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Καλημέρα αγαπημένοι SayYessers! 
 
Σήμερα έχω πολύ δυνατό το αίσθημα της νοσταλγίας. 
 
Μία επικοινωνία με φίλο μου από την εποχή του σχολείου, 
τότε που ήταν όλα αγνά, απλά και αφιλτράριστα με γύρισε 
πίσω στα παιδικά μου χρόνια και ένιωσα ένα φτερούγισμα 
στην καρδιά, που αν δεν ήταν σημάδι για έμφραγμα μάλλον 
ήταν η γλυκιά θλίψη της νοσταλγίας. 
 
Καθώς μιλούσαμε, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της 
εφηβείας μου, μια περίοδος της ζωής μου που μάλλον 
είχα "θάψει" καθώς μεγαλώνοντας με συνεπήρε ο 
καθωσπρεπισμός και το "τι θα πει ο κόσμος". 
 
Μιλήσαμε για τις τρέλες της ηλικίας, τους έρωτες που 
κρατούσαν όσο δύο διαλείμματα στο σχολείο, τις κοπάνες, 
τους φίλους που χάσαμε και τις παρέες που διαλύθηκαν γιατί 
όλοι τραβήξαμε χωριστούς δρόμους. 
 
Όταν συναντιέμαι με κάποιον φίλο μου από το σχολείο ή την 
παλιά μου γειτονιά, νιώθω απίστευτη οικειότητα, σαν να 
προστατεύουμε και οι δύο ένα πολύ ένοχο μυστικό που μας 
κρατάει συναισθηματικά δεμένους για πάντα. 
 
Μου έτυχε πρόσφατα να συναντήσω κάποιον μετά από  
περίπου είκοσι χρόνια και ενώ συνοδευόμασταν από παιδιά, 
ανίψια και κουμπάρους, ξεκινήσαμε να μιλάμε σαν να είχαμε 
αφήσει μία συζήτηση στη μέση χθες. Και ίσως να φανώ 
αλαζόνας αλλά το ένιωσα, στη σπίθα της στιγμής πως και 
εκείνος έτσι αισθανόταν. Χωρίς να υπάρχει κανένα πονηρό 
συναίσθημα, νιώσαμε την οικειότητα όλων των αναμνήσεων 
που μας ενώνουν. 
 
Για μένα οι συμμαθητές μου και οι φίλοι μου από τη γειτονιά 
είναι τα παιδιά που έχω καταδικάσει στο μυαλό μου και στην 
καρδιά μου να μη μεγαλώσουν ποτέ. Για πάντα θα είναι οι 
φίλοι μου που μοιράστηκα τις πιο αγνές μου αναμνήσεις, σε 
έναν κόσμο μακριά από social media και κινητά τηλέφωνα. Σε 
έναν κόσμο που αν δεν έβρισκες κάποιον στο τηλέφωνο του 
σπιτιού ήταν σίγουρο πως θα τον βρεις στο αγαπημένο σας 
στέκι. 
 
Tip of the Day: Ξεφυλλίστε τα άλμπουμ σας από το σχολείο, 
από την πενταήμερη ή από ένα πάρτυ και σκαλίστε τις 
αναμνήσεις, αφήστε ελεύθερη την καρδιά σας και αφεθείτε 
στο συναίσθημα τη στιγμής και τη γεύση που θα σας αφήσει. 
Στείλτε μήνυμα στον πρώτο φίλο που σας ήρθε στο μυαλό και 
βάλτε τον να κάνει το ίδιο. Κανονίστε μία συνάντηση όλοι 
μαζί αλλά "μόνοι", χωρίς συζύγους και παιδιά. Μην αφήσετε 
να περάσει καιρός, εκμεταλλευτείτε την επιθυμία και την 
ανυπομονησία του τώρα, γιατί όταν το μυαλό βάλει στην άκρη 
το συναίσθημα, η λαχτάρα που νιώθεις θα πάει περίπατο και 
για άλλη μία φορά θα το ακυρώσεις και πάλι την τελευταία 
στιγμή (ξεκάθαρα εγώ).

Κλαίρη Στυλιαρά 
Chief of SayYessers
claire@sayyescomm.gr
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National Hot Fudge Sundae Day
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Η πανδημία βοήθησε όσες επιχειρήσεις  είχαν δεύτερες 
σκέψεις αναφορικά με το πώς θα διαχειριστούν 
αποτελεσματικά το υφιστάμενο budget, να κατανοήσουν ότι 
οι επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό είναι μονόδρομος. 
Με το σύστημα να έχει κατεβάσει ρολά και την πλειοψηφία 
των δραστηριοτήτων να εκτελείται ψηφιακά, λόγω της 
καραντίνας που προηγήθηκε, έγινε σαφές ότι πρέπει να 
αλλάξει δραστικά το μείγμα του online – off-line τρόπου 
λειτουργίας.
Προκειμένου να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους, αλλά 
και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, τόσο στην 
εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά, τα στελέχη των 
εταιρειών δηλώνουν έτοιμα να αυξήσουν, μέσα στην επόμενη 
τριετία, σημαντικά τις επενδύσεις τους στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, ώστε να συμβαδίσουν με την ψηφιακή 
επιτάχυνση που συντελείται.

Στη χώρα μας  το 54% των CEOs αποκαλύπτει ότι σχεδιάζει 
να προχωρήσει σε διψήφια αύξηση του προϋπολογισμού για 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό εντός της 3ετίας, τη στιγμή 
που το αντίστοιχο ποσοστό των CEOs στη Δυτική Ευρώπη 
ανέρχεται σε 49%, ενώ στη Γερμανία αγγίζει το 60%. 
Μάλιστα ο παγκόσμιος μέσος όρος βρίσκεται στο 49%, με 
την Κίνα να έχει το χαμηλότερο σχετικό ποσοστό, 31%. Μην 
ξεχνάμε βέβαια ότι η Κίνα είναι η 2η μεγαλύτερη οικονομία 
παγκοσμίως και έχει προ πολλού επιβιβαστεί στο τρένο 
του ψηφιακού μετασχηματισμού υλοποιώντας αντίστοιχες 
επενδύσεις δισεκατομμυρίων.

