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Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ 

ΤΗΝ... ΞΕΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΑΣ!
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Φτιάξε καφέ 
να στα πω...

Καλημέρα αγαπημένοι μου SayYessers και καλή εβδομάδα!

Όλοι έχουμε διαφορετικές συνήθειες, καλές και φυσικά κακές επίσης. 
Μερικές από τις συνήθειές μας είναι γνωστές, ενώ κάποιες είναι 
λανθάνουσες και σε υποσυνείδητο επίπεδο.

Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε στον καθρέφτη και να δούμε ποιες 
από αυτές τις συνήθειες, αν τις έχουμε, χρειάζεται να τις 
αντιμετωπίσουμε:

1. Ψεύτικη ευγένεια
Σήμερα δύσκολα κανείς θα μας ασκήσει μια ειλικρινή κριτική. Στους 
ανθρώπους αρέσει να φαίνονται ευγενικοί, αλλά κάποιοι στην 
πραγματικότητα έχουν διαφορετική γνώμη για μας.

Οι περισσότεροι αποφεύγουμε τις δύσκολες συζητήσεις και απλώς 
παρέχουμε επιφανειακά θετικά σχόλια που μοιάζουν πιο πολύ με 
τρόπαια συμμετοχής, επομένως καλό θα ήταν να δημιουργήσουμε 
έναν εσωτερικό κύκλο με ανθρώπους που αγαπάμε και θα είναι 
απολύτως διαφανής ώστε εκεί να ασκείται εποικοδομητική κριτική.

2. Αναβλητικότητα vs Μάθηση
Στο όνομα της μάθησης, τείνουμε να καθυστερούμε την υλοποίηση 
κάποιας εργασίας, επικαλούμενοι εκτενή έρευνα με αποτέλεσμα να 
μην την ολοκληρώνουμε τελικά και απλά να σπαταλάμε χρόνο.

Έτσι, αντί να χρησιμοποιούμε τη «μάθηση» ως ασπίδα μας, ας 
προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε την εργασία και θα 
δούμε ότι η μάθηση θα έρθει φυσικά.

3. Έλλειψη χρόνου
Είμαστε μια κοινωνία που αφιερώνει περισσότερο χρόνο στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και πολύ λιγότερο χρόνο ακούγοντας τις 
σκέψεις και τις ιδέες μας.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας ωκεανός απόσπασης 
της προσοχής, που εξαντλεί την ενέργεια και τη διανοητική μας 
ικανότητα. Με τόσα πολλά πράγματα που συμβαίνουν, το μυαλό 
μας πραγματικά δεν μπορεί να εστιάσει και στο τέλος δεν υπάρχει 
αρκετή δύναμη για να σκεφτούμε με συνέπεια να μην υλοποιήσουμε 
τις ιδέες μας.

Κάνε μία δοκιμή για αποτοξίνωση από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για 24 ώρες και θα δεις τη διαφορά!

4. Yes-Man
Είτε πρόκειται για ένα νέο έργο είτε για να πάτε σε κοινωνικές 
συγκεντρώσεις, το να πείτε «ναι» σε πράγματα για τα οποία δεν έχετε 
χρόνο θα οδηγήσει σε εξάντληση.

Αντίθετα, δώστε προτεραιότητα στα πράγματα και, στη 
συνέχεια, αποφασίστε ποια πρέπει να κάνετε και ποια μπορούν να 
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αποφευχθούν. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσετε μια ισορροπία 
στη ζωή σας. Σύμφωνα με τα λόγια του Mark Manson, Εάν δεν είναι 
“F*** ναι”, είναι ένα «όχι».

5. Να μην είσαι ποτέ μόνος
Η κοινωνία μας έχει προγραμματίσει να πιστεύουμε ότι είναι 
παράξενο να κάνουμε πράγματα μόνοι.

Δεν είναι απολύτως αληθινό, ούτε και εντελώς λάθος.

Το πρόβλημα εδώ είναι ότι, αν δεν αισθάνεσαι άνετα να είσαι μόνος, 
δεν θα νιώσεις ποτέ άνετα να φύγεις και από τοξικές σχέσεις.

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να είσαι μόνος κατ’ επιλογή και στο 
να νιώθεις μόνος.

Η μοναξιά είναι μια κατάσταση ή αίσθηση εγκατάλειψης, 
απομόνωσης και χωρισμού, είναι ένα αρνητικό συναίσθημα, όμως το 
να είσαι μόνος και να το γουστάρεις σημαίνει ότι απολαμβάνεις τη 
μοναξιά.

6. Τελειομανία
Η τελειομανία είναι περισσότερο κατάρα παρά ευλογία.

Ο #1 παράγοντας που επηρεάζει τη δημιουργική επιτυχία είναι 
που ξοδεύεις άσκοπο χρόνο και φαιά ουσία μέχρι να πετύχεις την 
τελειότητα.

Χρησιμοποιήστε τον κανόνα 70–20–10:

Το 70% της δουλειάς σου θα είναι χάλια

Το 20% θα είναι ας πούμε οκ

Το 10% θα είναι καταπληκτικό

Έτσι, αντί να προσπαθούμε να είμαστε τέλειοι, ας προσπαθήσουμε να 
καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε να δημιουργήσουμε περισσότερα.

