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Καλημέρα αγαπημένοι μου SayYessers και καλό μήνα! 
 
Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουμε σήμερα, να μας χαίρεστε και να μας 
αγαπάτε! 
 
Σε άλλα νέα, το φετινό Καλοκαίρι για κάποιο λόγο μου φάνηκε μικρότερο, 
σαν να τελείωσε πολύ γρήγορα... Τι ζήσαμε και φέτος;! Πλέον θεωρώ πως 
"το έχουμε" και σε καταστάσεις εκκένωσης αλλά και καραντίνας. Περνάμε 
από την εκκένωση στον κατ'οικον περιορισμό σε ένα "ανοιγοκλείσιμο των 
ματιών". 
 
Όμως για μία ακόμη φορά αντιληφθήκαμε γρήγορα τη δύναμη που κρύβει 
το "μαζί", μάθαμε πόσο γρήγορα αντανακλαστικά έχουμε και πόσο όμορφα 
πράγματα μπορούν να συμβούν όταν ενωνόμαστε. 
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Φτιάξε καφέ να 
στα πω...

Οργανισμοί, μικρές και μεγάλες εταιρείες, απλός κόσμος, ο καθένας όπως και όσο μπορούσε συσπειρωθήκαμε για 
να βοηθήσουμε. Να σταθούμε κοντά σε ανθρώπους που έχασαν το σπίτι τους, άλλοι προσφέροντας στέγη και άλλοι 
μαζεύοντας είδη πρώτης ανάγκης. Να αγκαλιάσουμε τα ζώα που έτρεχαν φοβισμένα αλλά και να σώσουμε αυτά  που 
περίμεναν καρτερικά ένα ανθρώπινο χέρι για να τα λύσει από τα δεσμά τους ώστε να έχουν και αυτά την ευκαιρία 
της επιβίωσης. Να μαζέψουμε φάρμακα αλλά και να προσφέρουμε φαγητό και νερό στους πυροσβέστες μας και τους 
σπουδαίους εθελοντές μας! Να δώσουμε υπόσχεση για γρήγορη αναδάσωση αλλά και ανακούφιση των πληγέντων. 
 
Όλοι μαζί μία γροθιά! Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί μόνο το καλό θα νικήσει στο τέλος. 
 
Να είσαι καλός άνθρωπος μωρέ γιατί όλα μπορούν να ανατραπούν σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Μην κρίνεις αυτόν 
που ανέβασε φωτογραφία από τις διακοπές του γιατί μόνο αυτός ξέρει πόσο δύσκολο ψυχικά χειμώνα είχε και πόσο 
χρειαζόταν την ανεμελιά του Καλοκαιριού να ΄ξεσκάσει". Να μην κρίνεις ούτε και αυτόν που κάθε 5'' ανέβαζε story στα 
social media επικοινωνώντας ανάγκες ή πληροφορίες για τις πυρκαγιές. Ναι τα είχες ξαναδεί τα ίδια stories στα προφιλ 
άλλων 150 φίλων σου, αν σε ενόχλησαν τόσο πολύ απλά προσπέρασε τα μην είσαι κακεντρεχής δεν είναι όλα για το 
θεαθήναι, κάποιοι έτσι ένιωσαν την ανάγκη να προσφέρουν.  Να βοηθάς μωρέ, όπως και όπου μπορείς και μέχρι εκεί 
που σε παίρνει συναισθηματικά ή υλικά. 
 
Και αν δεν θες να βοηθήσεις, δεν πειράζει, απλά μην ενοχλείς και μην χλευάζεις αυτούς που προσπαθούν, τελικά 
και αυτό βοήθεια είναι. Μην κοροϊδεύεις αυτούς που προσπαθούν να βοηθήσουν, κριτικάροντας την πράξη τους και 
υπολογίζοντας πάντα με νούμερα τη "δωρεά" τους, καθώς το "ελάχιστο" κάποιου είναι τσουνάμι μπροστά στο "τίποτα" 
το δικό σου. Και αν εσύ πιστεύεις πως θα το έκανες καλύτερα be our guest, έλα μαζί μας, στην αλληλεγγύη όλοι στο ίδιο 
στρατόπεδο είμαστε! 
 
Να είσαι καλός άνθρωπος μωρέ γιατί μας περιμένει άλλη μία δύσκολη χρονιά και πρέπει να επιβιώσουμε, όλοι!

Κλαίρη Στυλιαρά 
Chief of SayYessers
claire@sayyescomm.gr

mailto:claire%40sayyescomm.gr?subject=
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Η Παλίρροια ήταν παρούσα στις 
δύσκολες στιγμές της Βόρειας 
Εύβοιας και στάθηκε στο πλευρό των 
πυρόπληκτων. 
 
Σε όλη τη διάρκεια της μάχης με τα 
μέτωπα της φωτιάς, η ελληνική εταιρία 
έτοιμων γευμάτων, προχώρησε σε 
προσφορά 5.000 μερίδων φαγητού. 
 
Επιπλέον, η εταιρία θα προχωρήσει 
και σε οικονομική στήριξη στον δήμο 
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, 
όπου σημειώθηκαν και οι μεγαλύτερες 
ζημιές. Ταυτόχρονα, ως ένδειξη 
αλληλεγγύης και για τις υπόλοιπες 
περιοχές της χώρας που επλήγησαν από 
τις φωτιές, η Παλίρροια προχώρησε σε 
προσφορά 2.000 γευμάτων στον Ερυθρό 
Σταυρό (στις κεντρικές αποθήκες του 
φορέα). 
 
Άμεσα και αποτελεσματικά η Agrino 
ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των 
δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας 
προσφέροντας δύο τόνους οσπρίων και 
ρυζιών. 
 
Ειδικότερα, εκφράζοντας την αμέριστη 
συμπαράστασή της στους πληγέντες 
των πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της 
Ελλάδας, η Agrino έχει προσφέρει 720 
κιλά ρύζι, 1000 κιλά φακές και 260 κιλά 
φασόλια. Με τη συντονισμένη αποστολή 
προϊόντων μακράς διάρκειας η εταιρία 
συμβάλλει με τις δικές τις δυνάμεις στην 
αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης 
με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι 
πολλοί συμπολίτες μας. Η εταιρία 
ανταποκρινόμενη άμεσα στις επείγουσες 
ανάγκες σίτισης των συνανθρώπων 
μας σε Πελοπόννησο, Αττική και, 
κυρίως, Εύβοια έχει ήδη αποστείλει τις 
παραπάνω ποσότητες σε συνεργασία 
κυρίως με τον Ερυθρό Σταυρό αλλά και 
μέσω λιανεμπορικών αλυσίδων που 
διαθέτουν καταστήματα στις πληγείσες 
περιοχές. 
 
H Νοvibet και ο Γιάννης Αντετοκούμπο 
προσέφεραν τη στήριξή τους 
στους πληγέντες στο πλαίσιο του 
προγράμματος Τhe GiANT Heart. 
Έτσι, περισσότεροι από 200 πληγέντες 

Της Βένιας Αντωνίου

Πυρκαγιές: 
Οι ελληνικές 
εταιρείες έδειξαν 
το «ανθρώπινο» 
πρόσωπο τους

Οι πυρκαγιές που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας μας κατά 
την καλοκαιρινή περίοδο προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές 
και άφησαν πίσω τους μόνο στάχτη και θλίψη. Οι οικολογικές 
και οικονομικές επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές πολλές… 
Αν όμως ψάξουμε να βρούμε κάποιες ρωγμές αισιοδοξίας και 
ελπίδας θα δούμε ότι ευτυχώς υπάρχουν συνάνθρωποί μας αλλά 
και πολλές εταιρίες που έδωσαν νόημα στις λέξεις ενσυναίσθηση 
και αλληλεγγύη και έσπευσαν να συνεισφέρουν ποικιλοτρόπως. 
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φιλοξενήθηκαν σε δωμάτια 10 συνολικά 
ξενοδοχειακών μονάδων. 
 
Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 
Cosmote, Vodafone και Wind 
προσέφεραν δωρεάν λεπτά ομιλίας 
και GB σε συνδρομητές τους από τις 
πληγείσες περιοχές. Από την πλευρά της, 
η Nova έδειξε έμπρακτα τη στήριξή της 
προχωρώντας σε δωρεάν αποκατάσταση 
σε βλάβες που υπέστησαν 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός. Η 
Yoboto Τelephony προσφέρει στις 
επιχειρήσεις που επλήγησαν δωρεάν 
υπηρεσίες cloud τηλεφωνικού κέντρου 
για έναν χρόνο. 
 
Και η Πλαίσιο Computers έδειξε 
το κοινωνικό της πρόσωπο με την 
προσφορά σχολικών ειδών σε 3.089 
μαθητές που φοιτούν στα σχολεία των 
πυρόπληκτων περιοχών της Εύβοιας. 
 
Η Watt+Wolt προχώρησε σε μία 
κίνηση ιδιαίτερης ευαισθητοποίησης, 
διαγράφοντας πλήρως το κόστος 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας τόσο 
για τις οικιακές και επαγγελματικές 
παροχές όλων των καταναλωτών που 
είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται. 
 
Επιπλέον, η εταιρία ACS Courier 
συνέβαλε καθοριστικά στη μεταφορά 
ειδών πρώτης ανάγκης στους 
πυρόπληκτους, καθώς προσέφερε 

δωρεάν υπηρεσίες μεταφοράς στους 
φορείς που τα συνέλεγαν. H Βwin 
δεν έμεινε αμέτοχη στην προσπάθεια 
στήριξης των συνανθρώπων μας, 
βοηθώντας ουσιαστικά το έργο των 
Γιατρών του Κόσμου. 
 
