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Φτιάξε καφέ 
να στα πω...

Καλημέρα αγαπημένοι μου SayYessers!!!

Ο Dr Steve Maraboli υποστηρίζει πως «η αμφιβολία για τον εαυτό 
μας είναι η άγκυρα που εμποδίζει τα πλοία μας να πλεύσουν» και δε 
θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο σε αυτό.

Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για το αυτοσαμποτάζ, γι’αυτό 
και θέλω τώρα αμέσως που διάβασες το παραπάνω, να μου πεις 
ποια είναι η πρώτη σου αντίδραση; Δώσε ιδιαίτερη προσοχή στον 
εσωτερικό σου διάλογο και παρατήρησε τι σου λέει.  Η άμεση 
απάντησή μας είναι συνήθως σωστή γιατί είναι μια διαισθητική 
παρόρμηση. Εσύ σαμποτάρεις τον εαυτό σου; Αναβάλλεις να 
ξεκινήσεις οτιδήποτε; Θάβεις τα συναισθήματά σου; Φοβάσαι τις 
σκέψεις σου;

Όπως πολλοί άλλοι άνθρωποι, συχνά μιλούσα στον εαυτό μου 
με αρνητικό τρόπο. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός 
ότι όταν ήμουν παιδί, ειδικά στο σχολείο, ήταν της μόδας οι 
τιμωρίες και ο προσβολές από τους ίδιους τους δασκάλους και 
αυτό είχε ως αποτέλεσμα να νιώθω ότι δεν ήμουν αρκετά καλή. 
Ως ενήλικας λοιπόν έχω ηρεμήσει περισσότερο την εσωτερική 
μου φωνή, ακούγοντάς την προσεκτικά αλλά και συγκρατώντας 
την όταν γίνεται “βίαιη” ή άδικη απέναντί μου. Για πολλά χρόνια 
προσπαθούσα να φιμώσω τον εσωτερικό μου επικριτή, αλλά 
αυτός γινόταν όλο και πιο δυνατός. Μόλις στα 30 μου άρχισα να 
καταλαβαίνω και να εκτιμώ τις σκέψεις που μου έρχονταν στο 
μυαλό, αντί να προσπαθώ να τις απωθήσω.

Υπάρχουν δύο είδη εσωτερικής σκέψης: ο κριτικός νους που γεννά τις 
σκέψεις και ο παρατηρητικός νους που τις μαρτυρά.

Το κλειδί είναι να απεμπλακούμε από το κριτικό μυαλό και να 
γίνουμε ο παρατηρητής. Οι σκέψεις μας είναι σαμποτέρ που μας 
πείθουν για την αναξιότητά μας καθώς είναι ο βιολογικός ρόλος του 
μυαλού να αναλύει και να αναζητά την αρνητικότητα (προκατάληψη 
αρνητικότητας).

Tip of the Day: Εκείνος που θέλει να ταρακουνήσει τον κόσμο, ας 
ταρακουνήσει πρώτα τον εαυτό του - Σωκράτης.

Κλαίρη Στυλιαρά
Chief of SayYessers

claire@sayyescomm.gr

mailto:claire%40sayyescomm.gr?subject=


Στόχος η εξοικονόμηση πόρων
Ο βασικός λόγος για τον οποίο αυξάνονται τα σχολεία με 
τετραήμερο πρόγραμμα είναι η ανάγκη εξοικονόμησης πόρων. 
Και γι’ αυτό η μείωση της σχολικής εβδομάδας δεν είναι 
κάτι νέο: Τη δεκαετία του ‘30 οι μαθητές δεν πήγαιναν στο 
σχολείο τρεις μέρες και τη δεκαετία του ‘70, όταν οι τιμές των 
καυσίμων βρίσκονταν στα ύψη, με το τετραήμερο πρόγραμμα 
επιδιώχθηκε η εξοικονόμηση του κόστους των λεωφορείων 
και της ενέργειας. Επιπρόσθετα, το 2008 αρκετά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα υιοθέτησαν αυτό το μοντέλο.

Ο κορονοϊός μας έδωσε 
μαθήματα...
Η πανδημία έφερε νέα δεδομένα 
στον χώρο της εκπαίδευσης. 
Η εκπαιδευτικός Γεωργία Δονούκη 
μίλησε στο Say Yes to the Press για 
την εξ αποστάσεως διδασκαλία: 
“Για τους μαθητές, ειδικότερα 
των τάξεων του Δημοτικού, 
η εξ αποστάσεως 
διδασκαλία ήταν 

μια μεγάλη πρόκληση. 

5της Βένιας Αντωνίου

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών και θα αναφερθούμε σε ένα “πείραμα” 

που αρέσει πολύ στα παιδιά, καθώς μικραίνει τη σχολική τους εβδομάδα!

To πείραμα του τετραήμερου 
σχολείου

Στις ΗΠΑ όλο και περισσότερα σχολεία περνούν στο τετραήμερο πρόγραμμα δίνοντας έτσι... 
ρεπό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μία καθημερινή (την Παρασκευή ή τη Δευτέρα).



Ωστόσο, στην 
πράξη είδαμε ότι 
τα παιδιά μπορούν 
να προσαρμόζονται 
στις νέες συνθήκες 
συχνά πολύ 
ευκολότερα από 
όσο νομίζουμε! Η 
απόσπαση προσοχής 
στην εξ αποστάσεως 
διδασκαλία υπήρξε 
ένας παράγοντας 
που οφείλαμε ως 
εκπαιδευτικοί 
να τον λάβουμε 
σοβαρά υπόψη μας 
και να κάνουμε 
την εκπαιδευτική 
διαδικασία ευχάριστη 
και ενδιαφέρουσα, 
ώστε οι μαθητές 
να είναι ενεργητικά 
παρόντες κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος. Επίσης, τα παιδιά -ακόμα και 
τα μικρής ηλικίας- εξοικειώθηκαν με την τεχνολογία 
και αυτό ήταν ένα μεγάλο συν, καθώς η εκπαίδευση 
πρέπει να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις”. 
Αναφορικά με την τετραήμερη σχολική εβδομάδα 
η Γεωργία Δονούκη δήλωσε: “Σε έρευνες έχουμε δει 
ότι οι μαθητές τείνουν να προτιμούν το σχολικό 
πρόγραμμα των τεσσάρων ημερών, ενώ και 

πολλοί εκπαιδευτικοί το θεωρούν καλύτερο με βασικό 
επιχείρημα πως είναι οι μαθητές αλλά και οι ίδιοι πιο 

ξεκούραστοι και αποδοτικοί. Μάλιστα προτιμούν 
την παράταση του ωραρίου όταν συνεπάγεται 
μείωση κατά μία ημέρα της σχολικής 
εβδομάδας. Μένει να δούμε στην πορεία αν ένα 

τέτοιο σύστημα θα επεκταθεί και αν τελικά θα 
επικρατήσει”.

