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ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ 
ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;



Great Exhibitions proudly presents “Truly Greece”, a distinct and dynamic exhibition brand,
communicating the modern, friendly and unique profile of leading Greek producers and the rich taste of
their products, in the world market.

T. +30 210 7755080 Ε. info@greatexhibitions.gr www.greatexhibitions.gr

Visit us: Hall 1b | Hall 5a | Hall 5b | Hall 5c | Hall 6c | Hall 7c

http://www.greatexhibitions.gr/
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Φτιάξε καφέ να στα πω...

Καλημέρα αγαπημένοι μου SayYessers!!! Σήμερα (και αύριο) θα μιλήσουμε 
για τους 12 νόμους που πρέπει να υπηρετούμε πιστά ώστε να έρθει ισορροπία 
ανάμεσα στα καρμικά μας χρέη του παρελθόντος και στην αποφυγή 
δημιουργίας νέων.
Η βασική αρχή για το κάρμα είναι να κάνεις το καλό ή το κακό αντίστοιχα 
και αυτό θα σου επιστρέψει. Το κάρμα όμως δεν έχει να κάνει με την 
μοίρα, αντίθετα το κάρμα βασίζεται στις πράξεις (καλές ή κακές) και στις 
σκέψεις (καλές ή κακές). Κάθε άνθρωπος λένε, γεννιέται με χρέη. Αυτά τα 
χρέη αποτελούν το κάρμα της οικογένειάς του, του έθνους του και όλης της 
ανθρωπότητας. Μαζί με αυτά, θα συσσωρεύσει το δικό του προσωπικό κάρμα 
σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και των επόμενων ζωών του, ανάλογα με τις 
σκέψεις του, τα συναισθήματά του και τις πράξεις του.
Ο μόνος τρόπος που έχουμε για να ξεπληρώσουμε τα καρμικά χρέη μας είναι η 
εξιλέωση.
1. Ο Μεγάλος Νόμος
Το γνωρίζουμε επίσης ως νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος. Όποια 
ενέργεια και σκέψεις κάνεις, το σύμπαν στο επιστρέφει, είτε είναι καλό είτε 
κακό. Είναι σαν να σπέρνεις και να θερίζεις. Αν σπείρεις καλοσύνη, θα πάρεις 
την ίδια σε αντάλλαγμα.
2. Ο Νόμος της Δημιουργίας
Η δύναμη να δημιουργήσεις την πραγματικότητά σου βρίσκεται μέσα σου. 
Πρέπει να αναλάβεις δράση και να κάνεις τα πράγματα να συμβούν, αντί να 
περιμένεις να τα κάνουν άλλοι για σένα. Μπορούμε να δούμε παραδείγματα 
ανθρώπων που χρησιμοποίησαν ταλέντα και χαρίσματα για να βοηθήσουν το 
γενικό σύνολο. Έχουν εργαστεί δηλαδή, προς όφελος των άλλων.
3. Ο Νόμος της Ταπεινοφροσύνης
Να είμαστε ταπεινοί, να αποδεχόμαστε και να κατανοούμε ότι η τρέχουσα 
κατάστασή μας προκύπτει από τις προηγούμενες ενέργειές μας. Μπορούμε 
να δούμε ότι οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι είναι ταπεινοί, δυνατοί και 
ευγενικοί ακόμα και αν όταν ξεκίνησαν αντιμετώπισαν και εκείνοι τη σκληρή 
πραγματικότητα της κοινωνίας. Ανεξάρτητα από το πόσες προκλήσεις 
αντιμετωπίζουμε στο δρόμο μας, πάντα είμαστε ικανοί, με ταπεινότητα και 
σκληρή δουλειά, να γράψουμε τη δική μας ιστορία.
4. Ο Νόμος της Ανάπτυξης
Ελέγχουμε τον εαυτό μας και όχι τους άλλους και εστιάζουμε στην προσωπική 
μας ανάπτυξη, καθώς η πραγματική αλλαγή ξεκινά από μέσα μας. Καθώς 
μεγαλώνουμε, αλλάζουμε, εξελισσόμαστε και η πραγματικότητά μας αλλάζει. Η 
ανάπτυξη δεν τελειώνει ποτέ, υπάρχουν πάντα νέα πράγματα που μπορούμε να 
μάθουμε και να ξεκινάμε από την αρχή.
5. Ο Νόμος της Ευθύνης
Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, συμβαίνει εξαιτίας μας και αυτό είναι κάτι που 
πρέπει να το αφομοιώσουμε. Είσαι η επιλογή που κάνεις. Διαχειριζόμαστε τον 
τρόπο που επιλέγουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Είμαστε επίσης υπεύθυνοι για το 
πώς παρουσιάζουμε τον εαυτό μας στους άλλους, πώς επιτρέπουμε στους άλλους 
να μας συμπεριφέρονται και πώς τους συμπεριφερόμαστε εμείς.
6. Ο Νόμος της Σύνδεσης
Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας, όλα συνδέονται. Είναι όλα 
συνδεδεμένα. Οι προηγούμενες ενέργειές μας καθορίζουν ποιοι είμαστε και το 
παρόν μας θα αποφασίσει ποιοι θα είμαστε αύριο. Είμαστε επίσης συνδεδεμένοι 
και με άλλους. Καθώς αγαπάμε και σεβόμαστε τον εαυτό μας, κάνουμε το ίδιο 
και για τους άλλους ανθρώπους.
Tip of the Day: Το σύμπαν έχει καρμική ισορροπία. Την στεναχώρια που σου 
έδωσαν θα την επιστρέψει πίσω σε αυτούς που την προκάλεσαν. Απλά όταν το 
κάνει, δεν θα σε νοιάζει πια. Είπαμε είναι δίκαιο, όχι συνεπές. Η συνέχεια αύριο...