7. Να είσαι καλός σε όλα
Δεν θα είσαι ποτέ ειδικός σε ΕΝΑ πράγμα, αν προσπαθήσεις να είσαι 
ειδικός σε ΟΛΑ. Ας σταματήσουμε να προσπαθούμε να είμαστε 
καλοί σε ό,τι και αν έρχεται στο δρόμο μας και ας επικεντρωθούμε 
στα λίγα και πιο σημαντικά πράγματα που μας αρέσουν. Έτσι θα 
γίνουμε καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε και θα αποκτήσουμε την 
αναγνωρισιμότητα που θέλουμε καθώς ο κόσμος σέβεται τους 
ειδικούς και όχι τους “γενικούς”.

Tip of the Day: Η αυτογνωσία είναι το νούμερο ένα προτέρημα. 
Πέρνα λίγο χρόνο μόνος σου και ανακάλυψε ποιες είναι οι δικές σου 
συνήθειες. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον/την σύντροφό μας, τους 
γονείς ή τον καλύτερό μας φίλο καθώς είναι πολύ πιθανό να έχουν 
εντοπίσει στοιχεία στο χαρακτήρας μας που εμείς αγνοούμε. Άρα, 
εντοπίζουμε τις συνήθειες που μας ταλαιπωρούν και μας κρατάνε 
πίσω και σιγά σιγά τις απομακρύνουμε από τη ζωή μας μέχρι τελικά 
να τις ξεφορτωθούμε για πάντα...

Κλαίρη Στυλιαρά
Chief of SayYessers

claire@sayyescomm.gr



Θα έλεγε κανείς πως κάτι νέο λειτουργεί ως πρόκληση 
στην κοσμοθεωρία και τα εδραιωμένα πιστεύω μας. 
Αυτό το νέο όμως εκλαμβάνεται από πολλούς ως 
απειλή ή ακόμα και ως επίθεση στην προσωπική 
τους ταυτότητα. Τι ακολουθεί; Να εμμείνουν 
ακόμα περισσότερο σε ό,τι πρεσβεύουν και να 
σκληρύνουν τη στάση τους.

Βέβαια, όταν οι άνθρωποι έρχονται σε 
επαφή με νέα στοιχεία που είναι αντίθετα 
με τις πεποιθήσεις τους, είναι λογικό να 
αξιολογήσουν τη νέα πραγματικότητα και 
ίσως να διαφοροποιήσουν τις απόψεις τους. 
Γιατί όμως αυτό δεν γίνεται συνήθως;

Ο ρόλος της γνωσιακής 
προκατάληψης

Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέα δεδομένα 
που δεν ενισχύουν όσα πιστεύουμε, εμφανίζεται 
συχνά η γνωσιακή προκατάληψη κι έτσι αντί να 

επανεκτιμούμε αυτό που 
πιστεύουμε, έχουμε την τάση να 
απορρίπτουμε τα “απειλητικά” για 
εμάς δεδομένα. Επίμονη πεποίθηση 
το αποκαλούν οι ψυχολόγοι! Και τι 
γίνεται μετά; Αρχίζουμε να βάζουμε 
στο τραπέζι της αντιπαράθεσης 
ό,τι μπορούμε να βρούμε που 
να ενισχύει τις παγιωμένες μας 
αντιλήψεις και φυσικά να αναιρεί 
ό,τι νέο υπάρχει. Πεδίο τέτοιας 
αντιπαράθεσης είναι πάρα πολύ 
συχνά η πολιτική αλλά και ο τομέας 
της υγείας!

5της Βένιας Αντωνίου

Αμετακίνητοι στις απόψεις μας! Μπορεί να περάσουν δεκαετίες αλλά να μην αλλάζουμε 

γνώμη. Πώς εξηγείται η εμμονική μας σταθερότητα ή ίσως η ξεροκεφαλιά μας;

Ήρθε η ώρα να μάθουμε περισσότερα για τη βιολογία του εγκεφάλου μας!

Η βιολογία του εγκεφάλου μας 
επηρεάζει την... ξεροκεφαλιά μας!



Και πάλι ωστόσο αναρωτιόμαστε... 
γιατί να μας συμβαίνει αυτό;

Όταν ταυτίζουμε όσα πιστεύουμε π.χ. τις πολιτικές μας 
θέσεις με την ίδια μας την ύπαρξη τότε όλα τα παίρνουμε 
πολύ προσωπικά και δεν δεχόμαστε μύγα στο σπαθί μας! 
Αν ανατρέξουμε σε συζητήσεις και αντιπαραθέσεις όπου 
είτε συμμετείχαμε είτε ήμασταν παρόντες, θα δούμε ότι 
έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοιων εμμονικών ή και 
ακραίων συμπεριφορών.