Οι φόβοι

Όσο θετικές και αν είναι στο θέμα της ψηφιοποίησης οι 
εταιρείες, δεν παύουν να φοβούνται την ταχύτητα υπό 
την οποία συντελείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αλλά 
και τα μεγάλα ρίσκα τα οποία καλούνται να πάρουν σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, ένας στους δύο 

(51%) διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών στην Ελλάδα 
χαρακτηρίζει την ταχύτητα της τεχνολογικής αλλαγής ως 
απειλή για την προοπτική εξέλιξης της εταιρείας του.
Στην κορυφή της λίστας αυτών των απειλών, σε ποσοστό 
70%, οι CEOs τοποθετούν - όπως είναι αναμενόμενο - την 
εξέλιξη της πανδημίας και τις υγειονομικές κρίσεις. Ακολουθεί 
με 54% το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, ενώ στην τρίτη 
θέση βρίσκεται η κυβερνοασφάλεια με 52% και αλλαγή της 
καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Ειδικά στο θέμα των κυβερνοεπιθέσεων, το γεγονός ότι τα 
στελέχη τη θεωρούν ως σημαντική απειλή, που μπορεί να 
επηρεάσει την επιχείρηση τους, δεν είναι τυχαίο. Βασική 
αιτία αποτελεί το γεγονός πως αρκετές επιχειρήσεις, κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, βρέθηκαν αντιμέτωπες με 
τις συνέπειες μιας κυβερνοεπίθεσης και χρειάστηκε να 
επανεξετάσουν και να επαναπροσδιορίσουν την στρατηγική 
τους σε αυτόν τον τομέα.

Σύμφωνα δε με την 24η Ετήσια Έκθεση CEO της PwC, 
πάνω από τους μισούς Έλληνες CEOs (53%) έχουν ήδη 
συμπεριλάβει στη στρατηγική τους, δράσεις στοχευμένες στην 
ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το 75% των 
στελεχών, ποσοστό ανάλογο με τον παγκόσμιο μέσο όρο, 
δηλώνει αισιόδοξο για την πορεία της οικονομίας και των 
ευκαιριών που δημιουργούνται στο επιχειρηματικό σκηνικό. 
Είναι 3,3 φορές μεγαλύτερο από τις απαισιόδοξες προοπτικές 
του περασμένου έτους, όπου ο αντίστοιχος δείκτης άγγιζε 
μόλις  το 23%.

Μάλιστα το 39% των Ελλήνων CEOs εκτιμά πως τους 
επόμενους 12 μήνες οι προοπτικές των οργανισμών τους για 
αύξηση εσόδων είναι μεγάλη, ενώ αντίστοιχα σε χρονικό 
ορίζοντα τριετίας το ποσοστό αυτό φτάνει το 55%.

to the

tech

Σε ψηφιακές επενδύσεις  
στρέφονται οι εταιρείες

Της Μαρίας Ακριβού



Η Next.e.GO Mobile SE συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
(ΔΕΘ) για να παρουσιάσει το e.GO Life, να ξεκινήσει το road show της 
στην Ελλάδα και να λανσάρει μια πανελλαδική πρωτοβουλία συμμαχίας 
σε θέματα βιωσιμότητας με την ονομασία GlobalGreenGreece®. 

H e.GO Mobile έχει ξεκινήσει την εκτεταμένη μελέτη σκοπιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των επιλεγμένων τοποθεσιών για 
την εγκατάσταση του εργοστασίου της. Επιπλέον, η e.GO έχει ξεκινήσει 
εργασίες για τη δημιουργία του πρώτου στο είδος του Παγκόσμιου 
Κέντρου Εμπειρίας Χρήστη (UEC) και την ερευνητική ανάπτυξη για 
εφαρμογές θερμού κλίματος (HCA). Η εταιρία έχει επίσης ξεκινήσει τη 
δημιουργία του δικτύου πωλήσεων και εξυπηρέτησης. 

Στο προγραμματισμένο road show, ύστερα από την ΔΕΘ, η e.GO θα 
προωθήσει την ολιστική αποστολή της για τη βιωσιμότητα και τη 
μοναδική πλατφόρμα αστικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Great Exhibitions συμμετέχει δυναμικά για μια 
ακόμη φορά, στη μεγαλύτερη Δ.Ε. τροφίμων του 
κόσμου, την ANUGA 2021. H κορυφαία διεθνής 
έκθεση θα γίνει στην Κολωνία της Γερμανίας 
9-13/10/21 και σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των 
εκθέσεων στην παγκόσμια αγορά. Η συμμετοχή της 
Great Exhibitions ξεπερνά κάθε προηγούμενη, με 
αύξηση 30% σε σχέση με το 2019 και με αριθμό 
συμμετοχών που αγγίζει τις 100. Μέχρι στιγμής 
έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους πάνω από 
4.500 εταιρίες από 96 χώρες, ενώ ο αριθμός των 
ελληνικών συμμετοχών αναμένεται να ξεπεράσει 
τις 200.
Η Great Exhibitions εξασφάλισε και φέτος 
προνομιακούς χώρους σε όλα τα Hall της έκθεσης, 
ανάμεσα στους οποίους είναι και χώροι στο 
νεόδμητο, καινούριο project της Anuga HALL 1, 
που αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα των 
επισκεπτών.
Παράλληλα η διαδικτυακή  πλατφόρμα της 
Great Exhibitions, FOOD MARKET SHOW, 
μπορεί φιλοξενήσει τα ήδη υπάρχοντα ψηφιακά 
περίπτερα των εκθετών, ανεξάρτητα με το αν θα 
συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην έκθεση 
ANUGA.
Το δυναμικό εκθεσιακό πρόγραμμα της Great 
Exhibitions, με 85 και πλέον σημαντικά εκθεσιακά 
γεγονότα και στις 5 ηπείρους, καλύπτει όλες τις 
ανάγκες της εξαγωγικής κοινότητας. Powered by 
Export Greece.

Το αμιγώς Ηλεκτρικό Λεωφορείο Irizar ie tram του 
Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη θα παρουσιαστεί στο 
περίπτερο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
2021.  Πρόκειται για το λεωφορείο με την εμφάνιση τραμ 
που παραδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο από τον  Όμιλο 
Επιχειρήσεων Σαρακάκη, αποκλειστικό εισαγωγέα και 
αντιπρόσωπο της Irizar στην Ελλάδα, στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. για 
δοκιμαστική λειτουργία κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την πλήρη 
ανανέωση του στόλου των οχημάτων με λεωφορεία 
νέας τεχνολογίας φιλικά προς το περιβάλλον και το 
επιβατικό κοινό. Η επίσημη παράδοση του Irizar ie tram 
είχε πραγματοποιηθεί στο Αμαξοστάσιο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 
παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα 
Καραμανλή, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 
Γιάννη Κεφαλογιάννη, του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, 
Γιάννη Ξιφαρά, του Προέδρου της Ο.ΣΥ. Α.Ε., Βασίλη 
Ξυπολυτά, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε., 
Στέφανου Αγιάσογλου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου 
του ΟΑΣΑ, Νίκου Αθανασόπουλου.
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Η e.GO Mobile ξεκινά το Road Show  
της στην Ελλάδα και εγκαινιάζει Πρωτοβουλία  
για Συμμαχία Βιωσιμότητας

