
back to school

www.okmarkets.gr

okmarkets

Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να ετοιμάσετε
δυναμωτικά πρωϊνά & θρεπτικά snack 
σε φιλικές τιμές, από τις 8 το πρωϊ έως 
τις 11 το βράδυ, στο κατάστημα ευκολίας 
της γειτονιάς μας!

με πρωϊνό χαμόγελο!

http://www.okmarkets.gr
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1 ΣΤΙΣ 2 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΝΑ 
ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ!



Καλημέρα αγαπημένοι SayYessers! 
 
Δε θέλω να βλέπω καταπίεση γύρω μου. 
 
Μου αρέσει να βλέπω ελεύθερους ανθρώπους να κάνουν επιλογές που 
θέλουν και όχι που αναγκάζονται.
 
Το αίσθημα της καταπίεσης είτε προέρχεται από το οικογενειακό μας 
περιβάλλον, είτε προέρχεται από την εργασία μας, από το σύντροφο 
μας ακόμα και από τους φίλους μας είναι αφόρητο.Ιδανικά σε ένα δικό 
μου κόσμο, ο καθένας θα ήταν ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του, 
όμως προσοχή, ελεύθερος, ως εκεί που δεν καταπατά τις ελευθερίες του 
διπλανού του. Γιατί όλα χρειάζονται ισορροπία. 
 
Βλέπω ανθρώπους δυστυχισμένους σε γάμους τελειωμένους, που 
καταπιέζονται και μένουν επειδή φοβούνται τι θα πει ο κόσμος; 
 
Ανθρώπους απογοητευμένους από τη δουλειά τους, χωρίς κανένα 
συναισθηματικό ή οικονομικό κίνητρο, που συνεχίζουν να το κάνουν γιατί 
φοβούνται να επαναστατήσουν γιατί τι θα πει ο κόσμος; 
 
Γυναίκες και άντρες που ντρέπονται ή φοβούνται να αποκαλύψουν την 
ερωτική τους προτίμηση και κρύβονται πίσω από σχέσεις "βιτρίνα" ή 
νιώθουν τόσο μόνοι και είναι στα όρια της κατάθλιψης, γιατί τρέμουν 
μόνο στη σκέψη αν αποκαλυφθούν, τι θα πει ο κόσμος; 
 
Άνθρωποι ανάμεσα μας και πολύ συχνότερα εμείς οι ίδιοι, επιλέγουμε 
έναν τρόπο ζωής που μας εθίζει στο φόβο και στο να ζούμε κρυφά πίσω 
από μία κλειδαρότρυπα μην τύχει και "μας πιάσει στο στόμα της η 
γειτονιά", ο περίγυρος και όλοι όσοι νομίζουμε ότι έχει σημασία. 
 
Μεγαλώνουμε με το φόβο της έκθεσης στα αδιάκριτα μάτια, 
εκπαιδευόμαστε να δείχνουμε ατσαλάκωτοι ενώ παλεύουμε με τα 
θηρία στο μυαλό και την καρδιά μας, κάνουμε στην άκρη τα ίδια μας τα 
συναισθήματα και γινόμαστε αν είναι δυνατόν, εχθροί του ίδιου μας του 
εαυτού. 
 
Ξέρεις όμως κάτι; Ο εαυτός σου είναι το μόνο που έχεις, πρέπει να τον 
προσέχεις και να του δίνεις προτεραιότητα. 
 
Βγες έξω μωρέ με θάρρος και πίστη στον εαυτό σου, άλλαξε τη δουλειά 
σου αν δεν σε ευχαριστεί ή εξέλιξε την, χώρισε τον σύντροφο σου που δε 
νιώθεις τίποτα γι αυτόν και με την πάροδο του χρόνου να ξέρεις πως θα 
λυτρωθείτε και οι δύο, απομάκρυνε τον τοξικό φίλο από τη ζωή σου και 
ανακάλυψε νέους φωτεινούς ανθρώπους για να πορευτείτε μαζί. 
 
Κάνε ό,τι σε ευχαριστεί γιατί η ζωή είναι μικρή, σκληρή και απρόβλεπτη. 
 
Κάνε αλλαγές που θα γεμίσουν την ψυχούλα σου και θα σου δίνουν 
τη δύναμη να κάνεις και άλλες ακόμα περισσότερες αλλαγές μέχρι να 
νιώσεις ευτυχία και γαλήνη. 
 
Tip of the Day: Τι θα πει ο κόσμος; Δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, 
γιατί δεν θυμάμαι να τον ρώτησα ποτέ για κάτι! Κάντο σημαία και 
προχώρα, η ζωή είναι δική σου και μόνο! Η πρώτη ευχή που άκουσες όταν 
γεννήθηκες ήταν "να ζήσεις"... Ε, μήπως ήρθε η ώρα;!

Κλαίρη Στυλιαρά 
Chief of SayYessers
claire@sayyescomm.gr
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National Hot Fudge Sundae Day

Φτιάξε καφέ 
να στα πω...
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Την αλόγιστη σπατάλη των διακοπών διαδέχεται ο συνετός 
επιμερισμός του budget καθώς ο Σεπτέμβριος είναι 
παραδοσιακά ο μήνας που ξεκινούν πολλές φορολογικές 
υποχρεώσεις, τα έξοδα για όσους έχουν παιδιά αυξάνονται 
με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενώ μπαίνουμε σε μια 
λογική κατάρτισης ενός mini business plan αναφορικά με τα 
πράγματα στα οποία πρέπει να επενδύσουμε, είτε πρόκειται 
για την επιχείρησή μας ή για το σπίτι μας. 
 
Βέβαια η απόφαση να είμαστε πιο εγκρατείς – διότι εκ των 
πραγμάτων δεν βγαίνουν τα νούμερα – δεν σημαίνει ότι 
θα σταματήσουμε να κάνουμε σχέδια για την απόκτηση 
αγαθών που δεν θεωρούνται πρώτης ανάγκης, αλλά κρίνονται 
απαραίτητα για την τόνωση της διάθεσης και της ψυχολογίας 
μας. 
 
Δυστυχώς, φαίνεται πως οι Έλληνες καταναλωτές λογάριαζαν 
χωρίς τον ξενοδόχο αφού άλλα υπολόγιζαν και άλλα τελικά θα 
πληρώσουν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας 
έρευνας οικονομικού κλίματος της ΓΣΕΒΕΕ, σχεδόν 1 στις 2 
μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη αυξήσει 
ή θα αύξηση τους τιμές των προϊόντων τους λόγω των 
ανατιμήσεων που καταγράφονται στην αγορά. 
 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Συνομοσπονδία,  είναι 
η πρώτη φορά  που καταγράφεται τόσο υψηλό ποσοστό 
επιχειρήσεων που δήλωσε πως αύξησε τις τιμές του (23,6%).  
Επιπλέον, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει πως 
θα αυξήσει τις τιμές του το επόμενο διάστημα είναι επίσης 

το υψηλότερο που έχει καταγράφει σε εξαμηνιαία έρευνα 
οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (22,2%). 
 
Την ίδια ώρα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά των 
επιχειρήσεων που έχουν μειωμένη ή/και καθόλου ρευστότητα. 
Συγκεκριμένα, 4 στις 10 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
(42,4%) έχουν ταμειακά διαθέσιμα το πολύ για ένα μήνα. 
Μάλιστα 1 στις 5 επιχειρήσεις (21,4%) δεν έχει καθόλου 
ρευστότητα. Αυτό σημαίνει ότι η βιωσιμότητά τους είναι μια 
μεταβλητή που αξιολογείται μέρα με τη μέρα και είναι πολύ 
πιθανός ο κίνδυνος του λουκέτου, με ότι αυτό συνεπάγεται για 
τον επιχειρηματία και το προσωπικό του. 
 