Τι είναι η προκατάληψη της 
επιβεβαίωσης

Πιστεύουμε κάτι και θέλουμε να επιβεβαιωνόμαστε! 
Να βρίσκουμε πληροφορίες που συμφωνούν με ό,τι 

πιστεύουμε και μόνο. Άρα; Αναζητούμε 
ανθρώπους που έχουν τις ίδιες 
απόψεις ώστε να μην ταράζει τίποτα 
την κοσμοθεωρία μας. Όταν βέβαια 
ενισχύσουμε και γιγαντώσουμε στο μυαλό 
μας κάτι που στην πραγματικότητα είναι 
λανθασμένο η κατάσταση δυστυχώς μπορεί 
να ξεφύγει...

Γνωρίζατε ότι...
Το να “νικήσουμε” σε μία αντιπαράθεση 
συνεπάγεται  πλημμύρα ορμονών, 

συμπεριλαμβανομένης της ντοπαμίνης και της 
αδρεναλίνης, στον εγκέφαλό μας, που συμβάλλει στο 
αίσθημα ευχαρίστησης που νιώθουμε και είναι άλλη μία 
απόλαυση! Όμως σε καταστάσεις έντονου στρες το σώμα 
μας απελευθερώνει μια άλλη ορμόνη, την κορτιζόλη, η 
οποία μπορεί να παραβιάσει τις προηγμένες διαδικασίες 
σκέψης, τις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου μας.
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nrg: κομβική συνεργασία με την Μασούτης και 

διεύρυνση του δικτύου incharge με 150 θέσεις φόρτισης

H Madam C.J. Walker έγινε γνωστή ως η πρώτη 
αυτοδημιούργητη γυναίκα εκατομμυριούχος της Αμερικής 
χάρη στη σπιτική σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών για 
μαύρες γυναίκες. Τώρα την βλέπουμε και ως Barbie!

Kόρη πρώην σκλάβων, γεννήθηκε με το όνομα Sarah Breed-
love. Η τεράστια επιχειρηματική επιτυχία της ήρθε, με την 
Walker Manufacturing Co., μια σειρά προϊόντων περιποίησης 
μαλλιών και καλλυντικών σχεδιασμένη για μαύρες γυναίκες. 
Η A’Lelia Bundles, δισέγγονη της Walker και επίσημη 
βιογράφος της, συνεργάστηκε με τον σχεδιαστή της Barbie 
Carlyle Nuera για να βοηθήσει να ζωντανέψει η κούκλα με 
αυθεντικό τρόπο.

Η πρώτη μαύρη γυναίκα 
εκατομμυριούχος των ΗΠΑ

έγινε Barbie

& get
impressedSAY

Η nrg ανακοινώνει τη συνεργασία της με την αλυσίδα σουπερμάρκετ Διαμαντής 

Μασούτης Α.Ε. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, nrg και Μασούτης δημιουργούν 

150 θέσεις φόρτισης σε 70 συνολικά καταστήματα. Μελλοντικά, οι δύο εταιρείες 

σκοπεύουν να αναπτύξουν τη συνεργασία τους, δημιουργώντας επιπλέον θέσεις 

φόρτισης και τοποθέτησης ταχυφορτιστών σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου.

Η nrg, με το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφορτιστών incharge, αποτελεί 

πρωτοπόρο εταιρεία ενέργειας στο χώρο της ηλεκτροκίνησης και της βιώσιμης 

κινητικότητας. Κάνοντας το ταξίδι της ηλεκτροκίνησης πραγματικότητα με το 

incharge, η εταιρεία προχωρά ακόμα πιο δυναμικά στην ταχεία και στρατηγική 

ανάπτυξη του δικτύου της σε κομβικά σημεία διέλευσης και εξυπηρέτησης του 

κοινού.

Πλέον, το δίκτυο της εταιρείας διευρύνεται με την προσθήκη 150 νέων 

σταθμών και μία στρατηγική συνεργασία με την Μασούτης. Οι νέες θέσεις που 

δημιουργούνται σε 70 καταστήματα της αλυσίδας, θα λειτουργούν καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων – δίνοντας την ευκαιρία 

στους πελάτες και κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων να πραγματοποιούν 

φόρτιση κατά τη διάρκεια των αγορών τους.

Ο κ. Αναστάσιος Λωσταράκος, Γενικός Διευθυντής της nrg, δήλωσε: «Είμαστε 

ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη νέα μας συνεργασία με την Μασούτης. Συνεχίζουμε την υλοποίηση 

του αναπτυξιακού μας πλάνου στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, με μια εξαιρετικά σημαντική συνεργασία, αφού η εταιρεία μας 

θα είναι πλέον συνοδοιπόρος στο ταξίδι της πράσινης μετάβασης με ένα από τα πιο αγαπητά brands της χώρας. Από σήμερα, 

οι οδηγοί που έχουν επιλέξει έναν βιώσιμο τρόπο μετακίνησης θα μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους απρόσκοπτα, 

φορτίζοντας παράλληλα το ηλεκτρικό όχημά τους σε έναν από τους σταθμούς φόρτισης της nrg που θα βρουν στα περισσότερα 

μεγάλα καταστήματα Μασούτης».

