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ΤΙ ΈΤΡΩΓΑΝ 
ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΈΛΛΗΝΈΣ



Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής 
επικοινωνήστε στο 210 92 21 717

www.cleon.gr   I   info@cleon.gr
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Communication Sponsors

Silver Sponsor Bronze Sponsor

ΛΕΩΝΊΔΗΣ 
ΓΡΗΓΌΡΗΣ 

Διευθύνων Σύμβουλος
CLEON Conferences 
& Communications

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ 
ΜΑΡΊΑ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Αρμόδια για τη 

Δημογραφική Πολιτική, την Οικογένεια 
και την Ισότητα των Φύλων

ΝΊΚΌΛΌΠΌΥΛΌΥ 
ΕΊΡΗΝΗ 

TV Journalist 
Communication 

Consultant

HEDWIGE 
NUYENS

Chair European 
Women on Boards

ΚΑΛΦΑ 
ΛΑΡΑ

Διευθύντρια Ανθρώπινου 
Δυναμικού Υπερταμείου

ΒΌΥΒΌΝΊΚΌΥ 
ΘΑΛΕΊΑ

HR Head Greece 
& Cyprus Henkel Hellas S.A.

ΒΑΡΒΑΡΊΓΌΥ 
ΘΕΌΔΩΡΑ

Πρόεδρος Διοικητικού 
Συμβουλίου, Μη εκτελεστικό 

Μέλος ΕΥΔΑΠ

ΚΌΣΣΕΝΑ 
ΕΛΕΝΑ Φ.

Lawyer & Mediator - Partner, 
Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου 

& Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία

ΔΡ. ΛΕΊΒΑΔΑΡΌΥ 
ΤΖΕΝΗ

Μέλος Διοικητικού 
Συμβουλίου 

του Ομίλου Ελλάκτωρ

ΠΕΤΡΌΠΑΚΗ 
ΑΛΚΗΣΤΊΣ

General Manager, 
Advance Gender Equality 

in Business – Switzerland

ΣΤΕΓΓΌΥ 
ΥΛΊΑΝΑ

Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης 
Γυναικών στον Πολιτισμό 

και τον Τουρισμό 

ΊΩΑΝΝΌΥ
ΔΩΡΌΘΕΑ
Deputy Chief 

Operating Officer
The American P&I Club 

MARKAKI - 
BARTHOLDI DIANA
Founder, the Boardroom

ΣΊΛΒΕΣΤΡΊΑΔΌΥ
ΚΊΚΗ
CEO 

of Nova Media

ΦΌΊΝΊΚΌΠΌΥΛΌΥ
ΑΛΊΚΗ

Director EU Government Affairs and 
Public Policy-Salesforce and Vice-
Chair of the Diversity and Inclusion 
Taskforce of the American Chamber 

of Commerce to the EU

ΦΑΣΌΥΛΑ
ΠΊΜΗ

Communications & Marketing 
Director Alpha Satelite

Television S.A.

ΔΡ. ΚΌΥΦΌΠΌΥΛΌΣ N. 
ΔΗΜΗΤΡΊΌΣ

BSc, MBA, PhD, FCIM, FIC, CMBE, 
FRSA, University of London, Founder 

Hellenic Observatory of Corporate 
Governance Hellenic Observatory of 

Corporate Governance

ΔΌΞΑΚΗ 
ΔΕΣΠΌΊΝΑ

Μέλος ΔΣ ΔΕΗ, Επικεφαλής 
Νομικής Υπηρεσίας Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

ΔΊΑΜΑΝΤΗ 
ΗΛΕΚΤΡΑ

Head of Human Resources, 
Westnet Distribution S.A.
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! Φτιάξε καφέ 
να στα πω...

Καλημέρα αγαπημένοι μου SayYessers και καλή εβδομάδα!

Η αλήθεια είναι πως έχω καιρό να βάλω ιστορία στο editorial και λέω να 
ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας κάπως έτσι:

“Κάποτε σε ένα βασίλειο ζούσε ένας υπηρέτης που ήταν μονίμως 
χαρούμενος. Όλη μέρα τραγουδούσε, έκανε πλάκες και όλοι γύρω του, 
διασκέδαζαν μαζί του. Κάποια στιγμή, ο βασιλιάς φανερά εκνευρισμένος 
με τη χαρά του υπηρέτη του, τον ρώτησε «Πώς γίνεται εγώ, ένας 
βασιλιάς, να έχω όλα τα πλούτη και να είμαι λυπημένος ενώ εσύ 
ένας υπηρέτης να είσαι χαρούμενος;» Ο υπηρέτης απάντησε «Γιατί να 
μην είμαι; Έχω την υγεία μου, την οικογένειά μου, στέγη και φαγητό. Τι 
άλλο θα μπορούσα να ζητήσω;». Τον βασιλιά δεν τον έπεισε η εξήγηση του 
υπηρέτη. Φώναξε ένα σοφό σύμβουλό του, εξηγώντας του την κατάσταση.

Ο σοφός του εξήγησε πως ο υπηρέτης είναι χαρούμενος γιατί δεν είχε 
μπει στον κύκλο του 99.

