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Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου σήμερα και για μένα η πιο κοντινή ανάμνηση 
είναι ένα στατικό ποδήλατο που είχα μετατρέψει σε κρεμάστρα... 
 
Και όμως, το ποδήλατο ίσως και να είναι ο καλύτερο τρόπος γυμναστικής!
Γιατί, τι χρειάζεσαι ; Ένα καλό ποδήλατο για τους κραδασμούς αλλά και για 
την αποφυγή ατυχημάτων και τραυματισμών και ισορροπία, τόσο απλό! 
 
Αρχικά ενδύκνειται ακόμα και για τα πιο αγύμναστα και με παραπάνω 
κιλάκια σώματα,  καθώς μπορείς να αναπτύξεις μόνος σου την ταχύτητα που 
αντέχεις σωματικά. Για παράδειγμα αν πεις θα πάω για ένα 20’ τρέξιμο και 
γενικά είσαι αγύμναστος, έχεις περισσότερες πιθανότητες να τραυματίσεις 
γόνατα και λοιπές αρθρώσεις παρά αν κάνεις ακόμα και για μία ώρα ποδήλατο. 
 
Επίσης, δεν γυμνάζεις μόνο τα πόδια και τους γλουτούς! Ο κορμός για να 
δώσει τη σωστή στάση του σώματος και τα άνω άκρα για να σταθεροποιήσουν 
το τιμόνι, γυμνάζονται επίσης! 
 
Την ένταση την ορίζεις εσύ! 
 
Κουράστηκες; Πετάλι στο ρελαντί. 
 
Αντέχεις; Άλλαξε και νομό, καλό θα σου κάνεις!

Κλαίρη Στυλιαρά 
Chief of SayYessers
claire@sayyescomm.gr

Editorial
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Ο ωραιότερος ποδηλατόδρομος 
του κόσμου, βρίσκεται στην 
Κίνα και είναι εναέριος! 
 
Μία μικρή πόλη της Κίνας, το Xiamen, 
μπορεί να είναι περήφανη για τον 
ποδηλατόδρομο τον οποίο διαθέτει. 
 
Μία γέφυρα πάνω από την πόλη, 8 
χλμ. αποτελεί μία μοναδική διαδρομή 
για ποδηλάτες, με υπέροχη θέα, ενώ 
παράλληλα έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, 
τάπητα και σήμανση, ώστε να παρέχει 
ασφάλεια σε μικρούς και μεγάλους που 
κάνουν τη διαδρομή Πρόκειται για έναν 
εναέριο ποδηλατόδρομο τον Cycleway 
που μπορεί να «φιλοξενήσει» παράλληλα 
2.023 ποδηλάτες την ώρα με ταχύτητα 15 
μίλια. 
 
Η πόλη Xiamen έχει πληθυσμό κάτι πάνω 
από 2 εκατ. και οι περισσότεροι κάτοικοι 
κινούνται με το ποδήλατο τους.
 
Δείτε βίντεο εδώ.
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Το δίκτυο των “Bike Friend-
ly Προορισμών” στην Ελλάδα 
αποτελείται από μία σειρά 
επιλεγμένων Δήμων, οι οποίοι 
ξεχωρίζουν για την προσήλωσή τους 
στην προστασία του περιβάλλοντος, 
την προσπάθειά τους για αειφόρο 
ανάπτυξη του τουρισμού και την 
αφοσίωση τους στην εξυπηρέτηση 
του ποδηλάτη.   Εκτός από Δήμους-
προορισμούς, περιλαμβάνει 
ξενοδοχεία κι ένα μεγάλο αριθμό 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, που 
καλύπτουν τις ανάγκες ενοικίασης 
και επισκευής ποδηλάτων, καθώς 
επίσης οργάνωσης εκδηλώσεων και 
εκδρομών με ποδήλατο. 
 
O   Δήμος Αλεξανδρούπολης μαζί με 
τους Δήμους Αριστοτέλη, Ρεθύμνου, 
Έδεσσας, Λέρου και Σκιάθου είναι οι 
πρώτοι έξι Δήμοι της χώρας που έχουν 
λάβει το Σήμα Πιστοποίησης BIKE 
FRIENDLY   DESTINATION. 
 
Ειδικότερα, το Σήμα πιστοποιεί ότι 
ένας Δήμος-προορισμός πληροί μια 
σειρά πανευρωπαϊκά αποδεκτών 
κριτηρίων, που δημιουργούν 
«ποδηλατική ταυτότητα» στον 
προορισμό, και διευκολύνουν τον 
τουρίστα να χρησιμοποιήσει το 
ποδήλατο στη διάρκεια των διακοπών 
του. Συμβάλλει στη διάδοση της 
ποδηλασίας στην   περιοχή ως ένας 
τρόπος άθλησης, ψυχαγωγίας και 
μετακίνησης, ενώ ταυτόχρονα, 
αναδεικνύει τον εκάστοτε Δήμο ως 
προορισμό εναλλακτικού-θεματικού 
τουρισμού. 
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Πώς μπορώ να πιστοποιηθώ; 
 
Το Σήμα Πιστοποίησης BIKE FRIEND-
LY DESTINATION απονέμεται από την 
αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία   
ΝΑΤΤΟΥΡ   σε συνεργασία με την 
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 
φύσης και τελεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Τουρισμού και 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας.   
 
«Έξι Δήμοι και συνολικά 110 
ξενοδοχεία, εκ των οποίων όλα τα 
ξενοδοχεία του ομίλου Mitsis Hotels 
και του ομίλου Airotel έχουν ενταχθεί 
στην οικογένεια BIKE FRIENDLY DES-
TINATION. Το ποδήλατο, το οποίο δεν 
αφορά μόνο το θεματικό ποδηλατικό 
τουρισμό - μιλάμε ουσιαστικά για 
την ήπια μετακίνηση πολιτών και 
τουριστών - έχει αγκαλιαστεί από 
όλες τις κατηγορίες ξενοδοχειακών 
μονάδων. Πιστοποίηση έχουν λάβει 
από καταλύματα – βίλες, μέχρι 
5άστερα ξενοδοχεία. Πρόκειται για 
ένα μέσο που χρησιμοποιείται από 
τον καθένα, ανεξάρτητα από το 
βαλάντιο και την ηλικία του» λέει 
χαρακτηριστικά στο SayYesToThe-
Press, η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 
της NatΤour, Βίκυ Καραντζαβέλου. 
 
Σημειώνει πως τα  ξενοδοχεία που 
πιστοποιούνται παρέχουν όλες τις 
υπηρεσίες τις οποίες χρειάζεται ο 
τουρίστας που επιλέγει αυτή την 
εναλλακτική μορφή μετακίνησης, 
ενώ ικανοποιείται, κυρίως ο 
τουρίστας που είναι περιβαλλοντικά 

ευαισθητοποιημένος, μία κατηγορία  
που μεγαλώνει, χρόνο με το χρόνο. 
 
«Η εκτίμησή μας είναι το 2021 
ο αριθμός των πιστοποιημένων 
ξενοδοχείων θα ξεπεράσει τα 150, 
πρόβλεψη την οποία βασίζουμε 
στο γεγονός ότι πάνω από το 80% 
των συνεργατών έχει προβεί σε 
ανανέωση της πιστοποίησης, ενώ 
άλλοι 10 Δήμοι, ήδη βρίσκονται 
σε διαδικασία συγκέντρωσης των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών 
προκειμένου να λάβουν την 
πολυπόθητο σήμα» καταλήγει η κα 
Καραντζαβέλου.