Η Coca-Cola στην Ελλάδα συνέδραμε 
τους πυρόπληκτους, προσφέροντας 
100.000 ευρώ σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα Μποδοσάκη. Έτσι, καλύφθηκαν 
βασικές ανάγκες των συνανθρώπων 
μας (στέγαση, ένδυση). Επιπρόσθετα, 
κάλυψε το ποσό της αγοράς δύο 
οχημάτων μεταφοράς πυροσβεστών και 
ελαστικών πυροσβεστικών οχημάτων. 
 
Η Ikea κατέθεσε 100.000 ευρώ στον 
ειδικό Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής 
για προγράμματα και δράσεις στήριξης 
και ενίσχυσε ομάδες εθελοντών 
δασοπυρόσβεσης στην Εύβοια. Ακόμη, 
υποστηρίζει το πρόγραμμα της WWF 
για να αντιμετωπιστούν οι θλιβερές 
συνέπειες που άφησαν πίσω τους οι 
δασικές πυρκαγιές. 
 
Και οι ασφαλιστικές εταιρίες στάθηκαν 
αλληλέγγυες, με την Eurolife FFH 
να ενεργοποιεί την ειδική γραμμή 
εξυπηρέτησης για τα αιτήματα 
των πληγέντων και τη ΜetLife να 
ενεργεί άμεσα με στόχο τη βέλτιστη 
διαχείριση των αιτημάτων. Η ΝΝ 
Ηellas συνέδραμε προσφέροντας 

πρόσβαση στην εφαρμογή “Doctor 
Online Powered by NN” σε πληγέντες, 
εθελοντές πυροσβέστες και μέλη του 
Πυροσβεστικού Σώματος. 
 
H Βreath Purity προσέφερε το ρινικό 
φίλτρο αναπνευστικής προστασίας 
Sinuset, ενώ η Γευσίνους διένειμε σε 
καθημερινή βάση 1.000 γεύματα σε 
πληγέντες. 
 
Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη 
παραχώρησε οχήματα για τη 
διευκόλυνση των αρχών και η Saronic 
Ferries προσέφερε δωρεάν μεταφορά 
σε φορτία βοήθειας και στήριξε την 
προσπάθεια του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού. 
 
H EURIMAC σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε 
Κιλκίς) απέστειλε 1.500 κιλά ζυμαρικών 
ΜΑΚΒΕΛ. 
 
Η Boehringer Ingelheim Ελλάς με το 
ποσό των 100.000 ευρώ συμβάλλει στην 
ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
του πυροσβεστικού σώματος. 
 
Tέλος, ο Σύνδεσμος Εταιριών 
Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας 
προσέφερε 40 κυβικά καυσίμων και 60 
αλυσοπρίονα και η εταιρία Γρηγόρης 
παρείχε δωρεάν καφέ, νερό και γεύματα 
σε πυροσβέστες και αστυνομικούς. 
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Της Βένιας Αντωνίου

 

Εταιρίες που στηρίζουν 
την αναδάσωση
  
Μέγιστης σημασίας, μετά από μία οικολογική 
καταστροφή που προκλήθηκε από πυρκαγιά, είναι 
η αναδάσωση. Πλήθος εταιριών αποφάσισαν να 
συμβάλλουν στο έργο της οικολογικής ανάπλασης των 
πυρόπληκτων περιοχών. 
 
Η Lidl Hellas διαθέτοντας άμεσα το ποσό των 500.000 
ευρώ, θα είναι χορηγός σε μελέτες και δράσεις 
αναδάσωσης αλλά και βέλτιστης διαχείρισης των 
φυσικών πόρων. 
 
Η L'Oréal Hellas διπλασίασε την οικονομική της 
στήριξη στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό We4all. 
Επιπλέον, προσφέρει το ποσό της αγοράς 6.000 
δενδρυλίων για φύτευση σε Αττική και Εύβοια. 
 
Φύτευση 4.000 δέντρων σε συνεργασία με το We4all 
και 20.000 ευρώ προσφέρει η Generation Y. 
 
H KPMG που προσέφερε είδη πρώτης ανάγκης, 
αναλαμβάνει τη φύτευση 1.000 δέντρων σε 
συνεργασία με τη We4all. 
 
Την αναδάσωση τμήματος της κοινότητας Αφιδνών 
ανέλαβε το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη. Από την 
πλευρά της, η Βιανέξ προσέφερε το ποσό των 100.000 
ευρώ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. 
Σκοπός είναι να διενεργηθεί μελέτη ώστε η περιοχή 
της Βαρυμπόμπης να αναδασωθεί οργανωμένα. 
Και η Creta Farms θα είναι αρωγός της παραπάνω 
πρωτοβουλίας (Varibobi – Reset) με 50.000 ευρώ. 
 
Τέλος, η Eurobank με δωρεά που ανέρχεται σε 
1.000.000 ευρώ θα βοηθήσει στην ενίσχυση 
πυροσβεστικών μέσων και στη βιώσιμη αναδάσωση. 

 

To Say Υes …to the Press δημιουργήθηκε με σκοπό την εναλλακτική πρωινή 
σας ενημέρωση και σας ευχαριστούμε πολύ για την τεράστια αγκαλιά σας. 
Τώρα ήρθε η σειρά μας να προσφέρουμε, γι’ αυτό We say Yes …and do our 
Best και από 1/09 μέχρι 31/12 προσφέρουμε με χαρά το 10% των εσόδων μας 
από τις διαφημίσεις. Το ποσό θα διατίθεται κάθε μήνα σε διαφορετικό φορέα.
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Από την Γεωργία Χριστίνα 

Κανελλοπούλου | Ψυχολόγος- 
Οικογενειακή Σύμβουλος 

www.thepsytrap.gr

Το Φθινόπωρο αποτελεί  για πολλούς έναν ακόμη "Γενάρη", την 
έναρξη μίας νέας περιόδου, που φέρνει μαζί της νέους στόχους, 
όνειρα, αλλά και "πρέπει", τα οποία οφείλουμε να υλοποιή-
σουμε. Για κάποιους είναι η αγαπημένη τους εποχή. Μία εποχή 
αναγέννησης και εξέλιξης. Οι αναμνήσεις του καλοκαιριού 
ξεπροβάλλουν πάντα κατά το φθινόπωρο, εκεί που τις έχουμε 
περισσότερη ανάγκη. Πολλές φορές, όμως, δεν αργεί να κάνει 
την εμφάνισή του το άγχος ή η απελπισία, η εξάντληση και η 
κούραση, από την ανάγκη μας να τρέξουμε να προλάβουμε όλα 
εκείνα που αφήσαμε να μας περιμένουν τον Αύγουστο. Σαν να 
νιώθουμε ενοχές που περάσαμε καλά κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες, σαν να τιμωρούμε τον εαυτό μας που υπήρξαν μέρες που 
δεν κάναμε τίποτα. 
 
Τι θα έλεγες φέτος το φθινόπωρό σου να είναι διαφορετικό από 
όλα τα αλλά; Να είναι μία εποχή που θα την δημιουργήσεις και 
θα την επιλέξεις μόνος σου, από εσένα για εσένα; Έχω να σου 
προτείνω μερικές ιδέες: 
 
Φτιάξε ένα άλμπουμ με όλες τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις. 
Διάλεξε την αγαπημένη σου ανάμνηση και προσπάθησε να την 
κάνεις πραγματικότητα και το φθινόπωρο. Τι θα έλεγες για 
παράδειγμα να πας μια βόλτα στη θάλασσα και να διαβάσεις 
εκεί το αγαπημένο σου βιβλίο; Να καλέσεις μία φίλη σου και να 
συναντηθείτε για καφέ μετά τη δουλειά, όπως ακριβώς κάνατε 
και το καλοκαίρι; 
 
Βάλε έναν στόχο τη φορά. Δεν είναι ή ώρα να πάρεις χαρτί και 
μολύβι και να καταγράψεις τους στόχους που θέλεις να υλοποι-
ήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι κάτι που θα σε αγχώ-
σει και σίγουρα δεν είναι εφικτό. Σκέψου έναν στόχο που σου 
έρχεται στο μυαλό και κατευθύνσου προς εκείνον. Άφησε τους 
άλλους να περιμένουν. 
 
Η μέρα του "δεν κάνω τίποτα". Διάλεξε μία ήμερα μέσα στην 
εβδομάδα, όπου δεν θα κάνεις απολύτως τίποτα. Βρες λόγους 
που το οφείλεις αυτό στον εαυτό σου, χωρίς να θυμώνεις και 
χωρίς να σε κρίνεις. Άλλωστε οι στιγμές που δεν κάνουμε τίποτα 
είναι αυτές που σκεφτόμαστε περισσότερα. Είναι πολύ σημαντι-
κές αυτές οι στιγμές για τον εαυτό σου. 
 