Κλαίρη Στυλιαρά
Chief of SayYessers

claire@sayyescomm.gr

mailto:claire%40sayyescomm.gr?subject=


Στη χώρα μας το ποσοστό των αποφοίτων 
προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης που εργάζονταν το 2018 δεν έφτανε το 
80%, που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ, αλλά μόνο στο 
50,5%. Το ποσοστό εγκατάλειψης στα ΕΠΑΛ είναι σχεδόν 
εφταπλάσιο από το ποσοστό εγκατάλειψης στα Γενικά 
Λύκεια (11% έναντι 1,6%).

Τα παραπάνω στοιχεία συμπεριλαμβάνονται σε μεγάλη 
έρευνα της διαΝΕΟσις, με τίτλο «Η Επαγγελματική 
Εκπαίδευση & Κατάρτιση Στην Ελλάδα». Μια ομάδα 
ερευνητών, υπό τον συντονισμό του καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιλτιάδη Νεκτάριου, εκπόνησε 
μια εκτενή μελέτη για το σύστημα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

Ενδιαφέροντα στοιχεία
☛ Στη Γερμανία κάθε μαθητής ή μαθήτρια της τεχνικής 

εκπαίδευσης κοστίζει 10.800 ετησίως, δηλαδή περίπου 
τα διπλάσια από τον μέσο φοιτητή ή φοιτήτρια της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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Ένας στους τρεις μαθητές επιλέγει 
την Επαγγελματική Εκπαίδευση 
στην Ελλάδα. Μόλις το 23% των 
αποφοίτων έχει βρει δουλειά, 
σε διάστημα έξι μηνών μετά το 
τέλος των σπουδών, ποσοστό που 
αυξάνεται στο 39%, 12 μήνες μετά 
που έχουν ολοκληρώσει και τη 
στρατιωτική τους θητεία.

Επιλέγουν οι νέοι την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση;



☛ Στις χώρες του ΟΟΣΑ, το ποσοστό των νέων ηλικίας 
25-34 που έχουν περάσει από προγράμματα ΕΕΚ και 
εργάζονται φτάνει το 82%. Το ποσοστό συνολικά των 
αποφοίτων προγραμμάτων ΕΕΚ που εργάζονται στην 
ΕΕ το 2018 άγγιζε το 80%.

☛ Στην Ελλάδα το ποσοστό των αποφοίτων 
προγραμμάτων ΕΕΚ που εργάζονταν το 2018 δεν 
έφτανε το 80%, που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ, αλλά 
μόνο στο 50,5%.

Η περίπτωση της Ελλάδας
Η Ελλάδα είναι 24η στην ΕΕ ως προς τις ψηφιακές 
δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και 32η στις 33 
χώρες του ΟΟΣΑ ως προς το ποσοστό συμμετοχής του 
ανθρώπινου δυναμικού σε προγράμματα κατάρτισης. 
Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας παραμένει πολύ 
υψηλό (στο 17,3% το 2019 από 27,5% το 2013 αλλά 
από 7,8% το 2008) ενώ στους νέους η ανεργία (35,2% 
το 2019) είναι υπερδιπλάσια του μέσου όρου της ΕΕ. 
Παρ’ όλα αυτά, σε έρευνα του ΣΕΒ (2020) το 42,6% 
των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να 
καλύψουν κενές θέσεις εργασίας μεσαίου επιπέδου, 
λόγω έλλειψης δεξιοτήτων και προϋπηρεσίας από το 
διαθέσιμο δυναμικό. Την προηγούμενη δεκαετία σχεδόν 
μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι -κυρίως μορφωμένοι 
νέοι- έφυγαν στο εξωτερικό. Η Ελλάδα έχει ένα από 
τα υψηλότερα ποσοστά NEETs, -δηλαδή νέων που 
δεν εργάζονται ούτε εκπαιδεύονται- στην ΕΕ (12,5% 
το 2019). Μολονότι η Ελλάδα είναι κοντά στον μέσο 
όρο της ΕΕ στο ποσοστό πολιτών με τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, είμαστε τελευταίοι στον Ευρωπαϊκό Δείκτη 
Δεξιοτήτων (μαζί με την Ισπανία).

Επιπλέον, η χώρα μας παραδοσιακά επενδύει μικρά ποσά 
για την εκπαίδευση. Το 3,9% του ΑΕΠ που δόθηκε το 
2018 είναι το δεύτερο χαμηλότερο της Ευρωζώνης, και 
κάτω από τον μέσο όρο ολόκληρης της ΕΕ. Τέλος, δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Έλληνες νέοι μειώνονται ολοένα 
και σε αριθμό -την επόμενη εικοσαετία οι μαθητές 
ηλικίας 15-19 που εισέρχονται στη δευτεροβάθμια και 
ανώτερη εκπαίδευση θα μειωθούν κατά 23%.