6

Περισσότερα από 1.600 σχολεία 
σε 24 αμερικανικές πολιτείες, από 
μόλις 257 το 1999, έχουν περάσει 

σε τετραήμερο πρόγραμμα, 
σύμφωνα με μελέτη του 2021.

Ήξερες ότι...



Αξιόπιστο Δίκτυο 
Ύδρευσης

Καθώς η Αττική 
χαρακτηρίζεται από έντονο 
εδαφικό ανάγλυφο, η ΕΥΔΑΠ 
αναγκάζεται να παρέχει νερό 
σε περιοχές με υψόμετρο 
εδάφους από 0 έως και 600 
μέτρα από το επίπεδο της 
θάλασσας. Προκειμένου να 
ελέγχεται καλύτερα η πίεση 
των αγωγών, το δίκτυο 
ύδρευσης παρακολουθείται 
σε 24ωρη βάση από σύστημα 
τηλελέγχου – τηλεχειρισμού 
(SCADA).

Το 2021, για την καλύτερη 
διαχείριση του δικτύου, 
η ΕΥΔΑΠ αντικατέστησε 
υφιστάμενα προβληματικά παροχόμετρα σε 
τροφοδοτικούς αγωγούς του δικτύου και τοποθέτησε νέα, 
ώστε το συνολικό πλήθος αυτών να ανέλθει σε περίπου 
180 καθώς και 25 σταθμούς τηλεμετρίας επιπρόσθετα 
των υφισταμένων, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 
1.475 και τους σταθμούς SCADA στους 104.

Ταυτόχρονα, συνεχίζει την στοχευμένη και τεκμηριωμένη 
αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, 
με ρυθμό αντικατάστασης περίπου 
1,5% του συνολικού δικτύου ανά έτος, 
ακολουθώντας τις παγκόσμιες βέλτιστες 
πρακτικές.

Αντικατάσταση και 
εξυγίανση υφιστάμενων 
αγωγών δικτύων και 
υδροπαροχών ακινήτων

Στο πλαίσιο του επενδυτικού της 
προγράμματος, συνεχίζει την 
τοποθέτηση νέων οικιακών 

υδρομετρητών (smart meters) προς αντικατάσταση 
των υφισταμένων παλαιότερης τεχνολογίας. Μέχρι 
το τέλος του 2021 αντικαταστάθηκαν 1.085 παλαιοί 
υδρομετρητές ειδικών παροχών διατομών 2΄΄ έως 6΄΄, 
με τοποθέτηση αντίστοιχων, σύγχρονης τεχνολογίας 
(smart meters) με ισάριθμα καταγραφικά (dataloggers).

Επιπλέον εγκατέστησε 370 
ηλεκτρονικούς υδρομετρητές στη 
Βαρβάκειο Αγορά και τους γύρω 
δρόμους, με σκοπό την ευκολότερη 
και ακριβέστερη καταμέτρηση της 
κατανάλωσης.

Υπηρεσίες Αποχέτευσης 
της ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ, ως η μεγαλύτερη 
εταιρεία στον ελλαδικό χώρο που 
δραστηριοποιείται στον κύκλο του 
νερού, μεριμνά για τη συλλογή και 
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Η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν τομείς κρίσιμης σημασίας για την εξέλιξη, 

τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη μιας σύγχρονης εταιρείας όπως η ΕΥΔΑΠ. 

Η ορθή διαχείριση των λειτουργιών στηρίζεται στην αξιόπιστη συλλογή και ανάλυση δεδομένων

και αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από την αξιοποίηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Αξιοποίηση της τεχνολογίας 
στα δίκτυα ύδρευσης 
& αποχέτευσης 

Green News
by

Αρχείο ΕΥΔΑΠ - Πιστοποιημένο Εργαστήριο Υδρομετρητών

Αρχείο ΕΥΔΑΠ - Φρεάτιο Υδρομετρητή



επεξεργασία των 
λυμάτων και 
στη συνέχεια 
την επιστροφή 
στο περιβάλλον 
επεξεργασμένου 
νερού, 
απαλλαγμένου 
από το ρυπαντικό 
φορτίο. Κύρια 
δραστηριότητα 
είναι η συνεχής 
παρουσία μας 
στον τομέα αυτό, 

μέσω της υψηλής τεχνογνωσίας και με κύριο στόχο την 
προστασία των φυσικών πόρων, τη χρήση σύγχρονων 
μεθόδων κυκλικής οικονομίας και τη συνεχή αναβάθμιση 
της ποιοτικής ζωής των πολιτών.

Έλεγχος και συντήρηση δικτύου 
αποχέτευσης

Η συντήρηση του δικτύου και η αποκατάσταση των 
βλαβών γίνεται με συνεχείς και άμεσες επεμβάσεις από 
άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και 
τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού που 
εκσυγχρονίζεται συνεχώς.

Η πρόληψη και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
επιτυγχάνεται με:

• χρήση Κινητών Μονάδων 
Τηλεοπτικού Ελέγχου (οχήματα 
Τηλεοπτικής Επιθεώρησης) για 
έλεγχο και εντοπισμό βλαβών

• χρήση βυτιοφόρων οχημάτων 
υψηλής πίεσης και ανακύκλωσης σε 
περίπτωση απόφραξης ή καθαρισμού 
αγωγών

• χρήση No Dig Technology μέσω 
Οχημάτων Τηλεοπτικής Επιθεώρησης 
εξοπλισμένων με ρομποτικά 
μηχανήματα για επισκευή χωρίς 
εκσκαφή

• αποκατάσταση/ανακατασκευή 
τμημάτων αγωγών

• συντήρηση του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
των αντλιοστασίων

και με εκτεταμένη χρήση σύγχρονων 
πληροφοριακών συστημάτων:

• Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Στόλου Οχημάτων Συνεργείων 
Άμεσης Επέμβασης Βλαβών 
(e-TRACK)

•Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων που προκύπτουν 
από τις επεμβάσεις των συνεργείων στην εφαρμογή 
Portal Αποχέτευσης

• Πιλοτική Εφαρμογή on line ενημέρωσης της εφαρμογής 
βλαβών του Portal Αποχέτευσης από στοιχεία πεδίου.