Επένδυσε στις στιγμές με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Δεν 
αρκούν μόνο οι καλοκαιρινοί μήνες για να δούμε κα να περά-
σουμε χρόνο με τα πρόσωπα που αγαπάμε. Να αφήνεις χρόνο 
μέσα στους ρυθμούς της καθημερινότητάς σου για τα πρόσωπα 
που αγαπάς. Να μην περιμένεις τις διακοπές για να τους δεις. Οι 
σχέσεις είναι από τις καλύτερες επενδύσεις στη ζωή σου. Μην 
τις παραμελείς. Το Φθινόπωρο είναι μια εποχή που ευνοεί για 
ευχάριστες, ποιοτικές στιγμές μετα αγαπημένα μας πρόσωπα. 

Επίλεξε το φθινόπωρο που 
θέλεις να ζήσεις

 
Επίλεξε κάθε πρωί τις λέξεις που θα λες. Αν ξεκινήσεις τη 
μέρα σου με αρνητικά φορτισμένες λέξεις, μην περιμένεις 
να έχει θετική εξέλιξη. Οι λέξεις καθορίζουν σε σημαντικό 
βαθμό τα όσα ζούμε. Πρόσεχε πώς μιλάς, λοιπόν, για την 
ημέρα σου, για τη σχέση του, τη δουλειά σου, τον ίδιο σου 
τον εαυτό. 
 
Θέσε ουσιαστικούς στόχους. Στόχους όπως θα χάσω κιλά, 
θα ξεκινήσω γυμναστήριο, θα κόψω το τσιγάρο, είναι 
χιλιοειπωμένοι στόχοι που άλλοτε έχουν επιτυχία άλλοτε 
όχι. Τι θα έλεγες αυτή τη φορά να θέσεις στόχους που θα 
σε κάνουν να δεις την καλύτερη πλευρά του εαυτού σου; 
Στόχοι όπως: να σταματήσω την κριτική, να αγαπώ και 
να αγαπιέμαι, να εκφράζω την αγάπη μου κάθε μέρα, να 
σταματήσω να λέω ψέματα, να γνωρίσω τις δυνάμεις αλλά 
και τις αδυναμίες μου, να κάνω την αυτοκριτική μου, να 
αγαπήσω περισσότερο τον εαυτό μου. 
 
Το Φθινόπωρο μπορεί για σένα να αποτελέσει μία νέα 
Άνοιξη, μία συνέχεια του Καλοκαιριού ή έναν γλυκό Χει-
μώνα.  Στο χέρι σου είναι να ζήσεις αυτή την εποχή στο 
έπακρο!

Το Say Yes…to the Press δημιουργήθηκε με σκοπό την 
αμφίδρομη επικοινωνία με τον αναγνώστη.
Let’s connect στα official account μας_click here:
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Είσαι δικηγόρος, γιατρός, αρχιτέκτονας, μεταφορέας ή 
επαγγελματίας στο χώρο της Φιλοξενίας και του Τουρισμού; 
Το Epsilon Smart του Ομίλου Epsilon Net, web λύση 
τιμολόγησης και εμπορικής παρακολούθησης, είναι το 
απόλυτο εργαλείο για σένα, ώστε να συνδεθείς με την ΑΑΔΕ 
εύκολα και γρήγορα, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες. H λύση 
εγγυάται premium προστασία, αυτόματα updates εκδόσεων, 
χωρίς να απαιτούνται επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επιπλέον 
κόστη αναβαθμίσεων για backup των δεδομένων σου.

Η εφαρμογή Epsilon Smart έχει ήδη ξεπεράσει τις 18.000 
συνδρομές βοηθώντας τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους 
επαγγελματίες να υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές 
πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, από 
την οργάνωση των καθημερινών τους εργασιών, την εύκολη 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Ηλεκτρονικών Βιβλίων 
και την online διασύνδεση με τον λογιστή τους. Παράλληλα, 
η εφαρμογή επιτρέπει την έκδοση πιστοποιημένων 
ηλεκτρονικών τιμολογίων αλλά και την ηλεκτρονική 
έκδοση αποδείξεων λιανικής, χωρίς την απαραίτητη χρήση 
ταμειακών και φορολογικών μηχανισμών, προωθώντας τες 
αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. 

Με έμφαση στην ευκολία χρήσης και την απομακρυσμένη 
πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή, το Epsilon Smart 
είναι διαθέσιμο για όλες τις Android & iOS συσκευές 
λειτουργώντας σε PC, laptop, tablet και Smartphone, ενώ 
συνδέεται online με τις λογιστικές εφαρμογές της Εpsilon 
Net (Εxtra - Ηyper), της Data Communication (Academia 

Financials) και της Epsilon SingularLogic (Accountant). 
To ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ωστόσο, είναι ότι 
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των περισσότερων 
επαγγελματικών κλάδων. 
Έως σήμερα, ο Όμιλος Epsilon Net εξυπηρετεί πολλές 
ειδικότητες με εξειδικευμένες λειτουργίες προσβλέποντας 
στην ανάπτυξη λύσεων για την κάλυψη όλων των κάθετων 
αγορών, πανελλαδικά. Ενδεικτικά, οι λύσεις του Ομίλου 
για τις κάθετες αγορές απευθύνονται σε Δικηγόρους, 
Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές (Διαχείριση 
παρακρατήσεων & γραμματίων προείσπραξης), σε 
Γιατρούς και όλους τους επαγγελματίες στον κλάδο της 
Υγείας (Ιστορικό ασθενή), σε Αρχιτέκτονες, Τοπογράφους, 
Μηχανικούς οποιουδήποτε τομέα (Διαχείριση έργων), σε 
καταλύματα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο της Φιλοξενίας (Πλάνο δωματίων & Φόρος διαμονής), 
καθώς και Μεταφορείς, Μικρές Μεταφορικές Εταιρείες και 
Μικρές Εταιρείες Μετακομίσεων.

Επισκεφτείτε το site του Epsilon Smart.

Tο Epsilon 
Smart σας 
συνδέει με την 
ΑΑΔΕ χωρίς 
εγκαταστάσεις, 
εύκολα και 
γρήγορα, χωρίς 
περίπλοκες 
διαδικασίες

to

the tech

https://www.epsilonsmart.gr/?utm_source=newsletter&utm_medium=advertorial&utm_campaign=say_yes
https://www.epsilonsmart.gr/?utm_source=newsletter&utm_medium=advertorial&utm_campaign=say_yes
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Οι περισσότεροι από εμάς 
μεγαλώσαμε με video games, 
"λιώνοντας" για ώρες μπροστά 
από την οθόνη του υπολογιστή ή 
της τηλεόρασης, που αποτελούσε 
βασική αιτία καβγά με τους γονείς. 
Κάποιοι άλλοι παραμένουν ακόμη 
και σήμερα, ως ενήλικες πλέον,δεινοί 
gamers και δεν χάνουν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν σχετικά με την 
κυκλοφορία καινούριων παιχνιδιών 
αλλά και για την απόκτηση κονσόλων 
τελευταίας τεχνολογίας προκειμένου 
η εμπειρία του παιχνιδιού να είναι, 
όσο το δυνατόν, πιο κοντά στην 
πραγματικότητα. 
 
Πρόκειται για μια βιομηχανία που 
ανθίζει καταγράφοντας κάθε χρόνο 
νέο ρεκόρ πωλήσεων. Σύμφωνα με 
έρευνα του ομίλου Accenture, ο 
τζίρος της βιομηχανίας ιντερνετικών 
παιχνιδιών το 2020 άγγιξε τα 
300 δις δολάρια, ξεπερνώντας 
τις επιδόσεις της παγκόσμιας 
μουσικής βιομηχανίας και του 
κινηματογράφου μαζί! Ο συνολικός 
αριθμός των παικτών ανεβαίνει 
στα 2,7 δισ. παγκοσμίως, νούμερο 
που ενισχύθηκε σημαντικά από 
την πανδημία, καθώς ο κόσμος 
έμεινε σπίτι και το online  gaming 
θεωρήθηκε ως μια εναλλακτική 
διέξοδος κοινωνικοποίησης. 
 
Είναι ενδεικτικό πως μέσα 
στα τελευταία τρία χρόνια ο 
κλάδος προσέθεσε περίπου μισό 
δισεκατομμύριο νέους παίκτες - στην 
πλειοψηφία τους γυναίκες-  ενώ 
εκτιμάται πως θα προσελκύσει 
άλλα 400 εκατ. νέων παικτών 
μέχρι τα τέλη του 2023. Μπροστά 
σε αυτή την τρομακτική ανάπτυξη 
που συντελείται στον χώρο του 
gaming, οι εγκληματίες του 
κυβερνοχώρου βλέπουν πεδίο δόξης 
λαμπρό και βάζουν στο στόχαστρο, 
τόσο τις εταιρείες παραγωγής 
βιντεοπαιχνιδιών, όσο και τους ίδιους 
τους gamers. 

Κοινώς όπου υπάρχει χρήμα, υπάρχουν 
και χάκερ. Ο συνολικός αριθμός 
κυβερνοεπιθέσεων σε οργανισμούς σε όλο 
τον κόσμο αυξάνεται και η εξαμηνιαία 
έκθεση ασφαλείας της Check Point 
Software αποκαλύπτει μια  ανησυχητική  
αύξηση της τάξης του 29%  στις 
επιθέσεις. 
 
Θύματα ransomware και περιπτώσεων 
εκβιασμού εταιρειών gaming είναι η 
Capcom, δημιουργός του θρυλικού Street 
Fighter, Mega Man, Resident Evil, Devil 
May Cry και Monster Hunter franchises, 
όπως επίσης και η CD PROJEKT RED, η 
εταιρεία που έχει βάλει την υπογραφή 
της στο The Witcher και Cyberpunk 2077. 
Πρόσφατα, και η Electronic Arts, μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες gaming στον 
κόσμο, δέχτηκε επίθεση στα συστήματά 
της που οδήγησε σε υπεξαίρεση 
δεδομένων και πηγαίου κώδικα. 
 
