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...ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ!



Καλημέρα αγαπημένοι SayYessers και καλή 
εβδομάδα να έχουμε! 
 
Πόσες ημέρες ή πόσοι μήνες έχουν περάσει από την 
τελευταία φορά που ενθάρρυνες κάποιον; Να πας 
έτσι απλά, χωρίς λόγο, σε κάποιο συνεργάτη σου 
και να του πεις σε εκτιμώ και πιστεύω σε σένα. Ή 
να πεις στον άνθρωπο σου τα πας υπέροχα, θα τα 
καταφέρεις...
 
Μάλλον έχει περάσει αρκετός καιρός από την 
τελευταία φορά. 
 
Και δεν το κάνουμε, όχι γιατί φοβόμαστε 
να τσαλακωθούμε ή να αναγνωρίσουμε την 
προσπάθεια κάποιου κοντινού μας ανθρώπου 
αλλά γιατί δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε / 
να αισθανθούμε ότι κάποιος έχει την ανάγκη της 
ενθάρρυνση μας. 
 
Ναι, δεν προλαβαίνουμε να νιώσουμε καμία άλλη 
ανάγκη γύρω μας γιατί η ζωή μας τρέχει με τόσο 
γρήγορους ρυθμούς που απλά δεν έχουμε χρόνο για 
τίποτα άλλο εκτός από το να "βγάλουμε τη μέρα". 
 
Οι άλλοι πιστεύουν πως είμαστε εγωιστές και ότι δεν 
μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο πέρα από μας και εμείς 
που ξέρουμε ότι δεν είναι αλήθεια αντί να βγούμε 
μπροστά και να τους δείξουμε πως σκέφτονται 
λάθος, κλεινόμαστε ακόμα περισσότερο στον εαυτό 
μας ενισχύοντας έτσι την αποψή τους. 
 
Γιατί; Δεν μας νοιάζει η γνώμη των κοντινών μας 
ανθρώπων ή απλά είναι ένα είδος άμυνας γιατί 
δεν είμαστε οι ίδιοι έτοιμοι να παραδεχθούμε στον 
εαυτό μας πως κάπου "χάσαμε τη μπάλα"; 
 
Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προσγειωθούμε 
στο "γήπεδο" και να βρούμε την μπάλα. Να 
ενθαρύνουμε τους "συμπαίκτες" μας που 
πορευόμαστε μαζί και να ενωθούμε σαν πραγματική 
ομάδα για να βγάζουμε μαζί τη μέρα. Όταν 
βλέπουμε κάποιον συναισθηματικά πεσμένο να 
είμαστε εκεί για να του αναπτερώσουμε το ηθικό. Οι 
δικοί μας άνθρωποι, μας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη 
απ΄'οσο νομίζουμε και καλό είναι να είμαστε δίπλα 
τους. 
 
Tip of the Day: Προσπάθησε να ανεβάσεις το ηθικό 
έστω και σε ένα φίλο σου, συγγενή σου, συνάδελφο 
σήμερα. Όταν νιώσει καλά, προέτρεψε τον να κάνει 
το ίδιο και αυτός... Φτιάξτε μία αλυσίδα φροντίδας 
για τον συνάνθρωπο και νιώστε εσείς καλά και οι 
άλλοι καλύτερα...

Κλαίρη Στυλιαρά 
Chief of SayYessers
claire@sayyescomm.gr
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National Hot Fudge Sundae Day

Φτιάξε καφέ 
να στα πω...
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Όσο και να μιλάμε για εργασιακή 
ισότητα εν έτη 2021, τα στοιχεία 
δείχνουν ότι το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών 
παραμένει μεγάλο, ενώ εξίσου 
μεγάλη είναι η απουσία των 
στελεχών γένους θηλυκού από 
θέσεις ευθύνης. Ναι έχουν γίνει 
σημαντικές αλλαγές ώστε οι 
γυναίκες να βρουν τη θέση που 
τους αξίζει στον εργασιακό στίβο, 
όμως οι ρυθμοί με τους οποίους 
εξελίσσονται τα πράγματα είναι 
αργοί.

Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια, ολοένα 
και περισσότεροι φορείς λαμβάνουν 
ειδική μέριμνα για την τόνωση της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας, 
προσφέροντας πολύτιμη γνώση, αλλά 
και χρήσιμα τεχνολογικά εργαλεία, 
προκειμένου οι γυναίκες που θέλουν 
να ασχοληθούν ενεργά με το επιχειρείν 
ανοίγοντας τη δική τους εταιρεία, να 
μπορούν να διεκδικήσουν όλα εκείνα 
τα προνόμια που παρέχονται σε άνδρες 
επιχειρηματίες.
Το ReGeneration με την υποστήριξη 
της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην 
Αθήνα και της ΑΒ Βασιλόπουλος 
παρουσιάζουν από κοινού, για πρώτη 
φορά, το ReGeneration FEMpowerment 
Initiative, μια δυναμική πρωτοβουλία 
με στόχο την ουσιαστική προώθηση της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς 
και την προσωπική και επαγγελματική 
ενδυνάμωση των νέων επαγγελματιών.

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται 
σημαντικά στον τομέα της 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 
στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την πρόσφατη 
έρευνα του Women on Top για το έμφυλο 
χρηματοδοτικό χάσμα, προκύπτει ότι οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις με τουλάχιστον 
μία γυναίκα στην ιδρυτική τους 
ομάδα έχουν αντλήσει μόλις το 6% 
της συνολικής χρηματοδότησης που 
έχει διοχετευτεί στο ελληνικό start-up 
οικοσύστημα, ενώ το 62% των γυναικών 
χρηματοδοτούν οι ίδιες το επιχειρηματικό 
τους ξεκίνημα.