Μάλιστα ένας αρκετά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων 
(36,7%) εκφράζει το φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της 
δραστηριότητας του καθώς ο τζίρος και οι οικονομικές 
υποχρεώσεις είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. 
 
Στη μεγάλη εικόνα, ο γενικός δείκτης οικονομικού 
κλίματος σημειώνει σημαντική άνοδο 26,2 μονάδων, καθώς 
διαμορφώνεται στις 46,3 μονάδες για το Α’ εξάμηνο του 
2021. Παραμένει, ωστόσο, χαμηλότερα σε σχέση με τα προ 
πανδημίας επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει πως τα μέτρα 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με την 
σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων στην οικονομική 
δραστηριότητα, που κατέστη εφικτή κυρίως από την πρόοδο 
στους εμβολιασμούς, έχει επιτρέψει στις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις να παραμείνουν «ζωντανές».

1 στις 2 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σκέφτεται 
να αυξήσει τις τιμές!

Της Μαρίας Ακριβού



Το Wonderlab της Swarovski, ένας φανταστικός κόσμος όπου η μαγεία και η 
επιστήμη συναντιούνται, έρχεται στο επίκεντρο σε φωτεινό technicolor με τη 
συλλογή Collection II. 
Η Δημιουργική Διευθύντρια, Giovanna Engelbert, δηλώνει: «Η συλλογή Collection 
II μάς δίνει την ευκαιρία να καταδυθούμε περισσότερο στον κόσμο των θαυμάτων 
μας. Από μια βαθύτερη ματιά στις μούσες του μποέμικου κινήματος μέχρι τη 
σχεδιαστική αισθητική της καλλιτεχνικής σκηνής του Bauhaus και την καταπράσινη 
φύση των τοπίων του Klimt, μπορούμε να αφηγηθούμε την ιστορία της αυστριακής 
μας κληρονομιάς με μια σύγχρονη πινελιά. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε κρυστάλλινο 
αντικείμενο γίνεται ένας μικρόκοσμος του κόσμου μας».
Όπως και η προηγούμενη, η συλλογή Collection II είναι γεμάτη συμβολισμούς, 
ενώ ταυτόχρονα αφηγείται την ιστορία της επωνυμίας Swarovski και συνδυάζει 
χρώματα, υφές και κοπές για να δημιουργήσει μια πληθώρα κομματιών για ατομική 
αυτοέκφραση – όπως κλασικά, πανκ, γλυκά, εντυπωσιακά και κάθε ενδιάμεση 
παραλλαγή.

To Φθινόπωρο έφτασε και τα Marks 
& Spencer παρουσιάζουν νέες τάσεις, 
που θα χαρίσουν άνεση και μοναδικό 
στυλ στους μικρούς μας φίλους που 
επιστρέφουν στα θρανία. 

Μια διασκεδαστική και παιχνιδιάρικη 
χρωματική παλέτα είναι στη διάθεσή 
τους, με μοντέρνες μονοχρωμίες σε 
έντονο μωβ και φούξια, πράσινες 
αποχρώσεις “του δάσους”, κίτρινο 
και μπλε που θα τους συναρπάσουν 
προσδίδοντας ζωντάνια, σε κάθε 
τους δραστηριότητα.

Χαρούμενα σχέδια με ζωάκια, 
σύμβολα και slogans, αλλά και 
όμορφα floral φορέματα και φούστες 
σε φωτεινά χρώματα, θα τραβήξουν 
τα βλέμματα, χαρίζοντας μια 
διασκεδαστική νότα στα καθημερινά 
τους σύνολα. 

Ανάμεσα στα print και τα μοτίβα, 
θα ανακαλύψουν πουκάμισα και 
πανωφόρια σε “στυλ 90s”, πουλόβερ 
και jersey μπλούζες, για αθλητικά 
look με layers.

Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή και 
επωφεληθείτε της προσφοράς 20% 
σε παιδικά ρούχα, παπούτσια και 
αξεσουάρ, με αγορές αξίας €25 και 
άνω από το παιδικό τμήμα, που 
ισχύει έως 26 Σεπτεμβρίου στα 
καταστήματα Marks & Spencer 
και online στο
 www.marksandspencer.gr.

Διακοπές τσεκ! Ξεκούραση, μάλλον τσεκ... Τι γίνεται όμως με το beauty care; Το 
φθινόπωρο είναι εδώ και για πολλές δεν ήρθε μόνο του! Έφερε μαζί του σημάδια 
αφυδάτωσης και ταλαιπωρίας σε επιδερμίδα και μαλλιά!

Μην απογοητεύεστε! Ετοιμαστείτε όμως για ένα όμορφο φθινοπωρινό upgrade!
-Αρχικά, δεν ξεχνάμε to αντηλιακό προσώπου και ματιών επειδή έφυγε το 
καλοκαίρι! Αν μάλιστα έχουν αντιοξειδωτική δράση και συμβάλλουν στην αύξηση 
της παραγωγής κολλαγόνου ακόμα καλύτερα!
-Επίσης, δίνουμε έμφαση στην ενυδάτωση και λέμε ναι στην απολέπιση... καιρός 
είναι! Πρέπει να απομακρυνθούν τα νεκρά κύτταρα για να λάμψει το πρόσωπο. 
Να θυμάστε ακόμα ότι η βιταμίνη Ε βοηθά στην προστασία της επιδερμίδας 
από τις ελεύθερες ρίζες αλλά και στην ανάπλασή της. Επίσης, προσφέρει βαθιά 
ενυδάτωση!
-Το φθινόπωρο τα μαλλιά είναι συχνά πιο εύθραυστα, θαμπά και ξηρά. Γι' 
αυτό εφαρμόστε τώρα πιο εντατικά μάσκες βαθιάς ενυδάτωσης, θρέψης και 
επανόρθωσης.

M&S Back to 
School 21 - 
Επιστροφή  
στα θρανία με 
άνεση και στυλ

Η Swarovski μαγεύει με τις νεότερες 
δημιουργίες της από το Wonderlab

2+1 beauty tips για το φθινόπωρο

Press Room
fashion and beauty edition
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Όνειρο ζω, μην με ξυπνάτε…

Τι πιο όμορφο από αυτό το θέαμα όταν ανοίγεις τα μάτια σου το πρωί!
Ένα σύμπλεγμα ικανοποίησης σε ακινητοποιεί, μη ξέροντας ποια θα είναι η 
επόμενη σου κίνηση που πρέπει να κάνεις.
Να φιλήσεις τον/ την σύντροφό σου;
Να διαβάσεις το σημείωμα;
Να μυρίσεις το λουλούδι;
Ή να μπουκωθείς με ένα ολόκληρο κρουασάν;
Είναι υπέροχο να χαρίζουμε τέτοιες όμορφες ξεχωριστές στιγμές στον άνθρωπο που 
έχουμε επιλέξει να συμπορευόμαστε!
Με τέτοιες πολλές μικρές καθημερινές στιγμές, χτίζεται μια ολόκληρη ζωή γεμάτη από 
όμορφες αναμνήσεις, βουτηγμένες στον πλούτο της αγάπης!
Και ναι… μια τέτοια ξεχωριστή στιγμή, θέλει και αυτή μερικές πινελιές διακόσμησης.

Ας τα βάλουμε όμως όλα σε μια σειρά.

SHOPPING LIST
Δίσκος σερβιρίσματος, 2 κούπες, 2 μπολ, 1 μικρό πιατάκι, 2-3 αγριολούλουδα, κίτρινες 
χαρτοπετσέτες, 1 μικρό βαζάκι, κορδέλα καρό κόκκινη λευκή, υλικά για το πρωινό.
Ο δίσκος σερβιρίσματος που θα αγοράσεις πρέπει οπωσδήποτε να έχει πόδια και να 
είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος για να μην σε περιορίζει ο χώρος.
Προτίμησε καλύτερα ξύλινο λόγω υφής και αισθητικής.
Κούπες μην βάλεις τις παλιές σου, διάλεξε από το εμπόριο 2 ιδιαίτερες, βαθιές, 
χαρούμενες κουπίτσες που θα έχεις για να πίνετε το καφεδάκι σας!