Τελική ευθεία για τη Δ.Ε. 
ANUGA 2021

Το Ηλεκτρικό Λεωφορείο 
Irizar ie tram του Ομίλου 
Επιχειρήσεων Σαρακάκη στο 



Πέρσι, για πρώτη φορά στην ιστορία, 
καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ η «Παγκόσμια Ημέρα 
για την Προστασία της Εκπαίδευσης από Επιθέσεις». 
Ποιος είναι όμως ο σκοπός και τι ακριβώς σημαίνει αυτή 
η Ημέρα;

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δυστυχώς, ανέκαθεν υπήρξαν 
στόχοι επιθέσεων σε καιρό πολέμου. Είναι λυπηρό ότι τα 
τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση των επιθέσεων σε 
σχολεία και πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται 
η πρόσβαση στους χώρους εκπαίδευσης. Το φαινόμενο να 
μετατρέπονται σχολεία σε στρατιωτικούς στόχους είναι 
επιτακτική ανάγκη να αποφευχθεί με κάθε τρόπο.

Βέβαια, σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο η 
επιλογή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως στρατιωτικών στόχων 
απαγορεύεται όταν αυτά λειτουργούν με βάση τον εγγενή 
προορισμό τους – δηλαδή αποκλειστικά ως εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Σε αυτή την περίπτωση οι βομβαρδισμοί αποτελούν 
εγκλήματα πολέμου. Επιπλέον, όταν γίνεται χρήση των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τον συνήθη προορισμό 
τους, πρέπει να αποφεύγεται η επιλογή στρατιωτικών στόχων 
κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου πιθανολογείται ότι 
υπάρχουν. 
Ακόμα, πρέπει να αποφεύγονται στρατιωτικές επιθέσεις σε 
περιοχές που βρίσκονται κοντά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Πότε «επιτρέπεται» η στοχοποίηση εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων

Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια δεν επιτρέπεται να γίνονται 
στρατιωτικοί στόχοι. 
Επιτρέπεται όμως η υπό όρους στοχοποίησή τους σε περίπτωση 
που υποστηρίζουν τη στρατιωτική προσπάθεια. 
Όταν, δηλαδή, χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικά ιδρύματα 
προκειμένου να εξυπηρετήσουν στρατιωτικά συμφέροντα, δεν 
απαγορεύεται να γίνουν στόχοι.

Ένα θλιβερό παράδειγμα…
Τον Φεβρουάριο του 2020 σχολεία συμπεριλήφθηκαν στις 
αεροπορικές επιδρομές του συριακού στρατού, κατά τις 
οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άμαχοι, εκ των 
οποίων εννέα παιδιά, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τότε, ο Ράμι Αμπντλ Ράχμαν, 
επικεφαλής του Παρατηρητηρίου, είχε δηλώσει ότι οι επιδρομές 
είχαν στόχο τόσο στην κεντρική πόλη - που ονομάζεται Ιντλίμπ 
- όσο και στις γύρω περιοχές. 

Τον Σεπτέμβριο του 2018 η Τουρκία και η Ρωσία συμφώνησαν 
να μετατρέψουν την επαρχία του Ιντλίμπ στη βοειοδυτική Συρία 
σε ζώνη αποκλιμάκωσης, στην οποία απαγορεύονται ρητά οι 
επιθέσεις. Ωστόσο, το συριακό καθεστώς και οι σύμμαχοί του, 
παραβίασαν τους όρους κατάπαυσης του πυρός προκαλώντας 
συχνές επιθέσεις.

Παγκόσμια Ημέρα για την Προστασία της Εκπαίδευσης από 
Επιθέσεις
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Της Βένιας Αντωνίου



Έναν πρωτότυπο και 
συνάμα δελεαστικό 
τρόπο για να κεντρίσει 
το ενδιαφέρον των ξένων 
τουριστών, σκαρφίστηκε η 
κυβέρνηση της Λιθουανίας, 
προσφέροντας μια δωρεάν 
διανυκτέρευση στις τρεις, 
σε όσους επισκέπτονται τα 
εδάφη της.

Η πολιτική που κινείται στη λογική των 
προσφορών που έχουμε συνηθίσει να 
βλέπουμε στα ράφια των σουπερμάρκετ  
- τύπου στα τρία προϊόντα το ένα δώρο – 
εφαρμόζεται πλέον και στην τουριστική 
βιομηχανία. Παράγοντες της αγοράς 
εκτιμούν ότι το εν λόγω οικονομικό 
κίνητρο θα τύχει της προσοχής του 
ταξιδιωτικού κοινού που λαμβάνει 
υπόψη του όλες τις οικονομικές 
παραμέτρους όταν σχεδιάζει ένα ταξίδι 
στο εξωτερικό.

Η καμπάνια, η οποία λανσάρεται από το 
υπουργείο Οικονομίας και Καινοτομίας 
σε συνεργασία με την Lithuania Travel, 
σηματοδοτεί την ενεργή συνεργασία 
των επιχειρήσεων της Λιθουανίας με 
την κυβέρνηση προκειμένου να δοθεί 
ώθηση στην τουριστική βιομηχανία κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και να 
προσφερθεί επιπλέον χρόνος για τους 

Λιθουανία: Προσφέρει μια δωρεάν 
διανυκτέρευση για να προσελκύσει 
τουρίστες!
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ταξιδιώτες να ανακαλύψουν τη χώρα. 
Όπερ σημαίνει ότι μια επιπλέον ημέρα 
παραμονής θα μεταφραστεί σε ζεστό 
χρήμα για τις τοπικές οικονομίες, αφού 
ο τουρίστας θα ξοδέψει για το φαγητό, 
τα ποτά, τις δραστηριότητές του, 
καθώς και για τα ψώνια που αφορούν 
την αγορά προϊόντων από τοπικά 
καταστήματα.

Άλλωστε, όπως δήλωσε η υπουργός 
Οικονομίας, Aušrinė Armonaitė, η 
Λιουανία, όντας γεωγραφικά στην 
καρδιά της Ευρώπης, είναι πλούσια σε 
παρθένα φύση, διαθέτει γαστρονομικό 
πλούτο και ατελείωτη πολιτιστική ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, η λιθουανική 
κυβέρνηση θα αποζημιώσει τα 
ξενοδοχεία για τα έξοδα διαμονής κάθε 
τρίτης διανυκτέρευσης που περνούν 
οι τουρίστες σε μια προσπάθεια να 
προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες, 
με πάνω από 750.000 ευρώ που 
προορίζονται για το σκοπό αυτό φέτος.