Ο κ. Θόδωρος Γεροστεργιούδης, Γενικός Διευθυντής της Δ. Μασούτης Α.Ε., δήλωσε: «Η νέα εποχή είναι πλέον εδώ, μία εποχή 

που έχει στο επίκεντρο το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη, μία εποχή που ο καταναλωτής μπορεί να βρει λύσεις και 

δυνατότητες στην Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. που βοηθούν την καθημερινότητα του και ανταποκρίνονται στην περιβαλλοντική 

του ευαισθησία. Ξεκινάμε μία μακροχρόνια συνεργασία με ένα εξαιρετικό συνεργάτη και συντασσόμαστε κι εμείς από την πλευρά 

μας στο όραμα να γίνει η ηλεκτροκίνηση μέρος της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη».

Market Trends 

Θόδωρος Γεροστεργιούδης, Γενικός Διευθυντής της 
Δ. Μασούτης Α.Ε.



Το Μαραθονήσι και οι Μυζήθρες βρίσκονται στη νότια 
πλευρά της Ζακύνθου και μπορεί να φτάσει κανείς ως 
εκεί με σκάφος.

Απέναντι από το 
Κερί, στον κόλπο 
του Λαγανά 
βρίσκεται το 
Μαραθονήσι ή 
αλλιώς το “Νησί 
της χελώνας”, 
λόγω του 
σχήματός του. 
Οι κάτοικοί του 
είναι χελώνες 
Caretta caret-
ta, καθώς το 
νησάκι είναι 
χώρος ωοτοκίας 
τους. Είναι 
καταπράσινο και 
αποτελείται από 
δύο παραλίες με 

γαλαζοπράσινα νερά. Η μία έχει σπηλιές και βότσαλα, 
ενώ η άλλη είναι μεγαλύτερη και έχει άμμο. Ήταν 

Εξωτικές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές 
και ειδυλλιακά τοπία...

Ταξιδεύουμε στο Μαραθονήσι και 

στις Μυζήθρες!

SAY Travellers
to
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κατοικήσιμο μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Το 1972 αναγνωρίστηκε ως ιδιωτική περιουσία, όμως 
απαγορεύτηκε η δόμηση.

Οι Μυζήθρες είναι στην ουσία δύο κωνικοί πανύψηλοι 
και κατάλευκοι βράχοι που βρίσκονται  κάτω από τον 
φάρο του Κεριού. Το όνομά τους το πήραν από το τοπικό 
τυρί, τη μυζήθρα.

Η θέα είναι ονειρική και το σκηνικό επιβλητικό. Επίσης, 
το να απολαμβάνεις το ηλιοβασίλεμα στον φάρο του 
Κεριού είναι μία εμπειρία που αξίζει να ζήσεις!

SAY Travellers
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Δείτε το Μαραθονήσι και τις Μυζήθρες

μέσα από το βίντεο του Travel Diary

και βάλτε τα στη λίστα σας!

https://youtu.be/mD8tc30g9uM
https://www.youtube.com/c/TravelDiarygreece
https://www.youtube.com/channel/UCwdGGmTjlxYSgEDO44vTKPQ


Βραζιλία: χρυσή τύχη!
Γνωρίζουμε πως στην Ελλάδα η νύφη λίγο πριν το 
γάμο παραδοσιακά σημειώνει τις ελεύθερες φίλες της 
στο παπούτσι της. Κάπως έτσι και στη Βραζιλία, η 
μέλλουσα νύφη οφείλει να φροντίσει για τις φίλες 
της. Για αυτό στο στρίφωμα γράφει τα ονόματά τους, 
όπως λέει η γαμήλια παράδοση να τους φέρει «τύχη και 
ευλογία». Εκτός από τις ευχές που συγκεντρώνουν οι 
νύφες στη Βραζιλία, κατά την είσοδό τους στο χώρο της 
δεξίωσης αφήνουν ένα ζευγάρι 
χρυσά παπούτσια, στο οποίο οι 
καλεσμένοι βάζουν χρήματα ή 
άλλα δώρα για το ζευγάρι.

Ιαπωνία: σάκε και τριπλή ευτυχία
Στην Ιαπωνία υπάρχει ένα ξεχωριστό έθιμο που αντέχει 
στο χρόνο και πρωταγωνιστεί στις γαμήλιες τελετές από 
τον 17ο αιώνα. Σύμφωνα με το έθιμο san-san-kudo η 
νύφη και ο γαμπρός πίνουν τρεις γουλιές σάκε από τρεις 
διαφορετικές κούπες. Στη συνέχεια, οι γονείς τους πρέπει 
να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Οι πρώτες τρεις γουλιές 
συμβολίζουν το νέο δεσμό μεταξύ των οικογενειών, οι 
αμέσως επόμενες συμβολίζουν το μίσος, το πάθος και 
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Κάποιες παραδόσεις, ούτε να τις σκεφτείς δε μπορείς! Για αυτό, το starfan.gr 

συγκέντρωσε για εσένα τα ωραιότερα και πιο παράξενα έθιμα γάμου στον κόσμο!

Τα πιο παράξενα έθιμα γάμου 
στον κόσμο

https://starfan.gr/


την άγνοια. Οι τρεις τελευταίες συμβολίζουν την 
απελευθέρωση από τα τρία παραπάνω ψεγάδια.