Θα μπορούσε να τον βάλει αλλά θα έχανε για πάντα το χαμόγελό του και 
τη θέση του θα έπαιρνε ένας μίζερος υπηρέτης. Ο βασιλιάς σκέφτηκε, 
αφού δε γέλαγε ο ίδιος, δε θα έπρεπε να γελάει κανείς. Έτσι, ζήτησε από 
το σοφό να βάλει τον υπηρέτη του στον κύκλο του 99. Ο σοφός ζήτησε 
ένα πουγκί με 99 χρυσά νομίσματα, ούτε ένα περισσότερο, ούτε ένα 
λιγότερο και το άφησε έξω από το σπιτάκι του υπηρέτη. Ανοίγοντας 
την πόρτα ο υπηρέτης βρήκε το πουγκί. Αμέσως σχηματίστηκε έκπληξη 
στο πρόσωπό του, φόβος και ερευνητική ματιά μήπως ήταν κανένας 
τριγύρω.

Μπήκε γρήγορα στο σπίτι του. Άδειασε το περιεχόμενο και χρυσά 
νομίσματα έπεσαν στο πάτωμα. Δεν πίστευε αυτό που έβλεπε! Ένας 
θησαυρός, όλος δικός του. Άρχισε να παίζει με τα νομίσματα και να 
τα τοποθετεί σε στοίβες των δέκα. Μια δεκάδα, δύο δεκάδες, τρεις, … 
ταυτόχρονα, έκανε και το άθροισμα. Που είναι το τελευταίο; Μέτρησε 
πάλι τις στοίβες για να βρει το λάθος, τίποτα. Δεν μπορεί, τα νομίσματα 
έπρεπε να ήταν εκατό.

Τα ενενήντα εννέα ήταν πολλά αλλά του έλειπε ένα.

Συνεχώς σκεφτόταν, τι θα έπρεπε να κάνει για να αγοράσει ακόμα ένα 
χρυσό νόμισμα. Θα έπρεπε να βρει και δεύτερη δουλειά. Θα έβαζε τη 
γυναίκα του να δουλέψει και θα έκαναν σκληρή οικονομία στο σπίτι. 
Έτσι, σε έξι χρόνια θα είχαν αγοράσει το εκατοστό νόμισμα και μετά 
θα ήταν άρχοντας! Τους μήνες που ακολούθησαν ο υπηρέτης έβαλε σε 
εφαρμογή τα σχέδιά του. Δούλευε πολύ, κουραζόταν, κοιμόταν λίγο 
αλλά επέμενε στην απόφασή του.

Ο υπηρέτης είχε μπει στον κύκλο του ενενήντα εννέα. Επειδή δεν άντεχε 
άλλο τη γκρίνια και τη μιζέρια του, ο βασιλιάς τον έδιωξε από το 
παλάτι. Ο σοφός που ήταν μάρτυρας σε όλα αυτά είπε στο βασιλιά 
«Σας το είπα ότι θα τον διώχνατε αν τον έβαζα στον κύκλο του 99.»

Tip of the Day: Ο κύκλος είναι μία «ιδεολογία» που την έχουμε όλοι, 
πάντα κάτι να μας λείπει για να νιώσουμε ικανοποιημένοι και δυστυχώς, 
μόνο αν είμαστε ικανοποιημένοι μπορούμε να απολαύσουμε όσα έχουμε.

Ο Κύκλος του 99 (Χόρχε Μπουκάι)

Κλαίρη Στυλιαρά
Chief of SayYessers

claire@sayyescomm.gr

mailto:claire%40sayyescomm.gr?subject=


Ας κάνουμε λοιπόν focus σε ένα... 
αρχαιοελληνικό τραπέζι!

Ξεκινώντας από το πρωινό παρατηρούμε ότι ήταν λιτό και 
περιλάμβανε συνήθως ελιές, κριθαρένιο ψωμί και σύκα. Το 
αγαπημένο τους ρόφημα ήταν ο κυκεώνας, που έφτιαχναν 
από κριθάρι και το αρωμάτιζαν με θυμάρι ή μέντα.

Στο μεσημεριανό τους τραπέζι πρωταγωνιστής ήταν το ψάρι. 
Οι αρχαίοι πρόγονοί μας έδειχναν επίσης ιδιαίτερη προτίμηση 
στα όσπρια, στους ξηρούς καρπούς και στα φρούτα. Οι ελιές 
ήταν αγαπημένο τους συνοδευτικό, ενώ συχνά κατανάλωναν 
τυρί και αβγά. Φυσικά το ελαιόλαδο δεν έλειπε!

Το δείπνο των αρχαίων Ελλήνων ήταν πλούσιο και 
αποτελούσε το κύριο γεύμα της ημέρας. Προτιμούσαν το 
μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας και όχι το κατσικίσιο ή το 
αρνίσιο. Ακόμα, στο τραπέζι τους υπήρχαν συχνά ορτύκια 
και τσίχλες, καθώς ασχολούνταν με το κηνύγι. Επίσης, οι 
αρχαίοι Έλληνες συνήθιζαν να τρώνε σαλιγκάρια. Από το 
τραπέζι τους δεν έλειπε το ψωμί από σιμιγδάλι, από κεχρί ή 
από χοντρό αλεύρι. Απαραίτητο συνοδευτικό φυσικά ήταν 
το κρασί!

5της Βένιας Αντωνίου

Μιλάμε συχνά για τα οφέλη της μεσογειακής 
διατροφής, δεν έχουμε εστιάσει όμως 
ιδιαίτερα στα μυστικά της αρχαιοελληνικής 
διατροφής...

Τι έτρωγαν οι αρχαίοι Έλληνες



Τα καρυκεύματα που έδιναν 
νοστιμιά!