Σύμφωνα με την κα Armonaite 
εκτιμάται ότι τουλάχιστον 20.000 
τουρίστες θα κάνουν χρήση του νέου 
μέτρου που τίθεται σε ισχύ από την 
Πέμπτη 9/9. "Κατά μέσο όρο, ένας 
τουρίστας ξοδεύει 350 ευρώ στη 
Λιθουανία. Φυσικά, αναμένουμε ότι θα 
έρθουν πολλοί τουρίστες και εκτιμούμε 
ότι αυτό το μέτρο θα μπορούσε να 

Της Μαρίας Ακριβού

αυξήσει τον αριθμό των τουριστών 
κατά τουλάχιστον 20.000", δήλωσε 
η υπουργός σε συνέντευξη Τύπου. 
"Θέλουμε οι άνθρωποι που έρχονται 
στη Λιθουανία για ένα Σαββατοκύριακο 
ή λίγες μέρες να μείνουν περισσότερο 
εδώ. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι 
άνθρωποι περνούν 2,4 νύχτες στη 
Λιθουανία και πάνω από τέσσερις 
νύχτες στη Λετονία" πρόσθεσε.

Μια μικρή χώρα που εντυπωσιάζει!

Η Λιθουανία είναι χώρα της 
βορειοανατολικής Ευρώπης και ένα από 
τα τρία Βαλτικά κράτη. Συνορεύει με τη 
Λετονία, τη Λευκορωσία, την Πολωνία 
και τη Ρωσία , έχει έκταση 65.300 τ.χλμ. 
και πληθυσμό 2,8 εκατ. κατοίκους.

Παρά το μικρό μέγεθος της, στον 
Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών χαρακτηρίζεται 
ως χώρα «πολύ υψηλής ανθρώπινης 
ανάπτυξης». Συγκαταλέγεται στις 
ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2017 
κατατάχθηκε στην 21η θέση στον κόσμο 
στον Δείκτη Ευκολίας Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας.



Το sudoku έχει κερδίσει 
πολλούς φαν παγκοσμί-
ως! Πρόκειται για ένα 
παιχνίδι λογικής που βα-
σίζεται στη συνδυαστική 
τοποθέτηση αριθμών ή 
συμβόλων σε ένα παζλ. 
Στις 9 Σεπτεμβρίου είναι η 
International  
Sudoku Day!

Η ιστορία του
Το sudoku το οφείλουμε στον Howard 
Garns. Σε έναν αμερικανό συνταξιούχο 
αρχιτέκτονα που ασχολούνταν με την 
κατασκευή παζλ. Το πρώτο σύγχρονο 
σουντόκου δημοσιεύτηκε το 1979 από 
την Dell Magazines. Τότε όμως είχε 
την ονομασία "Number Place". Κάποια 
χρόνια αργότερα, το 1986, δημοσιεύθη-
κε για πρώτη φορά με το όνομα Sudoku 
και έγινε ευρύτερα γνωστό. Ωστόσο, το 
sudoku έγινε παγκόσμιο trend σχεδόν 
δύο δεκαετίες αργότερα, το 2005. Ο 
εμπνευστής του, Howard Garns δεν 
πρόλαβε, δυστυχώς, να δει την τόσο 
επιτυχημένη πορεία του sudokou, που 
κατά πάσα πιθανότητα ξεπέρασε τις 
προσδοκίες του!

Τι μας διδάσκει το sudoku
Δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι που μας 
διασκεδάζει. Το σουντόκου έχει να μας 
προσφέρει πολλά περισσότερα. Πρώτα 
απ' όλα μας διδάσκει να μην τα παρα-
τάμε, να συνεχίζουμε να προσπαθού-
με ακόμα και όταν τα πράγματα είναι 
δύσκολα, ακόμα κι όταν τα εμπόδια 
που βρίσκουμε μπροστά μας φαίνονται 
αρχικά απροσπέλαστα. Επίσης, μην 
ξεχνάμε ότι ως παιχνίδι λογικής εξασκεί 
το μυαλό μας. Μας μαθαίνει όμως και 
να συγκεντρωνόμαστε στον στόχο μας, 
να μην αποσπώμαστε! Μας προκαλεί 
να εξασκήσουμε τη συνδυαστική σκέψη 
αλλά και να βελτιώσουμε τη μνήμη μας. 
Κάτι ακόμα σημαντικό που μας διδάσκει 
το σουντόκου είναι να έχουμε στρατηγι-
κή: να ξεκινάμε από τα απλά, από όσα 
μπορούμε σχετικά εύκολα να πετύχουμε 
και σταδιακά να περνάμε στα πιο δύσκο-
λα και απαιτητικά.

8

Γνωρίζατε ότι...
To Sudoku στα ιαπωνικά σημαίνει “ενιαίος αριθμός”.

info
Στόχος είναι να συμπληρωθούν όλα τα κουτάκια στον πίνακα (9x9), ώστε 
κάθε στήλη, κάθε σειρά και κάθε κουτάκι 3x3 να περιέχουν  
όλα τα ψηφία από το 1 μέχρι το 9. Μερικά κουτάκια είναι  
ήδη συμπληρωμένα, ώστε να υπάρχει μόνο μία δυνατή λύση. 
Το Mini Sudoku και το Mega Sudoku είναι οι δύο πιο γνωστές  
παραλλαγές του κλασικού σουντόκου.

Της Βένιας Αντωνίου

Sudoku: ένα παιχνίδι λογικής με πολλά οφέλη
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H LG συμβάλλει στη προστασία  
του περιβάλλοντος χάρη στο 
ψυκτικό μέσο επόμενης γενιάς R32

H δύναμή σου είναι το μυστικό 
“συστατικό” επιτυχίας  της Barilla 
Hellas!

WATT+VOLT: Υπερήφανος υποστηρικτής του Στέλιου 
Μαλακόπουλου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020!

Οι πιο ιδιαίτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες της σύγχρονης ιστορίας  
πραγματοποιήθηκαν στο Τόκιο, ενώ από τις 24 Αυγούστου 
μέχρι τις 5 Σεπτέμβρη  η διοργάνωση συνεχίστηκε με την 
τέλεση των Παραολυμπιακών αγώνων, όπου οι συμμετοχές 
της Ελλάδας συγκίνησαν το Πανελλήνιο δίνοντας ελπίδα, 
αισιοδοξία και δύναμη για το μέλλον.

Στις ελληνικές συμμετοχές ξεχώρισε αυτή του Πρωταθλητή 
Στίβου Στέλιου Μαλακόπουλου, ο οποίος μπορεί για μόλις 
τέσσερα εκατοστά να μην κατέκτησε το μετάλλιο, κατόρθωσε 
όμως να «σπάσει» το δικό του ρεκόρ κόσμου με 7 μέτρα 4 
εκατοστά, κατακτώντας την 4η θέση στην μικτή κατηγορία 
Τ44-62-64 του μήκους!