Μόνο το 37% των μαθητών στα ΕΠΑΛ 
είναι κορίτσια
Οι Έλληνες νέοι δεν προτιμούν την τεχνική εκπαίδευση. 
Το σχολικό έτος 2020-2021 στις δομές ΕΕΚ της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φοίτησαν 116.704 μαθητές. 
Δηλαδή, μόνο 1 στους 3 μαθητές επιλέγουν να πάνε σε 
κάποιο ΕΠΑΛ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση -και μόνο 
το 37% των μαθητών στα ΕΠΑΛ είναι κορίτσια. Από 
όσες και όσους επιλέγουν τεχνική και επαγγελματική 
εκπαίδευση, η συντριπτική πλειοψηφία (93%) επιλέγει 
τα ΕΠΑΛ και τις άλλες δομές ενδοσχολικής κατάρτισης, 
και μόνο το 7% πηγαίνει στα ΕΠΑΣ Μαθητείας. Στην ΕΕ 
συμβαίνει το αντίθετο -εκεί ποσοστό 70% επιλέγουν τη 
μαθητεία. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Σίγουρα είναι και 
θέμα κουλτούρας. Σε έρευνα του Cedefop το 2017, το 
69% των ερωτηθέντων δήλωναν ότι έχουν καλή εικόνα 
για την ανώτερη δευτεροβάθμια ΕΕΚ στην Ελλάδα. Στο 
“Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες” του 2022, στην ερώτηση 
για το αν οι ερωτηθέντες θα προτιμούσαν “ένα πτυχίο 
πανεπιστημίου που οδηγεί σε εργασιακή ανασφάλεια 
και χαμηλές αποδοχές” ή “ένα πτυχίο τεχνικής σχολής με 
εξασφαλισμένη εργασία και υψηλότερες αποδοχές”, μόλις 
18,9% επέλεξαν το πρώτο.
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Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, με μοναδικές 
γιορτινές προσφορές και εκλεκτά single origins. Το αγαπημένο ρόφημα εκατομμυρίων 
ανθρώπων έχει την τιμητική του, γι’ αυτό και τα Καφεκοπτεία Λουμίδη, έχοντας 102 
χρόνια πείρας και τεχνογνωσίας, το γιορτάζουν και προσφέρουν στους λάτρεις του 
καλού καφέ δώρα και προσφορές.

Το Coffee Brew Bar των Καφεκοπτείων Λουμίδη, στην Ομόνοια, γιορτάζει την 
Παγκόσμια Ημέρα Καφέ και προσφέρει 1+1 σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΦΕΔΕΣ του. To 
Σάββατο 1η Οκτωβρίου σας καλούν μαζί με τους coffee lovers φίλους σας για να 
απολαύσετε τα εκλεκτά coffee blends & single origins που θα απογειώσουν την ημέρα 
σας. Ο limited edition καφές φίλτρου Kenya Karindundu με γευστικά στοιχεία από 
δαμάσκηνο, ροδάκινο και ανανά και ο espresso Single Origin El Salvador με ισχυρή 
επίγευση και έντονο άρωμα θα σερβίρονται σε όλους τους λάτρεις στην ίδια τιμή με το 
Ηouse Blend του Coffee Brew Bar από τις 26/09 έως και την 1 η Οκτώβρη.

Όμως, Παγκόσμια Ημέρα Καφέ χωρίς Coffee Shopping δεν γίνεται! Γι’ αυτό, τα 
Καφεκοπτεία Λουμίδη σας κάνουν ΔΩΡΟ* διπλό φλιτζάνι καφέ ή extra προϊόν με τις 
αγορές σας από τα φυσικά καταστήματα ή και το www.kl.gr! Από τους παραγωγούς, 
τους roasters, τους baristi, τους συνεργάτες μέχρι και τους διανομείς, όλη η οικογένεια 
των Καφεκοπτείων Λουμίδη γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ και προσφέρει 
premium καφέδες & μοναδικές εμπειρίες απόλαυσης. *Ισχύει για συγκεκριμένα είδη και 
ποσότητες.

«Ελληνικό Πρωινό»: Ο ξενοδόχοι και το αεροδρόμιο της 
Αθήνας γιόρτασαν τον τουρισμό

Με το σερβίρισμα «Ελληνικού Πρωινού» γιόρτασαν 
την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στο Αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος», η ελληνική ξενοδοχία και ο 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Πρόκειται για τη δράση του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδος, «Ελληνικό Πρωινό» που 
αναδεικνύει τη γαστρονομική ταυτότητα της χώρας. 
Στο πλαίσιο αυτό, το ΞΕΕ σε συνεργασία με τον 
ΔΑΑ και την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής & 
Αργοσαρωνικού πρόσφερε στον χώρο Αναχωρήσεων 
του Αεροδρομίου «Ελληνικό Πρωινό».

Η υφυπουργός Τουρισμού, κ. Σοφία Ζαχαράκη, 
χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία στην  εκδήλωση, 
προάγγελο της αυριανής γιορτής της Παγκόσμιας 
Ημέρας Τουρισμού στο αεροδρόμιο της Αθήνας, σημείωσε ότι: 
«Στηρίζουμε ένθερμα αυτή την προσπάθεια που φέρνει τα ποιοτικά 
ελληνικά προϊόντα στο τραπέζι κάθε ταξιδιώτη! Θερμά συγχαρητήρια 
για την πρωτοβουλία του ΞΕΕ, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
και της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού, με 
επίκεντρο το «Ελληνικό Πρωινό». Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα 
Τουρισμού εστιάζοντας στην ποιότητα των ελληνικών προϊόντων και 
με όχημα την ελληνική γαστρονομία ταξιδεύουμε την εικόνα της χώρας 
μας πιο μακριά! Εστιάζουμε στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη 
βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού και βάζουμε γερές βάσεις για το μέλλον».