Ένα αρχαίο ελληνικό σπίτι είχε συνήθως ρίγανη, 
βασιλικό, κάρδαμο, κόλιανδρο, δυόσμο, θυμάρι και 
σουσάμι κι έτσι το φαγητό τους είχε πάντα ωραία 
αρώματα και ξεχωριστές γεύσεις.

Ποια φρούτα & λαχανικά 
κατανάλωναν καθημερινά

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν σαφώς μικρότερη ποικιλία σε 
φρούτα και λαχανικά. Στη διατροφή 
τους υπήρχαν τα ρόδια, τα μήλα, 
τα σύκα τα αχλάδια, τα μούρα, 
τα κεράσια, τα σταφύλια 
και τα 

δαμάσκηνα. Σημαντική θέση είχαν και τα λαχανικά, με 
τα μαρούλια, τα αγγούρια, τους βολβούς και τα βλίτα να 
βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις τους.

Έλεγαν ναι στο επιδόρπιο!

Έχετε ακούσει ποτέ για τα τραγήματα; Ήταν φρέσκα 
ή ξηρά φρούτα, όπως σύκα, με μέλι και καρύδια που 
απολάμβαναν οι αρχαίοι Έλληνες μετά το γεύμα τους.

6

Το κρασί οι αρχαίοι Έλληνες το προτιμούσαν 
νερωμένο και ανάλογα με την ώρα της 

ημέρας έβαζαν την ανάλογη ποσότητα νερού. 
Όσο νύχτωνε  τόσο λιγότερο νερό έβαζαν. 
Μάλιστα καμιά φορά νέρωναν το κρασί με 
γλυκό ή θαλασσινό νερό και το αρωμάτιζαν 

με μέλι ή δενδρολίβανο.

Ήξερες ότι...
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Αποτελώντας πλέον μία από τις βασικές οικιακές 
συσκευές καθώς διευκολύνουν την ζωή μας, τα 
πλυντήρια πιάτων της LG ξεχωρίζουν για το design 
και την απόδοσή τους. Η σειρά πλυντηρίων πιάτων με 
ατμό LG QuadWash με δυνατότητα ημιεντοιχισμού, 
διαθέτει τεχνολογία TrueSteam™ μειώνοντας τις 
κηλίδες από το νερό και κάνοντας τα σκεύη πιο 
αστραφτερά από ποτέ. Επιπλέον η τεχνολογία Quad-
Wash™ εξασφαλίζει μέγιστο καθαρισμό χάρη στους 
βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κίνησης και τους 
ψεκαστήρες υψηλής πίεσης.
Aκόμα, με την τεχνολογία EasyRack™ Plus οι σχάρες 
ρυθμίζονται ευκολότερα, ενώ παράλληλα διατίθεται 
και η σχάρα που μπορεί να ρυθμιστεί κατά ύψος για 
σκεύη που είναι δύσκολο να χωρέσουν.
Αθόρυβα, αποτελεσματικά και αξιόπιστά χάρη 
στον κινητήρα Inverter Direct Drive, ο οποίος 
υποστηρίζεται από δεκαετή εγγύηση.
Τέλος, μέσω της εφαρμογής ThinQ™ για smartphones 
προσφέρονται στους χρήστες πολλές επιλογές, όπως 
νέα προγράμματα πλυσίματος κ.α. Μπορείτε να 
μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σειρά πλυντηρίων 
πιάτων με ατμό LG QuadWash εδώ.

Campo Farm – On air τα πρώτα plant-based 
προϊόντα που έχουν καταγωγή την Κρήτη

Τα LG πλυντήρια πιάτων διαθέτουν όλα όσα 
χρειάζονται για να κάνουν την ζωή σας ευκολότερη

Η Campo Farm ξεκίνησε δυναμικά 
την επικοινωνία της στην τηλεόραση 
τονίζοντας την καταγωγή της από 
την Κρήτη, αλλά και την αγάπη 
της για το περιβάλλον αφού είναι 
η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που 
χρησιμοποιεί δίσκο χαρτιού στις 
συσκευασίες Retail. Τα Campo Farm, 
η νέα σειρά φυτικών προϊόντων, 
αποτελούνται από 100% φυτική 
πρωτεΐνη, με εξαιρετικό παρθένο 
κρητικό ελαιόλαδο, βότανα της 
Κρήτης και μεσογειακά μπαχαρικά, 
χωρίς ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ, είναι PALM 
OIL FREE, GMO FREE, GLUTEN FREE, 
LACTOSE FREE, είναι πλούσια σε 
φυτικές ίνες και παράγονται με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Aπευθύνονται σε καταναλωτές που ακολουθούν 
plant-based ή flexiterian μοντέλο διατροφής. Προωθώντας την αρμονική διαβίωση και την ισορροπία του πλανήτη, 
το Campo Farm είναι το μοναδικό plant based προϊόν στην ελληνική αγορά που διατίθεται σε χάρτινο δισκάκι FSC 
με 90 % λιγότερο πλαστικό, (retail), σε συσκευασία χονδρικής σε χάρτινο κουτί και σε συσκευασία HORECA. Η σειρά 
αποτελείται από 4 κωδικούς – burger, λουκάνικο, κεφτεδάκια και κιμά, όλα πιστοποιημένα από τη V-Label GmbH. Τα 
Campo Farm υποστηρίζονται με πλάνο προωθήσεων και γνωριμίας με το κοινό πιστοποιώντας ότι είναι μια γκάμα 
plant-based προϊόντων που δεν θυσιάζει τη γεύση. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Press Room
Food & Beverage edition