• Αμφίδρομη Διασύνδεση Συστημάτων e-TRACK και 
Portal Αποχέτευσης για άμεση προώθηση σημάτων στα 
οχήματα όλων των Τομέων

• Εισαγωγή, επεξεργασία και ανάλυση χωρικών 
δεδομένων δικτύου σε GIS περιβάλλον

• Παρακολούθηση της λειτουργίας αντλιοστασίων με 
συστήματα Τηλεχειρισμού –Τηλεμετρίας (SCADA), 
που παρακολουθούν, ελέγχουν και εξασφαλίζουν την 
αυτοματοποιημένη λειτουργία των αντλιοστασίων 
μέσω στάθμης λυμάτων

Η επεξεργασία των λυμάτων των περιοχών 
αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ που σήμερα διαθέτουν δίκτυο 
αποχέτευσης, γίνεται στα τρία Κέντρα Επεξεργασίας 
Λυμάτων (ΚΕΛ) στη Μεταμόρφωση Αττικής (ΚΕΛΜ), στη 
νήσο Ψυττάλεια (ΚΕΛΨ) και στο Θριάσιο Πεδίο (ΚΕΛΘ).

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων 
των ΚΕΛ αλλά και περαιτέρω βελτιστοποίησης της 
λειτουργίας τους με ταυτόχρονη συμμόρφωση με τους 

περιβαλλοντικούς όρους, έχουν 
σχεδιαστεί, με στόχο να υλοποιηθούν 
μέσα στην επόμενη πενταετία έργα, 
όπως:

- Βελτίωση αγωγού υπερχείλισης 
στον Ακροκέραμο και διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου (ΚΕΛ 
Ψυττάλειας)

- Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην 
συλλογή και επεξεργασία λιπών και 
ελαίων στην πρωτοβάθμια καθίζηση 
(ΚΕΛ Ψυττάλειας)

- Έργα βελτίωσης των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 
των εγκαταστάσεων στον Χώρο 
Εκκένωσης Βυτιοφόρων (ΚΕΛ 
Μεταμόρφωσης)

- Έργα ενεργειακής αξιοποίησης 
του παραγόμενου βιοαερίου (ΚΕΛ 
Μεταμόρφωσης)

Επιπλέον, συνεχίζεται η κατασκευή 
των έργων αποχέτευσης Ανατολικής 
Αττικής. Ο σχεδιασμός για τα 
έργα αυτά στοχεύει, εκτός από 
την ολοκληρωμένη διαχείριση 
των λυμάτων της περιοχής, 
στην επαναχρησιμοποίηση των 
επεξεργασμένων εκροών για 
τη διασφάλιση του μέγιστου 
περιβαλλοντικού οφέλους.

8Green News
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Αρχείο ΕΥΔΑΠ - Πιστοποιημένο 

Εργαστήριο Υδρομετρητών

Αρχείο ΕΥΔΑΠ - Σύστημα Φρεατίων 
Υδρομετρητών Νέου Τύπου
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TÜV AUSTRIA Hellas: Κορύφωση εορτασμών για τα 

150 χρόνια του TÜV AUSTRIA Group

Press Room

Tο βίντεο της καμπάνιας του ΕΟΤ Visit 
Greece «Greece DOES have a Winter» 
είναι υποψήφιο για το βραβείο World’s 
Best Tourism Film στα CIFFT «Peo-
ple’s Choice» Award 2022! Ο γενικός 
γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης 
Φραγκάκης αναφέρει: «Είναι η πρώτη 
φορά που έγινε μια τέτοια προσπάθεια 
προώθησης επικεντρωμένη στον 
χειμερινό τουρισμό. Βασικός μας 
στόχος ήταν να ξεκινήσει να μπαίνει 
η Ελλάδα στο φάσμα των χειμερινών 
προορισμών της Ευρώπης. Θέλαμε 
να δείξουμε ότι η Ελλάδα μας έχει 
ΚΑΙ χειμώνα και αξίζει να ταξιδέψει 
κανείς εδώ για να ζήσει την εμπειρία». 
Μπορείτε να ψηφίσετε το βίντεο του 
Visit Greece μέχρι την Πέμπτη 20/10, 
πατώντας εδώ.

«Greece DOES have a Winter»: 
Το υποψήφιο για διεθνές βραβείο βίντεο 
της καμπάνιας του ΕΟΤ Visit Greece

& get
impressedSAY

Η TÜV AUSTRIA Hellas με το βλέμμα 

στραμμένο στο μέλλον, συνεχίζει τους 

εορτασμούς για τα 150 χρόνια από 

την ίδρυση του TÜV AUSTRIA Group. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Chief Execu-

tive Officer του TÜV AUSTRIA Group, 

Dr. Stefan Haas, επισκέφθηκε τα νέα 

σύγχρονα γραφεία της εταιρείας, 

σηματοδοτώντας την επόμενη μέρα 

της δυναμικής δραστηριοποίησής της 

στη χώρα μας, ενώ ο περασμένος μήνας 

ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση 

μιας μεγάλης εκδήλωσης για 

όλους εκείνους που αποτελούν την 

πραγματική δύναμη της TÜV AUSTRIA 

Hellas-τους ανθρώπους της.