Το ίδιο ισχύει και με τα μπολάκια.
Επίλεξε 2 μπολ όχι πολύ μεγάλα αλλά μικρά και κομψά όσο γίνεται για τα δημητριακά 
με το γάλα ή για το γιαούρτι με φρούτα και ξηρούς καρπούς.
Επίσης, θα χρειαστείς ένα πιατάκι του γλυκού ή και ακόμα πιο μικρό αν βρεις για να 
βάλεις μέσα ή κρουασανάκια ή ψωμί με βούτυρο και μέλι ή κέικ ή ό,τι άλλο επιθυμείς.
Το βαζάκι θα πρέπει να είναι πολύ πολύ πολύ μικρό γιατί απλά τα βαζάκια μινιατούρες 

είναι tres magnifique!
Δύο με τρία άνθη από αγριολούλουδα 
θα δώσουν μαγική αίσθηση μέσα στο 
βαζάκι.

Τέλος, θα ήθελα να αγοράσεις ένα πακέτο 
κίτρινες χαρτοπετσέτες, να επιλέξεις δύο, 
στη συνέχεια να τις τυλίξεις την κάθε μια 
σαν ένα πολύ λεπτό και μακρύ μολύβι και 
μετά να σχηματίσεις με το κάθε ένα και 
από μια καρδούλα.
Την κορδελίτσα την καρό 
την χρειάζεσαι για να δέσεις τις 
καρδούλες, και για να βάλεις αν θέλεις 
και σαν λεπτομέρεια λίγη ακόμα, πάνω 
στα χεράκια από τις κούπες σας!
Μην ξεχάσεις να έχεις συμμαζεμένο 
το δωμάτιό σας, να ανοίξεις διάπλατα 
την μπαλκονόπορτα για να μπει μέσα 
καθαρός αέρας και άπλετο φως και να 
γράψεις ένα διακριτικό όμορφο ραβασάκι 
αγάπης!

Είπαμε... “οι μικρές καθημερινές στιγμές 
χτίζουν μια ολόκληρη ζωή γεμάτη 
όμορφες αναμνήσεις”. Να περνάς πολύ 
πολύ όμορφα!
Ξανά εδώ την επόμενη Παρασκευή με 
πολλές ανανεωμένες προτάσεις για έναν 
πιο όμορφο κόσμο!

Bye!

 
Από την Πετρούλα Χατζηνικολάου, 
Interior Designer

Bed & Breakfast



Η LG Electronics (LG) θα προσφέρει 5 νέες υποτροφίες  
για την ομάδα LG Αθλητές του Αύριο στην Eurohoops Academy, 
για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2021-2022, που ξεκινάει τον 
Σεπτέμβριο.
Πιο συγκεκριμένα, οι υποτροφίες θα δοθούν στους 5 μικρούς 
αθλητές, που ξεχώρισαν την προηγούμενη χρονιά για τις 
επιδόσεις, το ήθος και την συμπεριφορά τους. 
Η έμπειρη προπονητική ομάδα της Eurohoops Academy,  
επέλεξε τους 5 αθλητές, που σύμφωνα με την πρόοδο,  
την εξέλιξη και την συνέπειά τους κατάφεραν να συγκεντρώσουν 
την υψηλότερη αξιολόγηση και να λάβουν υποτροφία στην 

Η 3αλφα αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υιοθέτησης 
μιας ολοκληρωμένης ολιστικής προσέγγισης με στόχο 
την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων στην 
Ελλάδα προχώρησε στην υπογραφή της Συμφωνίας 
Συνεργασίας «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης 
Τροφίμων» στην Ελλάδα, η οποία μέχρι τώρα απαριθμεί 
53 Μέρη. 

Στόχος της 3αλφα είναι να στηρίξει και να ενισχύσει 
τους στόχους της Συμμαχίας, ενημερώνοντας και 
ευαισθητοποιώντας το ελληνικό κοινό γύρω από το 
ζήτημα της σπατάλης τροφίμων αλλά και να βοηθήσει 
έμπρακτα στην μείωση του φαινομένου. Δεσμεύεται να 
συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφορίας και γνώσης, 
καθώς και στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας. 
Παράλληλα, θα συμβάλλει στην διευκόλυνση και 
προώθηση της δωρεάς πλεονασμάτων τροφίμων για 
κοινωφελή σκοπό αλλά και στην διαμόρφωση και 
εφαρμογή δημόσιας πολιτικής για την πρόληψη και 
μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα. Η σπατάλη 
τροφίμων είναι μια τεράστια πρόκληση για τη χώρα 
μας αλλά και παγκοσμίως, ενώ η μείωση αυτής μπορεί 
να αποφέρει τεράστια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 
οικονομικά οφέλη.

Η σειρά podcast «ΜΑΜΟΣ Διαδικτυακής Ραδιοφωνίας» 
ξανά στον αέρα από τις 10 Σεπτεμβρίου! «Κυνηγώντας 
το πάθος τους» οι καλεσμένοι του φετινού Podcast, μας 
μιλούν για το κατόρθωμά τους, να ακολουθήσουν τα θέλω 
τους παθιασμένα και να δημιουργήσουν brands που στο 
DNA τους βρίσκουμε την αγάπη για δημιουργία. Μέσα 
από τα φετινά Podcasts των 4 επεισοδίων, γνωρίζουμε την 
εμπνευσμένη και μετρ στα ψηφιακά κεντήματα Postfolk 
(Μαρία- Όλγα Βλάχου), τη δημιουργό κομψών και 
λεπτεπίλεπτων κοσμημάτων, Kakuru (Ελίνα Κακούρου), 
τη γεμάτη φαντασία και χιούμορ Ode to Socks (Ξένια 
Βανικίωτη), και τέλος τον μοναδικό Tind, όπου μαζί με 
την ομάδα του, δημιουργούν κάτι το διαφορετικό και 
πρωτότυπο στη τέχνη της μεταξοτυπίας. Όλες αυτές οι 
ξεχωριστές προσωπικότητες εκμυστηρεύονται τις σκέψεις 
τους με τη συντροφιά μίας παγωμένης μπύρας ΜΑΜΟΣ.
Φυσικά, σε αυτή την διαδρομή δεν θα μπορούσαν να 
λείπουν οι παρουσιαστές της «ΜΑΜΟΣ Διαδικτυακής 
Ραδιοφωνίας» που δεν είναι άλλοι από τους Λάμπρο 
Φισφή και Διονύση Ατζαράκη.
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Η 3αλφα συμμετέχει στη 
«Συμμαχία για τη Μείωση 
της Σπατάλης Τροφίμων» 
στην Ελλάδα

«ΜΑΜΟΣ Διαδικτυακή 
Ραδιοφωνία»: Το podcast 
της μπύρας Μάμος

Πέντε νέες υποτροφίες από την LG  
για την ομάδα LG Αθλητές του Αύριο  
στην Eurohoops Academy

food and beverage edition

Eurohoops Academy για την αγωνιστική σεζόν 2021-2022.

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς, Διευθυντής της Eurohoops Academy, 
δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μέσω της 
LG μπορούμε για μια ακόμη χρονιά, να επιβραβεύσουμε τις 
προσπάθειες των παιδιών, προσφέροντάς τους μια ακόμη 
προπονητική σεζόν. 

Όπως πάντα, στόχος μας είναι να προάγουμε τις αξίες του 
αθλητισμού και να δίνουμε την ευκαιρία σε νέα παιδιά να 
βιώσουν μία εξαιρετική και ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία».

