, το 
αδιάβροχο Jacket ιστιοπλοΐας, σε τρεις αποχρώσεις του βυσσινί, ίντιγκο και 
κάρυ, ιδανικό για την εποχή, αλλά και τις διαχρονικές best seller μπλούζες 
«DUR Polo Pique», από φίνο βαμβάκι Pima σε 27 διαφορετικά χρώματα.

Η Κωτσόβολος δίνει το παρών  
στο Ράλλυ των Θεών

Μήνας 
Εθελοντισμού από 
τη Βιομηχανία 
Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ

DUR Clearance:  
Έως -60% σε όλη τη συλλογή

9Press Room

http://Κωτσόβολος
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Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθερα-
πείας σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, 
και είναι αφιερωμένη στους 
απανταχού φυσικοθεραπευτές. 
Το 1996, με πρωτοβουλία της 
Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας 
Φυσικοθεραπείας (WCPT), μέλος 
της οποίας είναι ο Πανελλήνιος 
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, 
καθιερώθηκε η World Physical 
Therapy Day.

Φυσικοθεραπεία: Από τον Ιπποκράτη 
στη σύγχρονη ιατρική

Η θεραπεία της σπονδυλικής στήλης 
είναι μια πολύ παλιά τέχνη. Τρέφω 
μεγάλο σεβασμό απέναντι σε αυτούς 
που την ανακάλυψαν, όπως επίσης και 
σε αυτούς που θα με ακολουθήσουν και 
θα βοηθήσουν να βελτιώσουμε αυτήν 
την τέχνη [...] Αποκτήστε γνώση για τη 
σπονδυλική στήλη, γιατί αυτή είναι η 
αιτία για πολλές ασθένειες.» Το παρα-
πάνω απόσπασμα βρίσκεται στο «περί 
άρθρων» βιβλίο του Ιπποκράτη. Εκείνος 
ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τους 
όρους οσφυαλγία και ισχιαλγία.

Μπορεί οι καταβολές της φυσικοθερα-
πείας να έχουν βαθιά τις ρίζες τους στον 
χρόνο, όμως αναπτύχθηκε σε αυτοτελή 
θεραπευτικό κλάδο κυρίως μετά τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό συνέβη εξαι-
τίας του μεγάλου αριθμού ανθρώπων 
που είχαν υποστεί σοβαρές αναπηρίες. 
Οι κακώσεις που προκλήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του πολέμου αλλά και η πολι-
ομυελίτιδα, για την οποία έως το 1960 
περίπου δεν γίνονταν προστατευτικός 
εμβολιασμός, οδήγησαν στην εξέλιξη 
της φυσικοθεραπείας.

Σήμερα η φυσικοθεραπεία έχει εφαρ-
μογή σε ασθενείς όλων των ιατρικών 
ειδικοτήτων.

O φυσικοθεραπευτής Νικόλαος Χατζής 
μας μίλησε για τα πλεονεκτήματα της 
κατ’ οίκον φυσικοθεραπείας. «Στην κατ’ 
οίκον φυσικοθεραπεία ο ασθενής δεν 
χρειάζεται να μετακινηθεί από το σπίτι 
του. Επιπλέον, η φυσικοθεραπεία είναι 
ατομική, ο ασθενής δεν έχει την ανα-
μονή στο φυσικοθεραπευτήριο και δεν 

αντιμετωπίζει κρύο ή πολλή ζέστη».

Ο κ. Χατζής επεσήμανε ότι αυτά που 
χρειάζεται να προσέξει ο ασθενής πριν 
επιλέξει φυσικοθεραπευτή για κατ' 
οίκον θεραπεία είναι «η συνέπεια, η 
εμπειρία και ο εξοπλισμός».

Βιώνοντας τη δύσκολη περίοδο της παν-
δημίας, ο κ. Χατζής ανέφερε πως «τα 
κατ’ οίκον περιστατικά αυξήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, διότι ένας 
ασθενής και κυρίως ένας ηλικιωμένος 
αισθάνεται πιο ασφαλής στο σπίτι του».

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας

Της Βένιας Αντωνίου

info
O φυσικοθεραπευτής 
Νικόλαος Χατζής δραστη-
ριοποιείται στην Ελλά-
δα εδώ και 26 χρόνια. 