Οι ανυποψίαστοι gamers! 
 
Αν νομίζετε ότι επειδή δεν διοικείτε 
κάποιον τεχνολογικό κολοσσό 
κεφαλαιακής αξίας αρκετών 
εκατομμυρίων ευρών, αυτό θα αποτρέψει 
τους hackers από το να ασχοληθούν 
μαζί σας, αυταπατάστε. Η υποκλοπή 
των προσωπικών σας δεδομένων από 
οποιαδήποτε πηγή είναι πολύτιμη και 
μεταφράζεται σε χρήμα. Η τεραστίων 
διαστάσεων gaming κοινότητα, η οποία 
χρησιμοποιεί ενεργά τη σύγχρονη 
τεχνολογία και έχει εμπειρία σε μικρο - 
συναλλαγές και ηλεκτρονικές πληρωμές, 
είναι ένας πολύ ελκυστικός στόχος. 
 
Άλλωστε, οι gamers χρησιμοποιούνται 
συχνά ως μέσο επίθεσης ή εκβιασμού 
οργανισμών, τακτική ικανή να κλονίσει 
ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία των 
εταιρειών μια και οι καταναλωτές 
βρίσκονται δημόσια εκτεθειμένοι. Μην 
ξεχνάτε πως τα περισσότερα παιχνίδια 

Της Μαρίας Ακριβού

χρησιμοποιούν μικρόφωνο ή κάμερα, 
οπότε αν η επίθεση είναι επιτυχής, οι 
χάκερ μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε έναν τεράστιο όγκο ευαίσθητων 
πληροφοριών  κρυφακούοντας  τα 
θύματα και κατασκοπεύοντας  τα. 
 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, 
όπως αναφέρει η Check Point 
Software, είναι η κλοπή λογαριασμών. 
Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου 
προσπαθούν να βρουν ευπάθειες, 
που θα τους επιτρέψουν να πάρουν 
τον έλεγχο των gaming λογαριασμών 
και να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
πιστωτικές κάρτες  ή άλλα ευαίσθητα 
δεδομένα. Το πιο  ανησυχητικό είναι 
ότι πολλοί παίκτες μπορεί να μην 
παρατηρήσουν καν ότι αυτό συμβαίνει, 
εάν οι επιτιθέμενοι κλέβουν  μικρά 
ποσά  τακτικά. Μάλιστα πολλές 
φορές οι επιτιθέμενοι προσπαθούν να 
δελεάσουν τα θύματα με ανταμοιβές και 
μπόνους και στη συνέχεια να κλέψουν, 
για παράδειγμα, στοιχεία σύνδεσης 
μιμούμενοι επίσημα sites. 
 
Μέτρα προστασίας 
 
› Η χρήση ελέγχου ταυτότητας δύο 
παραγόντων (2FA) είναι απαραίτητη για 
την ελαχιστοποίηση της απειλής μιας 
πιθανής επίθεσης. Με αυτόν τον τρόπο 
απαιτείται ένας κωδικός ασφαλείας κατά 
τη σύνδεση στο λογαριασμό από μια 
νέα συσκευή, μια προστασία που μπορεί 
να σώσει τους παίκτες από μεγάλη 
ταλαιπωρία και οικονομικές απώλειες. 

› Το λειτουργικό σύστημα και οι 
εφαρμογές πρέπει να ενημερώνονται 
τακτικά, εξαλείφοντας τυχόν γνωστές 
αδυναμίες ασφαλείας. 

› Μην κατεβάζετε εφαρμογές από 
ανεπίσημες πηγές και καταστήματα.

Hackers: Βάζουν 
στο στόχαστρο τα 
… videogames!

to

the tech
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Το φετινό Καλοκαίρι ήταν ας πούμε 
"διαφορετικό". 
 
Πολλοί από εμάς επιλέξαμε να πάμε σε οικείους προορι-
σμούς και να συναναστραφούμε με συγγενείς και φίλους 
που είχαμε καιρό να δούμε. 
 
Τα παιδιά μας μάλλον το χάρηκαν περισσότερο αφού είχαν 
την ευκαιρία να ξαναδούν τα ξαδερφάκια τους που δεν βλέ-
πονται συχνά ή τους "Καλοκαιρινούς" φίλους που αποχαιρε-
τούν με λύπη κάθε χρονιά στο τέλος των διακοπών. 
 
Και κάπως έτσι την ώρα του αποχαιρετισμού μου ήρθε η ιδέα 
της αλληλογραφίας των παιδιών μου με τους μικρούς μας 
φίλους. 
 
Τα παιδιά ενθουσιάζονται ακόμα και με τα πιο απλά πράγμα-
τα. Τους περιέγραψα τη διαδικασία, υποσχέθηκα να αγορά-
σουμε μαζί μυρωδάτους φακέλους και χαρτί αλληλογραφίας 

ακόμα και αυτοκόλλητα για να στέλνουμε τα γράμματα μας 
στους αγαπημένους μας στην Άρτα, τη Θεσσαλονίκη και την 
Ύδρα.
 
Happy Letter Writing Day σήμερα και τις υποσχέσεις μας 
ειδικά στα παιδιά πρέπει να τις κρατάμε, οπότε θα το γιορ-
τάσουμε όπως πρέπει γράφοντας το πρώτο μας γράμμα. Και 
φυσικά θα ψάξω στο πατάρι για να ξαναβρώ τη δική μου 
συλλογή. Εσείς είχατε; Εγώ θυμάμαι με μανία να ανταλλά-
σουμε μεταξύ μας σετ αλληλογραφίας και να τα μυρίζουμε 
λες και με τη μυρωδιά θα κρατούσαμε εκείνη τη στιγμή 
χαραγμένη για πάντα στην καρδιά μας. 
 
Και τελικά, μάλλον το καταφέραμε αφού και τώρα που 
γράφω αυτό το κείμενο νομίζω πως με κάποιο μαγικό τρόπο 
αυτή η μοναδική μυρωδιά έχει απλωθεί στον αέρα... 
 
Γράψε και εσύ ένα γράμμα και αν νιώθεις πως δεν έχεις 
κάπου να το στείλεις εγώ είμαι εδώ, θα το περιμένω με χαρά 
και φυσικά θα σου απαντήσω!

Της Κλαίρης Στυλιαρά

Happy Letter 
Writting Day

H επιστροφή στα θρανία, σημαίνει 
δώρα μέσα από αγορές σε σχολικά 
είδη στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς! 
Λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολι-
κής χρονιάς, οι προετοιμασίες έχουν 
ξεκινήσει με ταχύτατους ρυθμούς και η 
Κωτσόβολος προσφέρει μοναδικές πα-
ροχές και δωροεπιταγές αξίας 50€ με 
αγορές μαθητικού εξοπλισμού, μέχρι 
την Πέμπτη 19/09/21. 
 
Οι μαθητές, αγοράζοντας σχολικά είδη 
αξίας 30€ και άνω από τα βιβλιοπω-
λεία και καταστήματα της γειτονιάς 
τους και με αγορές 299€ και άνω 
σε laptop, desktop, tablet, γραφεία, 
καρέκλες, εκτυπωτές και αναλώσιμα 
από τα καταστήματα Κωτσόβολος, θα 
κερδίζουν μία δωροεπιταγή αξίας 50€ 
για την επόμενη αγορά τους. 
 

Μία νέα… καλύτερη σχολική ζωή 
ξεκινάει με την Κωτσόβολος

Μία καλύτερη σχολική ζωή, με υπερ-
σύγχρονο και ετοιμοπαράδοτο μαθητικό 
εξοπλισμό, περιμένει όλους τους μαθη-
τές στην Κωτσόβολος, κερδίζοντας δώρα 
σε κάθε αγορά. Για λύσεις τεχνολογίας, 
τα φυσικά καταστήματα του δικτύου 
Κωτσόβολος, το kotsovolos.gr και το τη-
λεφωνικό κέντρο (210 28 99 999) είναι 
στη διάθεση όλων για ενημέρωση σε ό,τι 
καλύτερο κυκλοφορεί. 

 
Περισσότερες πληροφορίες για τις μα-
θητικές προσφορές της Κωτσόβολος 
στον παρακάτω σύνδεσμο: 
 
https://www.kotsovolos.gr/pages/
b2school

Press Room

https://www.kotsovolos.gr/
https://www.kotsovolos.gr/sales?gclid=EAIaIQobChMIuprOzuvQ8gIVC553Ch2wsg4_EAAYASAAEgKD1PD_BwE
https://www.kotsovolos.gr/pages/b2school
https://www.kotsovolos.gr/pages/b2school
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Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών 
εξετάσεων έχουν βγει και οι 
μελλοντικοί πτυχιούχοι βρίσκονται 
προς αναζήτηση φοιτητικής 
κατοικίας. Κάθε χρόνο, από τις 
20 Αυγούστου έως το άνοιγμα 
των σχολών τον Οκτώβρη, 
πραγματοποιούνται καθημερινά 
εκατοντάδες χιλιάδες αναζητήσεις 
φοιτητικών διαμερισμάτων στο 
διαδίκτυο, προκειμένου οι γονείς, 
που τα παιδιά τους έχουν περάσει 
σε διαφορετική πόλη, να βρουν 
ένα σπίτι λειτουργικό, κοντά στο 
πανεπιστήμιο, που  ανταποκρίνεται 
στο διαθέσιμο οικογενειακό budget. 
 
Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος 
και, όπως συμβαίνει σε όλες 
τις περιπτώσεις, την καλύτερη 
προσφορά παίρνει εκείνος που είναι 
προνοητικός, έχει πρόσβαση στην 
πληροφορία και ψάχνει μεθοδικά. 
Ωστόσο, τον πρώτο και τελευταίο 
λόγο έχουν πάντα οι ιδιοκτήτες 
κατοικιών που καθορίζουν, ανά 
περιοχή, την τρέχουσα τιμολογιακή 
πολιτική. 
 
Στη νέα έρευνα του Spitogatos.
gr, της Νο.1 ιστοσελίδας 
αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα, 
παρατηρούνται μικρές μεταβολές 
στις ζητούμενες τιμές σε όλη 
την επικράτεια, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει τις αντίρροπες 
δυνάμεις που διαμορφώνουν τις 
ζητούμενες τιμές των φοιτητικών 
σπιτιών αυτή τη στιγμή: από τη 
μία η επιστροφή στα αμφιθέατρα 
και στη δια ζώσης εκπαίδευση που 
ενισχύει τη ζήτηση και από την άλλη 
η διστακτικότητα που επικρατεί σε 
σχέση με το κατά πόσο η απόφαση 
αυτή θα είναι η τελική για τη φετινή 
ακαδημαϊκή χρονιά, δεδομένης 
της αστάθειας που έχει φέρει η 
πανδημία. 
 
Με τη μέση ζητούμενη τιμή ανά 
τετραγωνικό μέτρο ανά την 
επικράτεια να κυμαίνεται στα 7,6 €, 
το κόστος της φοιτητικής ζωής στα 
μεγάλα αστικά κέντρα παραμένει 
παραδοσιακά υψηλότερο σε σχέση 
με την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Ανακαινισμένα και λίγο πιο ακριβά 
διαμερίσματα 
 
Η πανδημία φαίνεται να έχει επηρεάσει 
θετικά τον διαθέσιμο όγκο των φοιτητικών 
διαμερισμάτων στις περισσότερες 
περιοχές της Ελλάδας, κυρίως σε σχέση με 
το 2019, αλλά και προηγούμενα έτη. Προ 
πανδημίας, αρκετές περιοχές που κάποτε 
αποτελούσαν παραδοσιακά φοιτητικά 
στέκια είχαν ελάχιστα διαθέσιμα 
φοιτητικά διαμερίσματα, δημιουργώντας 
σημαντικές δυσκολίες στους φοιτητές και 
τις οικογένειές τους. 
 
«Το stock των διαθέσιμων φοιτητικών 
διαμερισμάτων είναι σε παρόμοιο επίπεδο 
με το περσινό και αρκετά αυξημένο 
σε σχέση με το 2019, μιας και αρκετά 
διαμερίσματα που προηγουμένως 
διατίθεντο για τουριστικές ενοικιάσεις, 
πλέον είναι διαθέσιμα στην αγορά για 
μακροπρόθεσμη ενοικίαση. Είναι συνήθως 
ανακαινισμένα και λίγο πιο ακριβά 
από τα πιο παραδοσιακά φοιτητικά 
διαμερίσματα, ωστόσο το θετικό είναι 
ότι υπάρχουν περισσότερες επιλογές για 
τους φοιτητές και η αγορά λειτουργεί πιο 
ισορροπημένα», σημειώνει ο CEO του 
Spitogatos, Δημήτρης Μελαχροινός. 
 
 
Αθήνα 
 
Ένα φοιτητικό σπίτι στο κέντρο της 
Αθήνας μπορεί να κοστίσει 11,67 €/τ.μ., 
στο Κουκάκι 11,11 €/τ.μ., στα Εξάρχεια και 
τη Νεάπολη 9,62 €/τ.μ. 
 
Ενδιαφέρον έχει η αύξηση που 
παρατηρήθηκε στη Νέα Σμύρνη της 
τάξης του 7% καθώς δεν αποτελεί 
μία παραδοσιακά φοιτητική περιοχή 
παρόλο που βρίσκεται κοντά σε μεγάλα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
 

Της Μαρίας Ακριβού

Καμία μεταβολή σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά δεν παρατηρήθηκε 
στις ζητούμενες τιμές στου Ζωγράφου 
(9 €/τ.μ.) που βρίσκεται πάντα 
ψηλά στις προτιμήσεις των φοιτητών 
ως η κοντινότερη περιοχή στην 
Πανεπιστημιούπολη. 
 
Οι χαμηλότερες ζητούμενες τιμές για 
φοιτητικά σπίτια σημειώνονται στην 
περιοχή της Νίκαιας όπου η μέση τιμή 
κυμαίνεται στα 7,14 €/τ.μ. 
 
Θεσσαλονίκη 
 
H μέση ζητούμενη τιμή ενός φοιτητικού 
σπιτιού στη Θεσσαλονίκη μπορεί 
να κυμανθεί από 6,2 €/τ.μ. στον 
Εύοσμο και να φτάσει μέχρι και τα 
9,25 €/τ.μ. στην περιοχή Ντεπώ όπου 
και καταγράφονται οι υψηλότερες 
τιμές φοιτητικών κατοικιών στη 
συμπρωτεύουσα. 
 
Υπόλοιπη Ελλάδα 
 
Η χαμηλότερη μέση ζητούμενη τιμή ανά 
τετραγωνικό μέτρο καταγράφηκε στην 
Σπάρτη με 4,89 €/τ.μ., τιμή η οποία δεν 
μεταβλήθηκε σε σχέση με πέρυσι. 
 
Χαμηλές μέσες ζητούμενες τιμές 
καταγράφηκαν στις περιοχές Αίγιο (5 
€/τ.μ.), Καστοριά (5 €/τ.μ.), Σέρρες 
(5 €/τ.μ.) και Φλώρινα (5 €/τ.μ.). Η 
υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή στην 
υπόλοιπη Ελλάδα παρατηρήθηκε στα 
Χανιά με μέση τιμή 9 €/τ.μ. 
 
Τέλος, η υψηλότερη αύξηση σημειώθηκε 
στις Σέρρες, τα Τρίκαλα και την Κόρινθο 
ύψους 10% και στις τρεις αυτές 
περιοχές.

Πού κυμαίνονται οι 
τιμές των φοιτητικών 
κατοικιών
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Από την Σοφία 
Φώτου 
Φιλόλογος - Ειδική 
Παιδαγωγός

καιρό - αποτελεί ένα ισχυρό εφόδιο για τα παιδιά προκειμένου 
να αποκτήσουν και να καλλιεργήσουν ενσυναίσθηση! 
 
Κούκλες οι οποίες δείχνουν την πραγματικότητα, κούκλες με 
σύνδρομο Down, με ακουστικό βαρηκοΐας, με γυαλιά μυωπίας, 
με χρώμα και μαλλιά διαφορετικά από τα συνηθισμένα. 
 
Το παιχνίδι με τις Miniland Dolls βοηθούν τα μικρά παιδιά 
να κατανοήσουν τις αξίες της αποκλειστικότητας και 
της συνύπαρξης μέσω του παιχνιδιού, προωθώντας την 
ενσυναίσθηση και αποδεχόμενοι ανθρώπους οποιασδήποτε 
φυλής, φύλου ή κατάστασης. Προωθούν την ισότητα και 
τη συμπερίληψη για όλους, ενθαρρύνουν την έκφραση 
συναισθημάτων και την ενσωμάτωση παιδιών με διαφορετικές 
ικανότητες. 
 

Η ποικιλομορφία είναι για όλους μας, και για 
όλους εμάς και για εμάς πρέπει να καταλάβουμε 
πώς να περπατήσουμε σε αυτόν τον κόσμο μαζί.

Ένα πρωινό μπάνιο στην παραλία με την 3χρονη ανιψιά μου 
πυροδότησε έναν βομβαρδισμό ερωτήσεων στις οποίες έπρεπε 
να απαντήσω και να εξηγώ. 
 
Στάθηκα για κάποια δευτερόλεπτα και προσπαθούσα να 
σκεφτώ πως έπρεπε να δώσω τις απαντήσεις,γιατί η πρώτη 
ήταν “γιατί αυτό το παιδάκι φοράει ακουστικό”; Ακολούθησαν 
κι άλλες ερωτήσεις παρόμοιου τύπου μιας που άρχισε και 
η ίδια να παρατηρεί πιο σχολαστικά τη διαφορετικότητα 
των ανθρώπων γενικότερα -αλλά και την ανομοιογένεια και 
την ιδιαιτερότητα που χαρακτήριζε κάθε οικογένεια που 
βρισκόταν στην παραλία ειδικότερα. 
 
Επέλεξα να της εξηγήσω με ειλικρίνεια γιατί αυτό το παιδάκι 
δεν μιλάει καλά, γιατί στο παιδάκι εκείνο είναι έτσι τα μάτια 
του ακόμη και γιατί το άλλο παιδάκι έχει γεννηθεί με καφέ 
χρώμα αφού έχει μαμά με άσπρο χρώμα. 
 