Κούβα: Χορέψετε-χορέψετε
Στην Κούβα λοιπόν, εκτός από τις ευχές που 
μοιράζονται οι καλεσμένοι στο γαμήλιο πάρτι 
έχουν ακόμη μια υποχρέωση. Εάν χορέψουν με 
τη νύφη, θα πρέπει να καρφιτσώσουν επάνω 
στο νυφικό της χρήματα. Μια παράδοση που 
στηρίζει διαχρονικά τα νέα ζευγάρια στο νέο τους 
ξεκίνημα, αλλά και ένα γαμήλιο έθιμο αρκετά 
κοντινό με τη δική μας παράδοση. Στην Ελλάδα, 
ειδικά τις προηγούμενες δεκαετίες, ήταν αρκετά 
σύνηθες να χορεύει η νύφη και να της γεμίζουν οι 
συγγενείς το νυφικό με χρήματα και κοσμήματα, 
αντί για δώρο γάμου.

Σκωτία: Μαύρο στη νύφη και τον 
γαμπρό
Τι κι αν ακούγεται σαν το χειρότερο εφιάλτη μιας 
νύφης; Σύμφωνα με ένα παλιό έθιμο, συγγενείς 
και φίλοι τη μέρα πριν το γάμο ετοιμάζουν τη 
νύφη και το γαμπρό για τη νέα τους ζωή. Πώς; 
Απλώς τους επιτίθενται με σιρόπι, αλεύρι και 
στάχτη και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς 
και συμβολίζει όλες τις προκλήσεις που θα 
αντιμετωπίσει το ζευγάρι στη ζωή του!

Μαρόκο: 7 ημέρες είναι αρκετές;
Ξεκινώντας με pre-wedding πάρτι, την 
προετοιμασία, αλλά και την ημέρα της γιορτής, 
ένας γάμος στο Μαρόκο κρατάει μέχρι και 7 
ημέρες! Είναι σαν κάποιου είδους φεστιβάλ, 
χάρη στις εντυπωσιακές ενδυμασίες των 
παρευρισκόμενων, την ασταμάτητη μουσική, 

αλλά και το συνεχή χορό με τη νύφη και τον γαμπρό. 
Σαν να μην είναι αρκετά όλα αυτά όμως, απαραίτητο 
για έναν γάμο στο Μαρόκο είναι και μια τελετή 
εξαγνισμού, που πραγματοποιείται σε χαμάμ. Η 
μέλλουσα νύφη, πριν τη γαμήλια τελετή επισκέπτεται 
ένα χαμάμ. Συνοδεύεται από τις φίλες και κάποιους 
συγγενείς και απολαμβάνουν την ημέρα σαν 
πραγματική ιεροτελεστία.

Όπως κι αν φανταζόμαστε τον γάμο των ονείρων 
μας, πάντα υπάρχουν γαμήλια έθιμα και παραδόσεις 
που γίνονται κομμάτι της προετοιμασίας! Μπορεί 
να μην ξέρεις ακόμη πως θα ήθελες να είναι ο 
δικός σου γάμος ακριβώς ή να μην είσαι σίγουρος 
για τις παραδόσεις θα ήθελες να ακολουθήσεις ως 
καλεσμένος. Εάν πάντως ψάχνεις ευχές για γάμο για 
τους γάμους που έχεις να παρευρεθείς ξέρουμε που 
θα βρεις τις πιο ωραίες ευχές!

11

https://starfan.gr/
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Praktiker Hellas: Η καρδιά του σπιτιού μας χτυπάει 

στα Praktiker

Οι ερευνητές από τη Βρετανία υποστηρίζουν ότι τα 
ανθρωποειδή ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικά για να αξιολογηθεί η ψυχική κατάσταση 
των παιδιών. Εντύπωση προκαλεί ότι ένα ρομπότ σε 
αρκετές περιπτώσεις καταφέρνει να φέρει στο φως 
καλύτερα και από τους γονείς ή τους ειδικούς πιθανά 
ψυχολογικά προβλήματα των παιδιών.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, με 
επικεφαλής την τουρκικής καταγωγής καθηγήτρια Χατίς 
Γκουνές, επικεφαλής του Εργαστηρίου Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης και Ρομποτικής, που έκαναν τη σχετική 
ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο στη Νάπολη της Ιταλίας  
μελέτησαν 28 παιδιά οκτώ έως 13 ετών, με τη βοήθεια 
ενός μικρόσωμου ανθρωποειδούς ρομπότ Nao ύψους 
60 εκατοστών. Το ρομπότ έκανε ερωτήσεις από ένα 
ψυχολογικό ερωτηματολόγιο, ώστε να αξιολογηθεί η 

ψυχική υγεία κάθε παιδιού. Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά ήταν πρόθυμα να εκμυστηρευθούν στο 
ρομπότ ακόμη και πράγματα που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν μοιρασθεί με άλλους, ούτε καν στους γονείς τους! Σύμφωνα 
με τους ερευνητές, «εφόσον το ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε ήταν σε μέγεθος παιδιού και καθόλου απειλητικό, τα παιδιά το 
εμπιστεύθηκαν και ένιωσαν ότι δεν θα έχουν πρόβλημα αν μοιραστούν μυστικά μαζί του.