Υπήρξε εξωτερικός συνεργάτης της A' 
ορθοπεδικής κλινικής του νοσοκομείου 
'ΥΓΕΙΑ' το διάστημα 1996 - 2012. 
Εργάζεται ιδιωτικά ως ελεύθερος επαγ-
γελματίας και αποκλειστικά σε κατ' 
οίκον φυσικοθεραπεία - αποκατάσταση 
έχοντας μαζί του σύγχρονο εξοπλισμό.

 & be 

our guest



Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του 
Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Ελκώδης 
Κολίτις και η Νόσος του Crohn είναι 
χρόνιες παθήσεις του γαστρεντερικού 
συστήματος.
Τουλάχιστον 4 εκατομμύρια άνθρωποι 
παγκοσμίως πάσχουν από ΙΦΝΕ. 
Εκτιμάται ότι χάνονται περίπου ένα 
δισεκατομμύριο ημέρες εργασίας ετησίως 
που οφείλονται σε ΙΦΝΕ.
Ανήκουν στα Αυτοάνοσα Νοσήματα.

Πιθανές αιτίες εμφάνισης των Νόσων

Η ακριβής αιτιολογία των δύο 
αυτών νόσων παραμένει άγνωστη. Η 
επικρατούσα άποψη είναι ότι η χρόνια 
φλεγμονή συνδέεται με μία πολύπλοκη 
αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικής 
προδιάθεσης και αρκετών παραγόντων 
του περιβάλλοντος.

Συμπτώματα και Διάγνωση
Μολονότι τα περισσότερα συμπτώματα 
είναι κοινά και για τις δύο νόσους, 
υπάρχουν βασικές διαφορές στη 
βαρύτητα και την ποικιλία της εμφάνισής 
τους, που οφείλονται στη διαφορετική 
έκταση και τοπογραφία της προσβολής 
του πεπτικού συστήματος.

Ελκώδης Κολίτις
Η ελκώδης Κολίτις προσβάλλει τον 
βλεννογόνο (εσωτερική επικάλυψη) του 
παχέος εντέρου. Η πορεία της νόσου 

χαρακτηρίζεται από εξάρσεις που 
εναλλάσσονται με περιόδους υφέσεων.

Νόσος του Crohn
Εκτείνεται σε όλες τις στιβάδες του 
εντερικού τοιχώματος και μπορεί να 
προσβάλλει ολόκληρο τον πεπτικό 
σωλήνα από το στόμα μέχρι και τον 
πρωκτό.

Συμπτώματα
Και στις δύο νόσους εμφανίζονται γενικά 
συμπτώματα όπως κόπωση, καταβολή, 
ανορεξία και μερικές φορές πυρετός.
Τα συμπτώματα από το έντερο 
περιλαμβάνουν βλεννοαιματηρές 
(συνήθως διαρροϊκές) κενώσεις που 
μπορούν να συνοδεύονται από τεινεσμό 
(επίμονη και επαναλαμβανόμενη  τάση 
για αφόδευση) και κωλικοειδή κοιλιακό 
πόνο. Μερικοί εμφανίζουν ναυτία ή 
κάνουν εμετό.

Διάγνωση
Η διάγνωση στηρίζεται στην μεθοδική 
λήψη του ιστορκού (τύπος και διάρκεια 
συμπτωμάτων από το έντερο καθώς  
και συνοδά  συμπτώματα από 
άλλα όργανα) και το συνδυασμό 
ενδοσκοπικών, ιστολογικών, 
απεικονιστικών και εργαστηριακών 
ευρημάτων.

Η πρώτη ένδειξη στη διάγνωση των ΙΦΝΕ 
είναι τα συμπτώματα: επίμονη διάρροια, 

αίμα ή βλέννα στα κόπρανα (ποιο συχνό 
με την Ελκώδη κολίτιδα παρά στη νόσο 
του Crohn), πυρετό, και κοιλιακό πόνο.

Κάθε εξέταση έχει τα πλεονεκτήματα και 
τα μειονεκτήματά της.

Αλλαγή διάγνωσης από N.Chon σε 
Eλκώδη Kολίτιδα (ΕΚ) κατά το πρώτο 
έτος μπορεί να συμβεί σε 5% των 
περιπτώσεων.