Στόχος και όνειρο του Στέλιου ήταν οι Παραολυμπιακοί 
αγώνες του Τόκιο, αποδεικνύοντας περίτρανα πως η σκληρή 
προσπάθεια και η αγάπη για αυτό που κάνεις σε ανταμείβουν 
πολλαπλά. Ο Στέλιος, απέδειξε πως στόχος δεν είναι μόνο η 
κατάκτηση ενός μεταλλίου αλλά το να ξεπερνάς με τις δυνάμεις 
σου τον ίδιο σου τον εαυτό!

Δείτε εδώ το video #roadtotokyo  του Στέλιου 
https://www.youtube.com/watch?v=3GOdsAlA9AE

H Barilla Hellas ανοίγει τις πόρτες της για να υποδεχθεί 
την επόμενη γενιά στελεχών της, μέσα από το 
πρόγραμμα "Your Power is our Secret Ingredient. 
Barilla Hellas Graduate Trainee Program". Στo 
πλαίσιo του προγράμματος,  δίνεται η ευκαιρία σε νέους 
απόφοιτους ακαδημαϊκών σχολών να απογειώσουν 
την επαγγελματική τους πορεία με έμπνευση και να 
αναδείξουν το ταλέντο τους, σε μία εταιρεία-ηγέτη στον 
κλάδο των τροφίμων!
Στόχος του διετούς προγράμματος είναι η εκπαίδευση 
και απασχόληση 2 ταλαντούχων νέων οι οποίοι θα 
έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές 
τους, αλλά και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
εταιρείας με το μοναδικό, προσωπικό τους αποτύπωμα! 
Μέσα από το Barilla Hellas Graduate Trainee 
Program, oι τελικοί υποψήφιοι θα απασχοληθούν 
σε 4 διαφορετικά τμήματα της εταιρίας για 2 χρόνια 
συνολικά, με την προοπτική να συνεχίσουν τη 
σταδιοδρομία τους και να εξελιχθούν επαγγελματικά 
μέσα στον οργανισμό. 
Για αιτήσεις: 
Business graduate Trainee – Αθήνα
Supply Chain graduate Trainee – Ελεώνας Βοιωτίας

Το επαγγελματικό τμήμα Business Solutions της LG 
Electronics Hellas (LG) διαθέτει ένα μεγάλο εύρος 
λύσεων κλιματισμού και θέρμανσης, που εστιάζουν στην 
αποδοτικότητα, αλλά και τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος.
Με την υιοθέτηση ψυκτικών μέσων χαμηλού δυναμικού 
θέρμανσης του πλανήτη (GWP), η LG αναλαμβάνει την 
οικολογική της ευθύνη προσφέροντας λύσεις με μειωμένο 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το R32, το πιο πολυσυζητημένο 
ψυκτικό μέσο της βιομηχανίας, έχει 70% χαμηλότερο 
GWP και απαιτεί 20% λιγότερη ποσότητα από το R410A, 
καθιστώντας το σύστημα θέρμανσης και ζεστού νερού LG 
Therma V, καθώς και το σύστημα Multi V S, πιο φιλικά 
προς το περιβάλλον. Τα συστήματα Μulti V 5 Heat Recovery 
ειδικότερα, εξοικονομούν υψηλά επίπεδα ενέργειας, χάρη 
στην ανάκτηση θερμότητας από το ψυκτικό
μέσο, που αντί να απορρίπτεται στην ατμόσφαιρα, 
χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού χρήσης.

Press Room

Educational

https://www.youtube.com/watch?v=3GOdsAlA9AE
http://Business graduate Trainee 
http://Supply Chain graduate Trainee
http://Business Solutions
http://LG Electronics Hellas (LG)
http://LG Electronics Hellas (LG)


Ήρθε αυτή η δύσκολη ώρα να 
γυρίσουμε στην καθημερινότητά 
μας μετά τις καλοκαιρινές 
διακοπές, ΟΜΩΣ κάθε 
μετακαλοκαιρινή περίοδο έχουμε 
και παρέα μαζί μας. Αυτά τα 2 
ή 3 ή 5 κιλάκια που πήραμε τον 
προηγούμενο μήνα που κάπως 
ξεσαλώσαμε διατροφικά.

Πάμε να συζητήσουμε πως θα 
ξαναμπούμε ομαλά στο καθημερινό μας 
πρόγραμμα. Να θυμηθούμε τις τόσο 
βοηθητικές καθημερινές διατροφικές μας 
συνήθειες και να απαλλαγούμε από τα 
κιλά που βάλαμε.

Κανόνας Νο1
Δεν κάνουμε αποτοξίνωση

Δεν ΥΠΑΡΧΕΙ αποτοξίνωση. Υπάρχει το 
‘τρώω λιγότερο’.
Δεν υπάρχει ‘τρώω γκρέιπφρουτ για 
να κάψω λίπος’. Υπάρχει το ‘τρώω 
γκρέιπφρουτ αντί για παγωτό και παίρνω 
λιγότερες θερμίδες, άρα καίω λίπος’. 
Άρα σίγουρα πρέπει να μειώσω τις 
θερμίδες που καταναλώνω για να μπω σε 
αρνητικό ισοζύγιο, αλλά δεν χρειάζομαι 
συγκεκριμένα μαγικά τρόφιμα για να το 
πετύχω αυτό.

Κανόνας Νο2
Θυμηθείτε τη μέθοδο του πιάτου
Ξεκινήστε να χτίζετε τα 3 βασικά σας 

γεύματα με βάση αυτή.  Προσπαθήστε 
να γεμίσετε το μισό σας πιάτο με 
λαχανικά, είτε ωμά, είτε ψητά, είτε 
στον ατμό. Πέρα από βιταμίνες και 
μέταλλα, θα σας τροφοδοτήσουν με 
νερό και ίνες συμβάλλοντας σημαντικά 
στην επίτευξη του κορεσμού. Στο ¼ 
του πιάτου σας βάλτε πρωτεΐνη, όπως 
αβγό, τυρί, θαλασσινά, όσπρια, ώστε 
να προστατέψετε τη μυϊκή σας μάζα, 
να χορταίνετε αλλά και να διατηρείτε 
υψηλή θερμογενετική δραστηριότητα. 
Στο υπόλοιπο ¼ του πιάτου, βάλτε 
καλούς υδατάνθρακες όπως καστανό 
ρύζι, φαγόπυρο, κρίθινο παξιμάδι. Θα 
σας δώσουν ενέργεια μέσα στη μέρα, 
θα δώσουν γεύση στο πιάτο σας και θα 
σας κάνουν να νιώθετε καλύτερα μετά το 
φαγητό καθώς οι υδατάνθρακες βοηθούν 
στην παραγωγή σεροτονίνης. Θυμηθείτε 
ακόμα να μετριάσετε το ελαιόλαδο στο 
φαγητό σας.