Press Room

https://www.lg.com/gr/plintiria-piaton
http://www.campofarm.gr


Ο Ακροκόρινθος βρίσκεται 
σε υψόμετρο περίπου 575 
μέτρων στην κορυφή ενός 
απόκρημνου βράχου. Από 
το 700 π.Χ. έως το 1823 
αποτέλεσε ιδανικό οχυρό 
λόγω της πλεονεκτικής 
γεωγραφικής του θέσης 
και της μορφολογίας του. 
Ήταν το σημαντικότερο 
οχυρωματικό έργο της 
περιοχής μέχρι τον 
Μεσαίωνα. Το κάστρο 
απλώνεται σε 250 
στρέμματα και αποτελεί 
τυπικό δείγμα φρουριακής 
αρχιτεκτονικής. Η υπέροχη 
θέα είναι ένας ακόμα λόγος 
για να επισκεφθείτε τον 
Ακροκόρινθο.

Η ιστορία συναντά 
τον μύθο στον 
Ακροκόρινθο, 
το μεγαλύτερο 
κάστρο της 
Πελοποννήσου.

Ακροκόρινθος, το επιβλητικό κάστρο 

του Μοριά

SAY Travellers
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Από τους αρχαίους Έλληνες 
έως του Τούρκους... και πάλι 
στους Έλληνες

Ο Ακροκόρινθος οχυρώθηκε για πρώτη φορά 
από τον τύραννο Περίανδρο και οι αρχαίοι 
Έλληνες ήταν οι πρώτοι που άφησαν στην 
περιοχή το αποτύπωμά τους. Ακολούθησαν 
οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Φράγκοι και 
οι Τούρκοι. Στις 26 Οκτωβρίου του 1823, 
μετά από διαπραγματεύσεις του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη με τον φρούραχο Αμπντουλάχ 
Μπέη, ο Ακροκόρινθος πέρασε οριστικά σε 
ελληνική κυριαρχία.

Σύμφωνα με τον μύθο...

Ο βασιλιάς της Κορίνθου, Βελλερεφόντης, ήταν 
ο πρώτος ιδιοκτήτης της περιοχής και την 
είχε αφιερώσει στον θεό Ήλιο. Σύμφωνα με 
τη μυθολογία, άλλωστε, ο Ακροκόρινθος ήταν 
το αγαπημένο μέρος του Ήλιου. Τα κτήματα 
κάτω από τον Ακροκόρινθο ο Βελλερεφόντης 
τα παραχώρησε στον γιο του Αιήτη, όμως τον 
Ακροκόρινθο τον πρόσφερε στη θεά Αφροδίτη. 
Ωστόσο, εκείνη προτίμησε τον Όλυμπο.

SAY Travellers
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To κάστρο είναι επισκέψιμο και η είσοδος είναι 
δωρεάν. Ώρες λειτουργίας: 08:30-15:30.

info

Δείτε το βίντεο του Travel Diary
εδώ και ταξιδέψτε στον χρόνο...

https://www.youtube.com/channel/UCwdGGmTjlxYSgEDO44vTKPQ
https://www.youtube.com/watch?v=2NiiEgNbZAs
https://www.youtube.com/channel/UCwdGGmTjlxYSgEDO44vTKPQ
https://www.youtube.com/watch?v=2NiiEgNbZAs
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Το τοπικό γίνεται ουτοπικό. Το 
σουρεαλιστικό μεταφράζεται στη 
νέα πραγματικότητά μας και η 
δημιουργικότητα της KALOGIROU 
ανθίζει, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στο 
πραγματικό και το φανταστικό. Μέσα από 
τη νέα καμπάνια της, «Cosmic Gardens», 
το ονειρικό περιβάλλον δανείζεται pixels, 
διαχρονικές αναφορές και την αισθητική 
της KALOGIROU που μεταλαμπαδεύεται 
από γενιά σε γενιά για περισσότερα από 
130 χρόνια τώρα. Το σύμπαν της KALO-
GIROU αντανακλάται σε κάθε καρέ του 
fashion film και των φωτογραφιών για τη 
σεζόν Άνοιξη- Καλοκαίρι 2022. Έμπνευση 
της καμπάνιας, το documentary “Grey 
Gardens”, η αληθινή ιστορία μαμάς και 
συνονόματης κόρης Edith Beale, θείας 
και ξαδέρφης της Τζάκι Κένεντι Ωνάση 
που ζούσαν απομονωμένες στα Xάμπτονς 
και σ΄ έναν δικό τους, μαγικό κόσμο. Οι 
εκκεντρικές και στυλάτες Big Edie και Little Edie, όπως τις φώναζαν, ενώ ζούσαν απομονωμένες από τον έξω κόσμο, 
δημιουργούσαν καθημερινά δικές τους χαρακτηριστικές και άκρως στιλιστικές προτάσεις, περνώντας με αυτό τον 
τρόπο την καθημερινότητά τους, μακριά από τα όρια του χρόνου.