Θεραπεία

O ασθενής με ΙΦΝΕ παρουσιάζει σύνθετη 
παθολογία και για την αντιμετώπισή 
του πολλές φορές απαιτείται η στενή 
συνεργασία ιατρών πολλών ειδικοτήτων 
καθώς και εξειδικευμένων νοσηλευτών.
Η συντηρητική θεραπευτική 
αντιμετώπιση των δύο νοσημάτων 
επιτυγχάνεται:
με χορήγηση μιας ή συνδυασμού 
περισσοτέρων της μιας φαρμακευτικών 
ουσιών,
με συμπτωματική φαρμακευτική 
υποστήριξη (δηλαδή αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων συμπτωμάτων),
με ψυχιατρική υποστήριξη και
με κατάλληλη, από του στόματος ή 
παρεντερικά, διατροφική υποστήριξη.
Η χειρουργική αντιμετώπιση των 
ασθενών με ΙΦΝΕ αφορά εκείνους τους 
ασθενείς στους οποίους και η έντονη 
φαρμακευτική αγωγή απέτυχε ή τους 
ασθενείς με σοβαρές επιπλοκές (εντερική 
διάτρηση, απόφραξη, τοξικό μεγάκολο).

Συμπερασματικά

Η έγκαιρη διάγνωση των 
Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών 
Νόσων του Εντέρου 
(ΙΦΝΕ) είναι το κλειδί 
για την αποτελεσματική 
αντιμετώπισή τους και 
για μία, κατά το δυνατόν, 
φυσιολογική ζωή των 
ασθενών.

11
Από την Κομνηνού Ελένη, Ειδική 

Ρευματολόγος / Επιστημονι-
κά Υπεύθυνη Ρευματολογικού 

Τμήματος Metropolitan General 
/ Διευθύντρια Κλινικής "Αυτοά-

νοσων Ρευματικών Νοσημάτων " 
Metropolitan General

to your health

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις  
Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ)

http://Πιθανές αιτίες εμφάνισης των Νόσων
http://Συμπτώματα και Διάγνωση
http://Θεραπεία
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Η Παγκόσμια Ημέρα Κυ-
στικής Ίνωσης καθιερώ-
θηκε με πρωτοβουλία της 
μη κερδοσκοπικής οργά-
νωσης «Cystic Fibrosis 
Worldwide» και γιορτάζε-
ται κάθε χρόνο στις 8 Σε-
πτεμβρίου.

Τι είναι η κυστική ίνωση

Πρόκειται για μία ανίατη και απειλητι-
κή για τη ζωή ασθένεια. Είναι γενετική, 
κληρονομική και μη μεταδοτική.   
Η κυστική ίνωση χαρακτηρίζεται ως  
πολυσυστηματική νόσος. Αυτό, επειδή 
έχει επιπτώσεις σε διάφορα όργανα του 
σώματος και κυρίως τους πνεύμονες. 
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει 
οριστική θεραπεία. Η πλειοψηφία των 
ασθενών καταλήγει από αναπνευστική 
ανεπάρκεια. Ένα ελαττωματικό γονίδιο 
κάνει τον οργανισμό να παράγει μια 
παχιά, κολλώδη βλέννα που φράζει τους 

Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης

πνεύμονες και οδηγεί σε επικίνδυνες 
μολύνσεις των πνευμόνων.

Κυστική ίνωση και σωματική άσκηση

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μελέ-
τες, η τακτική σωματική δραστηριότητα 
παρέχει πολλά οφέλη στα άτομα με κυ-
στική ίνωση. Ειδικότερα, η σωματική 
άσκηση βελτιώνει σημαντικά τη δύναμη 
και την αντοχή των ασθενών, ενώ έχει 
οφέλη και στη λειτουργία των πνευ-
μόνων. Επιπλέον, το προσδόκιμο ζωής 
αυξάνεται και η ποιότητα ζωής αναβαθ-
μίζεται. Το άτομο απολαμβάνει περισσό-
τερο διάφορες δραστηριότητες και έχει 
περισσότερη ενεργητικότητα. Η σωμα-
τική άσκηση συμβάλλει στη βελτίωση 
της εκκαθάρισης των αεροφόρων οδών.  
Τέλος, η άσκηση οδηγεί στην αύξηση της 
πυκνότητας των οστών.

Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να 
αμελούμε
›Επίμονος βήχας που παράγει  βλέννα
›Δύσπνοια
›Συριγμός
›Δυσανεξία στην άσκηση
›Επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις των 

πνευμόνων
›Φλεγμονή στις ρινικές διόδους ή βου-
λωμένη μύτη
›Λιπαρά κόπρανα
›Ελλιπής αύξηση του σωματικού βάρους 
και κακή ανάπτυξη
›Εντερική απόφραξη, ιδιαίτερα στα 
νεογνά
›Σοβαρή δυσκοιλιότητα

info
Στη χώρα μας εκτιμάται ότι το 5% 
περίπου των Ελλήνων είναι ασυ-
μπτωματικοί φορείς του ελαττω-
ματικού γονιδίου (ΚΙΝ) και ότι οι 
γεννήσεις παιδιών με ΚΙΝ ανέρχο-
νται στις 50-60 το χρόνο. Το γεγο-
νός αυτό καθιστά την κυστική ίνωση 
τη βασική κληρονομική νόσο στην 
Ελλάδα.

Της Βένιας Αντωνίου
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Ο ξεκαρδιστικός μονόλογος «Cavewoman» της Έμμα Πίρσον παρουσιάζεται στο 
Γυάλινο Μουσικό Θέατρο από τις 25 Οκτωβρίου 2021 κάθε Δευτέρα στις 19:00 
&amp; Τρίτη στις 20:00, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά και παραγωγή του 
Από Μηχανής Θεάτρου. Στο ρόλο της Cavewoman, η Κατερίνα Ζαρίφη.
Πώς γίνεται ένας άντρας και μία γυναίκα, δύο εντελώς διαφορετικά όντα, να 
επιβιώνουν μαζί στο ίδιο σύμπαν, στο ίδιο ηλιακό σύστημα, στον ίδιο πλανήτη, 
στο ίδιο ημισφαίριο, στην ίδια χώρα,στην ίδια γειτονιά, στο ίδιο σπίτι και 
να μοιράζονται το ίδιο μπάνιο; Δέκα χρόνια γάμου, δύο παιδιά, δουλειά, 
νοικοκυριό, ένα σκυλί, το σώμα της που αλλάζει, το σώμα του που αλλάζει, οι 
διαρκώς αποτυχημένες δίαιτες, το σεξ στον έγγαμο βίο...

Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο μέχρι νεοτέρας θα λειτουργήσει αμιγώς ως χώρος 
υποδοχής πολιτών που έχουν εμβολιαστεί πλήρως και με τις δύο δόσεις το 
εμβολίου κατά του Covid 19 ; ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου.
Κατά την είσοδο των θεατών στο χώρο θα γίνεται έλεγχος των απαραίτητων 
πιστοποιητικών, όπως αυτός θα οριστεί από την κυβέρνηση.

Η Ελληνική Εταιρεία 
Συνθετικής Συμβουλευτικής 
και Ψυχοθεραπείας (ΕΕΣΨ) 
διοργανώνει το 10ο συνέδριό 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Συνθετικής Ψυχοθεραπείας  
με θέμα «Δημιουργικότητα και 
Κοινωνική Ευθύνη».  
Το συνέδριο  απευθύνεται σε 
επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς 
και φοιτητές από όλους τους 
κλάδους της ψυχικής υγείας, τους 
οποίους προσκαλεί σε ανοιχτό 
διάλογο μεταξύ διαφορετικών 
ψυχοθεραπευτικών παραδόσεων 
και προσεγγίσεων, ενώ το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει 
πάνελ, βιωματικά εργαστήρια, 
μεμονωμένες ανακοινώσεις και 
ομιλίες.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
και για την ασφάλεια των 
συμμετεχόντων, το συνέδριο θα 
διεξαχθεί διαδικτυακά, χωρίς 
ωστόσο να χάσει τον διαδραστικό 
του χαρακτήρα.