Κανόνας Νο3
Περιορίστε να τυποποιημένα σνακ και 
γλυκά
Προτιμήστε ως ενδιάμεσα γεύματα 
φρούτα, ξηρούς καρπούς, υγιεινά κέικ, 
σπιτικές μπάρες δημητριακών. Μικρές 
μερίδες ώστε να μειώσουν το αίσθημα 
της πείνας.

Κανόνας Νο4
Μη μειώστε πάρα πολύ τις θερμίδες
Από το άγχος σας να φτάσετε τον στόχο 

σας, μη μειώσετε πάρα πολύ τις θερμίδες. 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα γενικό 
αίσθημα δυσφορίας, καταβολής, που 
δεν είναι συνώνυμο της αυτοφροντίδας 
και θα σας προκαλέσει στέρηση με 
αποτέλεσμα με το πέρας της δίαιτας να 
πέσετε με τα μούτρα σε ό, τι σας έλειψε. 
Να τονίσουμε ότι οι ακραίες θερμιδικά 
δίαιτες προκαλούν προσαρμοστική πτώση 
του μεταβολισμού αλλά και μείωση του 
μυϊκού ιστού.

Κανόνας Νο5
Νερό
Ξεκινήστε πιο συνειδητά να πίνετε υγρά, 
νερό, τσάι, αφεψήματα βοτάνων. Ωστόσο 
αποφύγετε τους χυμούς, τόσο τους 
έτοιμους, όσο και τους φρέσκους, καθώς 
κατατάσσονται στα ελεύθερα σάκχαρα.

Κανόνας Νο6
Γυμναστική, καλός ύπνος και ηρεμία 
είναι τα τελευταία συστατικά της 
επιτυχίας.

Καλή  
επαναφορά  
στη πραγματικότητα!

Απώλεια βάρους  
μετά τις διακοπές

Από την Ελίνα 
Δημητριάδου, 
Διατροφολόγο

to your
best self
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Quiet Day η σημερινή και τι πιο ήσυχο από το πιο γαλήνιο μέρος στη γη!

Είναι ένας αηχητικός θάλαμος στα εργαστήρια Orfield στη Μινεσότα. 
Ο χώρος είναι τόσο ήσυχος που το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
παραμονής που κάποιος μπόρεσε να αντέξει είναι περίπου 45 λεπτά.  
Είναι 99,99 τοις εκατό απορροφητικός στον ήχο και κατέχει το 
Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για το πιο ήσυχο μέρος του κόσμου.
Το εσωτερικό του μικρού δωματίου είναι επενδεδυμένο και στις έξι 
πλευρές με βαθιές σφήνες από υαλοβάμβακα, διπλό τοίχωμα από 
μονωμένο χάλυβα και σκυρόδεμα μεγάλου πάχους. Το δωμάτιο είναι 
τόσο σιωπηλό που ο θόρυβος στο παρασκήνιο μετριέται σε αρνητικά 
ντεσιμπέλ, -9,4 dBA.Σε ένα τυπικό ήσυχο υπνοδωμάτιο μετρώνται έως 
και 30 dBA.

Το εργαστήριο στην πραγματικότητα προκαλεί τους ανθρώπους να κάτσουν στο θάλαμο, στο σκοτάδι. Όσο πιο ήσυχο είναι το 
δωμάτιο, τόσο περισσότερα πράγματα ακούς. Τα αυτιά σου αρχίζουν να προσαρμόζονται στην ησυχία. Θα ακούσεις την καρδιά σου 
να χτυπάει, μερικές φορές μπορείς να ακούσεις τους πνεύμονές σου ή το στομάχι σου να γουργουρίζει δυνατά!
Με άλλα λόγια εσύ γίνεσαι ο ήχος στο χώρο, και μπορεί να γίνει πολύ αποπροσανατολιστικός, τόσο που μπορεί να προκαλέσει 
ακόμα και πρόβλημα αστάθιας. Ο μόνος τρόπος να μείνεις στο χώρο για μια παρατεταμένη περίοδο είναι να είσαι καθιστός. Ο 
συγκεκριμένος θάλαμος χρησιμοποιείται και από εταιρείες για να προσδιορίσουν πόσο δυνατά είναι τα προϊόντα τους, όπως 
καρδιακές βαλβίδες, μηχανήματα CPAP και κινητά τηλέφωνα.
Και τέλος,  το χρησιμοποιεί και η ΝΑΣΑ για τους αστροναύτες της με σκοπό να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν στη σιωπή του 
διαστήματος.

Wiener schnitzel Day
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Η Ιστορία της Wiener Schnitzel Day

Κάθε 9 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται αυτό το ευρέως 
γνωστό πιάτο!
Είναι πρακτικά ένα παναρισμένο φιλέτο που 
τηγανίζεται σε λάδι, το Wiener Schnitzel 
παρασκευάζεται παραδοσιακά από μοσχάρι, 
αλλά μπορεί επίσης να γίνει από χοιρινό.

Tο πιάτο πήρε το όνομά του από την πόλη όπου 
εφευρέθηκε, καθώς το "Wien" είναι ο τρόπος 
που η Βιέννη είναι γραμμένη στα γερμανικά. 
Το Wiener Schnitzel αναφέρθηκε για πρώτη 
φορά το 1831 σε ένα βιβλίο μαγειρικής όπου 
ονομαζόταν eingebröselte Kalbsschnitzchen και 
οι πρώτες αναφορές το τοποθετούν στη Βιέννη 
το 1857.
Το πιάτο συνέχισε να εμφανίζεται σε όλη την 
περιοχή, και ένα γαστρονομικό σχόλιο από το 
1887 το χαρακτήριζε ως  "ένα γαστρονομικό 
όνειρο", αν και το πιάτο που περιγράφει 
είναι σαφώς μια περίπλοκη υπόθεση, 
συμπεριλαμβανομένων φέτες φλούδα λεμονιού, 
σαρδέλες, αγγουράκια, κάπαρη και μια άγνωστη 
σειρά άλλων μπαχαρικών.

Η σημερινή έκδοση του Wiener Schnitzel 
είναι επίσης γνωστή με άλλα ονόματα σε όλο 
τον κόσμο. Στα μεσοδυτικά των Ηνωμένων 
Πολιτειών, είναι γνωστό ως "pork tenderloin" 
και συνήθως σερβίρεται μέσα σε σάντουιτς. 
Στη Λατινική Αμερική, το πιάτο είναι γνωστό 
ως "Milanesa", και στην Τσεχική Δημοκρατία, 
ονομάζεται "Řízek".