Press Room
Travel edition

Καφεκοπτεία Λουμίδη: Γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα 
Καφέ με Specialty Grade Καφέ και γιορτινές προσφορές

Agenda

http://www.kl.gr/
https://youtu.be/hneIQKY9-GY
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Το Μπαλί, που το χαρακτηρίζουν “Νησί των θεών”, έχει 
γίνει o πιο συναρπαστικός προορισμός σε όλο τον κόσμο 
για τους ψηφιακούς νομάδες, καθώς προσφέρει στους 
ταξιδιώτες την ευκαιρία να εξασφαλίσουν βίζα για να 
ζήσουν και να εργαστούν από μέρη που είχαν ονειρευτεί! 
Ο εκπληκτικός προορισμός, ο οποίος φημίζεται για τα 
τοπία, τους ιστορικούς ναούς και τον χαλαρό τρόπο 
ζωής του, έχει εδώ και καιρό προσελκύσει ταξιδιώτες που 
έχουν κουραστεί από τη συμβατική δουλειά γραφείου, 
καλώντας τους να εργάζονται πλέον με θέα εξωτικές 
παραλίες!

Ενώ ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών εργάζεται 
εξ αποστάσεως εδώ και χρόνια, ο αντίκτυπος της 
πανδημίας οδήγησε πολλούς ανθρώπους σε όλο τον 
κόσμο να αμφισβητήσουν τις εργασιακές τους συνήθειες, 
με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του αριθμού 
των ταξιδιωτών που αποφασίζουν να εργαστούν εξ 

Εξωτικά τοπία, 
χρυσαφένια άμμος, 
τιρκουάζ νερά και 
χαμηλό κόστος ζωής... 
Ωραία δεν θα ήταν 
να δουλεύαμε από 
το “Νησί των θεών”;

Το “Νησί των θεών” η νέα πρωτεύουσα 

των ψηφιακών νομάδων

SAY Travellers
to



αποστάσεως. Ευτυχώς για αυτούς τους ταξιδιώτες, η 
αλλαγή έγινε εγκαίρως, καθώς το Μπαλί – ένας από 
τους πιο δημοφιλείς και αναμφισβήτητα πιο όμορφους 
προορισμούς στη Νοτιοανατολική Ασία – άρχισε επίσημα 
να προσφέρει ψηφιακή νομαδική βίζα.

Το νησί -που είναι λίγο μικρότερο από την Κρήτη- 
φιλοδοξεί να γίνει η παγκόσμια πρωτεύουσα των 
ψηφιακών νομάδων. Το θερμό κλίμα και η ιδιαίτερα 
ελκυστική κουλτούρα του συγκαταλέγονται στους λόγους 

που αποτελεί πόλο έλξης για τους ψηφιακούς νομάδες.

Η ειδική βίζα που προβλέπεται για τους ψηφιακούς 
νομάδες έχει αρχική ισχύ 60 ή 180 ημερών. Ωστόσο, όσοι 
επιλέξουν να εισέλθουν με την επιλογή των 60 ημερών 
μπορούν να την παρατείνουν δύο φορές ακόμη, κάθε 
φορά για άλλες 60 ημέρες, δίνοντας ουσιαστικά στους 
ταξιδιώτες συνολικά έξι μήνες για να απολαύσουν την 
εργασία εξ αποστάσεως από το Μπαλί. Η κυβέρνηση της 
Ινδονησίας εξακολουθεί να επεξεργάζεται σχέδια για 
να προσφέρει στους ταξιδιώτες μια ψηφιακή νομαδική 
βίζα μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά η ειδική βίζα που 
έχει προβλεφθεί μέχρι στιγμής είναι η ιδανική λύση για 
όσους αναζητούν σύντομο έως μεσαίο χρόνο εργασίας εξ 
αποστάσεως από... τον παράδεισο.

SAY Travellers
to 9

Η οικονομία του νησιού βασίζεται στον τουρισμό και 
στη γεωργία. Το Μπαλί είναι ο δημοφιλέστερος και πιο 

προσοδοφόρος τουριστικός προορισμός της Ινδονησίας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων είναι 
Ινδουιστές, και αποτελεί εξαίρεση στη Μουσουλμανική 

Ινδονησία. Στο νησί βρίσκονται περισσότεροι
από 100.000 ναοί.

info



Η απάντηση στο 
αιώνιο δίλημμα: 
Αερόβια προπόνηση 
ή προπόνηση με 
βάρη; Ένα ερώτημα 
που απασχολεί 
πολλούς ανθρώπους 
που γυμνάζονται, 
είναι ποιο είδος 
προπόνησης είναι πιο 
αποτελεσματικό για 
την υγεία τους και 
την εικόνα τους!

Αερόβια προπόνηση ή προπόνηση με βάρη;

Αερόβια προπόνηση
Με τον όρο αερόβια άσκηση, εννοούμε στην ουσία κάθε 
είδος άσκησης που περιλαμβάνει κίνηση και προκαλεί 
ενεργοποίηση του καρδιοαναπνευστικού συστήματος. 
Ενδεικτικά παραδείγματα αερόβιας άσκησης είναι το 
κολύμπι, το περπάτημα,το τρέξιμο, οι πολεμικές τέχνες, 
ο χορός και όλα τα αθλήματα που περιλαμβάνουν 
κίνηση...