Ψάχνεις 
ξενοδοχείο; 
Επίλεξε 
Bike 
Friendly!

& be

our guest Της Μαρίας Ακριβού

Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων της NatΤour, 
Βίκυ Καραντζαβέλου



Το 2018, η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε την 
3η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα 
Ποδηλάτου, αναγνωρίζοντας τη 
μοναδικότητα, τη μακροζωία και την 
ευελιξία του ποδηλάτου. Είναι ένα 
μέσο που χρησιμοποιείται για πάνω 
από δύο αιώνες. Τόνισε επίσης τα 
οφέλη του ως ένα απλό, προσιτό, 
αξιόπιστο, καθαρό και φιλικό προς 
το περιβάλλον και βιώσιμο μέσο 
μεταφοράς, προωθώντας την υγεία 
για όλους. 
 
Σύμφωνα το Παρατηρητήριο της 
Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας 
του ΕΜΠ, στην Ελλάδα 102 Δήμοι 
διαθέτουν ποδηλατόδρομους. Το 
συνολικό τους μήκος ανέρχεται σε 403 
χιλιόμετρα.  
 
Στην Αττική, το συνολικό μήκος 
των ποδηλατοδρόμων είναι 83,5 
χιλιόμετρα, που αντιστοιχούν σε 
0,02 μέτρα ποδηλατοδρόμου ανά 
κάτοικο. Ο δήμος Κηφισιάς έχει 
το μεγαλύτερο δίκτυο, μήκους 13,2 
χιλιομέτρων. Ακολουθεί ο Δήμος 
Ζωγράφου με 4,7 χιλιόμετρα. 
 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
διαθέτει δίκτυο συνολικού μήκους 
45 χιλιομέτρων, με το Δήμο 
Θεσσαλονίκης να συγκεντρώνει τα 
11,7 από αυτά. Και εδώ αντιστοιχούν 
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0,02 μέτρα ποδηλατοδρόμου ανά 
κάτοικο.  
 
Πριν από ένα χρόνο, ανακοινώθηκε 
από τον υπουργό Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος η δημιουργία δύο 
νέων μεγάλων ποδηλατοδρόμων στην 
Αθήνα. Ο πρώτος θα καλύπτει τη 
διαδρομή Φάληρο-Γκάζι Κηφισιά και 
ο δεύτερος τη διαδρομή  Κατεχάκη 
– Ευαγγελισμός και θα περνά από 
την Πανεπιστημιούπολη και την 
Πολυτεχνειούπολη. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ελληνικός 
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν 
λαμβάνει υπόψη το ποδήλατο και δεν 
περιέχει ειδικά σήματα κυκλοφορίας 
που να ρυθμίζουν την κυκλοφορία 
ποδηλάτων. 
 
Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Ποδηλάτου έχουν 
προγραμματιστεί εκδηλώσεις σε όλη 
την Ελλάδα. Κάποιες από αυτές είναι: 
 
Συμβολικός Ποδηλατικός Αγώνας 
σε virtual μορφή, από το Σύλλογο 
“Ορίζοντας”: Κάθε συμμετέχοντας 
μπορεί να ποδηλατήσει όσα 
χιλιόμετρα επιθυμεί, σε όποια περιοχή 
διαλέξει και όσες φορές κι αν το 
αποφασίσει από τις 3 έως τις 6 Ιουνίου 
2021. Ο αγώνας πραγματοποιείται με την 
υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. 

3 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου

Το Say Yes…to the Press δημιουργήθηκε με σκοπό την 
αμφίδρομη επικοινωνία με τον αναγνώστη.
Let’s connect στα official account μας_click here:

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, 
σε συνεργασία με τον Αθλητικό 
Ποδηλατικό Σύλλογο Alexandroup-
olis Bike Team, διοργανώνει μια 
σειρά δράσεων με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου. 
Την Πέμπτη, 3 Ιουνίου, θα 
πραγματοποιηθεί ποδηλατοβόλτα 
με σημείο εκκίνησης το σημείο AXD 
στην παραλία. Πριν την έναρξη 
της ποδηλατοβόλτας θα γίνει η 
βράβευση της Αλεξανδρούπολης ως 
Bike Friendly City. 
 
Ο Δήμος Λαμιέων, με στόχο την 
ενθάρρυνση και προώθηση της 
χρήσης ποδηλάτου, προσκαλεί 
τους μαθητές Πέμπτης και Έκτης 
Δημοτικού καθώς και όλων 
των τάξεων του Γυμνασίου, να 
συμμετέχουν σε διαγωνισμό 
ζωγραφικής, με θέμα «Πώς ένα 
ποδήλατο μπορεί να μας αλλάξει τη 
ζωή μας». 
 

Σήμερα στις 19:00 ο 
Αθλητικός Οργανισμός του 
Δήμου Σαλαμίνας, μαζί με 
τον Ποδηλατικό Όμιλο « 
Πρωτέα» διοργανώνει την 
ετήσια Ποδηλατάδα για την 
Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου.

https://www.instagram.com/sayyes_tothepress/
https://www.instagram.com/sayyes_tothepress/
https://www.facebook.com/sayyestothepressmagazino
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Η ελληνική εταιρεία παραγωγής μουστάρδας, κέτσαπ, μαγι-
ονέζας, dressing και σαλατών CONDITO λανσάρει τη νέα 
σειρά προϊόντων CONDITO THE GREEN LINE, χωρίς ζωικά 
παράγωγα & γλουτένη, για να μπορούν όλοι να απολαμβά-
νουν τη χαρά της γεύσης, ανεξαρτήτως των διατροφικών 
τους επιλογών ή/και περιορισμών! Αιχμή του δόρατος η 
μαγιονέζα χωρίς αυγό που πρώτη η CONDITO παρουσίασε 
το 2018 στην ελληνική αγορά και μέσα σε μια τριετία κατά-
φερε να αποκτήσει φανατικό κοινό. 
 
Το brand, που σε ελεύθερη μετάφραση από τα λατινικά ση-
μαίνει «εμπλουτισμός γεύσεων», και έχει καταβολές από τη 
Βόρειο Ελλαδα, προέκυψε το 2001 από τη συγχώνευση των 
εταιριών του Χρήστου Μωραΐτη και του Παύλου Παπαδό-
πουλου. Η ξεχωριστή πορεία των δύο επιχειρηματιών στον 
κλάδο των τροφίμων ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 
1970 ενώ το επιστέγασμα της εμπορικής συνεργασίας μετα-
ξύ τους υπήρξε η συνένωση των δυνάμεών τους το 1999. 
 
«Μέχρι πρότινος ήμασταν, κυρίως γνωστοί στη HO.RE.
CA. και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής κατέληγε στη 
δημιουργία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Το 2018, κάναμε 
στροφή, επενδύοντας στο κομμάτι του gluten free, από τους 
πρώτους που το εφάρμοσαν στα προϊόντα μουστάρδας και 
μαγιονέζας. Επενδύσαμε στην υγιεινή διατροφή και κάθε 
χρόνο δαπανούμε σημαντικά ποσά στο R&D για τη δημιουρ-

γία καινοτόμων προϊόντων» λέει στο SayYesToThePress, ο 
Άρης Νίκου, Marketing Manager, της CONDITO FOODS. 
 