Η ανακάλυψη των Miniland Dolls ήταν μονόδρομος. Ο κόσμος 
των Miniland Dolls - άγνωστος προς εμένα μέχρι πριν λίγο 

Miniland Dolls
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KRAFT Paints: 
Χορήγησε χρώματα για την 
τοιχογραφία στην Αντιδημαρ-
χία Καθαριότητας και Ανακύ-
κλωσης στη Θεσσαλονίκη
Η KRAFT Paints σε συνεργασία με την ΜΚΟ “Free & Union” 
προχώρησε στην υποστήριξη της δράσης “Art 4 Cause” μέσω 
της παροχής χρωμάτων για την υλοποίηση της τοιχογραφίας με 
θέμα την ανακύκλωση, η οποία υλοποιήθηκε στην Αντιδημαρ-
χία καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
 
Η συγκεκριμένη χορηγία έρχεται να αναδείξει το πράσινο προ-
φίλ της KRAFT Paints, η οποία συμβάλλει ενεργά στη μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς ήταν η πρώτη εται-
ρία που επένδυσε και εισήγαγε ανακυκλωμένο δοχείο το 2012. 
Η εταιρία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μείωση του όγκου των 
πλαστικών απορριμμάτων, γεγονός που αποδεικνύεται από το 
συνολικό βάρος ανακυκλωμένου πλαστικού που έχει χρησιμο-
ποιήσει, το οποίο είναι μεγαλύτερο από 45 τόνους. 
 
Η “Free & Union”, μέσω της δράσης “Art 4 Cause” στοχεύει 
στη διάδοση μηνυμάτων σχετικά με τη βιωσιμότητα μέσα από 
εικαστικές τοιχογραφίες που ομορφαίνουν την πόλη. Η KRAFT 
Paints παραχώρησε υψηλής ποιότητας σιλικονούχα ακρυλικά 
χρώματα για εξωτερική χρήση από την σειρά “4 Seasons”.

Dettol: Μια ισχυρή κληρονομιά 
που μετρά 88 χρόνια υγιεινής 
προστασίας!

To Dettol, ο σταθερός σύμμαχος στην υγιεινή προστασία για 
πάνω από 88 χρόνια, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην καθη-
μερινότητά μας. 
 
Η ιστορία του Dettol ξεκίνησε το 1933 όταν ο δόκτωρ William 
Colebrook Reynolds, o “πατέρας του Dettol”, ανακάλυψε πως 
το προϊόν που προοριζόταν για απολυμαντικό επιφανειών, 
μπορούσε να καταπολεμήσει με μεγάλη επιτυχία τα μικρόβια 
στο ανθρώπινο δέρμα και να αλλάξει τα όσα πίστευαν για τις 
μολύνσεις στο σώμα. Έπειτα από εκτεταμένες έρευνες και 
παρουσιάσεις στον ιατρικό κλάδο του Ηνωμένου Βασιλείου, 
το Dettol κυκλοφόρησε ευρέως το 1933, ως το πρώτο υγρό 
αντισηπτικό. 
 
Το 1930, πολλές γυναίκες πέθαιναν στην γέννα από μολύν-
σεις. Το Dettol συνέβαλε στη μείωση της θνησιμότητας κατά 
τη διάρκεια του τοκετού και αγαπήθηκε παγκοσμίως. 
 
To 1938, το Dettol έρχεται στην Ελλάδα, με το γνωστό σε 
όλους καφέ απολυμαντικό διάλυμα. Σήμερα, το Dettol διαθέ-
τει 65 κωδικούς που καλύπτουν τόσο τις ανάγκες της ατομι-
κής υγιεινής όσο και αυτής του σπιτιού.

Press Room



13Από την Κομνηνού Ελένη, Ειδική 
Ρευματολόγος / Επιστημονι-

κά Υπεύθυνη Ρευματολογικού 
Τμήματος Metropolitan General 
/ Διευθύντρια Κλινικής "Αυτοά-

νοσων Ρευματικών Νοσημάτων " 
Metropolitan General

 
Τα Β-λεμφοκύτταρα  εμπλέκονται στη φλεγμονή και 
σχετίζονται με  την αντίσταση στην ινσουλίνη στην 
παχυσαρκία και τον Σ.Δ. 2 (T2D). 
 
O Σακχαρώδης Διαβήτης περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα  
αλληλεπικαλυπτόμενων φαινότυπων. 
 
Οι νεότερες θεωρίες επιχειρούν να γεφυρώσουν την απόσταση 
μεταξύ   των δύο κύριων τύπων (ΣΔΤ1 και ΣΔΤ2). 
 
Στο σταυροδρόμι μεταξύ τους, ο LADA (Latent Αutoimmune 
Diabetes of the Αdult), γεφυρώνει τους δύο τύπους και 
φωτίζει την παθογένειά τους. 
 
Ο όρος latent autoimmune diabetes of the adult (LADA) 
εισήχθη το 1995 για να καθορίσει την υποομάδα των ασθενών 
με διαβήτη ενηλίκων - που ταξινομούνται κλινικά -  ως  
προς  τα  άτομα  με  Σ.Δ.2, αλλά  εξετάστηκαν  θετικά  για  
διάφορα αυτοαντισώματα των νησιδίων. Πέντε χρόνια μετά 
τη διάγνωση, το 80% των ασθενών με LADA προχωρούν στην 
εξάρτηση από την ινσουλίνη. 
 
Η πιο κοινή συνυπάρχουσα οργάνο-ειδική αυτοάνοση νόσος 
σε   ασθενείς με Σ.Δ.1 είναι οι αυτοάνοσες παθήσεις του 
θυρεοειδούς. 
Η συχνότητά τους εκτιμάται σε > 90% μεταξύ των ασθενών με 
Σ.Δ.1 και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα. 
 
Συμπερασματικά 
 
Τα άτομα με Σ.Δ.1 θα πρέπει να εξετάζονται για άλλες 
Αυτοάνοσες   Παθήσεις , ιδίως για κοιλιοκάκη / θυρεοειδή και 
Ρευματοειδή Αρθρίτιδα. 
 
Ο διαβήτης τύπου 2 βρίσκεται σε διαδικασία 
επαναπροσδιορισμού ως   Αυτοάνοσης Νόσου και όχι απλώς 
ως μεταβολικής διαταραχής, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει 
σε νέες θεραπείες για τον διαβήτη που   στοχεύουν στο 
ανοσοποιητικό σύστημα αντί να καταβάλλεται προσπάθεια να 
ελεχθεί το σάκχαρο του αίματος. 
 
Εάν ο Σ.Δ.Τ 2 είναι αυτοάνοση νόσος, θα μπορούσε να αλλάξει 
η  στρατηγική θεραπείας. 
 
Θα μπορούσε να εξεταστεί η προσθήκη στη θεραπεία 
του Σ.Δ. των  ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ευρέως στην θεραπεία των Αυτοανοσων 
Νοσημάτων.

Η Αυτοανοσία χαρακτηρίζεται από μία διάσπαση στην 
ανοσολογική αυτο-ανεκτικότητα (self tolerance) που 
μπορεί να ξεκινήσει από έναν εκλυτικό  παράγοντα, (stress, 
γονιδιακό ή περιβαντολλογικό κ.ά.). 
 
Ένα νόσημα χαρακτηρίζεται ως αυτοάνοσο, όταν μεταξύ 
άλλων: 
 
Η ασθένεια συσχετίζεται με γονίδια που ρυθμίζουν το   
ανοσοποιητικό σύστημα. Στην παθογένεια συμμετέχει η 
παρουσία αυτό-αντισωμάτων και  αυτοαντιδρώντων Τ - 
λεμφοκυττάρων. 
 
Οι αυτοάνοσες ασθένειες αρχίζουν νωρίς στην παιδική ηλικία, 
όπου σχεδόν το 20% των ατόμων ηλικίας  κάτω των 6 ετών 
έχουν ήδη άλλα νοσήματα εκτός του διαβήτη τύπου 1". 
 
Ο Σ.Δ.1 συνοδεύεται συχνά από άλλα Αυτοάνοσα νοσήματα 
 
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια ετερογενής μεταβολική 
διαταραχή   που χαρακτηρίζεται από χρόνια υπεργλυκαιμία, 
με διαταραχή του   μεταβολισμού των Υδατανθράκων, του 
Λίπους και των  Πρωτεινών. 
 
Η Αυτοάνοση φλεγμονή με τη μεσολάβηση Τ - 
λεμφοκυττάρων αποτελεί τη βάση του διαβήτη τύπου 1, της 
Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας και της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. 
 
Η καταστροφή των β κυττάρων που προκαλείται από την 
αυτοανοσία είναι η υποκείμενη αιτία του Σ.Δ. 1, ενώ πιο 
λεπτές μειώσεις της κυτταρικής μάζας και της λειτουργικής 
βλάβης παρατηρούνται στον Σ.Δ.2. 

Αυτοανοσία και 
σακχαρώδης 
διαβήτης

to your health
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Ημέρα τόφου σήμερα και υποσχέθη-
κα στον εαυτό μου να το δοκιμάσω! 
Αν και εσείς δεν το έχετε εντάξει στη 
διατροφή σας, ας ξεκινήσουμε μαζί να 
το γνωρίσουμε καλύτερα... 
 
Τι είναι; 
 
Το τόφου είναι ένα εναλλακτικό είδος 
τυριού το οποίο παρασκευάζεται από 
γάλα σόγιας. 
 
Προέλευση 
 
Αποτελεί βάση της ασιατικής κουζί-
νας εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Η 
ύπαρξη του ίσως είναι και παλαιότερη 
μιας και παρόμοια αγαθά βρέθηκαν σε 
βραχογραφίες στην Κίνα. 
 