Συγκεκριμένα, κατά τη διήμερη παραμονή του στην Ελλάδα, ο Dr. Stefan Haas ξεναγήθηκε στα πρόσφατα πλήρως 

ανακαινισμένα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα. Παράλληλα, συνομίλησε με κορυφαία στελέχη της ελληνικής 

θυγατρικής, σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην περαιτέρω εξέλιξή της αλλά και θέματα που φέρνουν στο προσκήνιο 

τη σημασία της ασφάλειας και των τεχνικών ελέγχων στην βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, καθορίζοντας 

το μέλλον στον κλάδο. Σε θερμό κλίμα και με «κοινό τόπο» την καινοτομία παρουσιάστηκε, το εμπλουτισμένο και 

πραγματικά πρωτοποριακό χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της TÜV AUSTRIA Hellas, οι νέες τάσεις για την Πιστοποίηση και 

η ανάπτυξη καινοτόμων ιδιωτικών σχημάτων, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας, για την ανάπτυξη του 

Ομίλου στα θέματα της πιστοποίησης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των εορτασμών, η εταιρεία αναγνωρίζοντας τους ανθρώπους της ως το σημαντικότερο 

κεφάλαιο για την επιτυχημένη της διαδρομή αλλά και το κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξή της, τίμησε τους 200 

και πλέον μόνιμης απασχόλησης εργαζομένους της σε Ελλάδα και Κύπρο, μέσα από εκδηλώσεις χαράς και κεφιού που 

διοργανώθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη και Κύπρο.

Τα ανανεωμένα γραφεία της TÜV AUSTRIA Hellas.

https://www.cifft.com/film/greece-does-have-a-winter/
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Η Barbie στο διάστημα
Claire's Sparkling Room

Όταν η Ιταλίδα αστροναύτης έφυγε για τον Διεθνή 
Διαστημικό Σταθμό τον Απρίλιο μαζί με την υπόλοιπη 
αποστολή, πήρε μαζί της την «Samantha», τη δική της 
Barbie, και εκτοξεύθηκε από τη Γη με το διαστημόπλοιο 
SpaceX Crew Dragon.

Παρά την απαιτητική αποστολή επιστημονικών 
πειραμάτων και επισκευών που την έκανε την πρώτη 
γυναίκα αστροναύτη της ESA που πραγματοποίησε έναν 
«διαστημικό περίπατο» (ή EVA) – καθώς και την πρώτη 
Ευρωπαία επικεφαλής του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού 
– η Samantha «έκλεψε» χρόνο και απάντησε ερωτήσεις 
κοριτσιών για το διάστημα παρέα με την Barbie της.

Ο Josef Aschbacher, Γενικός Διευθυντής ESA, τόνισε: 
«Η αστροναύτης του ESA Samantha Cristoforetti έχει 
μια υπέροχη αποστολή, δημιουργεί επιτεύγματα για 
την Επιστήμη, τη Μηχανική και την Εκπαίδευση. 

Αυτό συνδράμει στην ανάπτυξη των μελλοντικών 
αποστολών μας στο ηλιακό σύστημα. Όπως για όλους 
τους αστροναύτες του ESA, είμαι πολύ περήφανος για 
τα επιτεύγματά της και, όταν αυτά υπογραμμίζουν 
ότι οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν ισότιμο ρόλο στην 
εξερεύνηση του διαστήματος, αυτό αποτελεί μια ακόμη 
θετική πτυχή της αποστολής Minerva του ESA».

Το Inspiring Girls, μια διεθνής φιλανθρωπική οργάνωση 
που ιδρύθηκε από τη Miriam González Durántez, επέλεξε 
πέντε παιδιά από όλη την Ευρώπη για να κάνουν 
ερωτήσεις στην διάσημη πολύγλωσση αστροναύτη. 
Τα κορίτσια επιλέχθηκαν με βάση τις ερωτήσεις και 
τα ενδιαφέροντά τους και μέσω της συνεργασίας της 
φιλανθρωπικής οργάνωσης με το Barbie Dream Gap Proj-
ect, όπου έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με γυναικεία 
πρότυπα και να μάθουν περισσότερα για την εξερεύνηση 

Η αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και η πρώτη Ευρωπαία γυναίκα 
επικεφαλής του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), Samantha Cristoforetti, εμφανίζεται 
με την Barbie της στον ISS, ως μέρος της κοινής αποστολής της Barbie και του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος (ESA) να εμπνεύσουν τα κορίτσια να ακολουθήσουν καριέρες
στις Επιστήμες της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών.
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του διαστήματος. 
Οι ερωτήσεις 
καταγράφηκαν από 
κορίτσια που ζούσαν 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
τη Γαλλία, την Ισπανία, 
την Ελβετία και την 
Ιταλία.

Η Miriam González 
Durántez αναφέρει: 
«Στον οργανισμό 
Inspiring Girls Interna-
tional, συνδέουμε τα 
κορίτσια με γυναίκες 
πρότυπα, με στόχο να 
τους δείξουμε όλες 
τις ευκαιρίες που 
έχουν στη ζωή τους και να ενδυναμώσουμε 
να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Είμαστε περήφανοι 
και ενθουσιασμένοι που δίνουμε στα κορίτσια αυτή τη 
φανταστική ευκαιρία να κάνουν απευθείας ερωτήσεις στη 
Samantha Cristoforetti σχετικά με το ρόλο της στον Διεθνή 
Διαστημικό Σταθμό. Αυτή η συνεργασία θα εμπνεύσει και 
θα βοηθήσει τα κορίτσια να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες, 
να εξετάσουν μια καριέρα στις STEM Επιστήμες και να 
έχουν φιλοδοξίες για το μέλλον».

Η Barbie έχει μακροχρόνια συνεργασία με τον ESA, 
εμπνέοντας όλα τα κορίτσια του κόσμου να διακρίνουν 
στον τομέα Επιστημών STEM μια πιθανή καριέρα. Η 
Barbie τίμησε για πρώτη φορά την Samantha Cristo-
foretti με μοναδική κούκλα τον Μάρτιο του 2019 και 
στη συνέχεια τον Οκτώβριο του 2021 διατέθηκε στην 
αγορά μια έκδοση της κούκλας ώστε οι θαυμαστές της 
να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τη δική τους 
κούκλα Samantha Cristoforetti. Μέρος των εσόδων από τις 
πωλήσεις διατέθηκε στην υποστήριξη της φιλανθρωπικής 
οργάνωσης Women in Aerospace Europe.

Η Lisa McKnight, EVP & Global Head of Barbie, δήλωσε: 
«Ο σκοπός της Barbie να υπενθυμίζει στα κορίτσια 
ότι μπορούν να γίνουν ό,τι ονειρεύονται πρεσβεύει 
κάθε ενέργεια που κάνουμε και συμπεριλαμβάνεται η 
αφοσίωσή μας να εξαλείψουμε το Dream Gap. Μέσα από τη 
συνεργασία μας με την Samantha Cristoforetti, τον ESA και 
τον οργανισμό Inspiring Girls, μπορούμε να απευθυνθούμε 
στα κορίτσια και να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον τους 
να κυνηγήσουν μια καριέρα στις STEM Επιστήμες όταν 
μεγαλώσουν, ισοσταθμίζοντας τους όρους παιχνιδιού για 
τα κορίτσια σε όλον τον κόσμο».