Quiet Day
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Από την Βασιλική Τσίντζιρα
Ψυχολογική Αστρολογία

ΚΡΙΟΣ
Η νέα εβδομάδα ευνοεί το να ασχοληθείς 
με ζητήματα της καθημερινότητας 
σου, να εστιάσεις σε ότι είναι πιθανό 
να λυθεί χωρίς να χρειαστεί να έρθεις 
σε άμεση αντιπαράθεση με άτομα που 
έχετε διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες 
βρίσκονται σε ένα κομβικό σημείο.

ΤΑΥΡΟΣ
Η νέα εβδομάδα φαίνεται να δυσκολεύει 
τις επαφές σου με πρόσωπα της 
εργασιακής καθημερινότητας, καθώς 
είναι εύκολο να προκύψουν διαφωνίες 
ανάμεσα σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Θα χρειαστεί να αποδείξεις πως είσαι 
σε θέση να τακτοποιήσεις τις ανοικτές 
εκκρεμότητες και να ολοκληρώσεις τις 
υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε 
φέρνει αντιμέτωπο/η με τραυματικές 
καταστάσεις, να σε ωθεί να ανοίξεις 
διάλογο με ανθρώπους που είναι σε θέση 
να φέρουν στην επιφάνεια μία πληγή 
που είναι παρούσα και σε δυσκολεύει.

ΛΕΩΝ
Θα χρειαστεί να αποφύγεις να εμπλακείς 
σε συζητήσεις που δεν είναι η ώρα 
τους να λάβουν χώρα, να αρνηθείς 
να συμμετάσχεις σε καταστάσεις που 
γνωρίζεις πως μπορεί να προκαλέσουν 
αναταραχές.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η νέα εβδομάδα συνεχίζει να σου 
προσφέρει την ευκαιρία να δράσεις 
και να αναλάβεις πρωτοβουλίες που 
δείχνουν πως είσαι προετοιμασμένος/η 

ώστε να κινήσεις τα νήματα σε κάποιες 
δύσκολες περιστάσεις.

ΖΥΓΟΣ
Να θυμάσαι πως υπάρχει αρκετό 
παρασκήνιο αυτή την περίοδο στη ζωή 
σου, με αποτέλεσμα να χρειάζονται 
προσεκτικά βήματα ώστε να αποφύγεις 
τις κακοτοπιές.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η νέα εβδομάδα θα μπορούσε να 
αποτελέσει τη διέξοδο σου ώστε να βγεις 
από την περίοδο της εσωστρέφειας, να 
ανακαλύψεις τρόπους ώστε να πάρεις τα 
πράγματα και πάλι στα χέρια σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Να έχεις στο μυαλό σου πως 
κάποιοι περιμένουν το πιθανό σου 
στραβοπάτημα ώστε να κριτικάρουν τις 
επιδόσεις σου αυτές τις μέρες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Προσπάθησε να συγκρατήσεις την 
ορμητικότητα σου όταν προκληθείς από 
άτομα στον επαγγελματικό τομέα, γιατί 
μπορεί να πέσεις σε μία παγίδα από την 
οποία δε θα βγεις πολύ εύκολα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η νέα εβδομάδα σε καλεί να ασχοληθείς 
με τις σκέψεις σου και να προσπαθήσεις 
να αξιολογήσεις μέσα από τη λογική 
αυτά που έχεις στο μυαλό σου

ΙΧΘΥΕΣ
Η επαναφορά στην επαγγελματική 
πραγματικότητα θα σε δυσκολέψει 
και θα σε κάνει να συνειδητοποιήσεις 
πως υπάρχουν οικονομικές απαιτήσεις 
και ανάγκες τις οποίες δεν μπορείς να 
αφήνεις στο περιθώριο.



Happy Teddy 
Bear Day
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Το Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο 
Μαρκόπουλο θα φιλοξενήσει φέτος  τα 
Βαλκανικά Πρωταθλήματα 2021 στα 
δύο ιππικά αθλήματα, την Υπερπήδηση 
Εμποδίων και την Ιππική Δεξιοτεχνία. 

Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Υπερπήδησης 
Εμποδίων θα γίνει στο Ολυμπιακό 
ιπποδρόμιο με χόρτο από 16 έως και 
19 Σεπτεμβρίου, ενώ το Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας θα 
γίνει το τριήμερο 17- 19 Σεπτεμβρίου στο 
ιπποδρόμιο με άμμο. 

Οι αγώνες  διεξάγονται με βάση τα 
εγκεκριμένα Υγειονομικά Πρωτόκολλα 
των δύο αθλημάτων, ενώ επιτρέπεται 
η είσοδος  σε θεατές έως το 60% της 
χωρητικότητας των δύο σταδίων. Οι 
θεατές άνω των 15 ετών πρέπει να 
διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού 
ή νόσησης εν ισχύ. Οι θεατές ηλικίας 
12-15 ετών θα πρέπει να προσκομίσουν 
αρνητικό αποτέλεσμα PCR test 48 ωρών 
ή Rapid test 24 ωρών και οι θεατές κάτω 
των 12 ετών αρνητικό αποτέλεσμα Self-
test, της ίδιας ημέρας.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν σε live 
streaming μέσα από το κανάλι 
Clippmyhorse.tv https://www.
clipmyhorse.tv/en_EU/ αλλά και στο site 
της ΕΟΙ στο live streaming https://www.
hef.gr/index.php/en/live-streaming-en.

Με τη συμπλήρωση 24 χρόνων 
συνεχούς και επιτυχημένης 
λειτουργίας η Αμαξοστοιχία-Θέατρο 
το Τρένο στο Ρουφ, του μοναδικού 
στον κόσμο σιδηροδρομικού  
πολυχώρου πολιτισμού που 
σταθμεύει στον σιδηροδρομικό 
σταθμό Ρουφ στην Αθήνα, η 
Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΞΑΝΑ με την 
ευγενική αρωγή του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) προσφέρει ένα 
πολιτιστικό «ταξίδι» σε κάθε άκρη της Ελλάδας με τίτλο «Art-Wagons». Το 
«Art-Wagons» είναι ένα διαδικτυακό πολιτιστικό πρόγραμμα με 
ψυχαγωγικό χαρακτήρα που προσφέρεται δωρεάν σε παιδιά και εφήβους 
που ζουν κυρίως σε απομακρυσμένες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές της 
Ελλάδας ή/και σε παιδιά με αναπηρία, ηλικίας από 7 έως 15 ετών και έχει 
στόχο τη γνωριμία με τον κόσμο των Τεχνών για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων τους.

Το πρόγραμμα διαρκεί από τις 4 Οκτωβρίου 2021 έως και 5 Ιουνίου 2022 
και περιλαμβάνει 6 εργαστηριακούς κύκλους. Ο κάθε κύκλος διαρκεί 5 
εβδομάδες.