Συστατικά 
 
Γάλα σόγιας (υλικό που προκύπτει 
από μουλιασμένα φασόλια σόγιας) 
 
Θειικό ασβέστιο, χλωρικό μαγνήσιο, 
χλωρικό ασβέστιο, ξίδι ή και κιτρικό 
οξύ 
 
Διατροφική αξία 
 
Τα 100 γραμμάρια τόφου έχουν μόνο 
110 θερμίδες! Είναι πολύ πλούσιο σε 
πρωτεΐνη αφού περιέχει 15 γραμμάρια  
πρωτεΐνης / 100γρ. τόφου. Είναι καλή 
πηγή χαλκού, πλούσιο σε σελήνιο, 
ψευδάργυρο, και ισοφλαβόνες. Είναι 
χαμηλό σε λιπαρά και φτωχό σε χολη-
στερίνη, ενώ τα λιπαρά που περιέχει 

είναι καλής ποιότητας Ω-3 λιπαρά οξέα 
που βρίσκουμε και στα ψάρια. Επίσης, 
αποτελεί καλή πηγή ασβεστίου, καθώς 
100 γραμ τόφου μας δίνουν πάνω από 
το 50% της συνιστώμενης ημερήσιας 
ποσότητας σε ασβέστιο. Περιλαμβάνει 
βιταμίνες του συμπλέγματος B αλλά και 
μαγγάνιο. 
 
Πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω 
 
Μπορούμε να το κόψουμε σε φέτες ή 
σε κυβάκια και να το τηγανίσουμε για 
να το χρησιμοποιήσετε σε σάντουιτς. 
Επίσης μπορεί να θρυμματιστεί και να 
μαγειρευτεί στο τηγάνι μαζί με λαχα-
νικά, σάλτσα σόγιας ή μπαχαρικά της 
αρεσκείας σας ή ακόμα και ψητό στο 
φούρνο. 
 
Επίσης, μπορούμε να το προσθέσουμε 
σε φέτες ή κύβους φυσικού ή καπνιστού 
τοφού στις σαλάτες μας. Να το κάνουμε 
πουρέ, μπιφτέκια ή να το προσθέσουμε 
σε σούπες.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και σε γλυκά, όπως παγωτά και τσιζκέ-
ικ καθώς υπάρχουν δύο είδη τόφου, 
το silken το οποίο χρησιμοποιείται 
κυρίως για γλυκά, όπως κρέμες ζαχα-
ροπλαστικής, τιραμισού και παγωτά και 
το firm ή extra firm, το οποίο χρησιμο-
ποιείται κυρίως για αλμυρά πιάτα. 
 
Πού το βρίσκω; 
 
Πλέον το τόφου έχει γίνει αρκετά δημο-
φιλές και μπορείτε να το βρείτε σε όλα 
τα καταστήματα βιολογικών προϊόντων 
ακόμα και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ. 
 

Happy Tofu Day

Ναι στο τόφου 
γιατί... 
 
αν κάνουμε δίαιτα, ας το 
προτιμήσουμε γιατί έχει λίγες 
θερμίδες και είναι πλούσιο σε 
θρεπτικά συστατικά. 
 
αν έχουμε χοληστερίνη ή  πίεση, 
γιατί είναι φτωχό σε χοληστερί-
νη και νάτριο. 
 
αν ακολουθούμε vegan διατρο-
φή, γιατί προσφέρει πρωτεΐνη 
υψηλής βιολογικής αξίας. 
 
αν έχουμε δυσανεξία στη λακτό-
ζη, μας προσφέρει το ασβέστιο 
που χρειαζόμαστε. 
 

Όχι στο τόφου 
γιατί... 
 
αν περιμένατε ότι θα γευτείτε 
ένα είδος τυριού, σίγουρα θα 
απογοητευτείτε και εσείς μαζί με 
μένα.  Η γεύση του και η χρήση 
του δε θυμίζει σε τίποτα τυρί.  
Στην πραγματικότητα πρόκειται 
για ένα σπογγώδες υλικό, το 
οποίο δεν έχει καμία απολύτως 
γεύση αλλά απορροφά τις γεύ-
σεις των υπόλοιπων υλικών της 
συνταγής.

Της Κλαίρης Στυλιαρά
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Μια νέα συνεργασία ανακοίνωσε η 
Segafredo Zanetti Ελλάς, με στόχο την 
επιτυχή της είσοδο στο κανάλι της λια-
νικής. Η ΖΕΡΒΑΣ Α.Ε. αποτελεί τον νέο, 
στρατηγικό, συνεργάτη της εταιρίας και 
έρχεται για να φέρει την εμπειρία και 
την τεχνογνωσία της στον κλάδο των 
3rd Party Logistics και του Εμπορίου. 
Με περισσότερα από 45 χρόνια συνε-
χούς εξέλιξης και άνθισης στον κλάδο, 
η ΖΕΡΒΑΣ Α.Ε. εξυπηρετεί σε 7 νομούς 
στη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά, 
έχοντας χτίσει ένα πολυάριθμο κατάλο-
γο πελατών, γεγονός που καθρεφτίζει 
τον επαγγελματισμό και την ποιοτική 

δουλειά που προσφέρει.
 

Η ΖΕΡΒΑΣ Α.Ε. προσφέρει μια πληθώρα 
υπηρεσιών στον χώρο των 3rd Party 

Logistics και του Εμπορίου, με βασικό 
της άξονα την πλήρη εξυπηρέτηση και 
ικανοποίηση των πελατών της. Οι υπη-
ρεσίες αυτές έρχονται για να δέσουν με 
τις νέες ανάγκες της Segafredo Zanetti 
Ελλάς, που προκύπτουν από το άνοιγμά 

της στο κανάλι της λιανικής.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ 
Μεγάλος Χορηγός στο 5ο Castle Rock 
Festival
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο Castle Rock Festival, το τριή-
μερο μουσικό φεστιβάλ της πόλης των Ιωαννίνων, που διοργανώθηκε από 
το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και τον Δήμο Ιωαννιτών. 
Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN, συμμετείχε ως μεγάλος 
χορηγός του Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στις 23 - 25 Αυγούστου, 
προσελκύοντας φίλους της rock μουσικής σκηνής απ’ όλη την Ήπειρο και 
όχι μόνο. 
 
Το 5ο Castle Rock Festival φιλοξένησε συναυλίες, ειδικές μουσικές εκδη-
λώσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές ντοκιμαντέρ με rock θεματική, 
εργαστήρια και άλλες δράσεις, στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννί-
νων, στο Κάστρο, στη Λίμνη και στο Νησί των Ιωαννίνων. Επίσημος καλε-
σμένος του φετινού φεστιβάλ ήταν ο Kip Winger. 
 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ GO 
GREEN με στόχο να διασφαλίσει το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
του Φεστιβάλ, σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα της ΑΝΤΑ-
ΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ τοποθέτησε την κινητή μονάδα ανακύκλωσης 
με φωτοβολταϊκά πάνελ, σε κεντρικό σημείο της πόλης των Ιωαννίνων.

Νέα συνεργασία 
της SEGAFREDO 

ZANETTI ΕΛΛΑΣ με 
τη ΖΕΡΒΑΣ Α.Ε.

Τα προϊόντα ΗΠΕΙΡΟΣ 
κατακτούν την κορυφή 
των Olymp Awards 2021

Η παραδοσιακή ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα ΠΟΠ, η ΗΠΕΙΡΟΣ Βιολογική Φέτα ΠΟΠ, το 
ΗΠΕΙΡΟΣ Ταλαγάνι και η ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα ΠΟΠ με 40% λιγότερο αλάτι δια-
κρίθηκαν στα φετινά Olymp Awards 2021 για την ασύγκριτη ποιότητα, την 
αυθεντική γεύση και το πλούσιο άρωμά τους. Tα Olymp Awards αποτελούν 
έναν κορυφαίο διαγωνισμό ανώτερης ποιότητας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα 
γνωστός για την εξειδικευμένη μέθοδο βαθμολόγησης που ακολουθεί. Συ-
γκεκριμένα, όλα τα προϊόντα δοκιμάζονται με την «τυφλή» μέθοδο, χωρίς τη 
συσκευασία τους ή κάποιο άλλο διακριτικό στοιχείο. Τα δείγματα αξιολογού-
νται από διακεκριμένους σεφ με βασικότερα κριτήρια τη γεύση, την υφή, την 
όψη, την οσμή και τη γενική αίσθηση απόλαυσης. 
 
Σε όλα αυτά τα κριτήρια υπερτερούν τα προϊόντα ΗΠΕΙΡΟΣ, τα οποία παρά-
γονται σε ένα πιο σύγχρονα εργοστάσια τυροκομικών προϊόντων στην Ελλά-
δα, με αγάπη και μεράκι, με σεβασμό στην παράδοση αλλά και με συνεχείς 
επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και νέες, βελτιωμένες πρακτικές.

Press Room
food and beverage edition
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Happy Cherry 
Popover Day
Της Κλαίρης Στυλιαρά

Μετά τις διακοπές κάνω μεγάλη προσπά-
θεια να σταματήσω να τρώω όμως σή-
μερα (αφορμή έψαχνα) είναι η  Cherry 
Popover Day (ναι είχα και στο χωριό 
μου), οπότε σκέφτηκα να πειραματιστώ 
και φυσικά να δοκιμάσω πρώτα τη συντα-
γή που σου προτείνω! 