Η αεροπόρος, μηχανικός και αστροναύτης Samantha αφού 
ολοκληρωθεί η αποστολή Minerva θα ξεκινήσει σύντομα 
την προσεδάφιση στη Γη. Μόλις επιστρέψει, η κούκλα

Barbie που τη συνόδευσε σε αυτό το διαστημικό ταξίδι, θα 
παρουσιαστεί στα κεντρικά γραφεία του ESA. Παράλληλα, 
θα κυκλοφορήσει ένα ειδικό επεισόδιο Barbie Vlogger στο 
δημοφιλές κανάλι της Barbie στο YouTube, προσεγγίζοντας 
και άλλους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, προβάλλοντας 
περισσότερες πληροφορίες για τις επιστήμες STEM.

FYI:
1) Έρευνες δείχνουν ότι ξεκινώντας από την ηλικία των 

πέντε, πολλά κορίτσια αρχίζουν να αναπτύσσουν την 
πεποίθηση ότι δεν είναι τόσο έξυπνα και ικανά όσο τα 
αγόρια. Σταματούν να πιστεύουν ότι το φύλο τους 
μπορεί να γίνει ό,τι ονειρεύεται. Αυτό το φαινόμενο 
ονομάζεται «Dream Gap» και θέλοντας να το εξαλείψει, 
η Barbie ξεκίνησε το Dream Gap Project το 2018 – μια 
παγκόσμια πρωτοβουλία που παρέχει στα κορίτσια 
τους πόρους και την υποστήριξη που χρειάζονται για να 
συνεχίσουν να πιστεύουν στον εαυτό τους.

2) Η κούκλα Barbie της Samantha Cristoforetti 
αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος (ESA) με σκοπό την ενίσχυση 
του ενδιαφέροντος των παιδιών για την επιστήμη του 
διαστήματος. Ο ESA δεν συμμετέχει στην κατασκευή 
και στο εμπορικό σήμα του προϊόντος. Ούτε ο ESA, ούτε 
η αστροναύτης έχουν δικαιώματα από τις πωλήσεις του 
προϊόντος.

3) Το ταξίδι της Samantha στο διάστημα μαζί με την 
κούκλα της είναι το δεύτερο στο οποίο συμμετέχει 
μια κούκλα Barbie στον ISS. Τον Μάρτιο του 2022, σε 
συνεργασία με το Εθνικό Εργαστήριο ISS στο Mission 
DreamStar, η Mattel έστειλε δύο Barbie κούκλες στο 
διάστημα. Οι κούκλες συμμετείχαν σε μια ξενάγηση 
στον ISS, η οποία παρουσίαζε τον θόλο, τη μονάδα 
παρατήρησης του ISS, τον κήπο Veggie και το 
Εργαστήριο Κατάψυξης Minus Eighty-Degree (Melfi), 
μαζί με μια εισαγωγή στα ρομπότ ελεύθερης πτήσης του 
ISS, τους Astrobees.

4) Η πρώτη Barbie αστροναύτης εμφανίστηκε το 1965. Η 
Barbie ήταν αστροφυσικός, διαστημικός επιστήμονας 
και αστροναύτης, και έχει δημιουργήσει κούκλες που 
μοιάζουν με γυναίκες πρότυπα της πραγματικής ζωής, 
όπως οι αστροναύτες Sally Ride από τις ΗΠΑ, Anna Kiki-
na από τη Ρωσία και η Samantha Cristoforetti του ESA.
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Ψωριασική Νόσος: Ψωρίαση & 

Ψωριασική Αρθρίτιδα - Μια διπλή 

και απρόβλεπτη πάθηση

H Ψωριασική Αρθρίτιδα είναι ένας τύπος αρθρίτιδαs που 
προκαλεί πόνο, οίδημα και δυσκαμψία στις αρθρώσεις 
σε άτομα με Ψωρίαση. Η Ψωριασική Αρθρίτιδα 
σήμερα θεωρείται μια χρόνια ετερογενής/πολύπλευρη 
Φλεγμονώδης Συστηματική νόσος, με Ανοσολογικό 
υπόβαθρο. Η συχνότητα με την οποία προσβάλλει τον 
πληθυσμό η ψωρίαση - και η ψωριασική αρθρίτιδα 
κυμαίνεται από 0.1%–1.0%. Τα ποσοστά ποικίλουν στις 
διάφορες χώρες. Η ηλικία αιχμής έναρξης είναι 35 - 50 ετών.

Οι επιπτώσεις της Ψ.Α. είναι σημαντικές:

1. Λειτουργική ανεπάρκεια
2. Μειωμένη ποιότητα ζωής
3. Μακροχρόνια ανικανότητα προς εργασία
4. Θνησιμότητα
5. Η οικονομική επιβάρυνση της Ψ.Α. είναι αξιοσημείωτη.

Το 10% έως 30% με Ψωρίαση θα μεταπέσουν σε Ψ.Α. 
ενώ στο 70% η Αρθρίτιδα ακολουθεί την εμφάνιση της 
Ψωρίασης. Η οριστικοποίηση της διάγνωσης μπορεί να 
είναι δυσχερής έως και αδύνατη.

Η Ψωριασική Αρθρίτιδα είναι μια Φλεγμονώδης/δυνητικά 
Παραμορφωτική Αρθρίτιδα, που αναπτύσσεται σε 
ασθενείς με Ψωρίαση. Προσβάλλει: την ΣΣ, τις περιφερικές 
αρθρώσεις, και τα τενοντοθυλακικά / συνδεσμικά 
στοιχεία των αρθρώσεων στις καταφύσεις τους.

Παθογένεια της νόσου
Σ’ αυτήν εμπλέκονται πολύπλοκοι και ποικίλοι παράγοντες 
(Κυτταροκίνες κ.ά), τους οποίους εκμεταλλευόμαστε και 
έχουν δημιουργηθεί πολλαπλά φαρμακευτικά σκευάσματα 
με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Η Ψωρίαση είναι μία χρόνια νόσος του δέρματος που προκαλεί ερυθρές πλάκες, που συχνά καλύπτονται 

με λευκά ή ασημί λέπια.