“CATALYNA MODERN MEXICAN”: Εγκαίνια για το 
νέο meet up point των νοτίων προαστίων

«Cosmic Gardens», η νέα καμπάνια KALOGIROU 
για την Άνοιξη- Καλοκαίρι 2022

Press Room
Beauty & Fashion edition

Press Room

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα 
επίσημα εγκαίνια του ολοκαίνουργιου μεξικάνικου 
εστιατορίου “CATALYNA MODERN MEXICAN” στην 
Πλατεία της Νέας Σμύρνης, παρουσία δεκάδων 
προσκεκλημένων από τον δημοσιογραφικό, 
καλλιτεχνικό & επιχειρηματικό κόσμο της Αθήνας 
αλλά και πολλών αγαπημένων φίλων της ηθοποιού 
Χριστίνας Παππά, του γιου της Δημήτρη, αλλά και των 
συνεταίρων τους Ηλία Κωνσταντίνου και Δημήτρη 
Χρήστου. Το menu επιμελήθηκε ο executive chef Ηλίας 
Κιαζόλι απογειώνοντας την έμπνευση της καταξιωμένης 
chef του Λονδίνου Adriana Cavità, ο οποίος ετοίμασε 
τις πιο αυθεντικές μεξικάνικες χειροποίητες συνταγές 
- επιλεγμένες κατάλληλα για τη βραδιά των εγκαινίων - 
με εξαιρετικές... twist γεύσεις!

Το “CATALYNA MODERN MEXICAN” είναι ένα upcom-
ing new style modern Mexican all day εστιατόριο που 
εστιάζει σε γνήσιες γεύσεις από το Μεξικό έως το Περού 
και με μοναδικά signature cocktails από τον κορυφαίο 
bartender Teo Konstantinidi.

Ηλίας Κιαζόλι, Χριστίνα Παππά, Ηλίας Κωνσταντίνου
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• 1,5 κούπα λευκό κρασί (ξηρό)

• 2 κύπελλα ελβετικό τυρί

• 1 κουταλάκι του γλυκού 

μοσχοκάρυδο
• 1-2 σκελίδες σκόρδο
• 1 κ.γ. αλεύρι
• λίγο πιπέρι

Πώς γίνεται:

• Ζεσταίνουμε το κρασί σε μέτρια φωτιά. 
Προσθέτουμε σιγά σιγά τα υπόλοιπα υλικά και 
ανακατεύουμε για να λιώσει το τυρί. Αν χρειαστεί 
αραιώνουμε με λίγο νερό. Στόχος μας είναι να 
δημιουργηθεί ένα κρεμώδες μίγμα.

Σήμερα είναι η Cheese Fondue Day και θα φτιάξουμε αυτό το παραδοσιακό 

ελβετικό έδεσμα ακολουθώντας μία απλή συνταγή!

Θα χρειαστούμε:

#forcheeselovers: 
Φτιάχνουμε fondue!

TIP
Tα νάτσος, οι πίκλες και οι βραστές πατάτες με τη φλούδα τους είναι 

ιδανικά συνοδευτικά.

Πρώτη γραπτή αναφορά στο fondue βρίσκουμε σε ελβετικό βιβλίο 

του 1699 με την ονομασία: «Πώς να μαγειρέψετε το τυρί με κρασί». 

Η αρχική συνταγή μοιάζει πολύ με τη σημερινή. Το παρασκεύαζαν 

με τυρί, κρασί και το συνόδευαν με μπουκιές από μπαγιάτικο 

ψωμί, τις οποίες βουτούσαν μέσα στο λιωμένο τυρί. Ο όρος fondue 

προέρχεται από τη γαλλική γλώσσα και σημαίνει «λιωμένη».

info



Η ΔΕΠΑ Εμπορίας 
ανακοινώνει την 
επέκταση του μέτρου 
στήριξης νοικοκυριών, 
βιομηχανιών και 
Νοσοκομείων μέσω 
της απορρόφησης 
μέρους των 
ανατιμήσεων στο 
κόστος φυσικού 
αερίου και για τον 
μήνα Απρίλιο 2022.

Στο πλαίσιο 
εφαρμογής του 
μέτρου αυτού, η 
ΔΕΠΑ Εμπορίας 
ανακοινώνει ότι 
εξασφαλίζει έκπτωση 
30€/MWh σε όλα 
τα νοικοκυριά που 
χρησιμοποιούν 
φυσικό αέριο, των 
οποίων οι εταιρείες 
προμήθειας φυσικού 
αερίου έχουν 
συνάψει σύμβαση με 
τη ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο, οι σχετικές πιστώσεις στους Προμηθευτές 
θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις μηνιαίες κατανομές φυσικού αερίου των εταιρειών διανομής, με σκοπό η 
σχετική έκπτωση να συμπεριληφθεί άμεσα στους λογαριασμούς που αφορούν οικιακές καταναλώσεις Απριλίου. 
Ενώ σε ό,τι αφορά τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές και τα Νοσοκομεία, οι οποίοι έχουν συνάψει 
απευθείας σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η έκπτωση ανέρχεται σε 15€/MWh.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, κ. Κ. Ξιφαράς, δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι μία 
ισχυρή, σύγχρονη, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη επιχείρηση ενέργειας που αφουγκράζεται τις ανάγκες 
των καταναλωτών και της αγοράς, και με αίσθημα ευθύνης, συμβάλλει καθοριστικά στην απορρόφηση 
ενός σημαντικού ποσοστού της αύξησης στη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε αγαστή 
συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνει συνεχώς νέες πρωτοβουλίες και ενέργειες 
για τη στήριξη των νοικοκυριών, των βιομηχανιών και των Νοσοκομείων της χώρας μας σ’ αυτή τη δύσκολη 
οικονομικά συγκυρία».