Ο υπέροχος καιρός, το μοναδικό μεσσηνιακό τοπίο, τα 2 signature γήπεδα 
και οι 17 ναυτιλιακές ομάδες, συνέθεσαν το εντυπωσιακό σκηνικό του Greek 
Maritime Golf Event 2021. To κορυφαίο ναυτιλιακό τουρνουά γκολφ 
διεξήχθη με απόλυτη ασφάλεια για 7η χρονιά στις 3-5 Σεπτεμβρίου 2021, 
στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία.

Η Ναυτιλία στήριξε έμπρακτα το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ 
Η ναυτιλιακή κοινότητα, «αγκάλιασε» και στήριξε έμπρακτα τον καλό 
σκοπό της διοργάνωσης, καθώς κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονομής οι 
συμμετέχοντες συνεισέφεραν το ποσό που επιθυμούσαν για τα αντικείμενα 
της επιλογής τους. Το συνολικό ποσό που συνέλεξε η διοργάνωση ξεπέρασε 
τα 5.000 ευρώ και διατέθηκε στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ που διεκδικεί παρέμβαση στην προσπάθεια ο καρκίνος παιδικής 
και εφηβικής ηλικίας να πάψει να είναι θέμα ταμπού, αλλά και να βρεθούν 
όσο το δυνατό περισσότεροι σύμμαχοι ώστε κάθε παιδί που νοσεί να έχει 
πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου νοσηλεία, αποτελεσματική θεραπεία και, 
τελικά, δικαίωμα στη ζωή.

Το Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα 
επιστρέφει  
στο Μαρκόπουλο!

ART-WAGONS: Ένα ξεχωριστό 
διαδικτυακό πολιτιστικό "ταξίδι"

Greek Maritime Golf Event:  
Λάμψη της ναυτιλίας στο κορυφαίο  
τουρνουά γκολφ "ταξίδι"

http://Costa Navarino


Η Christiana Figueres και ο Tom Rivett-Carnac -επικεφαλής της 
διαπραγματευτικής ομάδας του ΟΗΕ στις συνομιλίες για την ιστορική 
Συμφωνία του Παρισιού του 2015- απευθύνουν μια προειδοποίηση, 
αλλά ταυτόχρονα δίνουν και μια αισιόδοξη προοπτική, σε ό,τι αφορά την 
κλιματική αλλαγή και το μέλλον της ανθρωπότητας. Στο βιβλίο Το μέλλον 
που επιλέγουμε παρουσιάζονται οι εναλλακτικές λύσεις που έχουμε στη 
διάθεσή μας καθώς και τι μπορούν, και πρέπει, να κάνουν οι κυβερνήσεις, 
οι εταιρίες, αλλά και ο καθένας από εμάς, για να αποτραπεί η καταστροφή. 
Μετάφραση: Νίκος Ρούσσος.

Το  «Μαθαίνοντας να πετάω - Το φιλί του πνεύματος» είναι το πρώτο 
βιβλίο της Διονυσίας Θεριανού, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και 
απευθύνεται σε αναγνώστες όλων των ηλικιών.

Ένα πρωτότυπο βιβλίο βασισμένο στην αληθινή ιστορία ενός κοριτσιού 
που βίωσε τον πόνο, την απαξίωση, την απόρριψη και μέσα από όλη αυτήν 
την πορεία, κατάφερε να κρατήσει αγνή την ψυχή της. Είναι ένας κόσμος 
θετικής σκέψης, κατανόησης, συγχώρεσης, αγάπης προς τον εαυτό και τους 
ανθρώπους, αλήθειας, που το κορίτσι βιώνει μέσα από το διάλογο και τα 
μοναδικά παραμύθια ενός παππού φιλοσόφου-θεραπευτή.

Ο παππούς, μέσα από αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στην ζωή της 
εγγονής του, της διδάσκει τα μαθήματα ζωής και την μαθαίνει πώς να 
φτιάξει η ίδια τα δικά της δυνατά φτερά για να πετάξει.
Το  «Μαθαίνοντας να πετάω - Το φιλί του πνεύματος» είναι ένα βιβλίο 
δύναμης, ζωής, ομορφιάς, αγάπης, που δίνει απαντήσεις σε βαθιά 
ερωτήματα του ανθρώπου.

Για παραγγελίες: info@therianos.gr

Ένας νεαρός ρομαντικός ζωγράφος 
στη Γερμανία του 19ου αιώνα 
χάνεται πεζοπορώντας σε ένα 
δάσος. Εκεί, «ως δια μαγείας» 
συναντά μια πανέμορφη κοπέλα και 
μαγνητίζεται από το βλέμμα της. 
Εκείνη τον οδηγεί στο μυστηριακό 
χωριό της, το Γκέρμελσχαουζεν, 
όπου, παρά τη ζοφερή και 
αινιγματική ατμόσφαιρα που 
πλανάται επάνω του, εκείνος νιώθει 
να έλκεται από την κοπέλα με έναν 
ισχυρό έρωτα και αποφασίζει να 
μείνει κοντά της. Όμως ξαφνικά 
και απροσδόκητα τα πράγματα 
παίρνουν μιαν απόκοσμη τροπή…
Ένα αριστουργηματικό θρίλερ της 
κλασικής «γκότθικ» γερμανικής 
λογοτεχνίας  (ή ένα αληθινό 
συμβάν χρονικού ρήγματος, 
όπως το θέλει ο θρύλος;) που θα 
παραμείνει «εσαεί» αξέχαστο στον 
αναγνώστη. Βασισμένη σε αυτό 
ήταν η παλιά καλή κλασική ταινία 
«Μπριγκαντούν» του 1954.

Το μέλλον που επιλέγουμε:  
Πώς θα επιβιώσουμε από την κλιματική  
κρίση, από τις Εκδόσεις Ίκαρος.

"Γκέρμελσχαουζεν" 
του Friedrich 
Gerstäcker, από τις 
εκδόσεις Κάκτος.

Μαθαίνοντας να πετάω - Το φιλί του 
πνεύματος": Ένα πρωτότυπο βιβλίο  
της Διονυσίας Θεριανού, από τις εκδόσεις 
Θεριανός

Food for thought 15



Σήμερα 
γιορτάζουν! 
Ιωακείμ 
Κιαράν, Κιάρα 

quote of the day
"If you are always trying to be 
normal, you will never know how 
amazing you can be." 
Maya Angelou 
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9 Σεπτεμβρίου 
›International Sudoku 
Day 
›Διεθνής Ημέρα για 
την Προστασία της 
Εκπαίδευσης από 
Επιθέσεις 
›Teddy Bear Day 
›Quiet Day 
›Wienerschnitzel Day 
›Steak Au Poivre Day 
›Wonderful Weirdos Day

tip of the day
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