Στους κόλπους της εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη απα-
σχολούνται πάνω από 100 άμεσοι και έμμεσοι εργαζόμενοι, 
διαθέτει τρία εργοστάσια στα οποία παράγονται μεταξύ 
άλλων, ξηροί καρποί και φυτικά τυριά. 
 
Τα plant based προϊόντα και οι flexitarians 
 
«Παρακολουθούμε στενά τις τάσεις του εξωτερικού και 
καταλήγουμε στο ότι οι καταναλωτές επιζητούν έναν πιο 
υγιεινό τρόπο ζωής. Το plant based θα συνεχίσει να ενισχύ-
εται, ενώ κυρίαρχη τάση είναι αυτή των flexitarians, δηλα-
δή των ανθρώπων που τρώνε τα πάντα και είναι ανοιχτοί 
στο να δοκιμάσουν vegan επιλογές, τις οποίες απέφευγαν 
στο παρελθόν γιατί πίστευαν ότι ήταν άνοστες. Για εμάς, η 
απόλαυση της γεύσης κρύβεται και στο … χωρίς» υπογραμ-
μίζει ο κ. Νίκου. 
 
Που μπορώ να τα βρω 
 
Μασούτης, My market, Γαλαξίας, Market In, είναι οι βα-
σικές αλυσίδες σουπερμάρκετ από τις οποίες μπορείτε να 
προμηθευτείτε τα προϊόντα CONDITO. 
 
«Καλύπτουμε μόνοι μας τη Θεσσαλονίκη και τους όμορους 
νομούς και έχουμε παρουσία σε όλη την Ελλάδα. Οι εξα-
γωγές αντιπροσωπεύουν το 6% της παραγωγής, ποσοστό 
που σταδιακά αυξάνεται. Αμερική, Αυστραλία και Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα είναι οι αγορές που θέλουμε να μπούμε 
δυναμικά τα επόμενα χρόνια και να προστεθούν στις ήδη 
υπάρχουσες που είναι η Κύπρος και τα Βαλκάνια». επιση-
μαίνει ο Marketing Manager της CONDITO FOODS.

Η πιο υγιεινή μαγιονέζα 
ακούει στο όνομα CONDITO!

Άρης Νίκου, 
Marketing Manager, 
CONDITO FOODS

Της Μαρίας Ακριβού
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Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη για ακόμα μία χρονιά 
επιβραβεύει τους ανθρώπους του για το 2021 απονέμοντας 
βραβεία ως ένδειξη αναγνώρισης των προσπαθειών αλλά και 
των επιτευγμάτων τους. 
 
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τους 
επικεφαλής όλων των επιμέρους τμημάτων και με την τελική 
έγκριση της Διοίκησης του Ομίλου, διενεργούν έρευνα και 
ψηφοφορία προκειμένου να ανακηρυχθούν οι νικητές. 
 
Για το 2021 απονεμήθηκαν τα παρακάτω Βραβεία: 
 
› Πρεσβευτής Εταιρικών Αξιών / Corporate Values 
Ambassador 
› Βραβείο Εξαιρετικής Απόδοσης / High Performance Award 
› Βραβείο Best Support Team που προκύπτει από την έρευ-
να εσωτερικής ικανοποίησης 
 
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαράκακη έχοντας θέσει ως στόχο 
τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, ανέθεσε 
την κατασκευή των Βραβείων στην εταιρία PHEE που ειδικεύ-
εται στην ανάπτυξη σύνθετων υλικών φυτικής προέλευσης 
τα οποία έρχονται να υποκαταστήσουν συμβατικά υλικά που 
επιβαρύνουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Φέτος τα Bravo Sustainability Awards 2021 παρουσιάζο-
νται κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης, Bravo Sustainability Week 2021, η οποία αναπτύσσε-
ται 31 Μαΐου με 5 Ιουνίου, με κύριο μήνυμα «Άνθρωπος 
και Περιβάλλον για ένα βιώσιμο μέλλον». 
 
Στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Bravo Sustainability 
Week 2021, παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες που αναδει-
κνύονται  στα Bravo Sustainability Awards 2021 και που 

υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον. 
 

Οι υπεύθυνοι οργανισμοί 
που αναδεικνύονται για τις 

δράσεις και τις πρωτο-
βουλίες που ανέπτυξαν 
και υλοποίησαν για την 
ενίσχυση του συστήμα-
τος υγείας της χώρας 
μας, αλλά και για την 
υποστήριξη των ευπα-
θών κοινωνικών ομά-

δων είναι Allianz, Bwin, 
ElvalHalcor, Energean, 

Genesis Pharma, Imerys, 
Interamerican, Mytilineos, 

Όμιλος ΟΤΕ, Papaplast, TITAN, 
Δωδώνη, Ελληνικά Πετρέλαια, Ελλη-

νικός Χρυσός, Μύλοι Θράκης, Όμιλος Ιασώ, Όμιλος Quest, 
Αποστολή Άνθρωπος, Xanthi Tech Lab. 
 
Στον Πυλώνα In Action (Συνεργασίες) αναδείχθηκαν οι 
πρωτοβουλίες των Εταιρειών  Bwin, Mytilineos, ΟΛΠ, 
Όμιλος Quest, ΤΙΤΑΝ, Υγεία, και των Οργανισμών της 
Κοινωνίας των Πολιτών Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Αρωγής, Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος, ΕΛΕΠΑΠ, 
Ίδρυμα Λαμπράκη, Ινστιτούτο Prolepsis.

O Όμιλος Επιχειρήσεων 
Σαρακάκη επιβραβεύει τους 
ανθρώπους του για το 2021

Η Veltins Pils είναι μία από τις πιο γνωστές γερμανικές Pils στον κόσμο και πλέον 
διανέμεται και στην Ελλάδα από τη Unibrau. 
 
Χάρη στη premium εμφάνιση και γεύση της έχει καθιερωθεί όχι μόνο στους φίλους 
της μπύρας αλλά ταυτόχρονα και στους ποδοσφαιρόφιλους λόγω της VELTINS ARENA 
και της συμμετοχής της ως χορηγός στην ομάδα της Schalke. 
 
Η κλασική γεύση Pilsener της Veltins, πλέον διατίθεται και χωρίς αλκοόλ (0,0%), 
με τη Unibrau να σημειώνει ότι «η υπέροχη και η ευχάριστη γεύση της ενυδατώνει και 

αναζωογονεί. Ελαφριά, ξεδιπλώνει σιγά-σιγά την 
κομψότητά της, εξαρχής με μία λεπτή 
πικρή νότα. Μια τέλεια ευχαρίστηση για οδηγούς 
και αθλητές και όλους όσους θέλουν να είναι εντελώς 
απαλλαγμένοι από το αλκοόλ, αλλά να έχουν 
την ευχαρίστηση μίας καλής μπύρας».

Press Room
...food & beverage edition

Veltins Pils 
χωρίς αλκοόλ από τη Unibrau

Bravo Sustainability Week 
2021: «Άνθρωπος και 
Περιβάλλον για ένα 
βιώσιμο μέλλον»
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Της Βένιας Αντωνίου

VοIP: Το μέλλον της τηλεφωνίας…  είναι ήδη εδώ!

Με τον όρο  Voice over Internet 
Protocol αναφερόμαστε στην τηλε-
φωνία μέσω του διαδικτύου. Πρό-
κειται ουσιαστικά για ένα σύνολο 
πρωτοκόλλων και τεχνολογιών που 
παρέχουν φωνητικές συνομιλίες σε 
πραγματικό χρόνο. 
 
H συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει 
στους χρήστες να πραγματοποιούν 
κλήσεις χρησιμοποιώντας το ευρυζω-
νικό διαδίκτυο αντί για το συμβατικό 
ή αναλογικό τηλεφωνικό σύστημα. 
 
Upgrade στην επικοινωνία 
 
Η σύγχρονη τεχνολογία τηλεφωνίας 
VοIP ήρθε για να αλλάξει τον τρό-
πο που επικοινωνούμε και για να 
αναβαθμίσει την επικοινωνία των 
επιχειρήσεων και όχι μόνο. Υπόσχεται 
υψηλή ποιότητα με χαμηλό κόστος. 
Έτσι, είτε πρόκειται για μια μικρή 
είτε για μία μεγάλη επιχείρηση o πα-
ρονομαστής είναι… κοινός: ελαχιστο-
ποίηση του κόστους και μεγιστοποί-
ηση των εσόδων μέσω αποδοτικών 
λύσεων που ταιριάζουν σε κάθε 
περίπτωση. Η τεχνολογία τηλεφωνίας 
VοIP δεν απευθύνεται φυσικά μόνο 
σε εταιρίες και τηλεφωνικά κέντρα 
αλλά και σε ιδιώτες, ενώ αποτελεί 
μία συμφέρουσα λύση για όσους 
ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό. 
Αποφεύγουν το άγχος της υπηρεσίας 
περιαγωγής και το κόστος που αυτό 
συνεπάγεται - τα τέλη περιαγωγής 
διαφέρουν από πάροχο σε πάροχο.

Ο κος Χρήστος Δήμας, founder 
της NET2VOIP μας μίλησε για τα 
πλεονεκτήματα της τεχνολογίας 
VoIP. «Επιλέγοντας το VoIP έχουμε 
τον σταθερό αριθμό σας παντού», 
δήλωσε, ενώ αρκεί μία σύνδεση στο 
internet και «με την επιλογή παρόχου 
τηλεφωνίας την NET2VOIP  μπορεί-
τε να κάνετε και να δέχεστε κλήσεις 
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, 
με πολύ χαμηλότερες χρεώσεις. Έτσι, 
εξοικονομείτε έως και 80% απο τον 
λογαριασμό τηλεφωνίας. Με την 
τεχνολογία VoIP, είστε διαθέσιμος 
για επικοινωνία με τους πελάτες σας 
από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε, στο 
κινητό σας». 
 
Ένα ακόμη σημαντικό πλεονεκτήμα 
της τεχνολογίας VoIP είναι σύμφωνα 
με τον κο Δήμα ότι «αποκτάτε τηλε-
φωνικό κέντρο στο cloud με απερι-
όριστες δυνατότητες και χωρίς την 
αγορά εξοπλισμού. Το μηνιαίο κό-
στος του τηλεφωνικού σας αριθμού 
ξεκινάει  μόνο από €1,16».

Οκταπλά… 
κερδισμένοι 

 
1. Οικονομικές χρεώσεις κλήσεων 

ανά δευτερόλεπτο 
2. Χωρίς συμβόλαια και 

κρυφές χρεώσεις 
3. Αριθμοί Ελλάδος και 50+ χωρών 

4. Τηλεφωνικό κέντρο 
χωρίς εξοπλισμό στο cloud 

5. Οικονομικές χρεώσεις κλήσεων 
6. Χωρίς συμβόλαια και 

κρυφές χρεώσεις 
7. Εφαρμογή στο κινητό για να 

καλείς και να σε καλούν 
8. Χρήση σε όλο τον κόσμο

Η επιλογή του VoIP 
είναι ιδανική για 

co-working spaces, 
δικηγορικά γραφεία, 

ξενοδοχεία, call 
centers, αλυσίδες 

καταστημάτων, 
λογιστικά γραφεία, 

ασφαλιστικούς 
συμβούλους, delivery 
αλλά και για πολιτικά 
και μεσιτικά γραφεία, 
websites και eshops.

INFO



Η CLEON CONFERENCES & COMMUNICATIONS διοργανώνει το συνέδριο WOMEN FORUM – Digital Edition το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 08 Ιουνίου 2021. Το συνέδριο θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Diversity & Inclusion στον χώρο της εργασίας

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Diversity & Inclusion - Case Studies
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Η γυναίκα στην αγορά εργασίας σήμερα - Equal-Salary

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Η δέσμευση της Διοίκησης-Η δημιουργία προγράμματος - Τα αποτελέσματα
 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Χορμόβα Γιάννα, Γ.Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εργασίας

Αλεξάνδρου Νίκη, Partner, NORTON ROSE FULLBRIGHT- Regional Co-leader Lean In Hellas,
Βουβονίκου Θάλεια, HR Head Greece & Cyprus  Henkel

Dr.-Ing. Zafeiriou Efstratia, FAW NEV Company Ltd. China, AUDI
Λαγουμίδου Iωάννα, Counsel / DPO ,Private Entities

Markaki - Bartholdi Diana, Founder the Boardroom, Global Director, Gategroup-Switzerland
Μαυράκη Τίνα, Non-Executive Board Member, Mυτιληναίος

Petropaki Alkistis,  General Manager,Advance Gender Equality in Business - Switzerland
Σιατερλή Ρομίνα, Policy and Communications Excellence Lead, Roche

https://cleon.gr/conferences/women-forum/
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Γιατί σας τα λέω όλα αυτά; 
 
› Η μητέρα, αυτό το πλάσμα που έχουμε κοντά μας από τη 
στιγμή που θα έρθουμε στον κόσμο είναι εκεί, ακούραστος 
φρουρός! 
› Προσφέρει αγάπη άνευ όρων, χωρίς αντάλλαγμα και κά-
ποιοι την πληγώνουν…άθελα ή ηθελημένα… 
› Η Μαμά δεν έχει ακολουθήσει καμία Σχολή Γονέων, ενστι-
κτωδώς πράττει και πράττει καλώς! 
 
Ακούω πολλές φορές ανθρώπους να μιλούν άσχημα, να 
φέρονται χωρίς ευγένεια στη μητέρα τους και να μην της 
αναγνωρίζουν, τους κόπους και τις θυσίες! 

Να την κρίνουν με το παραμικρό, να νευριάζουν που απλά η 
Μαμά τους είπε τη γνώμη της, λάθος ή σωστή. «Μάνα είναι 
μόνο μια» και το ξέρουμε όλοι αυτό! 

Αν ακόμα έχετε τις μητέρες σας να τις μιλάτε, να τις αγκα-
λιάζετε με τα λόγια και τα χέρια σας. 

Να σηκώνετε το τηλέφωνό σας, όταν σας καλούν όσο και 
πιεσμένοι να είστε! 
 
Να τις αγαπάτε … 
 
Και το κυριότερο, να τις ευχαριστείτε καθημερινά γι’ αυτό 
που είναι και για όλα αυτά που απλόχερα σας έχουν προ-
σφέρει και θα σας προσφέρουν ακούραστα-ασταμάτητα! 
 
Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είχα τη συγκεκριμένη Μαμά 
και πιο πολύ που πρόλαβα να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ 
για την αγάπη της, τη διδασκαλία της, για όλα αυτά που 
σήμερα με έχουν κάνει έναν σωστό και δίκαιο άνθρωπο! 
 
Για τη μητέρα μου - για την Μαρούσκα!