ΔΕΠΑ Εμπορίας: 
Επέκταση της 
στήριξης οικιακών, 
βιομηχανικών 
καταναλωτών και 
Νοσοκομείων και 
τον Απρίλιο 
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Ακολουθήστε το ACTFORGREECE στο Facebook για να ενημερώνεστε για δράσεις που γίνονται για καλό σκοπό

https://www.facebook.com/actforgreece
https://www.facebook.com/actforgreece


Ο James 
Parkinson 
γεννήθηκε 
στις 11 
Απριλίου 
1755 

και τα γενέθλιά του έχουν οριστεί ως 
Παγκόσμια Ημέρα Πάρκινσον. Η ημέρα αυτή έχει στόχο την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη 
νόσο Πάρκινσον. Ο James έζησε όλη του τη ζωή στο Hoxton 
της Αγγλίας, ένα χωριό τότε στα περίχωρα του Λονδίνου. Ο 
πατέρας του ήταν φαρμακοποιός κι έτσι ο James Parkinson 
δεν είχε άλλη επιλογή από το να ακολουθήσει την πορεία 
του πατέρα του. Eντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση 
και βοηθούσε τον πατέρα του σε περιστατικά απλά, όπως 
αιμορραγίες, φουσκάλες, φροντίδα μωρών αλλά και μικρές 
χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς αναισθητικό! Στον ελεύθερο 
χρόνο του έγραφε για την ιατρική, τη χημεία, αλλά και 
για την “αγαπημένη του επιστήμη”, τα απολιθώματα! 
Καθώς η Ιατρική είχε σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά 
τη διάρκεια του Διαφωτισμού, ο Πάρκινσον ήταν πάντα 
πρόθυμος να τις τεστάρει.

Parkinson, ο πρωτοπόρος

Το 1817 ο James Parkinson δημοσίευσε το Δοκίμιό του 
σχετικά με την “τρομώδη παράλυση”, την πάθηση που είναι 
σήμερα γνωστή ως νόσος του Πάρκινσον.

Παρόλο που ο ιατρικός τύπος την ενέκρινε, όπως συνέβαινε 
με όλα τα έργα του, έπρεπε να περάσει σχεδόν μισός αιώνας 
μετά τον θάνατό του το 1824, για να έρθει η αναγνώριση. 
Δύο αιώνες πριν, πολλές ασθένειες στις οποίες οι ασθενείς 
παρουσίασαν διάφορες μορφές τρόμου δεν μπορούσαν 
να διακριθούν μεταξύ τους. Το δοκίμιο του Πάρκινσον 
αποκάλυψε την κρίσιμη διαφορά μεταξύ αυτών των 
παθήσεων και εκείνου που αποκάλεσε ως “πραγματική 
τρομώδη παράλυση”.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά τότε: “Αν ο ασθενής 
βάλει το τρεμάμενο χέρι του πάνω στο τραπέζι και αυτό 
σταματήσει να κινείται, τότε δεν έχει τρομώδη παράλυση. 
Αυτό συμβαίνει μόνο εάν το χέρι συνεχίσει να κινείται 
πάνω στο τραπέζι”.
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Η 11η Απριλίου έχει θεσπιστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα 

Πάρκινσον.  Ποιος όμως ήταν ο άνθρωπος από τον οποίο 

πήρε το όνομά της η ασθένεια; Ας τον γνωρίσουμε!

Γνωρίζοντας τον 
James Parkinson...

Educational
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Η Κωτσόβολος ενώνει τις δυνάμεις της με «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» και στέκεται δίπλα 
στους συνανθρώπους μας από την Ουκρανία, 
που φιλοξενεί ο Οργανισμός στην Ελλάδα με την 
ελπίδα για μία Καλύτερη Ζωή. Συγκεκριμένα, η 
εταιρεία, απαντώντας στις αυξανόμενες ανάγκες 
που δημιούργησε ο πόλεμος, ανταποκρίθηκε 
άμεσα και αποτελεσματικά, προχωρώντας στον 
πλήρη εξοπλισμό με ηλεκτρικές συσκευές και 
μικροσυσκευές 3 σπιτιών του Οργανισμού «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού», που στεγάζουν μητέρες 
που ήρθαν από την Ουκρανία με τα μικρά παιδιά 
τους, βοηθώντας τους να κάνουν στη χώρα 
μας μια νέα αρχή. Η πρωτοβουλία αυτή, που 
έρχεται σε συνέχεια της πολυετούς συνεργασίας 
της Κωτσόβολος με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», 
αποτελεί την αρχή μιας σειράς ενεργειών 
που στόχο έχουν να υποστηρίξουν τους 
συνανθρώπους μας από την Ουκρανία που δοκιμάζονται, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά, ότι η εταιρεία τοποθετεί 
στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών της τον άνθρωπο για μία Καλύτερη Ζωή για όλους.