SAY your Health
to

Ελένη Κομνηνού, Ειδική Ρευματολόγος/ 

Επιστημονικά Υπεύθυνη Ρευματολογικού 

Τμήματος Metropolitan General/ 
Διευθύντρια Κλινικής “Αυτοάνοσων 

Ρευματικών Νοσημάτωνˮ 
Metropolitan General
Υπεύθυνη Τμήματος “Αυτοάνοσων 

Ρευματικών Νοσημάτων και Κύησηςˮ 

ΜΗΤΕΡΑ
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Έχουν αναγνωριστεί διάφοροι παράγοντες που 
προβλέπουν την εξέλιξη της Ψ.Α., μεταξύ αυτών 
κλινικοί και εργαστηριακοί παράγοντες που θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη από τους κλινικούς ιατρούς 
προκειμένου να αναγνωριστούν οι ασθενείς που 
διατρέχουν κίνδυνο και να εφαρμοστεί μια ορθολογική 
προσέγγιση στη θεραπεία.

Δείκτες πρόβλεψης της πορείας εξέλιξης της Ψ.Α.

1. Υψηλός αριθμός προηγούμενων φαρμακευτικών 
αγωγών (≥2) που περιλαμβάνουν MTX, DMARD και 
κορτικοστεροειδή

2. Βαριά μορφή νόσου

3. Υψηλός αριθμός προσβεβλημένων αρθρώσεων (≥5)

4. Υψηλός αριθμός αρθρώσεων με εξίδρωμα (≥5)

5. Μεγάλη διάρκεια ΨΑ (≥1 έτος)

6. Πολυαρθρική εκδήλωση

7. Παρουσία δακτυλίτιδας, Ονυχολυσίας κ.ά.

Θεραπεία
Οι Θεραπευτικές Προσεγγίσεις βασίζονται στην 
Παθογένεια της νόσου. Έτσι το θεραπευτικό τοπίο της 
Ψωριασικής Αρθρίτιδας άλλαξε δραματικά.

Στόχοι της θεραπείας:
Για κάθε ασθενή, η κάθε εκδήλωση υπαγορεύει την 
θεραπευτική απόφαση. Η κλινική αντιμετώπιση της 
ψωριασικής αρθρίτιδας πρέπει να στοχεύει στην κάλυψη 
των διαφορετικών κλινικών εκδηλώσεων της νόσου.

Οι συνvοσηρότητες (μεταβολικές και ψυχολογικές) 
επηρεάζουν σημαντικά την υγεία και την ποιότητα ζωής 
του ασθενούς.

Συμπερασματικά
Η σημασία που έχει η ποιότητα ζωής γίνεται προφανής, 
εάν ληφθούν υπόψη οι οδηγίες εκτίμησης της βαρύτητας 
της ψωρίασης και της αποτελεσματικής θεραπείας.

Υπάρχει ιδανική θεραπεία;
Η απάντηση είναι: Υπάρχει πολλή δουλειά ακόμη να 
γίνει από τη θεραπευτική κοινότητα. Τα αποτελέσματα 
όμως, μέχρι τώρα, είναι άκρως ενθαρρυντικά!

SAY your Health
to
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FIX Hellas και ΑΚΤΟ έδωσαν νέα πνοή και χρώμα στο 

πάρκο «Περιβολάκι Εθνικής Αντίστασης» στο Κουκάκι!

Το αστυνομικό θρίλερ «Σώσε με», σε εκτέλεση 
παραγωγής των Antenna Studios, αναμένεται 
να ξεκινήσει να προβάλλεται τον Δεκέμβριο 
του 2022 αποκλειστικά στη streaming 
πλατφόρμα ΑΝΤ1+, εμπλουτίζοντας τις 
κορυφαίες ελληνικές παραγωγές της 
συλλογής των ΑΝΤ1+ Originals.
Τα γυρίσματα της σειράς ολοκληρώθηκαν 
πρόσφατα και η πολυαναμενόμενη 
τηλεοπτική μεταφορά του best seller 
μυθιστορήματος του Δημήτρη Σίμου, που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 
έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των 
αναγνωστών που μαγνητίστηκαν από την 
πλοκή του βιβλίου.
Τη νέα σειρά περιμένουν με ανυπομονησία και οι λάτρεις των σειρών θρίλερ, που συχνά λείπουν από την ελληνική 
μυθοπλασία.
Σκηνοθέτης της σειράς είναι ο Πιέρρος Ανδρακάκος, ενώ το σενάριο υπογράφει o Δημήτρης Σίμος, ο Πιέρρος Ανδρακάκος 
και ο Βαγγέλης Νάσης. Η αγωνία της σκοτεινής ιστορίας του Δημήτρη Σίμου εκτοξεύεται από τις καθηλωτικές ερμηνείες 
των πρωταγωνιστών.
Δείτε το teaser video στο YouTube του ΑΝΤ1+.

Το αστυνομικό θρίλερ «Σώσε με» έρχεται στο ΑΝΤ1+

Με στόχο τη στήριξη της νέας γενιάς σπουδαστών, 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία ακόμη μία συνεργασία της FIX Hel-

las με τον ΑΚΤΟ, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας που 

διατηρεί η Ολυμπιακή Ζυθοποιία με τον εκπαιδευτικό όμιλο.

Οι φοιτητές του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Τέχνης, 

Design & Media στην Ελλάδα κλήθηκαν να φιλοτεχνήσουν 

τα δύο μικρά κτίρια που βρίσκονται στο πάρκο Περιβολάκι, 

αντλώντας έμπνευση από τη γειτονιά στο Κουκάκι, και την 

πλούσια καλλιτεχνική παράδοση της χώρας μας, με έναυσμα 

το ιστορικό ζυθοποιείο της FIX στη Λεωφ. Συγγρού, χώρο στον 

οποίο στεγάζεται πλέον το ΕΜΣΤ.