Press Room

http://LG Electronics (LG) 
http://LG Αθλητές του Αύριο 
http:// Θοδωρής Παπαλουκάς, Διευθυντής της Eurohoops Academy


Αν δεν έχετε επισκεφτεί, έστω και μια φορά στη ζωή σας, τη Μήλο, 
στερείτε στον εαυτό σας τη δυνατότητα να θαμπωθεί από το φυσικό 
κάλλος αυτού του νησιού. 
Το ξακουστό υφεστιακό νησί των Κυκλάδων σε σχήμα πετάλου, με 
τις εντυπωσιακές παραλίες  συνιστά έναν δημοφιλή προορισμό για 
ρομαντικές διακοπές, και όχι μόνο.

Τα τελευταία χρόνια η τουριστική κίνηση που καταγράφεται από όλο τον κόσμο 
μεγαλώνει με γεωμετρική πρόοδο καθιστώντας τη Μήλο μια από τις βασικές 
επιλογές των ταξιδιωτών, με το όνομά της να φιγουράρει δίπλα σε προορισμούς 
όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Κρήτη.

Το νησί στο οποίο βρέθηκε το περιβόητο άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου, 
διαθέτει πάνω από 90 παραλίες! Από το σεληνιακό Σαρακήνικο μέχρι το απόκρημνο 
Κλέφτικο, και από την αμμώδη Φυριπλάκα μέχρι το βοτσαλωτό Παλαιοχώρι, σύντομα 
ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν παραλίες για όλα τα γούστα.

Το καλύτερο νησί στον κόσμο!
Πρόσφατα αναδείχτηκε ως το καλύτερο νησί στον κόσμο και την Ευρώπη για 
το 2021, με τη σχεδόν άριστη βαθμολογία 95.50. Στο ρόλο του βαθμολογητή οι 
πολυάριθμοι αναγνώστες του κορυφαίου αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού 
«Travel + Leisure», που συμμετείχαν στην ψηφοφορία για τα World’s Best Awards 
2021.
Η ψηφοφορία για τα φετινά βραβεία πραγματοποιήθηκε από τις 11 Ιανουαρίου έως 
τις 10 Μαΐου 2021 και σε αυτήν οι σχεδόν 35 εκατ. αναγνώστες του περιοδικού και 
χρήστες στις διάφορες πλατφόρμες του εκδήλωσαν τις προτιμήσεις τους σε ποικίλες 
κατηγορίες, όπως πόλεις, νησιά, θέρετρα, προορισμοί τουρισμού πολυτελείας και 
ευεξίας, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες διοργάνωσης 
κρουαζιέρας, ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία ενοικίασης αυτοκινήτων κ.ά.

Στην κορυφή του κόσμου  
η Μήλος!

8
Ταυτόχρονα, στην κατηγορία «Τα 
καλύτερα 25 Νησιά στον Κόσμο» 
(The Top 25 Islands in the World), η 
Φολέγανδρος κατέλαβε τη 2η θέση, ενώ 
στην κατηγορία «Τα καλύτερα 20 Νησιά 
στην Ευρώπη» (The Top 20 Islands 
in Europe) η Ελλάδα κατέκτησε την 
«μερίδα του λέοντος» καθώς σε αυτήν 
περιλαμβάνονται άλλα επτά ελληνικά 
νησιά και συγκεκριμένα η Φολέγανδρος 
στην 2η θέση, η Σαντορίνη στην 5η, η 
Πάρος στην 10η, η Μύκονος στην 13η, 
η Κρήτη στην 14η, η Κέρκυρα και τα 
Ιόνια Νησιά στην 15η και η Ρόδος με τα 
Δωδεκάνησα στην 17η θέση.
Οι νέες αυτές διακρίσεις, που έρχονται 
λίγες μόνον ημέρες μετά την ανάδειξη 
της Ελλάδας και της Σαντορίνης ως 
Αγαπημένη Χώρα και Καλύτερο Νησί της 
Ευρώπης, αντίστοιχα, στα αμερικανικά 
βραβεία κοινού FXExpress 2021 
Awards, επιβεβαιώνουν πως η χώρα 
μας παραμένει σταθερά ένας από τους 
δημοφιλέστερους προορισμούς για το 
αμερικανικό ταξιδιωτικό κοινό.

Τα συνδυάζει όλα!
«Η Μήλος αναδείχθηκε νικήτρια χάρη 
στους φιλικούς κατοίκους της, οι 
οποίοι καλωσορίζουν τους επισκέπτες 
προτρέποντάς τους να εξερευνήσουν 
τα γραφικά χωριά, τις εξαιρετικές 
ταβέρνες και τις δεκάδες ειδυλλιακές 
παραλίες της, που ποικίλλουν στο χρώμα 
ανάλογα με το αν σχηματίζονται από 
κοχύλια, πέτρες ή άμμο. Μπορεί να 
είναι γνωστή εξαιτίας του αγάλματος 
της Αφροδίτης, αλλά προσφέρει πολλά 
περισσότερα από τα αρχαιολογικά 
ευρήματα: πολυάριθμες επιλογές για 
διαμονή, βραβευμένα οινοποιεία, 
ηλιοθεραπεία σε ηφαιστειακούς 
βράχους, ψαροντούφεκο σε σπηλιές 
και στην συνέχεια δείπνο σε ένα από 
τα εξαιρετικά εστιατόριά της. Όπως 
συνόψισε ένας ψηφοφόρος: “Είναι 
συγκλονιστικά όμορφη!”» ανέφεραν 
χαρακτηριστικά  οι συντάκτες του 
περιοδικού «Travel + Leisure».

Της Μαρίας Ακριβού



Η Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βο-
ηθειών έχει θεσπιστεί από τον Δι-
εθνή Ερυθρό Σταυρό και αποτελεί 
μια ευκαιρία για την προώθηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων στο ευρύ 
κοινό. Οι γνώσεις πρώτων βοηθει-
ών είναι ουσιαστικά μια ζωτικής 
σημασίας πράξη, που "εξουσιοδο-
τεί" τους ανθρώπους να σώζουν 
ζωές και να συμβάλλουν στην 
αποκατάσταση από  ασθένεια ή 
τραυματισμό.

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας 
Ημέρας Πρώτων Βοηθειών είναι αφιε-
ρωμένο στα παιδιά και κατ’ επέκταση 
στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς 
των παιδιών.
Ειδικότερα, ο στόχος είναι η απόκτηση 
από τα παιδιά των απαραίτητων γνώσε-
ων που θα τους επιτρέψουν να αναγνω-
ρίζουν και να αποφεύγουν πιθανούς κιν-
δύνους στο περιβάλλον τους. Επομένως, 
να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται 
ικανοποιητικά σε περιπτώσεις έκτα-
κτης ανάγκης. Περιλαμβάνονται επίσης 
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
και από τα παιδιά για την προστασία 
από τον COVID-19, όπως είναι η χρήση 
μάσκας, το τακτικό πλύσιμο των χεριών 
και η χρήση αντισηπτικού, καθώς και 
η προσαρμογή εφαρμογής των πρώτων 
βοηθειών.
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Τα παιδιά και η ανάγκη να μάθουν να 
προασπίζουν τη ζωή τους

Η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυ-
θρού Σταυρού / Ερυθράς Ημισελήνου 
αναγνωρίζει ότι τη εκπαίδευση πρώτων 
βοηθειών στα παιδιά είναι πολύ σημα-
ντική, επειδή έτσι θα είναι σε θέση να 
προασπίσουν τη ζωή τους από πιθανούς 
κινδύνους. Επιπλέον τα παιδιά αντι-
προσωπεύουν ένα μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού και μπορούν να συμβάλουν 
στην οικοδόμηση περισσότερο ανθεκτι-
κών κοινωνιών.