«Στο τέλος δεν θα θυμόμαστε τα λόγια 
των εχθρών μας, αλλά τη σιωπή των 
φίλων μας» -Martin Luther King. Με 
αφορμή αυτήν τη φράση η Gravity 
The Newtons πήρε την απόφαση να 
χρησιμοποιήσει τη βαθιά γνώση της 
στην επικοινωνία για να στηρίξει τους 
Ουκρανούς πολίτες που είδαν σε μια 
νύχτα, το παρόν τους να γίνεται μακρινό 
παρελθόν και το μέλλον τους αβέβαιο. 
Η εταιρεία σχεδίασε και υλοποιεί την 
καμπάνια «Sometimes you wish there 
was no gravity», που στόχο έχει να 
ευαισθητοποιήσει, να παρακινήσει, αλλά 
και να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία 
για τους τρόπους προσφοράς βοήθειας 
προς τον ουκρανικό λαό. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Gravity The Newtons δημιούργησε 
μία ξεχωριστή δράση για να στηρίξει το 
πολύτιμο έργο του γραφείο της Unicef 
στην Ελλάδα που υποδέχεται τα παιδιά 
που έρχονται από την Ουκρανία. Όχημα 
αποτελεί η διαμόρφωση ενός ειδικού 
landing page, το οποίο μπορούν να 
επισκεφθούν όσοι θέλουν να προσφέρουν 
τη βοήθειά τους. Για περισσότερες 
πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η Κωτσόβολος και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
ενώνουν τις δυνάμεις τους και στηρίζουν 

οικογένειες από την Ουκρανία

Η Gravity The Newtons στηρίζει τη Unicef για 
τα παιδιά της Ουκρανίας

Good Νews

https://www.unicef.org/greece/no_gravity
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Eδώ και σχεδόν 50 χρόνια, η SANITAS ερευνά και 
καινοτομεί φέρνοντας προϊόντα στην αγορά που 
ανταποκρίνονται πλήρως στις
ανάγκες των καταναλωτών και διευκολύνουν τη ζωή τους 
και την καθημερινότητά τους στην κουζίνα. Η SANITAS 
γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πως όσα κάνουμε κάθε 
μέρα στο σπίτι, για να φροντίσουμε τους αγαπημένους μας 
απαιτούν συχνά τόση αντοχή, επιδεξιότητα και δύναμη 
που μοιάζουν με παράξενα αθλήματα! H νέα καμπάνια 
της SANITAS για το SANITAS αντικολλητικό χαρτί, μέσα 
από τη δοκιμασία της προετοιμασίας του φαγητού και 
του γλυκού για ένα παιδικό πάρτι… μέσα δηλαδή από 
το γνωστά αθλήματα της… «Ταψιμαχίας» ή του «Χόκεϊ 
επί… φούρνου» μάς δείχνει πόσο σημαντικό είναι στον 
καθημερινό μας πρωταθλητισμό να έχουμε δίπλα μας 
δυνατούς συμμάχους και προϊόντα-πρωταθλητές. Το 
SANITAS αντικολλητικό χαρτί, σας γλιτώνει χρόνο 
με τα πρακτικά έτοιμα κομμένα φύλλα του και με τις 
αντικολλητικές του ιδιότητες φροντίζει οι παρασκευές σας 
να σερβίρονται εύκολα, ενώ τα σκεύη σας να παραμένουν 
καθαρά. Έτσι κάνει το μαγείρεμα και το ψήσιμο ακόμη 
πιο νόστιμο, ακόμη πιο υγιεινό, ακόμη πιο απλό, ακόμη… 
καλύτερο!

Αυτό το Πάσχα, ανακαλύψτε τα ιδανικότερα 
δώρα για τα βαφτιστήρια και τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα, ανανεωθείτε με τις νέες ανοιξιάτικες 
αφίξεις έως και -70% πιο φθηνά και απολαύστε 
μια ημέρα γεμάτη εκπλήξεις με ολόκληρη την 
οικογένεια σας, στο McArthurGlen Designer Outlet 
Athens. Και για να γίνουν ακόμα πιο ευχάριστες 
οι διαδρομές σας, με κάθε αγορά αξίας 50 ευρώ 
από τα συνεργαζόμενα καταστήματα, κερδίζετε 
κουπόνια για ελεύθερες διελεύσεις από την Αττική 
Οδό από τις 8 έως και τις 30 Απριλίου. Το έξυπνο 
shopping συνεχίζεται και την Κυριακή 17 Απριλίου, 
αφού τα καταστήματα του εκπτωτικού χωριού 
θα παραμείνουν ανοιχτά 11:00-20:00. Φέτος, το 
εκπτωτικό χωριό υποδέχεται στην παρέα του τo 
Nickelodeon και τους αγαπημένους ήρωες των 
παιδιών. O Μπομπ Σφουγγαράκης, ο Paw Patrol 
Marshall, ο Lego Ninjago Kai και η Ντόρα η μικρή 
εξερευνήτρια θα επισκέπτονται το εκπτωτικό 
χωριό από το Σάββατο 16 Απριλίου μέχρι το 
Σάββατο 30 Απριλίου στις 12:00-15:00, εκεί που 
το πασχαλινό shopping γίνεται διασκέδαση. 
Εξερευνήστε τις νέες τάσεις της άνοιξης στον 
υπαίθριο χώρο του εκπτωτικού χωριού, 
απολαύστε τη βόλτα σας και τις έξυπνες αγορές 
σε περισσότερα από 100 designer brands, γνωρίστε 
τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών και κάντε 
ένα χαλαρωτικό διάλειμμα σ’ ένα από τα υπέροχα 
εστιατόρια ή καφέ του κέντρου με ασφάλεια.

Με SANITAS αντικολλητικό 

χαρτί το καθημερινό άθλημα 

του μαγειρέματος μόλις έγινε 

καλύτερο!