H FIX Hellas, στο πλαίσιο του εντατικού της προγράμματος 

για πιο πράσινες και καθαρές γειτονιές, εστίασε φέτος στο 

Κουκάκι, ακόμη μια γειτονιά που συνδέεται στρατηγικά με την ιστορία της, αποτελώντας παράλληλα πόλο έλξης μικρών και 

μεγάλων, που σφύζει από ζωή! Η γειτονιά αυτή, αποκτά πλέον ένα σύγχρονο διαδραστικό αστικό πάρκο και έναν πολύτιμο 

για τους πολίτες δημόσιο χώρο, που αποτελεί τον κατάλληλο προορισμό για περίπατο, άθληση, χαλάρωση και ψυχαγωγία.

Το πάρκο «Περιβολάκι Εθνικής Αντίστασης» είναι το δεύτερο πάρκο που αναμορφώνεται από τον Δήμο Αθηναίων, με την 

υποστήριξη της Ολυμπιακή Ζυθοποιίας και της FIX Hellas, καθώς προηγήθηκε πέρσι η ριζική ανανέωση του πάρκου ΦΙΞ στα 

Πατήσια.

Στο πλαίσιο της σύμπραξης του Δήμου Αθηναίων και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, 

σπουδαστές του ΑΚΤΟ, υπό την έμπειρη καθοδήγηση των καθηγητών τους και καταξιωμένων 

εικαστικών, Δημήτρη Τάταρη και Αχιλλέα Πιστώνη, κλήθηκαν να φιλοτεχνήσουν τα δύο 

μικρά κτίρια που βρίσκονται στον χώρο.

Good Νews

Showtime

https://youtu.be/nTRRj4ieu2Y
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Η Wolt Market ανακοινώνει ότι έχει προχωρήσει σε 
μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, 
από την 1 η Οκτωβρίου. Η ενέργεια αφορά σε 1.500 
κωδικούς προϊόντων όπως γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, 
φρούτα, λαχανικά, απορρυπαντικά, καθώς κι άλλες 
κατηγορίες προϊόντων, σε όλα τα καταστήματα Wolt 
Market σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

«Στόχος μας είναι τα καταστήματα Wolt Market να 
είναι ο εβδομαδιαίος προορισμός αγορών, για όλα όσα 
χρειάζονται οι Έλληνες καταναλωτές. Αποφασίσαμε 
να προχωρήσουμε σε μειώσεις τιμών προκειμένου 
να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα αγαπημένα 
τους προϊόντα πιο οικονομικά, κόντρα στο κύμα 
ανατιμήσεων στην ευρύτερη αγορά. Είμαστε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι που οι Έλληνες καταναλωτές έχουν 
αγκαλιάσει ήδη την συγκεκριμένη ενέργεια» δήλωσε 
ο Αθανάσιος Μπιλάλης, Γενικός Διευθυντής της Wolt 
Market για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Η Wolt Market διαθέτει στην Ελλάδα ένα δίκτυο 10 
καταστημάτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Ο Γρηγόρης καλωσορίζει το φθινόπωρο με νέες 
και μοναδικά γευστικές προτάσεις. Δύο ζουμερά 
burger και ένα απολαυστικό hot dog, είναι τα Nέα 
του Γρηγόρη, που… μόλις έφτασαν!

Με πρωταγωνιστές το χειροποίητο μπιφτέκι 
και το αφράτο μπριός ψωμάκι το Cheeseburger 
& το BBQ Burger, υπόσχονται να ενθουσιάσουν 
ακόμα και τους πιο απαιτητικούς burger lovers.  
Όσο για το Hot Dog, με το μαλακό ψωμάκι, το 
λουκάνικο και τον απολαυστικό συνδυασμό από 
μαγιονέζα, μουστάρδα & BBQ sauce, είναι σίγουρο 
ότι ανεβάζει το street food σε ένα άλλο επίπεδο. Τα 
Burgers & το Hot Dog του Γρηγόρη, εντυπωσιάζουν 
με την ποιότητα και τη γεύση τους και αποτελούν 
την ιδανική επιλογή για ένα πλήρες και 
χορταστικό γεύμα στο σπίτι, στο γραφείο ή on the 
go. Θα τα βρείτε, ζεστά και λαχταριστά, σε όλα τα 
καταστήματα Γρηγόρης και online στο gregorys.gr 
ή στην εφαρμογή Gregory’s e-order.

Αυτά είναι Νέα!
Burger & Hot Dog τώρα 

στον Γρηγόρη

Market Trends 
Η Wolt Market προχωρά

σε μειώσεις τιμών
για 1.500 προϊόντα

https://www.gregorys.gr/?utm_source=referrals&utm_medium=link&utm_campaign=deltio_typou_burgers_hot_dog
https://www.gregorys.gr/santoyits/zestasantoyits/?utm_source=referrals&utm_medium=link&utm_campaign=deltio_typou_burgers_hot_dog
https://www.gregorys.gr/?utm_source=referrals&utm_medium=link&utm_campaign=deltio_typou_burgers_hot_dog
https://www.gregorys.gr/santoyits/zestasantoyits/cheeseburger-10017605/?utm_source=referrals&utm_medium=link&utm_campaign=deltio_typou_burgers_hot_dog
https://www.gregorys.gr/santoyits/zestasantoyits/bbqburger-10017606/?utm_source=referrals&utm_medium=link&utm_campaign=deltio_typou_burgers_hot_dog
https://www.gregorys.gr/santoyits/zestasantoyits/hotdog-10017607/?utm_source=referrals&utm_medium=link&utm_campaign=deltio_typou_burgers_hot_dog
https://www.gregorys.gr/?utm_source=referrals&utm_medium=link&utm_campaign=deltio_typou_burgers_hot_dog
https://www.gregorys.gr/katastimata/?utm_source=referrals&utm_medium=link&utm_campaign=deltio_typou_burgers_hot_dog
https://www.gregorys.gr/?utm_source=referrals&utm_medium=link&utm_campaign=deltio_typou_burgers_hot_dog
https://www.gregorys.gr/gregorys-eorder-app/?utm_source=referrals&utm_medium=link&utm_campaign=deltio_typou_burgers_hot_dog
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Η Accademia Pizzaioli ανακοινώνει συνεχώς νέα, ευέλικτα 
προγράμματα που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις 
ανάγκες ενός δυναμικού και συνεχώς εξελισσόμενου κλάδου, 
αυτού του επισιτισμού. Οι επίδοξοι Pizzaioli θα έχουν την 
ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία και να πιστοποιήσουν 
τις γνώσεις τους λαμβάνοντας Δίπλωμα με παγκόσμια 
αναγνώριση! Μέχρι το τέλος του 2022 θα υπάρξουν ακόμα 
4 νέα τμήματα στις 10 Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου, 21 
Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των οποίων 
οι ενδιαφερόμενοι θα ανακαλύψουν τα μυστικά της 
αυθεντικής ιταλικής γαστρονομίας και θα διδαχτούν όλες 
τις τεχνικές παρασκευής της πίτσας, focaccia κ.α.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Accademia Pizzaioli 
δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές να αποκτήσουν 
εμπειρία στη λειτουργία μιας πιτσαρίας και ενός 
εστιατορίου μέσα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα εξειδικευθούν μέσω της ολιστικής 
πρακτικής σε προγράμματα όπως: Οργάνωση και Διοίκηση 
κουζίνας, Υγιεινή, Ποιοτικός Έλεγχος εμπορευμάτων, 
Συντήρηση και Αξιοποίηση τροφίμων και προετοιμασίες 
σε όλα τα στάδια. Παράλληλα με την απόκτηση αυτών 
των χρήσιμων εφοδίων για την σταδιοδρομία τους, οι 
ενδιαφερόμενοι θα έχουν μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης 
και άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης.