Προπόνηση με βάρη
Η προπόνηση με βάρη ή γενικά προπόνηση μυϊκής 
ενδυνάμωσης είναι η προπόνηση που επικεντρώνεται 
στο μυοσκελετικό σύστημα.Η προπόνηση μυϊκής 
ενδυνάμωσης μπορεί να γίνει στο γυμναστήριο, 
στο σπίτι και σε εξωτερικό χώρο(εφόσον υπάρχει ο 
κατάλληλος εξοπλισμός)…

Ποιο είδος προπόνησης να επιλέξω 
και γιατί
Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις, είναι να 
επιλέξεις το συνδυασμό και των δύο μορφών 
άσκησης! Η αερόβια άσκηση θα βελτιώσει το 

καρδιοαναπνευστικό σου σύστημα, την φυσική σου 
κατάσταση, θα σε βοηθήσει να κάψεις επιπλέον θερμίδες 
και να έχεις ένα πιο λειτουργικό σώμα...

Από την άλλη η προπόνηση με βάρη, θα σου χαρίσει 
δυνατούς μυς, δυνατά οστά και θα συμβάλλει στο να 
έχεις ένα καλοσχηματισμένο σώμα...

Αλέξανδρος Κουτρομάνος, 
Personal Trainer-
Fitness Consultant

10SAY Fitness
to



11

Το νέο βιώσιμο όραμα της LG, που αποκαλύφθηκε 
πρόσφατα, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη φράση: 
Καλύτερη Ζωή για Όλους. Ενώ η LG έχει δείξει σταθερά 
τη δέσμευσή της να παρέχει καλύτερο τρόπο ζωής στους 
πελάτες μέσω των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 
της, η φράση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τα 
εμπρός για την εταιρεία. Στο εξής, η LG επεκτείνει το πεδίο 
των βιώσιμων πρακτικών της για να δημιουργήσει μια 
καλύτερη ζωή όχι μόνο για τους πελάτες της, αλλά και για 
το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και 
για όλους όσους αποκαλούν αυτόν τον πλανήτη σπίτι.

Όσον αφορά τη βιωσιμότητα, η φράση Καλύτερη Ζωή για 
Όλους περιγράφει τον νέο στόχο της LG, τη δημιουργία 
ενός αναγεννητικού περιβάλλοντος για την μεγαλύτερη 
ευημερία όλων των ζωών με την καθιέρωση μιας κυκλικής 
οικονομίας – ένας όρος που περιγράφει ένα μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης που ελαχιστοποιεί τη 
σπατάλη και την εξόρυξη νέων πόρων.

Φέτος, η LG έχει βελτιώσει περαιτέρω το εκτεταμένο 
πρόγραμμα ESG πρωτοβουλιών στο πρόσφατα 
ανακοινωθέν «BETTER LIFE PLAN 2030». Με το «BET-
TER LIFE PLAN 2030», η LG επιδιώκει μια σειρά από 
πρωτοβουλίες στις ευρείες κατηγορίες «Περιβάλλον» και 
«Κοινωνία».

Μπορείτε να βρείτε το 2021-2022 LG Electronics ESG STORY 
BOOK και FACT BOOK εδώ.

Πλησιάζοντας προς τον χειμώνα και με παρόν το 
ενεργειακό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει 
η Ευρώπη, τζάκια, ξυλόσομπες, ξυλόφουρνοι και 
ξυλολέβητες έχουν την τιμητική τους. Η μεγάλη 
αύξηση της ζήτησης έχει οδηγήσει τις τιμές στα ύψη 
και πολλοί στρέφονται στην παράνομη υλοτομία. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αύξησης της 
ζήτησης και ανόδου των τιμών είναι το Βέλγιο 
και η Ολλανδία, όπου οι τιμές των καυσόξυλων 
διπλασιάστηκαν μέσα στο καλοκαίρι, ενώ στην 
Πολωνία αυξήθηκαν 100% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι για την 
υγεία μας και το περιβάλλον: Ένας μεγάλος κίνδυνος 
είναι οι δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις από πρόχειρες 
ή φορητές κατασκευές για θέρμανση με κάρβουνο 
ή ξύλο. Ένας άλλος αφορά στην επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος, λόγω της αύξησης των επιπέδων 
ρύπων από την καύση ξύλων, άνθρακα, αλλά και 
ακατάλληλων υλικών.

Green News

LG: Η αρχή ενός νέου 

ταξιδιού – Κάνουμε μαζί 

τον κόσμο καλύτερο

Ξύλο: Ο νέος “χρυσός”
της Ευρώπης

https://www.lg.com/global/sustainability-report
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Τα Marks & Spencer παρουσιάζουν τη νέα συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2022 και σας καλούν να ανακαλύψετε εντυπωσιακά 
και ευκολοφόρετα κομμάτια, για να δημιουργήσετε τα πιο άνετα και ταυτόχρονα κομψά στυλ της νέας σεζόν.

Στη νέα συλλογή μπορείτε να βρείτε κομμάτια υψηλής ποιότητας, με κολακευτική εφαρμογή για όλους τους σωματότυπους. 
Από καθημερινά casual street looks μέχρι κομψές, πιο επίσημες εμφανίσεις, η νέα συλλογή διαθέτει όλα τα νέα φθινοπωρινά 
trends που θα απογειώσουν κάθε στυλ.