Press Room
Easter Shopping

στο McArthurGlen
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Μια εξερεύνηση στον κρυφό και 
συχνά δυσνόητο κόσμο των 
συναισθημάτων! Το βιβλίο 
της Tina Oziewicz, με τις 
εικόνες της Aleksandra Zajac, 
προσκαλεί παιδιά και γονείς 
να συζητήσουν και να σκεφτούν τι 
συμβαίνει στον κόσμο των συναισθημάτων 
(και όχι μόνο). Με απλές, ξεκάθαρες 
προτάσεις το βιβλίο παρουσιάζει τα 
συναισθήματα και τον τρόπο που αυτά 
ενεργούν ανοίγοντας έναν διάλογο με 
τον αναγνώστη. Τα συναισθήματα δεν 
κρίνονται, ούτε κατατάσσονται, ενεργούν 
και υπάρχουν στον καθένα μας. Ας τα ανα-
γνωρίσουμε καλύτερα. Από τις εκδόσεις 
ΙΚΑΡΟΣ.

Η κρυφή ζωή των 
συναισθημάτων

Μια μοναδική και συναρπαστική ιστορία για 
την αγάπη και τον αποχωρισμό. Με λένε Μαρία 
Πετράκη. Κι αυτή είναι η ιστορία της ζωής μου. 
Εμπνευσμένη από το παγκόσμιο μπεστ σέλερ 
Το Νησί και προσαρμοσμένη για τα παιδιά, η 
συγκινητική ιστορία της Μαρίας για το πώς η 
ζωή της συνδέθηκε με τη Σπιναλόγκα, ένα μικρό 

νησί κοντά στην Κρήτη, είναι ένας ύμνος 
στη φιλία και στην οικογένεια, στην 

ελπίδα και στην αγάπη. Πάνω απ’ όλα, 
όμως, είναι μια ιστορία επίκαιρη όσο 
ποτέ. Από τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ.

Κids’ Room

Το νησί
της Μαρίας
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Για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές, το ζεύγος 
Μπεμπέκου έχει επιλέξει το πεντάστερο Twelve Olym-
pians Palace με φόντο τον Όλυμπο. Το ξενοδοχείο δεν 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Αριστείδη, που 
από τη φύση του είναι γκρινιάρης. Στο πλευρό του η 
σύζυγός του Δέσποινα, την οποία λατρεύει. Μειλίχια 
και δωρική, από τη μία τον βοηθάει να ισορροπεί, 
από την άλλη η συμπεριφορά της είναι αιτία για 
εντάσεις. Ψυχοθεραπεύτρια, εγνωσμένου κύρους, 
δεν εγκαταλείπει τους πελάτες της - με τα απανωτά 
τηλεφωνήματά τους - ούτε την περίοδο των 
διακοπών τους. Κάτι που εξοργίζει τον Αριστείδη. 
Από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ.

Πώς οραματιζόμαστε την κοινωνία που θέλουμε να 
ζούμε;

Μια από τις σημαντικότερες οικονομολόγους της 
εποχής μας θέτει τις βάσεις για το νέο κοινωνικό 
συμβόλαιο που αρμόζει στον 21o αιώνα.

Είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, όλοι μας 
στηρίζουμε το κοινωνικό συμβόλαιο μέσα από τις 
αμοιβαίες δεσμεύσεις μας στην οικογένεια, την 
κοινότητα, τον χώρο εργασίας. Η μέριμνα για 
τους άλλους, η πληρωμή φόρων, τα οφέλη από τις 
δημόσιες παροχές ορίζουν το συμβόλαιο που μας 
ενώνει ως κοινωνία. Σήμερα, όμως, το συμβόλαιο 
αυτό καταρρέει…

Οι επιταχυνόμενες αλλαγές στην τεχνολογία, η 
γήρανση του πληθυσμού και η κλιματική αλλαγή 
αναδιαμορφώνουν τον κόσμο μας. Σε αυτή τη 
μελέτη-ορόσημο η Minouche Shafik, αξιοποιώντας 
παραδείγματα από διαφορετικά σημεία της υφηλίου 
και εστιάζοντας στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
υγειονομικής περίθαλψης, της εργασίας και της 
φροντίδας των ηλικιωμένων, αναλύει τις βασικές 
αρχές ενός κοινωνικού συμβολαίου που αναγνωρίζει 
την αλληλεξάρτηση των ανθρώπων, τους 
στηρίζει και επενδύει περισσότερα σε αυτούς, ενώ 
ταυτόχρονα περιμένει περισσότερα από τα άτομα 
ως αντάλλαγμα. Βαθυστόχαστο και ελπιδοφόρο, το 
βιβλίο αυτό προσφέρει ρεαλιστικές λύσεις και δείχνει 
πώς μπορούμε να χτίσουμε μια καλύτερη κοινωνία – 
όλοι ΜΑΖΙ. Aπό τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.

Μαζί: Ένα 
νέο κοινωνικό 
συμβόλαιο για
τον 21ο αιώνα

Twelve Olympians 
Palace
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quote of the day

AS LONG AS THERE’S BREATH
IN YOU, PERSIST!

Bernard Kelvin Clive

tip of the day
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Σήμερα
γιορτάζει!
Αντύπας

11 Απριλίου
› Παγκόσμια Ημέρα για 
 τη νόσο του Πάρκινσον
› National Submarine Day
› National Cheese Fondue Day
› National Pet Day
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