Για όλα τα παραπάνω, ο ετήσιος εορτα-
σμός της Παγκόσμιας Ημέρας Πρώτων 
Βοηθειών 2021 κρίνεται πολύ περισσό-
τερο καίριος ώστε να μας ευαισθητο-
ποιήσει σχετικά με τη σπουδαιότητα της 
παροχής των πρώτων βοηθειών.  Είναι 
όμως και μία καλή αφορμή για οργανω-
μένες δράσεις με απώτερο σκοπό το κοι-
νό καλό. Η συμμετοχή και συνεργασία 
εκπαιδευομένων, πολιτών και εκπαιδευ-
τών είναι το ζητούμενο!

Δράσεις που αξίζουν την προσοχή μας
Το Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ως τοπικός 
προωθητής των μηνυμάτων του Διε-
θνούς Κινήματος πραγματοποιεί συχνά 
σχετικές δράσεις.
Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου στις 6μμ ξεκι-
νά νέος κύκλος  σεμιναρίων για ενήλι-

Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών: 
Παιδιά και αυτοπροστασία

κες στα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού 
Λάρισας Μ. Αλεξάνδρου 7 (4ος όρο-
φος). Δηλώστε  την συμμετοχής σας στο 
2410532241 ή συμπληρώνοντας την 
ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα  
Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών.

Το Γραφείο Αθλητισμού & Νέας Γενιάς 
του Δήμου Μαραθώνος, ενόψει του 
νέου κανονισμού που απαιτεί από τους 
εμπλεκόμενους σε αθλητικές δραστηρι-
ότητες (προπονητές, γυμναστές, υγειο-
νομικούς, εκπαιδευτές κλπ) να κατέχουν 
πιστοποίηση παροχής Α’ Βοηθειών, εξα-
σφάλισε την εκπαίδευση και απόκτηση 
πιστοποίησης στην προνομιακή τιμή των 
25€.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με τον εκπαιδευτικό φορέα 
Α’ Βοηθειών, ο οποίος προσφέρει ονο-
μαστική πιστοποίηση με Ελληνική και 
Ευρωπαϊκή Αναγνώριση.

Η διοργάνωση θα πραγματοποι-
ηθεί την Κυριακή 12 Σεπτεμβρί-
ου 2021, ώρα 10:00πμ, στην 5η 
Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα Νέας 
Μάκρης και μπορούν να συμμετέ-
χουν ενήλικες όλων ειδικοτήτων 
αλλά και απλοί πολίτες. Τηλέφωνο 
εποκοινωνίας: 6909867534.

http://Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών


Η KRAFT Paints, στηρίζει έμπρακτα την επιστροφή 
των παιδιών στο σχολείο παρέχοντας χρώματα, για την 
ανακαίνιση σχολείων σε περιοχές της Ελλάδας και συνεχίζει 
με δωρεάν εξειδικευμένες συμβουλές σε όλους τους γονείς, 
για την ανανέωση του πιο σημαντικού χώρου του σπιτιού, 
του παιδικού δωματίου. Η KRAFT Paints δηλώνει τη στήριξή 
της προς τους νέους και τα παιδιά και ενισχύει με κάθε 
τρόπο την παρουσία της δίπλα τους, δίνοντας χρώματα για 
την ανανέωση σχολικών αιθουσών σε σχολεία που το έχουν 
ανάγκη σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Προσφέροντας πάνω από 800 λίτρα χρώματος εσωτερικού 
χώρου, από την παλέτα “Colors of Greece”, έχουν ανανεωθεί 
οι αίθουσες σε 8 σχολεία της Ελλάδας και συνεχίζει!

O Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου με αίσθημα αλληλεγγύης, 
επιθυμεί να προσφέρει βιβλία, στις πληγείσες, από τις 
πρόσφατες πυρκαγιές, περιοχές της Εύβοιας. Το βιβλίο 
μπορεί να λειτουργήσει ως διέξοδος από τα προβλήματα της 
καθημερινότητας και να χαρίσει αισιοδοξία. Γι' αυτόν τον λόγο 
ο Σ.ΕΚ.Β., σε συνεργασία με τους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και 
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, προτίθεται να ενισχύσει τις 
βιβλιοθήκες τους. 

Η δωρεά θα πραγματοποιηθεί μέσω του 49ου Φεστιβάλ 
Βιβλίου, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου στο 
Ζάππειο, από τις 3 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2021. Εκεί, οι 
συμμετέχοντες εκδότες θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν 
καινούργια βιβλία για τον σκοπό αυτό. 

Επίσης, οι επισκέπτες του Φεστιβάλ, αγοράζοντας βιβλία της 
επιλογής τους, θα μπορούν να τα αφήνουν στο περίπτερο 
της Γραμματείας, προκειμένου να ενισχυθεί ο αριθμός των 
αντιτύπων που θα προσφέρει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου και 
οι Έλληνες εκδότες.

Ο ιστορικός σταθμός αυτοκινήτων «Πανελλήνιο» 
Athens Experience Car Services, δώρισε 
6 ταΐστρες για γάτες στον Δήμο Αθηναίων, 
συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της πόλης και 
συγκεκριμένα της περιοχής του Μεταξουργείου, 
με στόχο τη δημιουργία μιας γειτονιάς που 
σέβεται, αγαπά και φροντίζει τα αδέσποτα ζώα, 
και φροντίζει για την καθαριότητα και υγιεινή του 
περιβάλλοντα χώρου.

Το «Πανελλήνιο», που αποτελεί σημείο αναφοράς 
στην περιοχή του Μεταξουργείου, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία να τοποθετήσει 6 ταΐστρες στις οδούς 
Μυκηνών, Παραμυθίας και Σαλαμίνος. 

Οι ταΐστρες εφοδιάζονται με ξηρά τροφή από 
τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος παραμένει πιστός 
στη δέσμευσή του και υλοποιεί, σε συνεργασία 
και με την ιδιωτική πρωτοβουλία, πολιτικές 
δράσεις για μια πόλη φιλική για τα αδέσποτα ζώα. 
Τηρώντας το νόμο που επιτρέπει την παροχή ξηράς 
τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, 
υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες 
καθαριότητας και υγιεινής.

Η KRAFT Paints, σύμμαχος των 
μαθητών από τις σχολικές αίθουσες 
μέχρι τα παιδικά δωμάτια

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών  
Βιβλίου προσφέρει 
βιβλία  
στις πυρόπληκτες 
περιοχές  
της Εύβοιας

To "Πανελλήνιο" τοποθετεί 
ταΐστρες για γάτες στην πόλη 
σε συνεργασία με τον Δήμο 
Αθηναίων

 & do your best     
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Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας 
πρόληψης των αυτοκτονιών και 
μία αφορμή για ευαισθητοποίηση 
και δράση. Επιπλέον, η 10η 
Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί 
ως Παγκόσμια Ημέρα για την 
Πρόληψη της Αυτοκτονίας με 
απόφαση του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Στόχος 
της ημέρας είναι να στρέψει 
την παγκόσμια προσοχή σε μια 
θλιβερή αλήθεια: Την απώλεια 
περίπου 800.000 ανθρώπων κάθε 
χρόνο από αυτοτραυματισμούς 
που οδηγούν σε αυτοκτονίες. 
Τα στατιστικά που αφορούν στη 
χώρα μας δεν είναι αισιόδοξα και 
δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια 
μας...

Ανησυχητικά τα στατιστικά για την 
Ελλάδα
Ο αριθμός των αυτοκτονιών που 
καταγράφηκε κατά τον περασμένο Ιούνιο 
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών του 
Κέντρου Ημέρας  ξεπέρασε τους 45 
θανάτους.