SAVE THE DATE: 10o Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Συνθετικής Ψυχοθεραπείας 8 και 
9 Οκτωβρίου, διαδικτυακά μέσω 
του eaipathens.eu

Mε την ευκαιρία της συμπλήρωσης 
των 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση, η Ελληνική Εταιρεία 
Ενδυμασιολογίας διοργανώνει 
επιστημονικό συνέδριο με θέμα 
τις «εθνικές ενδυμασίες», που θα 
διεξαχθεί 1-3 Οκτωβρίου 2021.

 Το συνέδριο φιλοδοξεί να 
διαγράψει την πορεία των 
200 αυτών χρόνων και να 
σκιαγραφήσει, κατά το δυνατόν, τη 
χρήση και τις ποικίλες ερμηνείες 
των ενδυματολογικών αυτών 
συνόλων μέσα από τη σύνδεσή 
τους με την εθνική ταυτότητα 
των νεοελλήνων. Στόχος του είναι 
να διερευνηθούν οι «εθνικές 
ενδυμασίες» σε συνάρτηση με τα 
ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικο-
πολιτισμικά δεδομένα της 
νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας.
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το
 https://www.nationalcostumes-
conference.org/

«Cavewoman»  
στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Συνέδριο: Ελληνικές "εθνικές ενδυμασίες"10o Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο της 
Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Συνθετικής 
Ψυχοθεραπείας

Χρωμολιθόγραφο ημερολόγιο τοίχου με τους βασιλείς 
Όθωνα και Αμαλία με τις «εθνικές ενδυμασίες». 
Tυπωμένη επιγραφή: «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΣΤΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ». Πελοποννησιακό 
Λαογραφικό Ίδρυμα.

http://eaipathens.eu
 https://www.nationalcostumes-conference.org/
 https://www.nationalcostumes-conference.org/
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ΘΑΝΟΣ Μ. ΒΕΡΕΜΗΣ
21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το ‘21

Η επανάσταση του 1821 σε 21 βήματα. Όλα τα πώς και τα γιατί του Αγώνα. Το 
Κέντρο Πολιτισμού «Ιωλκός», ο φορέας πολιτισμού «Μαγνήτων Κιβωτός», ο 
Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Μαγνησίας, η Συντονιστική Ομάδα Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τις δράσεις του ’21 και οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση, σας 
προσκαλούν στην παρουσίαση του ιστορικού βιβλίου του Θάνου Μ. Βερέμη.

21 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ’21
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, στις 8 μ.μ., στο Αρχοντικό Ζαφειρίου, στον Άγιο 
Ονούφριο Βόλου. Με τον Θάνο Μ. Βερέμη θα συνομιλήσει ο δημοσιογράφος Νίκος 
Θρασυβούλου. Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν οι εκπρόσωποι των φορέων.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 6978 873637 και 6944 478675

ΒΑΣΙΑ ΤΖΑΝΑΚΑΡΗ
Αδελφικό

Ένας άντρας και μια γυναίκα που 
θέλουν να ξεχάσουν ό,τι τους 
πονάει.
Ένα χωριό που γιατρεύει τις 
πληγές. Μια ιστορία για τη μνήμη 
και τη λύτρωση.

Υπογραφή βιβλίου
Ελάτε να γνωρίσετε 
από κοντά τη 
συγγραφέα Βάσια 
Τζανακάρη
την Τετάρτη 8 
Σεπτεμβρίου 2021
στο βιβλιοπωλείο 
ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ 
(Ακαδημίας 32).

Η Βάσια Τζανακάρη 
σάς περιμένει από 

τις 7 έως τις 9 το βράδυ,για να 
συνομιλήσει μαζί σας και να σας 
υπογράψει το βιβλίο της
ΑΔΕΛΦΙΚΟ.

Ένα μυθιστόρημα για τον τόπο, τη 
μνήμη, τις ματαιώσεις,
με μια νοσταλγική διάθεση για τη 
δεκαετία του ’90.

ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ
Η επιστροφή  
της Πηνελόπης

Έναν αιώνα μετά την 
Καταστροφή, το ταξίδι επιστροφής 
μιας γυναίκας που αναζητά το 
παρελθόν και τον εαυτό της 
επιφυλάσσει πολλές αποκαλύψεις. 
Ένα σεργιάνι στη Σμύρνη του χτες 
και του σήμερα.