Η Accademia Pizzaioli ήρθε στην Ελλάδα για να προσφέρει 
εξειδίκευση στην ιταλική κουλτούρα της γαστρονομίας 
μέσω ενός επιτυχημένου συστήματος που συνδυάζει 
τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση παρέχοντας 
Πιστοποίηση με διεθνή ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα: www.accademia- pizzaioli.gr.

Φιλανθρωπικός Αγώνας 
«Τρέχω και κολυμπώ με 

τους ΟΥΚ για την ΕΛΠΙΔΑ»

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βατραχανθρώπων υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Εργασίας και Περιφέρειας Αττικής και 
σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και τον ΟΠΑΝ θα 
διοργανώσει Φιλανθρωπικό Αγώνα για το σωματείο 
ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο “ΤΡΕΧΩ ΚΑΙ 
ΚΟΛΥΜΠΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΥΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ” την Κυριακή 
09 Οκτωβρίου 2022.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δρομική διαδρομή με 
αποστάσεις 1.000 μέτρων και 5χλμ. καθώς και θαλάσσια 
διαδρομή 1.500m και 750m.

Προσφέρονται οι παρακάτω επιλογές συμμετοχής:

α. Δρομική Διαδρομή 1.000 μέτρων και 5 χιλιομέτρων 
με αφετηρίες τα γραφεία μας στον Πειραιά – Δημοτική 
Πλαζ Φρεαττύδος έως Πλατεία Αλεξάνδρας στον Πειραιά 
και τερματισμό τα γραφεία μας στον Πειραιά – Δημοτική 
Πλαζ Φρεαττύδος.

β. Θαλάσσιες Διαδρομές 1.500m και 750m στην Θαλάσσια 
περιοχή της Πλαζ Φρεαττύδος.

Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες, άνω των 
16 ετών για τα 5 χλμ. και άνω των 18 ετών για τα 1.500m 
και 750m.

Η διοργάνωση πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τα 
πρωτόκολλα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για 
την νόσο COVID-19, όπως αυτά θα ισχύσουν πριν την 
διεξαγωγή του Αγώνα.

Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη στήριξη 
των παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους, στο 
πλευρό των οποίων βρίσκεται το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» για 
πάνω από τριάντα χρόνια. Πληροφορίες για την εκδήλωση 
έχουν αναρτηθεί στο www.oyksev.gr.

Accademia Pizzaioli: Σεμινάριο Εκπαίδευσης και Εξειδίκευσης σε 
πραγματική κουζίνα!

Agenda

http://www.accademia-%20pizzaioli.gr/
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Το μυθιστόρημα της Emily St. John Mandel, “Η 
θάλασσα της ηρεμίας”, σε μετάφραση της Βάσιας 
Τζανακάρη συνδυάζει την επιστημονική φαντασία 
με την εξαιρετική αφήγηση. Η συγγραφέας του 
βιβλίου Σταθμός Έντεκα, στο νέο της μυθιστόρημα, 
δημιουργεί μια επιβλητική δυστοπία σε παράλληλα 
σύμπαντα, με φόντο μια καινούργια, εν 
εξελίξει πανδημία. Η Καναδή Emily St. John 
Mandel διερευνά πώς η τεχνολογία μπορεί 
να καθορίσει τη μοίρα μας αν δεν ενεργούμε 
συλλογικά, με γνώμονα την καλοσύνη. Από 
τις εκδόσεις IKAΡΟΣ.

Η Ιωάννα Καρυστιάνη επιστρέφει με το 
μυθιστόρημα Ψιλά γράμματα, ένα βιβλίο για τη 
μνήμη, τις εμμονές, τα ατομικά και συλλογικά 
πάθη, τη μικρή και τη μεγάλη Ιστορία, τις επιλογές 
που καθορίζουν ή στοιχειώνουν τη ζωή μας.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:

Το βρόμικο κόλπο, να ξεχάσεις μόνον τα άσχημα 
αλλά να θυμάσαι τα ωραία, δεν πετυχαίνει, 
η μνήμη διεκδικεί τα νόμιμα, δηλαδή όλα ή 
τίποτε, δηλαδή ας μείνει κάποιος να θυμάται, 
να θυμάται και τα ψιλά γράμματα. Υπάρχουν 
κάμποσα που αλίμονο αν τα θάψει κι αυτά ο νους, 
δεν πρόκειται για φανταχτερά ενσταντανέ και 
σκατοπασαλειμμένες αναμνήσεις, πρόκειται για 
άυλα τιμαλφή. Από τις εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ.

Ψιλά γράμματα

Η θάλασσα
της ηρεμίας
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quote of the day

“EDUCATION IS THE MOVEMENT 

FROM DARKNESS TO LIGHT.”
Allan Bloom

tip of the day
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Σήμερα
γιορτάζουν!
Χαριτίνη, 
Μεθοδία, 
Ερμογένης

5 Οκτωβρίου
› Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών
› Διεθνής Ημέρα κατά της Πoρνείας
› National Do Something Nice Day
› National Get Funky Day
› National Rhode Island Day
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