Θα χρειαστούμε 
2 φλιτζάνια πλήρες γάλα 
2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
3/4 κουταλάκια του γλυκού αλάτι 
1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη 
1/2 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ
3 μεγάλα αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου (έχει με-
γάλη σημασία) 
1/2 φλιτζάνι φρέσκα κεράσια (πλυμένα, χωρίς 
κουκούτσι και αποξηραμένα), κομμένα σε κύβους 
(ακολουθεί τρόπος αποξήρανσης). Όμως αν είσαι 
ανυπόμονος άνθρωπος όπως εγώ μπορείς να χρησι-
μοποιήσεις αποξηραμένα κεράσια που θα βρεις σε 
αεροστεγείς συσκευασίες σε όλα τα Super Market & 
παντοπωλεία. 
 
Οδηγίες 
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 210ο C στον αέρα. 
Βάζουμε το γάλα σε ένα γυάλινο μπολ και το "ψήνου-
με" στο φούρνο μικροκυμάτων για 2 λεπτά. 
Κοσκινίζουμε το αλεύρι, το αλάτι και το μπέικιν πάου-
ντερ μαζί σε ένα μεγάλο μπολ ανάμειξης. 
Χρησιμοποιώντας μίξερ, σπάμε τα αυγά και τα χτυ-
πάμε σε μέτρια ταχύτητα για περίπου 3 λεπτά, να 
αφρατέψουν. Χαμηλώνουμε το μίξερ και προσθέτουμε 
το ζεστό γάλα. 
Προσθέτουμε σταδιακά το μείγμα αλευριού και χτυ-
πάμε σε μέτρια ταχύτητα για περίπου 2 λεπτά. 
Ρίχνουμε και τα κεράσια ανακατεύοντας απαλά με 
ξύλινη κουτάλα. 
Το αφήνουμε να ξεκουραστεί για περίπου 30'. 
Γεμίζουμε ατομικά φορμάκια σχεδόν μέχρι πάνω με 
το μείγμα και τα τοποθετούμε στο φούρνο. 
Ψήνουμε για 15 λεπτά στους 210ο C και έπειτα χαμη-
λώνουμε το φούρνο στους 170ο C για επιπλέον 30 έως 
35 λεπτά. 
 
Σερβίρονται ζεστά! 
 
 

Tip για σπιτικά αποξηραμένα 
κεράσια 
 
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 90ο C στον αέρα. 
Αφαιρούμε τα κοτσάνια και τα κουκούτσια από τα κεράσια. 
Κόβουμε τα κεράσια στη μέση και τα βάζουμε σε ένα ταψί με την 
κομμένη πλευρά προς τα πάνω. 
Ψήνουμε για 2 ώρες και 30 λεπτά μέχρι να αποξηρανθούν τα κερά-
σια και να φαίνονται σαν σταφίδες. 
Σβήνουμε τον φούρνο και αφήνουμε το ταψί με τα κεράσια μέσα 
μέχρι να κρυώσει ο φούρνος για 30 λεπτά. 
 
Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα κεράσια σε ένα μπολ και να τα 
καλύψουμε  με μεμβράνη σε θερμοκρασία δωματίου. Φυλάσσουμε 
για 1 μήνα.
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«Η Πολύχρωμη Πόλη!»

Από τον Χρήστο Σιαΐνη, 
Travel Blogger

Αγαπημένοι SayYessers! 
 
Επιστρέφοντας ανανεωμένοι και με γεμάτες μπαταρίες από 
τις διακοπές σας ήρθε επιτέλους η ώρα να μιλήσουμε για μια  
υπέροχη και πολύχρωμη πόλη που βρίσκεται κάπου στη Νότια 
Ευρώπη. Για πάμε όμως να σας σκορπίσω τα  αγαπημένα 
σας «ταξιδιωτικά ψίχουλα» προκειμένου να ιντριγκάρω το 
ενδιαφέρον σας και φυσικά να σας βοηθήσω να καταλάβετε που 
αναφέρομαι καλοί μου Gullivers. 
 
›Φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς αγώνες του 1992! 
›Έχει αυτονομιστικές τάσεις. 
›Η πολιτιστική της κληρονομιά είναι αξιοζήλευτη. 
›Θρυλείται πως ο ιδρυτής της είναι ο μυθικός Ηρακλής! 
 
Κάπως σας δυσκόλεψα, αλλά ίσως να έχετε κατά νου που 
πρόκειται να δραπετεύσουμε! Η απάντηση είναι στην μαγευτική 
και χρωματιστή...Βαρκελώνη! 
 
Let the journey begin… 
 
Βαρκελώνη 
 
Πρόκειται για ένα υπέροχο «ψηφιδωτό», στο οποίο είναι 
σπαρμένα πολλά πολιτιστικά μνημεία, υπέροχες παραλίες 
και πολύ ωραίες γεύσεις. Όλα αυτά είναι λίγα από τα 
χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας της Καταλονίας. 
 
Για να περιηγηθείτε στην πόλη θεωρώ πως 3 μέρες είναι 
αρκετές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε είναι ότι πρέπει για Π-Σ-Κ. 
 
Την 1η μέρα είναι καλό να την ξοδέψετε γνωρίζοντας τα έργα 
του Γκαουντί και πιστέψτε με, δεν θα είναι αρκετή! Πρόκειται 
για το καμάρι της Βαρκελώνης και πρωτοπόρο του καταλανικού 
μοντερνισμού οι δημιουργίες του οποίου αποτελούν top 
αξιοθέατα. Από τα πιο γνωστά είναι η θρυλική Σαγράδα Φαμίλια 
η οποία ξεκίνησε να χτίζεται το μακρινό 1881 και ακόμη δεν έχει 
ολοκληρωθεί! Λέτε να είχε ελληνικό DNA; Κανένας δεν ξέρει! 
Για να μην περιμένετε ώρες προκειμένου να μπείτε, ένα ωραίο 
κόλπο είναι να παρακολουθήσετε τη Θεία Λειτουργία η οποία 
τελείται καθημερινά. Οι πιστοί έχουν ξεχωριστή είσοδο! 
 
Συνεχίστε με Casa Mila & Casa Batllo 
 
Casa Batllo: Χτίστηκε από τον Γκαουντί με βασικό θέμα τον 
μύθο του Αγίου Γεωργίου με τον δράκο. Η οροφή του κτιρίου 
απεικονίζει την ραχοκοκαλιά του δράκου και τα μπαλκόνια 
τα οστά των θυμάτων του! Αρκετά μακάβριο αλλά υπέροχα 
κατασκευασμένο. 
 
Casa Mila: Εδώ θα συναντήσετε ένα απόλυτα σουρεαλιστικό 
κτίριο. Δεν πρόκειται να βρείτε ούτε μια ευθεία γραμμή ή ορθή 
γωνία και οι 7 όροφοι που έχει στηρίζονται πάνω σε αψίδες και 
κολόνες! 
 
Για τις επόμενες 2 μέρες απλά θα σας δώσω κάποια αξιοθέατα 
που αξίζουν λίγο από το χρόνο σας.  Αρχικά, ξανά μανά 
Γκαουντί και βόλτα στο Park Güell. Ένα ακόμη αριστούργημα 
του καταλανού αρχιτέκτονα το οποίο άνοιξε τις πύλες του 
το 1926 και η UNESCO το ανακήρυξε Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς. 
 
 

Μια βόλτα στη γοτθική συνοικία είναι μέσα στα must ειδικά 
αν θέλετε να πάρετε μια οσμή μιας άλλης εποχής. 
 
Φυσικά, η Barceloneta για τις βουτιές σας είναι ότι πρέπει. 
Αυτό το παλιό ψαροχώρι έχει μεταμορφωθεί στην πιο 
κοσμοπολίτικη συνοικία της Βαρκελώνης και είναι γεμάτη 
από τουρίστες. Ωστόσο τους καλοκαιρινούς μήνες θέλει 
μεγάλη προσοχή στους πορτοφολάδες! 
 
Τέλος είτε επισκεφθείτε όλα τα παραπάνω είτε όχι οφείλετε 
στον εαυτό σας μια γνωριμία με την τοπική κουζίνα 
βασικό στοιχείο της οποίας είναι τα tapas. Πρόκειται για 
τους αντίστοιχους δικούς μας μεζέδες και μπορούν να 
εμπεριέχουν το οτιδήποτε από ομελέτα και πατάτα μέχρι 
αλλαντικά και θαλασσινά! 
 
Useful tips 
 
›Υπάρχουν πτήσεις από Ελλάδα για Βαρκελώνη σε καλές 
τιμές. 
›Αξίζει να την επισκεφθείτε Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη. 
›Για τις μετακινήσεις σας να νοικιάσετε ποδήλατο! 
 
Καλές εξορμήσεις και μην ξεχνάτε το moto μας…we say YES 
to travellers!
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Happy Ginger Cat 
Appreciation Day



Σήμερα γιορτάζουν

...άπειροι! Ενδεικτικά: 

Αθηνά 
Αντιγόνη 
Ασπασία 
Αφροδίτη 
Θάλεια 
Κλειώ 
Μαριάνθη 
Ουρανία 
Πηνελόπη 
Χαρίκλεια
δείτε τους συνολικά εδώ

quote of the day
Solidarity in not an act of charity but 
mutual aid between forces fighiting 
for the same objective. 
Samora Machel
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