Γνωρίζω ότι τα άρθρα μου πάντα έχουν μια νότα αισιοδοξί-
ας, καθώς είμαι από μόνη μου ένα άτομο αισιόδοξο. 
Όμως επειδή μου έχει δοθεί η ευκαιρία να αποτυπώσω τις 
σκέψεις μου σε μια στήλη, αυτή τη φορά οφείλω να ανα-
φερθώ σε ένα αγαπημένο πρόσωπο που έφυγε και δεν είναι 
στην ζωή εδώ και 9 χρόνια … Τη μητέρα μου! 
 
Μαμά! 
 
› Σε φέρνει στον κόσμο, πονάει … 
› Κάνει ό,τι καλύτερο για σένα! 
› Δεν έχει ακολουθήσει κάποια σχολή γονέων και όμως δίνει 
το μπορετό της! 
› Είναι τόσο μοναδική η αίσθηση από το χάδι της, όπου ακό-
μα και τώρα ως μεσήλικας το θυμάμαι και το λησμονώ! 
› Η μυρωδιά της αποτυπωμένη για πάντα στη  θύμησή μου… 
› Τα αμέτρητα βραδιά που καθόταν ακούραστη στο προσκέ-
φαλό μου ακόμα και με έναν απλό πυρετό μέχρι τη στιγμή 
που εγώ έφερα στον κόσμο το δικό μου παιδί. 
› Διπλά μου εκεί, με τις συμβουλές και τα λόγια … Αχ, Θεέ 
μου, αυτά τα σοφά! 
 

Από την Αγγελική Βυρίνη, 
Editor of Self Knowledge

Μητέρα

ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΝΩΡΙΣ... 
 

Ο Άρης μπορεί να έχει το όνομα του θεού του πολέμου 
όμως ο χαρακτήρας του δεν είχε καμία σχέση! 

Χαμογελαστός, ευγενής, χαρούμενος και μια σπάνια 
ψυχή που μοίραζε μόνο αγάπη! Ο Άρης έφυγε εντελώς 

ξαφνικά αφήνοντας όλους εμάς που τον αγαπάμε 
αμίλητους...και μουδιασμένους! Αποχαιρετώ τον Άρη με 

σεβασμό, με ένα τεράστιο γιατί... και εύχομαι εκεί στο 
άγνωστο να λάβει τη θέση που αρμόζει με όλες τις τιμές 

που του αξίζουν! Το λιγότερο που μπορώ να κάνω ως 
φόρο τιμής για σένα φίλε μου είναι να σε ευχαριστήσω 

για το ότι συναντηθήκαμε σε αυτή τη ζωή! 

Για τον Άρη τον αιώνιο έφηβο με πολλή αγάπη!
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Η Ειρήνη Προγουλάκη μπήκε 
δυναμικά στο χώρο της μόδας 
κάνοντας πραγματικότητα το παιδικό 
της όνειρο! Εμείς την… ανακαλύψαμε 
από τα scrunchies, τα πρωτότυπα 
λαστιχάκια για τα μαλλιά. Τώρα όμως 
θα τη γνωρίσουμε καλύτερα! 
 
-Πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις; Τι 
ήταν αυτό που σε ώθησε να κάνεις 
πραγματικότητα το όνειρό σου; 
 
Από μικρή ονειρευόμουν να έχω 
τη δική μου συλλογή ρούχων και 
αξεσουάρ!  Τον Σεπτέμβρη του 2018 
πήρα τη μεγάλη απόφαση να γραφτώ 
σε μία ιδιωτική σχολή για σχέδιο 
μόδας. Κάπου εκεί ξεκίνησε για μένα 
το ταξίδι... Η πανδημία όμως έβαλε 
φρένο προς στιγμήν στα σχέδιά μου 
για τη δημιουργία της δικής μου 
σειράς ρούχων. 
Δεν το έβαλα όμως κάτω! Καθημερινά 
πειραματιζόμουν και δημιουργούσα  
διάφορα πατρόν! Τότε μου ήρθε η 

ιδέα να φτιάξω το πρώτο scrunchy 
! Σκέφτηκα πως εν μέσω πανδημίας 
όπου η καθημερινή ζωή όλων 
μας έχει αλλάξει και το daily style 
είναι περισσότερο comfy, τι πιο ωραίο 
από ένα μοντέρνο λαστιχάκι για τα 
μαλλιά! 
Ξεκίνησα βγάζοντας φωτογραφίες 
και τις ανέβαζα στο instagram. 
Η αλήθεια είναι ότι η αγάπη που 
εισέπραξα μου έδωσε δύναμη να 
συνεχίσω παρά τις δυσκολίες που 
αντιμετώπιζα εν μέσω πανδημίας. 
 
-Πώς  είναι αυτή η διαδρομή 
μέχρι τώρα; Ποια ήταν η 
μεγαλύτερη δυσκολία που είχες 

να αντιμετωπίσεις και ποια η 
μεγαλύτερη ευλογία που έχει 
προκύψει μέσα από αυτό; 
 
Το ταξίδι αυτό δεν ήταν καθόλου 
εύκολο, αντιθέτως έχει αρκετές 
δύσκολες στιγμές. Χρειάστηκαν 
πολλές ώρες προσωπικής δουλειάς 
και δεδομένου των δυσκολιών που 
είχαμε λόγω της πανδημίας πολλά 
πράγματα έχουν πάει πίσω. 
Κυρία δυσκολία που αντιμετωπίζω 
ακόμα και σήμερα είναι η μετάβασή 
μου σε άλλη πόλη για να συναντήσω 
τους προμηθευτές μου και να επιλέξω 
τα υφάσματα από κοντά. Βιώνοντας 
όλο αυτό, πέρα από την προσωπική 
μου εξέλιξη θεωρώ ότι κέρδισα το 
στοίχημα με τον εαυτό μου και τους 
φόβους μου! Πραγματοποίησα ένα 
όνειρο χρόνων ρισκάροντας εν μέσω 
πανδημίας. 
 
-Πώς εμπνέεσαι για τις δημιουργίες 
σου; 
 
Σίγουρα παρακολουθώ τις τάσεις 
της μόδας αλλά κυρία έμπνευση 
είναι οι δικές μου εικόνες… από μια 
κοπέλα που θα δω στο δρόμο να 
περπατάει μέχρι και τα ερεθίσματα 
που θα μου δώσουν απλά καθημερινά 

πράγματα… Μια ζωγραφιά, μια 
στιγμή στη φύση… 
Συναισθήματα και εικόνες 
παντρεύονται στο μυαλό μου και 
προκύπτει μία δημιουργία. 
Επίσης πάντα προσπαθώ να έχω ως 
πηγή έμπνευσης τις ανάγκες και 
τις προτιμήσεις που εκφράζει το 
αγοραστικό κοινό. 
 
-Σκέφτεσαι να δημιουργείς κάποια 
στιγμή και τα δικά σου υφάσματα; 
 
Έχω σαν μότο ζωής "ένα βήμα τη 
φορά"! Ξεκίνησα με τα  scrunchies, 
πέρασα στις μάσκες, τώρα ήρθαν 
τα t-shirts... Φυσικά και είναι στα 
σχέδιά μου ο σχεδιασμός δικών μου 
prints στα υφάσματα αλλά είναι μια 
διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο. 
Οπότε, ίσως να μη γίνει πολύ άμεσα, 
καθώς σύντομα θα γίνω μανούλα για 
πρώτη φορά! 
 