To ρομπότ που εντοπίζει 
τα ψυχολογικά προβλήματα 
των παιδιών

& get
impressedSAY

Η Praktiker Hellas δίνει πνοή στο σπίτι μας με νέες, 

φρέσκιες προτάσεις μέσα από τους νέους καταλόγους 

της. Ιδέες για το φοιτητικό σπίτι, για την ανανέωση 

εσωτερικών χώρων αλλά και οι πιο σύγχρονες 

ηλεκτρικές συσκευές, μας συστήνονται στα ανεπτυγμένα 

και καινοτόμα καταστήματά της. Μαθαίνουμε έξυπνα 

tips με τη βοήθεια ειδικών, ανακαλύπτουμε πράσινες 

επιλογές, επιλέγουμε το ιδανικό στιλ για τον χώρο μας 

και κερδίζουμε δωροεπιταγές μεγάλης αξίας με μια 

βόλτα σήμερα σε ένα από τα 16 καταστήματα της Prak-

tiker ή το praktiker.gr.

Το φθινόπωρο ξεκινά με την επιστροφή στα θρανία για 

μικρούς και μεγάλους. Γονείς και νέοι ψάχνουν τις πιο 

συμφέρουσες προτάσεις και τα SOS για το φοιτητικό 

σπίτι θα τα βρείτε στα Praktiker. Εργονομικές καρέκλες 

γραφείου, πρακτικές βιβλιοθήκες και μοδάτα πουφ, 

με τη σφραγίδα γνωστών σχεδιαστών, φτιάχνουν 

το κατάλληλο φοιτητικό γραφείο, για άνετο και 

ξεκούραστο διάβασμα. Αναπαυτικά στρώματα 

nanobionic, πουπουλένια παπλώματα και βελούδινα 

μαξιλάρια αγκαλιάζουν τα όνειρα μας και υπόσχονται 

ξέγνοιαστους ύπνους.

Μικρό ή μεγάλο σπίτι, οι “μεγάλες” λύσεις από την Praktiker ταυτίζονται πλήρως με τις ανάγκες μας και δημιουργούν τις 

“γωνιές” που θα συντροφεύσουν τα φοιτητικά μας χρόνια, με #FoititikoSpitiEukolaki στα Praktiker. Στο πλαίσιο αυτό και 

ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των νέων, η Praktiker, διοργανώνει Μεγάλο Διαγωνισμό, κάνοντας δώρο σε έναν τυχερό 

το ετήσιο φοιτητικό ενοίκιο. Παράλληλα, προσφέρει μοναδικές δωροεπιταγές αξίας έως και €200, για επόμενες αγορές, 

έως τις 31/10.

Market Trends 
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Η Samsung Electronics Co., Ltd. 
ανακοινώνει την οθόνη Odyssey OLED 
G8 στην IFA 2022 στο Βερολίνο (Όνομα 
μοντέλου: G85SB), μια ακόμα premi-
um προσθήκη στη σειρά Odyssey που 
ενισχύει περαιτέρω την ηγετική θέση 
της σειράς Odyssey στην αγορά. Η 
Odyssey OLED G8 είναι η πρώτη gaming 
οθόνη OLED 34 ιντσών της εταιρείας 
με εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό, 
παρέχοντας απίστευτη φωτεινότητα 
χάρη στο OLED panel με τεχνολογία 
Quantum Dot. Ακόμα, η οθόνη 
εξοπλίζεται με premium χαρακτηριστικά 
gaming, που περιλαμβάνουν τον εξαιρετικά χαμηλό χρόνο απόκρισης στα 0,1 ms και ρυθμό ανανέωσης 
στα 175 Hz.

Η νέα Odyssey OLED G8 34 ιντσών είναι κατασκευασμένη σε εξαιρετικά λεπτό πάχος που φτάνει 
τα 3,9 mm στο λεπτότερο μέρος του – η πιο λεπτή οθόνη στην κατηγορία της – και έχει ένα κομψό, 
μεταλλικό πλαίσιο. Η οθόνη δεν απαιτεί οπίσθιο φωτισμό, ενώ προσφέρει αληθοφανή RGB χρώματα 
και απόλυτο μαύρο για μέγιστη ακρίβεια και φωτεινότητα στην εικόνα, όλα αυτά χωρίς χρωματικό φίλτρο. Ο φωτισμός 
ελέγχεται ανά pixel επιτρέποντας στην οθόνη να αποδώσει μαύρο χρώμα με απίστευτη αναλογία αντίθεσης.

Η ultra-wide QHD Gaming οθόνη (3.440 x 1.440) έχει αναλογία διαστάσεων 21:9 με όγκο χρώματος 100% και χρωματική γκάμα 
DCI-99,3% για απίστευτη ποιότητα γραφικών, ανεξάρτητα από το παιχνίδι που παίζεται. Αυτό, ενισχύεται από αναλογία 
στατικής αντίθεσης 1 εκατομμύριο προς ένα, αναδεικνύοντας ακόμη και τις πιο μικρές λεπτομέρειες στην εικόνα, ενώ 
διαθέτει καμπυλότητα 1800R για τέλεια προβολή.