Μια εποχιακή χρωματική παλέτα από vibrant αποχρώσεις, συμπληρώνεται από ουδέτερους, ζεστούς μελί τόνους και 
μεταλλικές πινελιές. Τα ρομαντικά floral prints γίνονται πιο φθινοπωρινά, με μοτίβα που δημιουργούν αντίθεση και όμορφα 
θηλυκά φινιρίσματα σε πουκάμισα και φορέματα. Πανωφόρια με ανάγλυφη υφή, ζεστά μπλουζάκια με γιακά και μίντι 
φορέματα, μας κάνουν να ανυπομονούμε για τις πιο ψυχρές, φθινοπωρινές μέρες.

Όσο για τα πιο χειμωνιάτικα κομμάτια, τα πλεκτά ρούχα και τα πανωφόρια της συλλογής, προσφέρουν coziness και 
άνεση όλη μέρα. Τα κλασσικά items κάνουν step up με πιο μοντέρνα χαρακτηριστικά, σε faux δερμάτινα σακάκια, tops και 
παντελόνια, δίνοντας τη δυνατότητα για αμέτρητους iconic συνδυασμούς.

Η νέα συλλογή Marks & Spencer AW 2022 είναι 
έτοιμη να απογειώσει κάθε σας φθινοπωρινό look

We love Pets - Νέα τηλεοπτική καμπάνια Pet City

Press Room
Beauty & Fashion edition

Press Room

Μέσα από τη νέα τηλεοπτική καμπάνια, τα Pet City μας συστήνουν ένα κόσμο χαράς και αγάπης για όλα τα ζώα, όπου 
κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μας αλλάζει και αποκτά ουσία μέσα από την σχέση μας με το κατοικίδιό μας.

Η νέα μοντέρνα τηλεοπτική καμπάνια γεμίζει την οθόνη μας με χαρούμενες στιγμές, χαριτωμένες μουσούδες και 
πατούσες, που αφήνουν ένα μοναδικό αποτύπωμα στην καρδιά μας.

Ο κόσμος των Pet City είναι γεμάτος φως, χρώμα, ζωή και πολλή 
αγάπη, μέσα από ανέμελες και αληθινές στιγμές. Μουσούδες 
κολλημένες στο φακό, ουρές μέσα 
στην τρέλα, αποτυπώματα από 
πατούσες και παιχνίδια… παντού! 
Στιγμιότυπα γεμάτα με όλη τη 
χαρά και γλυκιά αναστάτωση που 
προσφέρουν τα κατοικίδια.

Η νέα τηλεοπτική καμπάνια έχει 
την υπογραφή της αία* relate με 
παραγωγή της Magikon.

https://youtu.be/7GPkNv05NxA


Το Ντάμα – Ντάμα (Dama – Dama), γνωστό και ως 
πλατώνι, είναι μηρυκαστικό θηλαστικό της οικογένειας 
των ελαφίδων. Το είδος αυτό είναι ιθαγενές στη δυτική 
Ευρασία, αλλά η σύγχρονη γεωγραφική κατανομή του 
έχει επηρεαστεί από τον ανθρώπινο παράγοντα και 
απαντάται σχεδόν σε όλο τον κόσμο.

Το πλατώνι είναι μεσαίου μεγέθους ελάφι. Το ενήλικο 
αρσενικό έχει βάρος από 45 έως 80 κιλά ενώ το 
αντίστοιχο θηλυκό είναι μικρότερο και το βάρος του 
κυμαίνεται από 35 έως 55 κιλά. Το προσδόκιμο ζωής 
του στο φυσικό του περιβάλλον εκτιμάται στα 15 έτη 
περίπου ενώ σε αιχμαλωσία προσεγγίζει τα 20 χρόνια.
Το πλατώνι ως φυτοφάγο ζώο τρέφεται με χλόη, χόρτα, 
κλαδιά, φύλλα δέντρων και όταν η τροφή δεν επαρκεί με 
φλοιούς από κορμούς δέντρων.

Το χρώμα του τριχώματος του ποικίλει περισσότερο 
από οποιοδήποτε άλλο είδος ελαφιού. Μπορεί να είναι 
λευκό έως και σχεδόν μαύρο. Κατά κανόνα το χρώμα 
του τριχώματος στη ράχη του είναι καστανό με λευκά 
στίγματα και ανοιχτόχρωμη κοιλιά. Τον Σεπτέμβριο το 
τρίχωμά του αλλάζει και σε διάστημα ενός μήνα έχει 
τη χειμερινή όψη που είναι πιο σκούρα. Η εναλλαγή 
του τριχώματος σε ετήσια βάση γίνεται δύο φορές, την 
άνοιξη και το φθινόπωρο.

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που το κάνει να ξεχωρίζει 
από τα υπόλοιπα ελάφια είναι τα κέρατά του που είναι 
παλαμοειδή. Τα αρσενικά πλατώνια μόνο είναι αυτά που 
διαθέτουν κέρατα. Το μήκος τους κυμαίνεται από 50 έως 
70 εκατοστά και διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία του 
ελαφιού. Ο κύκλος απόρριψης και επαναφύτρωσης των 
κέρατων είναι ετήσιος και πραγματοποιείται μεταξύ 
Απριλίου και Ιουνίου. Αμέσως μετά την απόρριψη 
αναπτύσσονται καινούργια κέρατα των οποίων η 
ανάπτυξη ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο. Για κάθε 
χρόνο ηλικίας του ελαφιού αντιστοιχεί και μία μύτη 
στο πλατύτερο τμήμα του κέρατου. Κατά την διάρκεια 
ανάπτυξης του καινούργιου κέρατου, αυτό καλύπτεται 
από ένα μαλακό τριχωτό δέρμα το οποίο απορρίπτεται 
μετά από τρείς μήνες.