-Είδαμε ότι έχεις δημιουργήσει 
συνδυασμούς scrunchie και 
μάσκας. Πώς και αποφάσισες να 
κάνεις κάτι τέτοιο; 
 
Η ανάγκη μου για να δημιουργήσω 
συνδυασμούς scrunchies και μάσκας 
ήρθε όταν συνειδητοποίησα πως 

& be

our guest

Scrunchies

(Συνεχίζεται)
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πλέον η μάσκα δεν είναι ένα απλό 
αξεσουάρ που μας προστατεύει, 
αλλά είναι ένα βασικό αξεσουάρ 
που ο γυναικείος πληθυσμός έχει 
ανάγκη να το φοράει και να νιώθει 
και όμορφα πέρα από προστασία… 
Φανταστείτε τις σκηνές από το Sex 
and the city 2 των γυναικών που 
φορούσαν μπούρκες από γνωστούς 
οίκους μόδας... 
 
-Πώς επηρέασε η πανδημία τη 
λειτουργία της επιχείρησής σου 
και σε τι επίπεδο σε βοήθησε να 
αναπτυχθεί περαιτέρω; 
 
Η πανδημία ήταν η κινητήριος 
δύναμη για να ξεκινήσει το όνειρό 
μου και σήμερα να έχω φτάσει 
στο σημείο να έχω την δική μου 
επιχείρηση. 
Επηρέασε θετικά, καθώς 
αναπτύχθηκαν οι αγορές μέσω 
ίντερνετ και αρνητικά λόγω των 
δυσκολιών όσον αφορά στις πρώτες 
ύλες μας και τους προμηθευτές μας. 
 
-Ας κλείσουμε με μια φράση που 
σε αντιπροσωπεύει αυτή την 
περίοδο… 
 
Κλείνοντας θέλω να πω πως τα αγαθά 
κόποις κτώνται! 
Και θα συμπληρώσω πως ότι δε θέλει 
κόπο και χρόνο δεν κρατάει... δεν 
αξίζει.

Tα αγαπημένα της και τα πιο 
πολύτιμα είναι όσα σχεδιάστηκαν 
από τον σύζυγό της, τον Δούκα 
του Εδιμβούργου. Η ιστορική 
συλλογή της Αυτού Μεγαλειότητας 
περιλαμβάνει δεκάδες τιάρες, 
εκατοντάδες καρφίτσες και σχεδόν 
κάθε τύπο πολύτιμου λίθου, αλλά 
μετά την απώλεια του πρίγκιπα 
Φίλιππου, τα κοσμήματα που της 
πρόσφερε – και οι αναμνήσεις που 
κρατούν – θα είναι πιο πολύτιμες 
από ποτέ. 
 
Κατά τη διάρκεια των 73 ετών 
γάμου τους, ο πρίγκιπας Φίλιππος 

σχεδίασε και αγόρασε πολλά κοσμήματα για τη Βασίλισσα, 
και τα μοναδικά τους σχέδια αντανακλούσαν συχνά βαθιά 
προσωπικές αναφορές στη σχέση τους. Μία από τις πιο 
ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους μαζί, ήταν η σύντομη 
θητεία του στη Μάλτα από το 1949 
έως το 1951, όταν ο Δούκας υπηρετούσε στο Βασιλικό Ναυτικό, 
και ο πατέρας της Βασίλισσας, Τζορτζ ΣΙ, ήταν ακόμα στο θρόνο. 
Ο πρίγκιπας Φίλιππος συμπεριέλαβε το ναυτικό σήμα σε 
διάφορα κομμάτια που είχε φτιάξει για τη γυναίκα του.

Θείας Βέτας rules
Η βασίλισσα Ελισάβετ ίσως 

κατέχει τη μεγαλύτερη προσωπική 
συλλογή κοσμημάτων στον κόσμο
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Από την Βασιλική Τσίντζιρα
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ΑΝΑΔΡΟΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ALERT! 
(29 Μαίου – 22 Ιουνίου 2021) 
 
Επανάληψη είναι η λέξη-κλειδί του 
ανάδρομου Ερμή ο οποίος ξεκινάει την 
ανάδρομη πορεία του ανάμεσα σε 2 
εκλείψεις! 
 
Ξαναδείτε, ξανασκεφτείτε, 
ξαναγυρίστε (ΌΧΙ ΣΕ ΠΡΩΗΝ!!!!!), 
ξαναεπισκεφτείτε. 
 
Είναι επίσης η εποχή που επιβάλλεται 
να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε 
τα πράγματα αλλιώς. Σε φάσεις ανάδρο-
μου Ερμή ΔΕΝ παίρνουμε σημαντικές 
αποφάσεις! Αφήστε τις για αργότερα 
που τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα. 
Η κρίση είναι θολή τώρα και οι αποφά-
σεις εν θερμώ δεν θα εξυπηρετήσουν 
κανέναν. 
 
Επηρεάζει άμεσα τους γεννημένους στο 
δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο Δίδυμους/
Τοξότες/Παρθένους/Ιχθύς και όσους 
έχουν ωροσκόπους και πλανήτες σε 
αυτά τα ζώδια. 
 
ΚΡΙΟΣ 
Σε τεντωμένο σκοινί βρίσκονται οι ισορ-
ροπίες αυτή τη βδομάδα. Οι στενές σου 
σχέσεις περνάνε δοκιμασίες, κάνοντάς 
σε πιο εσωστρεφή και μαζεμένο. Καλό 
θα είναι να μη φτάσεις τα πράγματα στα 
άκρα! 
 
ΤΑΥΡΟΣ 
Τα οικονομικά ακόμα βρίσκονται στο 
προσκήνιο και σε βάζουν στη διαδικα-
σία να τακτοποιήσεις ό,τι εκκρεμότητα 
υπάρχει. Δεν είναι εύκολο αλλά τα κα-
ταφέρνεις τελικά. Προσπάθησε να είσαι 
λίγο πιο φειδωλός στις υποσχέσεις σου... 
 
ΔΙΔΥΜΟΙ 
Αισθάνεσαι εγκλωβισμένος με αποφά-
σεις που πήρες πριν καιρό, οι οποίες 
τώρα μοιάζουν ανέφικτες. Ο ανάδρομος 
Ερμής σε βάζει στη διαδικασία να επα-
νεξετάσεις παλιές απόψεις και ιδέες. Η 
επιστροφή ατόμων από το παρελθόν σε 
βάζει σε σκέψεις... 
 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Τη νέα εβδομάδα θα πρέπει να προσέ-
ξεις την επικοινωνία σου. Σκέψου πριν 
μιλήσεις σε άτομα που σε ενδιαφέρουν 
για να μην εκτεθείς χωρίς λόγο. Ξεκα-
θάρισε όσο μπορείς καταστάσεις που 
βαλτώνουν καιρό τώρα. 
 
ΛΕΩΝ 
Τα επαγγελματικά σε πιέζουν πολύ 
αυτές τις μέρες και αυτό δυσκολεύει 
την επικοινωνία κάθε είδους. Κάποιες 
παρεξηγήσεις είναι στο πρόγραμμα αλλά 
προσπάθησε να μην πιέζεις πολύ τον 
εαυτό σου. 
 
ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Επαγγελματικές προκλήσεις έχεις τη 
νέα εβδομάδα, με σένα να βρίσκεσαι σε 

σκέψεις για το πώς θα κινηθείς από εδώ 
και πέρα. Τα νέα είναι καλά όμως γιατί 
θα έχεις την ευκαιρία να αποδείξεις 
ποιος είσαι. 
 