Δύο παλιές αθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των Αμπελοκήπων, 

στις οποίες για πολλά χρόνια δεν είχε υπάρξει καμία παρέμβαση 

αναβάθμισης, “μεταμορφώνονται” σήμερα σε δύο νέα, σύγχρονα γήπεδα 

μπάσκετ και υποδέχονται τους Αθηναίους, κάθε ηλικίας, που αγαπούν 

την άθληση.
Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος 

«Υιοθέτησε την πόλη σου», προχώρησε στην ανακατασκευή των 

αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται επί της οδού Μηλέων, 

κάνοντας αποδοχή της δωρεάς από τη Novibet και τον Γιάννη 

Αντετοκούνμπο, μέσω της πρωτοβουλίας εταιρικής υπευθυνότητας “Giant 

Heart”.
Τα δύο ανακαινισμένα, ανοιχτά γήπεδα, κοντά στη ΓΑΔΑ, 

αναβαθμίστηκαν λειτουργικά και αισθητικά, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα στους κατοίκους της περιοχής εύκολη και ασφαλή πρόσβαση.

Οι εργασίες ανάπλασης, μεταξύ άλλων, περιλάμβαναν βαφή του δαπέδου, διαγραμμίσεις, αλλαγή των ταμπλό, νέες μπασκέτες, 

βάψιμο των περιμετρικών τοιχίων, καθώς και αναβάθμιση του φωτισμού με νέους προβολείς για την ασφαλή χρήση του γηπέδου 

τις βραδινές ώρες.
Μετά τις τελευταίες παρεμβάσεις, το ένα από τα δύο γήπεδα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί και για το άθλημα του βόλεϊ, καθώς 

έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη υποδομή. Επισημαίνεται ότι ένας ακόμη πολύτιμος χώρος πρασίνου και άθλησης, το ιστορικό πάρκο 

της Κονίστρας στα Πετράλωνα, επανεντάχθηκε με δωρεά της Novibet -τον περασμένο Μάρτιο- στη ζωή των Αθηναίων. Η ανάπλαση 

περιλάμβανε την ανακατασκευή δύο γηπέδων μπάσκετ και ενός γηπέδου τένις -εντός του πάρκου- και υλοποιήθηκε από τον Δήμο 

Αθηναίων, μέσω του προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη σου».

Η Samsung Electronics ανακοινώνει την gaming 
οθόνη  Odyssey OLED G8 στην IFA 2022

Δύο πλήρως ανακαινισμένα γήπεδα μπάσκετ υποδέχονται τους 
Αθηναίους στη γειτονιά των Αμπελοκήπων

Good Νews

Market Trends 
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Φθινοπωρινές βόλτες μαζί. Φουλ 
μπάντες, φουλ φάση. Γιατί η φάση 
συνεχίζεται και μετά τις διακοπές.
ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΕΤΑ – ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ
Σεπτέμβρης, Δυναμικό Τουρ
https://www.youtube.com/
watch?v=Iya9TUiI6IA
Και με νέο τραγούδι που μπορείτε 
να το ακούσετε ΕΔΩ
Στίχοι - Μουσική: Ηλίας 
Παπανικολός
Φωνή: Εισβολέας & Βαγγέλης 
Χατζηγιάννης-Πάνος 
Φραγκιαδάκης (Χατζηφραγκέτα)
Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές 
πλατφόρμες: 
https://orcd.co/qgoev6y

Πολιτιστικός Σεπτέμβριος 2022: Υπό την αιγίδα ΕΟΤ τα 
Φεστιβάλ Γαλατσίου, Κέρκυρας, Χίου

Εισβολέας & Χατζηφραγκέτα: Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 
στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας | Αθήνα

Agenda

Τρεις σημαντικές καλλιτεχνικές διοργανώσεις που 
προωθούν τον πολιτιστικό τουρισμό και τον τουρισμό 
κινήτρων στη χώρα μας θέτει υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.

Πρόκειται για το «Φεστιβάλ 5 ηπείρων» που θα 
πραγματοποιηθεί στο Άλσος Βεΐκου, το  «Διεθνές 
φεστιβάλ πόλης Κέρκυρας» και το «Μεσαιωνικό 
φεστιβάλ Χίου». Οι τρεις εκδηλώσεις στοχεύουν 
αντίστοιχα στην παγκόσμια προβολή του υψηλού 
επίπεδου υπηρεσιών και υποδομών που προσφέρει η 
Αττική, την φιλοξενία της σύγχρονης καλλιτεχνικής 
έκφρασης διεθνώς στην Κέρκυρα αλλά και την 
ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού και της 
αρχιτεκτονικής της Χίου.

1. Ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων 
διοργανώσει το 4ο «Φεστιβάλ 5 Ηπείρων», που 
θα διεξαχθεί από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου 2022 στο 
Άλσος Βείκου Γαλατσίου Αττικής. Θα είναι μία γιορτή γεμάτη ήθη, έθιμα, παραδόσεις, χρώματα, ήχους, γεύσεις και 
κουλτούρες των χωρών όλου του κόσμου. Δρώμενα, εκδηλώσεις και μαγειρικές που αισιοδοξούν να μας ταξιδέψουν 
σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η Είσοδος θα είναι Ελεύθερη για το κοινό, καθώς και η συμμετοχή όλων όσοι θα 
συμμετέχουν.

2. Το «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022-2023», περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις  διεθνούς εμβέλειας, 
οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020,  από το Σεπτέμβριο του 2022 & το 2023, και φιλοδοξεί να 
φέρει την πόλη της Κέρκυρας στο επίκεντρο των πρωτοποριακών ιδεών και των σύγχρονων καλλιτεχνικών τάσεων.

3. Tο «ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΙΟΥ» διοργανώνεται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου   μεταξύ 2-4 Σεπτεμβρίου 2022 
στο κάστρο Χίου & στα Μαστιχοχώρια.

https://www.youtube.com/watch?v=Iya9TUiI6IA
https://www.youtube.com/watch?v=Iya9TUiI6IA
https://www.youtube.com/watch?v=s1WUpwz_42M
https://orcd.co/qgoev6y
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Πλησιάζοντας στη μέση του 21ου αιώνα, η μονομερής 
επαφή με την άγνωστη οντότητα είχε φθάσει 
σε οριακό σημείο, καθώς οι πρώτοι αποδέκτες 
αδυνατούσαν να διαχειριστούν την πλούσια 
εισερχόμενη «Γνώση».

Μια ελίτ οικονομικά ισχυρών ανθρώπων 
στρατολογήθηκε για να επενδύσει στη μελλοντική 
επίτευξη Αμφίδρομης Επικοινωνίας και Επαφής 
με την άγνωστη «Ανώτερη Νόηση». Το πρόγραμμα 
βασίστηκε σε προηγούμενη «Εισερχόμενη Γνώση» 
και συνοψιζόταν στη χρηματοδότηση του γενετικού 
σχεδιασμού και της βιολογικής δημιουργίας, της 
ανατροφής, εκπαίδευσης και υποστήριξης των «16 
Πρώτων». Δεκαέξι χαρισματικών παιδιών που, για τα 
εκατομμύρια των υποστηρικτών τους, θα άλλαζαν 
τις κοινωνικές δομές, αλλά για τους λίγους Γνώστες 
θα ήταν εκείνα που θα επωμίζονταν το ETEREC, 
το σημαντικότερο κομμάτι της μέχρι τότε Γνώσης, 
αφού οι εφαρμογές του θα έφερναν αμετάκλητα 
την ανθρωπότητα μπροστά σε τεράστια διλήμματα 
με απρόβλεπτες συνέπειες και μηδαμινές επιλογές. 
Εξιστόρηση μιας συνωμοσίας που δεν ελέγχεται ούτε 
καν από αυτούς που τη διαχειρίζονται, μοιάζει με 
βιβλική περιγραφή ή αρχαιοελληνική τραγωδία, όπου 
τη μοίρα των πολλών την ορίζουν κάποιοι άρχοντες 
και των αρχόντων κάποιοι άφαντοι Θεοί. Από τις 
εκδόσεις Υδροπλάνο.

Παρόλο που στη διάρκεια του έτους η Γη 
περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο, εμείς δεν 
αισθανόμαστε την κίνηση αυτή αν και κάθε μέρα 
η Γη βρίσκεται σε διαφορετική θέση απ’ αυτή που 
βρισκόταν την προηγούμενη. Έτσι από κάθε νέα 
θέση αντικρίζουμε τον Ήλιο από μια διαφορετική 
γωνία καθώς μετακινείται καθημερινά από 
τη δύση προς την ανατολή. Γι’ αυτό άλλωστε 
βλέπουμε και διαφορετικούς αστερισμούς στις 
διαφορετικές εποχές.

Ο δημοφιλέστερος και πλέον έγκριτος 
εκλαϊκευτής αστρονομίας στην Ελλάδα μάς 
ξεναγεί στον ελληνικό ουρανό ανά εποχή 
εξηγώντας μας και αναλύοντάς μας ποιοι 
αστερισμοί είναι ορατοί ανάλογα με την κάθε 
εποχή, πώς πήρε το όνομά του ο κάθε μήνας του 
έτους και εισάγοντάς μας σε βασικές έννοιες της 
αστρονομίας.

Η έκδοση συμπληρώνεται από πλούσιο 
εικονογραφικό υλικό. Από τις εκδόσεις 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.

Ο ουρανός
της Ελλάδας

Eterec
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quote of the day

“WE RISE BY LIFTING OTHERS”
Robert Ingersoll

tip of the day
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Σήμερα
γιορτάζουν!
Ζαχαρίας, 
Ζαχαρένια, 
Ζαχαρούλα

5 Σεπτεμβρίου
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› International Day of Charity
› National Be Late For 
 Something Day
› National Cheese Pizza Day
› National Labor Day
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