Το Ελληνικό κέντρο παρατήρησης επισκέφτηκε το τον 
Άγιο Παντελεήμονα και δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ 
μικρού μήκους για τα ελάφια Ντάμα-Ντάμα και το 
πάρκο του Αγίου Παντελεήμονα.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το βίντεο.
https://youtu.be/hvOexnyoV54
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Στους πρόποδες του Βερμίου, σε απόσταση 3 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του οικισμού του 

Αγ. Δημητρίου Ελλησπόντου Κοζάνης, βρίσκεται το ορεινό πάρκο ελαφιών Αγίου Παντελεήμονα. 

Σε μια οριοθετημένη έκταση, με πλούσια βλάστηση, φιλοξενούνται ελάφια του γένους Ντάμα – Ντάμα.

Γνωρίζοντας τα ελάφια Ντάμα – Ντάμα

http://www.youtube.com/watch?v=hvOexnyoV54


Γλυκό κουταλιού σταφύλι: 
Ας το φτιάξουμε τώρα για να 
το απολαμβάνουμε όλο τον χρόνο!

14

Θα χρειαστούμε:

• 1 κιλό σουλτανίνα
• Μισό κιλό ζάχαρη
• 1 ποτήρι νερό
• 1 κλωναράκι αρμπαρόριζα ή 2 

βανίλιες
• Χυμό από ένα λεμόνι

Πώς γίνεται:

• Πλένουμε καλά το σταφύλι. Ξεχωρίζουμε τις ρώγες και 
τις βάζουμε σε κατσαρόλα με όλα τα υλικά.

• Βράζουμε σε χαμηλή φωτιά στην αρχή για 10 λεπτά 
και στη συνέχεια για 30 λεπτά σε πιο δυνατή φωτιά.

• Προσθέτουμε τον χυμό λεμόνι.
• Αποφεύγουμε το ανακάτεμα του γλυκού αλλά 

ανακινούμε την κατσαρόλα!
• Αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει στην κατσαρόλα και 

το βάζουμε σε αποστειρωμένα βάζα!

Φτιάχνουμε γλυκό σταφύλι
από την Κική Δρίτσα

SAY Pretty Little Things
to

TIP
Mπορούμε να προσθέσουμε στο τέλος αμύγδαλα καβουρντισμένα ή ωμά.
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H Πολιτιστική Εταιρεία Cherry Tree production & creation 
σε συνεργασία με την Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο 
Ρουφ επιβιβάζονται από το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022 
και κάθε Σάββατο στις 11.00 π.μ. στο Θεατρικό Βαγόνι και 
προσκαλούν τους μικρούς θεατές στο παιδικό θεατρικό 
εργαστήριο «Θεατροπαιχνιδίσματα στο μαγικό βαγόνι».

Στον μαγικό χώρο της Αμαξοστοιχίας-Θέατρου ξεκινoύν 
τα ταξίδια στον χρόνο και τη διασκέδαση, στο παιχνίδι και 
τη γνώση. Μέσα από έναν κύκλο εκπαιδευτικού θεατρικού 
εργαστηρίου θα ανακαλύψουμε τους φανταστικούς 
κόσμους της μυθολογίας, της λογοτεχνίας, των λαϊκών 
παραμυθιών, των εθίμων, αλλά και τη σημασία των 
παγκόσμιων ημερών με μηχανοδηγό το θεατρικό παιχνίδι, 
τη δημιουργική γραφή, τα εικαστικά και τη μουσική με 
σκοπό την καλλιέργεια των συναισθημάτων των παιδιών.

Παιδιά από 5-12 ετών κάθε Σάββατο 11.00 π.μ.-13.00 
μ.μ. από τις 8 Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 29 Απριλίου 
2023 θα κάνουν ένα ταξίδι που οι περιπέτειές του θα 
τους γνωρίζουν τις οικογενειακές σχέσεις στη σύγχρονη 
κοινωνία, τη διαφορετικότητα, την αντιμετώπιση του 
σχολικού εκφοβισμού, τις συνέπειες των εξαρτήσεων, 
τη δύναμη της αλήθειας και της αυθεντικότητας, την 
ανακάλυψη των σημαντικών πραγμάτων στη ζωή, την 
ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, την προστασία του 
περιβάλλοντος και πολλά άλλα.

Τα παιδιά ανάλογα με τη θεματολογία θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από το θεατρικό δράμα, τη δημιουργική γραφή, τη 
λογοτεχνία, τη ζωγραφική και τη μουσική να επιμεληθούν το προσωπικό τους έργο με όχημα τη φαντασία τους και τη 
πολύτιμη βοήθεια από την αφηγήτρια – παιδαγωγό Πέγκυ Καραγιάννη. Πληροφορίες – Αιτήσεις Συμμετοχής:

http://www.cherrytree.gr/theatropaixnidismatastomagikovagoni.html

To βιβλίο περιλαμβάνεται στη σειρά 
εικονογραφημένων βιβλίων Μικρή Μυθολογία. 
Αγαπημένοι μύθοι και ήρωες της ελληνικής 
μυθολογίας παρελαύνουν στη Μικρή Μυθολογία, 
των δημιουργών των επιτυχημένων σειρών «Το 
μπλοκάκι ενός UFO» και «Ένα μυστήριο για τον… 
Μπούφο» Γιώργου Κωνσταντινίδη και Σωτήρη 
Μητρούση. Τα μικρά βιβλία της σειράς αυτής 
γνωρίζουν με ευφάνταστο τρόπο στα παιδιά 
την ελληνική μυθολογία. Ηλικία: 2-4, 5. Από τις 
εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ.