Οι εκδόσεις 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
σας προσκαλούν 
στην παρουσίαση 
του νέου 
μυθιστορήματος 
της Νοέλ Μπάξερ.
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΗΣ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
Πέμπτη 9 

Σεπτεμβρίου 2021, στις 8:30 
μ.μ., στο 49ο Φεστιβάλ Βιβλίου 
στο Ζάππειο, στη Σκηνή 1 («Ρήγας 
Φεραίος»).
Για το βιβλίο θα μιλήσουν 
η συγγραφέας Ελένη Κ. 
Τσαμαδού και ο Λουκάς Π. 
Χριστοδούλου, πρόεδρος 
Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης 
Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου 
Ν. Ιωνίας. Η Νοέλ Μπάξερ θα 
απαντήσει σε ερωτήσεις του 
κοινού και θα υπογράψει 
αντίτυπα του βιβλίου της.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΜΟΣ
Ο θάνατος του Οδυσσέα

Πώς μπορείς να λύσεις τον Θάνατο 
του Οδυσσέα, όταν ο εχθρός έχει 
δημιουργήσει το παιχνίδι; Η νέα 
περιπέτεια του αστυνόμου Καπετάνου 
θα σας βυθίσει στα σκοτεινά νερά μιας 
θάλασσας προδοσίας και μίσους.

Υπογραφή βιβλίου
Ο 
συγγραφέας Δημήτρης 
Σίμος
σας περιμένει 
την Παρασκευή 10 
Σεπτεμβρίου 2021,
από τις 8:30 έως τις 
10 το βράδυ,
στο περίπτερο των 
εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
(αρ. 124-126-128-130),
στο 49ο Φεστιβάλ 

Βιβλίου στο Ζάππειο.

Ο Δημήτρης Σίμος θα συναντήσει 
τους αναγνώστες, θα συζητήσει μαζί 
τους και θα υπογράψει το νέο βιβλίο 
του Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

Ένα κυνήγι δολοφόνου που αφήνει 
για σημάδι ένα βαλσαμωμένο ζώο. 
Τρομοκρατία, κατασκοπεία, θεωρίες 
συνωμοσίας… Ένας ήρωας που 
επιχειρεί να βρει λύση στον θάνατο 
του Οδυσσέα.

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο μας δίνουν  
την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με 
αγαπημένους συγγραφείς.
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http://ΘΑΝΟΣ Μ. ΒΕΡΕΜΗΣ 21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το ‘21
http://ΘΑΝΟΣ Μ. ΒΕΡΕΜΗΣ 21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το ‘21
http:// Θάνου Μ. Βερέμη.
http://21 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ’21
http://ΒΑΣΙΑ ΤΖΑΝΑΚΑΡΗ Αδελφικό
http://ΒΑΣΙΑ ΤΖΑΝΑΚΑΡΗ Αδελφικό
http://Βάσια Τζανακάρη 
http://Βάσια Τζανακάρη 
http://ΑΔΕΛΦΙΚΟ.
http://ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ Η επιστροφή της Πηνελόπης 
http://ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ Η επιστροφή της Πηνελόπης 
http://ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ Η επιστροφή της Πηνελόπης 
http://Νοέλ Μπάξερ.
http://Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
http://Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
http://Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
http://ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΜΟΣ Ο θάνατος του Οδυσσέα 
http://ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΜΟΣ Ο θάνατος του Οδυσσέα 
http://Δημήτρης Σίμος
http://Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ 


Happy Iguana  
Awareness day
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Σήμερα 
γιορτάζουν! 
Δέσποινα, Δέσπω, 

Ντέπη, Πέπη, Ζέπω * 

Γενέθλιος 
Σκιαδενή 
Τσαμπίκος, Τσαμπίκα, 

Μίκα 
 
* Υπάρχουν και άλλες 

ημερομηνίες που γιορτάζει 

αυτό το όνομα.

quote of the day
We are full of weakness and errors; 
let us mutually pardon each other our 
follies - it is the first law of nature. 
Voltaire 
 

Founder: Say Yes Communications | Chief of SayΥessers: Κλαίρη Στυλιαρά | Editor in Chief: Μαρία Ακριβού | Editor: Βένια Αντωνίου 
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