Αυτοκτονίες στην Ελλάδα - Ανάγκη  
για ευαισθητοποίηση και δράση

Της Βένιας Αντωνίου

Μάλιστα, άλλη μία αυτοκτονία 
καταγράφηκε σε μεγάλο νοσοκομείο 
της χώρας, η οποία αποτέλεσε την 11η 
συνολικά μέσα στο 2021. Περισσότερες 
από 70 αυτοκτονίες έχουν σημειωθεί 
μέσα σε νοσοκομεία ή Μονάδες Υγείας 
της χώρας μας από το 2012 έως και 
σήμερα.

Η πλειοψηφία των αυτοχείρων ήταν 
άντρες (76%) ενώ το ποσοστό των 
γυναικών ανήλθε στο 24%. Η ηλικιακή 
ομάδα των 70 – 74 ήταν εκείνη στην 
οποία σημειώθηκαν οι περισσότερες 
αυτοκτονίες ακολουθούμενοι από τα 
άτομα ηλικίας 60 – 64 ετών. Σε επίπεδο 
περιφερειών, η Αττική αποτέλεσε την 
περιφέρεια με τον υψηλότερο αριθμό 
συγκέντρωσης των αυτοκτονιών (24%) 
και ακολούθησαν η Θεσσαλία και η 
Κρήτη.

Επιπρόσθετα, σε σχέση με την μέθοδο 
αυτοκτονίας, η πτώση αποτέλεσε για 
πρώτη φορά την πιο συχνή μέθοδο και 
ακολούθησε ο αυτοπυροβολισμός και 
ο απαγχονισμός. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι ο συνολικός αριθμός των στοιχείων 
που καταγράφηκαν δεν παρουσιάζει 
κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση σε 

σχέση με την καταγραφή των στοιχείων 
που αφορούν στις αυτοκτονίες για το 
ίδιο χρονικό διάστημα σε σχέση με 
προηγούμενα έτη.

Ενημέρωση και επαγρύπνηση

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 
προτείνει ήδη από το 1990 την καθολική 
αναγνώριση της αυτοκτονίας ως ζήτημα 
δημόσιας υγείας και την ανάπτυξη 
εθνικών προγραμμάτων πρόληψης που 
θα είναι διασυνδεδεμένα με τις πολιτικές 
δημόσιας υγείας.

Το Κέντρο για την Πρόληψη της 
Αυτοκτονίας που λειτουργεί η ΚΛΙΜΑΚΑ 
διοργανώνει την Παρασκευή 10/9 στις 
14:00 Διαδικτυακή Ανοιχτή Επικοινωνία 
- Webinar με θέμα "Πρόληψη της 
Αυτοκτονίας και Αυτοκαταστροφικές 
συμπεριφορές". Ο ψυχίατρος και 
Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου, 
Κυριάκος Κατσαδώρος θα απαντήσει σε 
ερωτήματα και θα λύσει απορίες. Για να 
παρακολουθήσετε και να συμμετέχετε 
στο Webinar μέσω zoom εγγραφείτε εδώ. 

Το Κέντρο για την Πρόληψη της 
Αυτοκτονίας έχει αναπτύξει ένα 
συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό, 
δεδομένου ότι οι κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις της πανδημίας, την επόμενη 
περίοδο, ενδέχεται να λειτουργήσουν 
επιβαρυντικά στον ευάλωτο πληθυσμό, 
με αντίκτυπο στο φάσμα της 
αυτοκτονικότητας. Μας καλούν μάλιστα 
όλους να υποστηρίξουμε το πάγιο αίτημα 
για κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής 
για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας.  Για 
περισσότερες πληροφορίες πατήσετε 
εδώ. 

info
Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι ένας 
κοινωνικός φορέας μη 
κερδοσκοπικός - μη κυβερνητικός 
οργανισμός, που ιδρύθηκε το 
2000 και δραστηριοποιείται 
στη λειτουργία Μονάδων και 
στην υλοποίηση προγραμμάτων 
και παρεμβάσεων για την 
προαγωγή της ψυχικής 
υγείας και την προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης των 
αποκλεισμένων ομάδων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2D65MKyGTH2GLLehBci98w
https://www.klimaka.org.gr/ipograpse-prolipsi-aftoktonias-klimaka/
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H LG καταγράφει ορόσημο 
στην ανάπτυξη του 6G με εύρος 
συχνοτήτων THz

Η SAS αναδεικνύεται κορυφαία εταιρία στη 
διαχείριση κινδύνων επιχειρησιακής απάτης 
από έρευνα της Forrester

Η υπηρεσία 
SmartThings Find 
της Samsung κατακτά 
νέο ορόσημο με 100 
εκατομμύρια κόμβους 
εύρεσης
Η Samsung ανακοίνωσε ότι η 
υπηρεσία SmartThings Find, η οποία 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον 
Οκτώβριο του 2020, συνεχίζει να
αναπτύσσεται ραγδαία, αποτελούμενη 
πλέον από περισσότερους από 100 
εκατομμύρια κόμβους εύρεσης. Με 
την υποστήριξη της SmartThings, της 
κορυφαίας τεχνολογίας που επιτρέπει 
τη συνδεδεμένη ζωή, περίπου 230.000 
συσκευές εντοπίζονται μέσω αυτής της 
λειτουργίας κάθε μέρα.
«Είμαστε απίστευτα περήφανοι για το 
πόσο γρήγορα η υπηρεσία SmartThings 
Find έχει αναπτυχθεί σε λιγότερο από 
ένα χρόνο, βοηθώντας τους ανθρώπους 
σε όλο τον κόσμο να εντοπίζουν 
εκατοντάδες
χιλιάδες συσκευές που έχουν χαθεί κάθε 
μέρα», δήλωσε ο TM Roh, Πρόεδρος και 
Επικεφαλής Mobile Communications 
Business στη Samsung Electronics και 
πρόσθεσε ότι η SmartThings Find είναι 
ένα ακόμη παράδειγμα για το πώς η 
Samsung συνεχίζει να δημιουργεί νέες 
εμπειρίες που έχουν σημασία για τον 
άνθρωπο, κάνοντας τη ζωή πιο άνετη και 
λιγότερο αγχωτική.

Η LG Electronics (LG) πραγματοποίησε με επιτυχία τη μετάδοση και 
λήψη ασύρματων δεδομένων 6G terahertz (THz) σε απόσταση 100 
μέτρων σε εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό το ορόσημο επιτεύχθηκε σε 
συνεργασία με το Fraunhofer-Gesellschaft, το μεγαλύτερο εργαστήριο 
εφαρμοσμένης έρευνας στην Ευρώπη, στις 13 Ιουλίου με τα δεδομένα να 
«ταξιδεύουν» μεταξύ του Ινστιτούτου Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) 
και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Βερολίνου στη Γερμανία.

Καθώς το 6G THz έχει μικρή εμβέλεια και αντιμετωπίζει απώλεια ισχύος 
κατά τη μετάδοση και λήψη μεταξύ κεραιών, μία από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις στην εξέλιξη του ασύρματου 6G ήταν η ανάγκη για ενίσχυση 
ισχύος για τη δημιουργία σταθερού σήματος σε συχνότητες εξαιρετικά 
ευρείας ζώνης. Ο ενισχυτής ισχύος που αναπτύχθηκε από την LG, το 
Fraunhofer HHI και το Fraunhofer Institute for Applied Solid State 
Physics (IAF) ήταν καθοριστικός για την επιτυχία αυτής της τελευταίας 
δοκιμής.