“Θεατροπαιχνιδίσματα στο μαγικό βαγόνι”

Αχιλλέας και Έκτορας

Κids’ Room

Food for Thought
kids’ edition

http://www.cherrytree.gr/theatropaixnidismatastomagikovagoni.html
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To Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022, στις 8 μ.μ., θα γίνει 
παρουσίαση του βιβλίου Στο βάθος του αιώνα 
Ένα αφήγημα για την Αθήνα, στο εντευκτήριο του 
περιοδικού Εμβόλιμον (συγκρότημα Πύλος), στα 
Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας. Με τον συγγραφέα Νίκο 
Βατόπουλο συνομιλεί ο ποιητής και διευθυντής του 
περιοδικού Εμβόλιμον Γιώργος Χ. Θεοχάρης. Θα 
ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Μια εναλλακτική θεώρηση 
της Αθήνας των τελευταίων δεκαετιών με στοιχεία 
προσωπικής και αστικής βιογραφίας, χρονικές 
παλινδρομήσεις και μια διάθεση απολογίας από μια 
γενιά που γεφυρώνει δυο αιώνες.

Στις 4 Μαρτίου 2023 η Αμάντα Τένφιορντ έρχεται 
στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Piraeus Club 
Academy για μια φαντασμαγορική εμφάνιση. Στις 
21 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει ο δίσκος της “In 
Hindsight” που θα περιλαμβάνει και το νέο της 
single το οποίο βρέθηκε στην κορυφή της λίστας 
NMF Greece στο Spotify. Πρόκειται για το κομμάτι 
«ΑΜΑΝ», την συνεργασία της με την Ελληνο-
Αμερικανίδα Evangelia. Μείνετε συντονισμένοι 
στο facebook event της συναυλίας.

AMANDA TENFJORD:
4/3 στο Piraeus
Club Academy

Παρουσίαση: Στο βάθοςτου αιώνα - Ένα αφήγημα 
για την Αθήνα

Agenda

http://go.contactpigeon.com/redir/70190962/38857022/
http://go.contactpigeon.com/redir/70190962/38857022/
https://www.facebook.com/events/791741165364134
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Η αδιαφορία ενός κυνικού φιλοσόφου, από τη 
μια πλευρά, και η αδιαλλαξία ενός βαρκάρη, από 
την άλλη, οδηγούν σε μια μεγάλη ανατροπή της 
τάξης των πραγμάτων που επικρατεί επί χιλιάδες 
χρόνια: Πλέον ορισμένοι άνθρωποι μπορούν να 
είναι αιώνιοι. Το πράγμα που φαίνεται ασήμαντο 
γίνεται με τα χρόνια εξαιρετικά σημαντικό. Ο 
κυνικός φιλόσοφος αφυπνίζεται ένα πρωί και βλέπει 
πεντακάθαρα μπροστά του τους κινδύνους, στους 
οποίους έχει μπει η ανθρωπότητα, και από κυνικός 
φιλόσοφος μετατρέπεται σε ένθερμο Έλληνα, που 
νιώθει ως αποστολή του να ξαναφέρει τα πράγματα 
στην προηγούμενη τάξη. Το θέμα, όμως, δεν είναι 
απλό. Διαβάστε τη μάχη που καλείται να δώσει και 
παρακολουθήστε μια εξέλιξη ελληνικής ιστορίας, που 
ενώνει την αρχαιότητα με τη σύγχρονη Ελλάδα. Γιατί 
η Ελλάδα μπορεί να μην υπάρχει ως κράτος, υπάρχει 
όμως ως πολιτική συνιστώσα τόσο στον αλεξανδρινό 
κόσμο όσο και στο Ανατολικό Ρωμαικό Κράτος και 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι εξελίξεις οδηγούν 
στην ελληνική αφύπνιση και στη σημερινή Ελλάδα της 
δημοκρατίας, της προόδου και του πολιτισμού. Από 
τις εκδόσεις ΦΕΡΕΝΙΚΗ.

Στην εποχή του Μεσαίωνα οι λογικοί και 
σώφρονες άνθρωποι των πόλεων στοιβάζαν 
τους ψυχικά διαταραγμένους ή λοξούς σε μεγάλα 
ξύλινα καράβια χωρίς κουπιά και τους άφηναν 
να περιφέρονται ακυβέρνητοι στις θάλασσες.

Οι πρωταγωνιστές των νέων διηγημάτων του 
Ανδρέα Νικολακόπουλου δεν ζουν στο Μεσαίωνα. 
Βρισκόμενοι όμως στη θάλασσα, στα βουνά, σε 
δάση, σε πόλεις, σε τρένα, σε πανεπιστημιακά 
εργαστήρια, ανάμεσα στα σύννεφα, απέκτησαν 
και οι ίδιοι την παλιά εκείνη 
λοξή ματιά. Η διαφορά είναι 
πως δεν φτιάχνονται πια 
μεγάλα ξύλινα 
καράβια. 

Από τις εκδόσεις 
ΙΚΑΡΟΣ.

Σάλτος

Το ξύπνημα
του Μένιππου
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quote of the day

“TO ERR IS HUMAN, TO FORGIVE 
DIVINE”

Alexander Pope

tip of the day
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