ΖΥΓΟΣ 
Ο ανάδρομος Ερμής σε βοηθάει αυτές 
τις μέρες, γιατί καταφέρνεις να απο-
στασιοποιηθείς από καταστάσεις και να 
σκεφτείς πιο ήρεμα και ψύχραιμα. Οι 
καθημερινές εντάσεις και η ρουτίνα σε 
δυσκολεύουν. 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
Έχουν ενδιαφέρον αυτές οι μέρες γιατί 
συνειδητοποιείς πόσο σημασία έχει η 
έννοια του ‘’μαζί’’. Οι διαφωνίες και 
οι διαφορετικές απόψεις φτάνουν τις 
συζητήσεις με τις σχέσεις σου στα άκρα. 
Εστίασε σε αυτά που σας ενώνουν και 
όχι σε αυτά που σας χωρίζουν. 
 
ΤΟΞΟΤΗΣ 
Οι κοντινές σχέσεις σου είναι το ζητού-
μενο τη νέα εβδομάδα. Σου δίνεται η 
ευκαιρία να επανεξετάσεις το άλλο σου 
μισό και να κάνεις ένα διάλογο επί της 
ουσίας, για θέματα που σας απασχολούν 
εδώ και καιρό. 
 
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Οι κοντινοί σου άνθρωποι σε απα-
σχολούν και σε βάζουν σε σκέψεις τις 
τελευταίες μέρες. Αναρωτιέσαι αν βρί-
σκεσαι σε μια σχέση που σε ανεβάζει ή 
σε τραυματίζει τελικά. Πρόσεχε και την 
υγεία σου γιατί η στεναχώρια σωματο-
ποιείται πολλές φορές... 
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Οι επαγγελματικές σου υποχρεώσεις σε 
πνίγουν τη νέα εβδομάδα. Βρίσκεσαι 
κάτω από πίεση, με διαφωνίες και δυ-
σάρεστες καταστάσεις. Πέρασε χρόνο με 
τους οικείους σου και θα δεις ότι μάλλον 
η χαλάρωση είναι αυτή που ζητάς. 
 
ΙΧΘΥΕΣ 
Αλλαγές θέλεις να κάνεις στη ζωή σου 
και να ανανεωθείς μετά από πολύ 
καιρό που ήσουν στο παρασκήνιο. Μια 
καινούργια επαγγελματική συνεργασία 
βρίσκεται μπροστά σου αλλά καλό θα 
ήταν να επεξεργαστείς πρώτα κάποια 
δεδομένα, πριν πάρεις τις τελικές σου 
αποφάσεις.
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Καλοκαιρινοί κήποι: 
Τα γεράνια είναι το νέο trend!

Kηφισιά: 
Άμεση κινητοποίηση για την 

προστασία των δασικών εκτάσεων

Ένας πλούσιος κήπος, γεμάτος πολύχρωμα λουλούδια είναι 
το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να ξεφύγετε από 
την καθημερινότητα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό! Οι κήποι 
προσφέρουν επίσης άφθονο χώρο για να ανακαλύψετε την 
δημιουργική πλευρά του εαυτού σας, να δοκιμάσετε νέα 
πράγματα και να δείτε πόση μεγάλη ικανοποίηση δίνει το 
να φτιάξετε κάτι δικό σας σε αρμονία με τη φύση. 
 
Ακολουθεί μία πρωτότυπη DIY ιδέα από τους ειδικούς του 
Pelargonium for Europe: 
 
'Ενας κήπος στο παράθυρο! 
 
Πολύχρωμα γεράνια, φυλλοφόρα φυτά και μυρωδικά 
σε χειροποίητους σάκους από μουσαμά μπορούν να 
μεταμορφώσουν ένα παλιό παντζούρι σε έναν στυλάτο 
κάθετο κήπο με ελάχιστο κόπο. Για να φτιάξετε τους 
σάκους, διπλώστε κατά πλάτος κομμάτια μουσαμά 
διαστάσεων 50 επί 24 εκατοστών και ράψτε τα στις άκρες. 
Έπειτα γυρίστε τα από την ανάποδη για να κρύψετε τις 
ραφές. Κάντε από μια τρύπα στην δεξιά και αριστερή 
πλευρά, στο πάνω μέρος του σάκου, γεμίστε με τα γεράνια 
και κρεμάστε τους από γαντζάκια.

Αυτοψία πραγματοποίησε ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας 
στα δάση Καστρίτσας και «Φασίδερι» που 
έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση Ειδικής 
Κινητοποίησης. 
Τον Υπουργό συνόδευσαν ο Δήμαρχος 
Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, οι Αντιδήμαρχοι 
Νέας Ερυθραίας και Εκάλης Νικήτας Κόκκαλης 
και Μάνος Μαρκεσίνης αντίστοιχα και ο 
Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Πέτρος 
Παππάς. 
 
Ο Δήμος Κηφισιάς κινήθηκε άμεσα, 
ακολουθώντας τη νέα διαδικασία και ανέθεσε 
σε ειδικό εργολάβο τον καθαρισμό των 
δασικών εκτάσεων. Μέχρι χθες (1/6/21) 
έχουν συλλεχθεί 105 τετραξονικά φορτηγά 
με περισσοτέρους από 200 τόνους δασικής 
καύσιμης ύλης. 
Ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει 
δια ζώσης τους εντατικούς και συνεχείς 
καθαρισμούς που πραγματοποιούνται στα 
δάση του Δήμου προκειμένου να προστατευτεί 
το φυσικό περιβάλλον από την εκδήλωση 
δασικών πυρκαγιών. 
 
Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κηφισιάς 
και ιδιώτες συλλέγουν καθημερινά 120 με 
220 τόνους κλαδιών από τους δρόμους της 
Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας και της Εκάλης.



Universal Flux (Meta Corona – Era) - Art Zone 42 Gallery 
(3-26/6) 
 
Η ομαδική έκθεση με τίτλο ‘’Universal Flux (Meta Corona – Era)” φιλοξενείται 
στην Art Zone 42 Gallery από τις 3 – 26 Ιουνίου 2021. Αυτή η πανδημία προσέ-
φερε πολλή τροφή για σκέψη. Το τι συναισθήματα και ποιες διαφοροποιήσεις 
στον τρόπο αντίληψης της ζωής γενικότερα αυτό έγκειται στον κάθε άνθρωπο 
ξεχωριστά. Οι καλλιτέχνες έρχονται να μοιραστούν αυτές τις πρωτόγνωρες 
αλλά και θαμμένες σκέψεις, αποτυπώνοντας τη δική τους νέα θεώρηση για 
το παρόν και το μέλλον. 
 
Studio Encounters - Amphicar Studio (4-6/6) 
 
Το Amphicar Studio παρουσιάζει την ομαδική έκθεση “Studio Encounters” 
σε επιμέλεια της Οντέτ Κουζού από τις 4 Ιουνίου έως τις 6 Ιουνίου. Η έκθεση 
διερευνά ζητήματα οικειότητας επικεντρώνοντας στη σχέση των καλλιτεχνών 
με τα στούντιο τους. 
 