Η SAS, κορυφαία εταιρία analytics και τεχνητής νοημοσύνης, 
αναδείχθηκε ηγέτιδα εταιρία στην έρευνα The Forrester WaveTM: 
Enterprise Fraud Management, Q3 2021. Η διάκριση αυτή βασίστηκε 
στην πρόσφατη αξιολόγηση της Forrester, που εξέτασε 35 διαφορετικά 
κριτήρια, για τους οκτώ πιο σημαντικούς παρόχους λογισμικού για την 
ανίχνευση και πρόληψη απάτης.
Σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, η σουίτα λύσεων επιχειρησιακής 
απάτης της SAS, συμπεριλαμβανομένων των SAS® Fraud Management 
και SAS® Visual Investigator, ήταν η μόνη λύση που συγκέντρωσε την 
υψηλότερη δυνατή βαθμολογία στην αξιολόγηση της Forrester στους 
τομείς της επεξήγησης μοντέλων εντοπισμού και των δυνατοτήτων 
διακυβέρνησης. 
Η SAS έλαβε επίσης την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία σε ακόμη 14 
κατηγορίες, όπως οι παρακάτω:

Εποπτευόμενη και μη εποπτευόμενη μηχανική μάθηση
•  Ανάπτυξη μοντέλων • Παραγωγή βαθμολογίας κινδύνου και 
ειδοποιήσεων βάσει κανόνων αξιολόγησης ρίσκου

•  Σύνταξη αναφορών •  Διερεύνηση ύποπτων υποθέσεων από αναλυτές
•  Κατηγοριοποίηση και δημιουργία προφίλ συμπεριφορών
• Επεκτασιμότητα στους λογαριασμούς πελατών

Press Room
tech edition

http:// LG Electronics (LG)
The Forrester WaveTM: Enterprise Fraud Management, Q3 2021
The Forrester WaveTM: Enterprise Fraud Management, Q3 2021
http://ανίχνευση


Η ρεφλεξολογία είναι μια 
φυσική, συμπληρωματική και 
ακίνδυνη μέθοδος θεραπείας 
που βασίζεται στην ύπαρξη 
αντανακλαστικών σημείων στο 
άκρο πόδι. Με ειδικές πιέσεις 
και μαλάξεις αξιοποιούμε 
αυτά τα σημεία για την 
καλύτερη λειτουργία όλου του 
ανθρώπινου οργανισμού.

Είναι μια μέθοδος αξιόπιστη και 
χρησιμοποιείται ευρέως σαν παροχή 
υπηρεσίας φροντίδας.
Όλα τα μέρη και οι λειτουργίες του 
σώματος εκπροσωπόνται από ένα 
αντανακλαστικό σημείο στα άκρα 
του σώματος ειδικά στα πόδια όπου 
υπάρχουν απολήξεις νεύρων.
Δουλεύοντας τα αντανακλαστικά σημεία 
των άκρων πόδων, ο ρεφλεξολόγος έχει 
τη δυνατότητα να διεγείρει μέσω των 
νευρικών οδών οποιοδήποτε όργανο, 
λειτουργία ή μέρος του σώματος που 
έχει περιέλθει σε δυσλειτουργία εξαιτίας 
κάποιου ατυχήματος, κάκωσης ή 
πάθησης.

Η λύση της έντασης προάγει την αποβολή 
των τοξινών, μειώνει αποτελεσματικά τον 
πόνο και βοηθάει το σώμα να ανακτήσει 
τις ισορροπίες του. Συν τοις άλλοις η 
ρεφλεξολογία ανασύρει στην επιφάνεια 
παλιές κακώσεις αφού ανεπαρκώς 
επουλωμένοι ιστοί θα εκφράζονται με 

Τι είναι η ρεφλεξολογία

ευαισθησία στα αντανακλαστικά σημεία.
Αντανακλαστικά σημεία απαντώνται και 
σε άλλα άκρα του σώματος όπως τα άνω 
άκρα και τα αυτιά.
Ωστόσο η ευαισθησία και το μέγεθος των 
άκρων πόδων περιέχουν πάνω από 7.000 
νευρικές απολήξεις και τα καθιστούν 
ιδανική περιοχή ρεφλεξολογίας. Το 
ερέθισμα της επαφής και της πίεσης 
επιφέρει μια ηλεκτροχημική ώση η 
οποία τροποποιεί τις νευρικές διεργασίες 
διαβιβάζοντας μηνύματα μέσω νευρικών 
ινών.

Τα θεραπευτικά της αποτελέσματα είναι 
ουσιαστικά και δεδομένα:

ΒΑΘΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αλλά 
και μετά από αυτήν ο θεραπευμένος 
βιώνει βαθιά χαλάρωση. Το νευρικό 
σύστημα ηρεμεί, η αναπνοή γίνεται 
φυσιολογική, οι σκέψεις και οι ανησυχίες 
μετριάζονται  και έτσι το άτομο έχει την 
ικανότητα να διαχειριστεί το άγχος του 
πιο αποτελεσματικά.

ΚΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Το αίμα είναι το πιο σημαντικό υγρό του 
σώματος μας. Θρέφει τους ιστούς και 
τα όργανα, προσφέρει θερμότητα και 
άμυνα σε όλο το σώμα. Η ρεφλεξολογία 
μειώνει την σωματική και ψυχική ένταση 
και επιτρέπει στο σύνολο των αιμοφόρων 
αγγείων να εκπληρώνουν τις λειτουργίες 
τους.

ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΞΙΝΩΝ
Το σώμα διαθέτει φυσικούς μηχανισμούς 
για να καθαρίζεται εσωτερικά. Το 
λεμφικό σύστημα οι νεφροί το ήπαρ 
το έντερο το δέρμα είναι μερικοί από 
αυτούς. Η ρεφλεξολογία βοηθάει ώστε 
όλα τα συστήματα να λειτουργήσουν με 
τους φυσικούς τους νόμους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ
Η άμυνα του οργανισμού 
αποδυναμώνεται με την ένταση.
Η ρεφλεξολογία μέσω των 
αντανακλαστικών σημείων ανιχνεύει 
έγκαιρα την ασθένεια και την αποτρέπει  
πριν εμφανισθεί σε βαθύτερα επίπεδα.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΥΕΞΙΑ
Μειώνοντας την ένταση και 
χαλαρώνοντας τον νου προσφέρει 
πνευματική διαύγεια, θετικές σκέψεις 
ευχάριστα συναισθήματα.

Πνεύμα και σώμα λειτουργούν αρμονικά.
Ο ασθενής είναι λιγότερο νευρικός, 
αναποφάσιστος και φοβισμένος.

Η μειωμένη εσωτερική επαγρύπνηση 
και δυσαρέσκεια είναι δυνατόν να φανεί 
από:

•  την πιο ανοιχτή συναναστροφή με 
άλλους ανθρώπους.

•  την πιο ελεύθερη έκφραση 
συναισθημάτων όπως το γέλιο, το 
κλάμα, η χαρά και ο θυμός.

Από την Μαρία Λιουδάκη,  
Εναλλακτική θεραπεύτρια

wellness
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Ομιλείτε Γερμανικά; 
Παγκόσμια Ημέρα Γερμανικής Γλώσσας

Κάθε δεύτερο Σάββατο  
του Σεπτεμβρίου γιορτάζεται 
η Ημέρα της Γερμανικής 
Γλώσσας προκειμένου να 
τιμήσει τη γλώσσα πολλών 
διάσημων καλλιτεχνών και 
στοχαστών του κόσμου. 
Επίσης, η ημέρα -που  
καθιερώθηκε το 2001- έχει 
ως στόχο να ενθαρρυνθεί την 
ομιλία γερμανικών σε όλο 
τον κόσμο. Κάποιοι θεωρούν 
τα Γερμανικά ψυχρή και 
αυστηρή γλώσσα, ενώ άλλοι τα 
λατρεύουν! Πάμε να δούμε την 
ιστορία τους...