Open Light - Χώρος “Προσωρινός” (4-6/6) 
 
Το ”Open Light”, αποτελείται από 16 ψηφίδες – κομμάτια παραστατικού υλικού 
που εμπνέονται και ακροβατούν ανάμεσα στην φωτιστική εγκατάσταση, τη 
site specific performance και τη street art. Οι θεατές είναι οι περαστικοί του 
δρόμου, η σκηνή είναι η βιτρίνα, δεν υπάρχουν θέσεις θεάτρου, δεν υπάρχει 
φουαγιέ, το φουαγιέ είναι το περίπτερο απέναντι. Μαζί θα σταθούμε μπροστά 
στη μεγάλη τζαμένια πρόσοψη του «Προσωρινού», μέσα στους ήχους και τα 
φώτα της πόλης διεκδικώντας ξανά τον δημόσιο χώρο και κοιτάζοντας σιωπηλά 
μέσα μας. 
 
”SYMBOLS & Iconic Ruins”  - Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης (27/5-30/6) 
 
137 καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και θεωρητικοί των τεχνών από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό παρουσιάζουν 110 έργα στην Αίθουσα Περιοδικών εκθέσεων του 
ΕΜΣΤ. Η έκθεση με τίτλο ”SYMBOLS & Iconic Ruins” διερευνά τους τρόπους 
που αντιλαμβανόμαστε, και προσεγγίζουμε τα ισχυρά πολιτισμικά σύμβολα, 
συγκεντρώνοντας υπό ένα κοινό νοηματικό πλαίσιο σύγχρονα έργα τέχνης και 
αρχιτεκτονικής από σημαντικούς καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Παραστάσεις  
 
«1821 – η επιθεώρηση»  -  Βεάκειο Θέατρο (4/6-25/7) 
 
Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρουσιάζει μια επιθεώρηση με την υπογραφή των 
Φοίβου Δεληβοριά και Δημήτρη Καραντζά στο Βεάκειο Θέατρο, από τη Παρα-
σκευή 4 Ιουνίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έως τέλος Ιουλίου. 
Ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Δημήτρης Καραντζάς εξετάζουν εκ νέου τη σχέση 
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μας με την εθνική ταυτότητα, την 
επανάσταση, τα κατορθώματα 
και τα ατυχήματα των διακοσί-
ων ετών, τη σχέση μας με την 
παράδοση, τα καλώς και κακώς 
κείμενα και προσκαλούν μια ομάδα 
σημαντικών συγγραφέων και ένα 
θίασο πρωταγωνιστών να γιορτά-
σουν, να χορέψουν να σατιρίσουν 
και να αναρωτηθούν. 
 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις 4-6 Ιουνίου

Universal Flux

Studio Encounters

Open Light

«SYMBOLS & Iconic Ruins»
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Οικοδομή -  Πειραιώς 260 (4-25/6) 
 
Η παράσταση χορού του Άντι Τζούμα «Οικοδομή» παρουσιάζεται στην Πει-
ραιώς 260 από τις 4 έως τις 25 Ιουνίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και 
Επιδαύρου 2021. Ο Andi Xhuma, απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής 
Τέχνης, με πλούσια δραστηριότητα στο video dance, παρουσιάζει τη νέα του 
δουλειά στην Πειραιώς 260. Συνδυάζοντας στοιχεία από τη ρεμπέτικη μουσι-
κή και ιστορία με την κινησιολογία και την τεχνική του hip hop, η «Οικο-
δομή» δημιουργεί έναν χώρο στον οποίο οι μουσικές, οι ρυθμοί και οι ιστορίες 
συγχωνεύονται, και συνθέτουν μια ενιαία γλώσσα επικοινωνίας.  
 
The Roots – Transmission - Πειραιώς 260 (4-5/6) 
 
Η παράσταση χορού ”The Roots – Transmission” του Καντέρ Αττού παρου-
σιάζεται στις 4 και 5 Ιουνίου 2021 στην Πειραιώς 260 στο πλαίσιο του Φεστι-
βάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021. O Attou είναι ο πρώτος χορογράφος που 
προέρχεται από τη hip hop και έγινε διευθυντής του Εθνικού Χορογραφικού 
Κέντρου, συγκεκριμένα του La Rochelle στη Γαλλία. Χορογραφεί ένα μοναδικό 
σύμπαν σε διαρκή κίνηση ανάμεσα στον σύγχρονο χορό, το hip hop και τις 
τέχνες του τσίρκου. 
 
Άνθρωποι και ποντίκια - Online streaming (6/6) 
 
Πιστή στη φιλοσοφία της για τη διαρκή αναζήτηση νέων τρόπων έκφρασης, η 
Ομάδα Cartel, με συμπαραγωγό το Onassis Culture, έρχεται να προτείνει μια 
διαφορετική προσέγγιση στην έννοια της μαγνητοσκοπημένης εκδοχής μιας 
θεατρικής παράστασης. Η μεγάλη θεατρική επιτυχία του Βασίλη Μπισμπίκη 
θα είναι διαθέσιμη για online streaming στις 6 Ιουνίου (19:00-24:00) 
 
Φεστιβάλ 
 
The Queer Archive Festival (3-6/6) 
 
Το The Queer Archive Festival, επιστρέφει ξανά τον Ιούνιο του 2021 στο κέντρο 
της Αθήνας, με μια μεγάλη γιορτή της πλούσιας και ζωηρής queer κουλτούρας 
της πόλης, με την υποστήριξη της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για δεύτερη 
συνεχή χρονιά. Πιστό στην ανάδειξη νέων ταλέντων, αλλά και στη στήριξη 
εδραιωμένων, εγχώριων ή μη καλλιτεχνών, το φεστιβάλ επιθυμεί να προβάλει 
τη διαρκώς αναπτυσσόμενη queer καλλιτεχνική σκηνή, η οποία αντανακλά 
τη σύγχρονη queer κουλτούρα, υμνεί τη διαφορετικότητα και προωθεί τη 
συμπεριληπτικότητα.  Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει Έλληνες 
και διεθνείς κορυφαίους καλλιτέχνες, αλλά και ανερχόμενα νέα ταλέντα. Τα 
σημεία διεξαγωγής του είναι: Haus n Athen, Misc, Space 52, Eight, Fokianou 
Art Space, Kick Gallery, Trianon Cinema.   
 
Synama Festival - Online (5-6/6)  
 
Το Synama Festival αποτελεί ένα νεοσύστατο φεστιβάλ, που αντλεί στοιχεία 
από την τρέχουσα συνθήκη κρίσης και θέτει ως προτεραιότητα έναν πολιτισμό 
άνευ ορίων και περιορισμών. Φέτος, η θεματική του φεστιβάλ εστιάζει στις 
ανθρώπινες αισθήσεις και στην ιδέα του «συναισθάνομαι». Το φεστιβάλ θα 
λάβει τόπο εντός των σελίδων του προσβάσιμου ψηφιακού zine, το οποίο θα 
δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες και στις επισκέπτριες του φεστιβάλ να 
περιηγηθούν στις δράσεις με όποια σειρά, σε όποιο χρόνο και όσες φορές το 
επιλέξουν εντός του διημέρου 5 και 6 Ιουνίου. synamafestival.liminal.eu

Agenda

Οικοδομή

The Roots

‘Ανθρωποι και ποντίκια

The Queer Archive Festival

http://synamafestival.liminal.eu
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Ιερία, Ιέρεια

Υπατία, Υπατή, Υπατούλα, 

Πατούλα

3 Ιουνίου
Παγκόσμια 
Ημέρα 
Ποδηλάτου

GAY PRIDE MONTH

quote of the day

Life is like riding 
a bicycle. In order 
to keep your balance, 
you must keep 
moving. 
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