Η ιστορία της Γερμανικής γλώσσας
Η γερμανική γλώσσα έχει βαθιά τις 
ρίζες της στον χρόνο. Ήδη τον 2ο αιώνα 
π.Χ., η γερμανική ομοφυλία υπέστη την 
πρώτη σημαντική φθογγική μεταβολή. 
Υπάρχουν τρεις χρονικές περίοδοι που 
προσδιορίζουν την εξέλιξη της γλώσσας: 
Ξεκινάει με τη Γοτθική, που είναι 
γνωστή και ως Ανατολική Γερμανική 
και φτάνει μέχρι τον 5ο αιώνα μ.Χ. 
Αμέσως μετά μεταβαίνουμε στη Βόρεια 

Γερμανική, που περιλαμβάνει ιδιώματα 
από σκανδιναβικές γλώσσες και στην 
πορεία καταλήγουμε στη Δυτική 
Γερμανική. Η Hochdeutsch αποτελεί την 
κοινή γλώσσα των σημερινών Γερμανών 
και έχει επικρατήσει στη γραφή και 
την ομιλία. Αυτή είναι η γλώσσα που 
διδάσκεται στα γερμανικά σχολεία.

Τα Γερμανικά ανά τον κόσμο
Στην Ευρώπη η γερμανική γλώσσα 
μιλιέται -εκτός από τη Γερμανία- στην 
Αυστρία, την Ελβετία καθώς και σε 
περιοχές της Γαλλίας, του Βελγίου 
και της Ολλανδίας στα σύνορα με τη 
Γερμανία. Γερμανικά επίσης μιλούν 
στην περιοχή Τιρόλο της Βόρειας 
Ιταλίας, καθώς και στην Πολωνία, την 
Τσεχία και τη Ρουμανία, δεδομένου ότι 
τον Μεσαίωνα εγκαταστάθηκαν εκεί 
γερμανόφωνες κοινότητες.
Τα Γερμανικά όμως δεν περιορίζονται 
στα ευρωπαϊκά σύνορα. Αρκεί 
να αναφέρουμε ότι γύρω στα 50 
εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες 
Πολιτείες έχουν γερμανική καταγωγή. 
Επίσης, υπολογίζεται ότι στη Βραζιλία 
ζουν 500 χιλιάδες γερμανόφωνοι.

Γνωρίζατε ότι...
•  Η Γερμανική γλώσσα ανήκει στην 
ομάδα των δυτικών γερμανικών 
γλωσσών, που περιλαμβάνει ακόμη 

τα Αγγλικά, τα Ολλανδικά και τα 
Αφρικανικά.

•  Είναι η τρίτη περισσότερο διδασκoμένη 
γλώσσα στην Ευρώπη, μετά τα Αγγλικά 
και τα Γαλλικά.

•  Είναι η μητρική γλώσσα περισσότερων 
από 100 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Μήπως ξέρετε Γερμανικά... χωρίς να 
το γνωρίζετε;
Οι Γερμανοί χρησιμοποιούν καθημερινά 
λέξεις με ελληνική ρίζα. Υπάρχουν πάνω 
απο 200 λέξεις που έχουν ευρεία χρήση 
και προέρχονται από τα ελληνικά. Ας 
δούμε κάποιες από αυτές:

Agonie   –  αγωνία

Kategorie  –  κατηγορία

Protagonist  –  πρωταγωνιστής

Philanphrop – φιλάνθρωπος

Dogma – δόγμα

Epidemie – επιδημία

Epidermis – επιδερμίδα

Dokimastik – δοκιμαστικός

Liturgie – λειτουργία

Erotik – ερωτικός
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Ένα μυθιστόρημα που ανταποκρίνεται στην ταραχώδη σύγχυση του να γίνεις γυναίκα 
σήμερα, το Παπαγαλάκι ρωτά και αρχίζει να απαντά στις βασικές ερωτήσεις. Πώς μας 
κάνουν οι αναμνήσεις, μας φυλακίζουν και μας απελευθερώνουν; Πώς τιμούμε τις 
εμπειρίες μας και συνεχίζουμε να γινόμαστε οι πιο δυνατοί, αληθινοί μας εαυτοί; Για 
ποιον είμαστε υπεύθυνοι, τι οφείλουμε και πώς τους επιτρέπουμε να αλλάξουν;

Την εβδομάδα του γάμου της, επισκέπτεται τη Νύφη ένα πουλί, στο οποίο αναγνωρίζει 
τη νεκρή γιαγιά της, λόγω της γαλάζιας γραμμής κάτω από τα μάτια της, της 
αμφίβολης έκφρασης και του τρόπου που ρωτά: Τι είναι το διαδίκτυο; Η γιαγιά 
της είναι ένα παπαγαλάκι. Της λέει να μην παντρευτεί. Της λέει: Πήγαινε και βρες 
τον αδερφό σου. Τις επόμενες ημέρες, η πορεία της Νύφης προς τον βωμό γίνεται 
ένα άγριο και ολοένα και πιο κατακερματισμένο, ασταθές ταξίδι που κλίνει προς 
το σουρεαλιστικό και την αναγκάζει να αντιμετωπίσει ζητήματα που είναι βαθιά 
θαμμένα.

Μπορείς να βρεις τα λάθη στις σκιές των τριών φίλων; Ποια 
μπαλόνια έχουν το ίδιο γράμμα; Πού είναι η κρυψώνα του μεγάλου 
δράκου σύμφωνα με το κρυπτογραφημένο μήνυμα;
Σύγκριση εικόνων, σουντόκου, παιχνίδια με γράμματα και πολλές 
ακόμα δραστηριότητες, για να ασκήσει το παιδί τη συγκέντρωσή 
σου και την παρατηρητικότητά του, ενώ θα περνά ευχάριστες ώρες 
με τους αγαπημένους του ήρωες. Για παιδιά από 4 ετών. Του Ίνγκο 
Ζίγκνερ. Μετάφραση: Μαρία Μαντή.

Μεσοτοιχίες. Από την Ελλάδα 
στη Ρουμανία, από την Ιταλία 
στην Αίγυπτο, από την Ισπανία 
στη γαλλική ύπαιθρο, εννέα 
ιστορίες, εννέα τόποι, εννέα 
ζωές συνθέτουν ένα πολύπλευρο 
μωσαϊκό με φιλοσοφικές και 
υπαρξιακές προεκτάσεις, έχοντας 
ως επίκεντρο την πανδημία, 
που περιόρισε την ελευθερία 
μετακινήσεων και τη δυνατότητα 
επαφής στις περισσότερες χώρες 
του πλανήτη.

"Το παπαγαλάκι" της Marie-Helene 
Bertino, από τις εκδόσεις Kάκτος

"Μεσοτοιχίες" 
του Κωνσταντίνου 
Μούσσα, από τις 
εκδόσεις Κέδρος

Παρατηρώ και μαθαίνω με τους 
αγαπημένους μου ήρωες, από τις 
εκδόσεις Μεταίχμιο
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Σήμερα γιορτάζουν! 

Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, 

Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα 

Μηνοδώρα 
Μητροδώρα 
Πουλχερία, Πουλχερίνα, 

Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, 

Πουλχέρη* 
Αύριο γιορτάζουν! 

Ευάνθης, Ευανθία, Εύα 

Ευφρόσυνος, Φρόσυνος 

'* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που 

γιορτάζει αυτό το όνομα.

quote of the day
The good news is there is no bad 
news....the bad news is there is no 
good news! 
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10 Σεπτεμβρίου 
›Παγκόσμια Ημέρα κατά 
της Αυτοκτονίας 
›TV Dinner Day 
›Swap Ideas Day 
›Alpaca Day 
 
11 Σεπτεμβρίου 
›German Language Day 
›National Make Your Bed 
Day 
›Patriot Day 
›Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων 
Βοηθειών 
›No News is Good News Day 
›Hot Cross Bun Day
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