H εν λόγω πρωτοβουλία συνεισφέρει 
στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού 
οικοσυστήματος καινοτομίας που 
ενθαρρύνει τις νέες γυναίκες να 
γίνουν δημιουργοί και επιχειρηματίες, 
παρέχοντάς τους την υποστήριξη που 
χρειάζονται για να πετύχουν. Μέσα από 
ένα ολιστικό πρόγραμμα διαδραστικών 
workshops, ομιλιών και εξειδικευμένης 
εκπαίδευσης, νέες επαγγελματίες που 
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον 
επιχειρηματικό κόσμο θα αποκτήσουν 
τα απαραίτητα εφόδια για να 
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της 
σύγχρονης επιχειρηματικής σκηνής.

“Οι γυναίκες φοβούνται να 
επιχειρήσουν”

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε δύο 
βασικούς πυλώνες:
The Academy: μια ειδικά σχεδιασμένη 
σειρά μαθημάτων σε ήπιες δεξιότητες/
soft skills, σε συνεργασία με το LinkedIn 
Learning, καθώς και entrepreneurship 
& capacity building workshops και 
mentoring με την πολύτιμη καθοδήγηση 
και επιμέλεια τoυ Women on Top.

The Masterclass Series: ένα κορυφαίο 
roster ομιλητριών και ομιλητών από όλο 
τον κόσμο, που έχουν στόχο, όχι απλώς 
να μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες, 
αλλά κυρίως να εμπνεύσουν και να 
παρακινήσουν το κοινό.
«Μέσω του WomenOnTop οι 
συμμετέχουσες έχουν τη δυνατότητα να 
εκπαιδευτούν στην απόκτηση soft & hard 
skills, αλλά και να επαναπροσδιορίσουν 
τον τρόπο που σκέφτονται και πράττουν. 
Η δε πρόσβαση στο LinkedIn Learning 
θα τις βοηθήσει να εξελιχθούν 
εφαρμόζοντας αυτά που έμαθαν στην 
πράξη, ενώ το mentoring που θα 
λάβουν από γυναίκες επιχειρηματίες 
παίζει καθοριστικό ρόλο. Μιλάμε για 

one to one mentoring που θα γίνει είτε 
διαδικτυακά, είτε δια ζώσεις με γυναίκες 
επιχειρηματίες που θα τους λύσουν 
σημαντικές απορίες» λέει στο Say Yes …
to the Press, ο Κωνσταντίνος Κίντζιος, 
Business Development Director του 
ReGeneration.

Η πολύτιμη γνώση θα έρθει και με 
τη μορφή 10 master classes, όπου 
διακεκριμένοι ομιλητές του εξωτερικού 
θα δώσουν χρήσιμες συμβουλές και 
θα βομβαρδίσουν με τα κατάλληλα 
ερεθίσματα το γυναικείο επιχειρηματικό 
κοινό.

«Συνολικά 1.500 γυναίκες από όλη 
την Ελλάδα θα έχουν πρόσβαση στο 
ReGeneration FEMpowerment Initiative, 
δίχως να βάλουν ούτε ένα ευρώ από 
την τσέπη τους. Αυτό που έχουμε 
παρατηρήσει είναι πως οι Ελληνίδες 
φοβούνται να μπουν στη διαδικασία 
του να επιχειρήσουν. Προς έκπληξή 
μας βλέπουμε ότι σταδιακά ανεβαίνουν 
επίπεδο και στόχος μας είναι να τις 
κάνουμε να πιστέψουν περισσότερο στον 
εαυτό τους και να “παίξουν” επί ίσοις 
όροις με τους άνδρες» καταλήγει ο κ. 
Κίντζιος.

Η Ακαδημία απευθύνεται σε νέες έως 35 
χρονών και οι αιτήσεις θα παραμείνουν 
ανοιχτές από 13 έως 28 Σεπτεμβρίου. 
Για περισσότερες πληροφορίες και 
τους όρους συμμετοχής στην Ακαδημία 
επισκεφτείτε το www.regeneration.gr.

Τα Masterclasses θα ξεκινήσουν στις 30 
Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιούνται 
Πέμπτες στις 19.00, μέχρι και τις 16 
Δεκεμβρίου. Οι ομιλίες απευθύνονται σε 
όλες και όλους. Η δήλωση ενδιαφέροντος 
θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της 
ιστοσελίδας του ReGeneration και 
συγκεκριμένα στο www.regeneration.gr.

ReGeneration FEMpowerment Initiative: Μια πρωτοβουλία 
για την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας!

Της Μαρίας Ακριβού

 & be 

our guest

Κωνσταντίνος Κίντζιος, Business Development 
Director του ReGeneration



O Αλέξανδρος Δαβλέρης, 
αν και προέρχεται από τον 
χώρο της βιομηχανικής 
παραγωγής, εισήλθε 
στον χώρο της ομορφιάς 
και σε μικρό χρονικό 
διάστημα σημείωσε μεγάλη 
επιτυχία και συνεχίζει... 
Στη συνέντευξη που μας 
παραχώρησε αναφέρεται στο 
όραμά του για την Gerovital 
αλλά και στα νέα beauty 
products της που έχουν 
κερδίσει την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών.

Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να μπείτε 
δυναμικά στον κόσμο της ομορφιάς;

Προέρχομαι από μία τελείως διαφορετική 
αγορά, αυτήν της βιομηχανικής 

παραγωγής όπου και συνεχίζω να 
δραστηριοποιούμαι. Όμως, ο κλάδος 
της μόδας και της ομορφιάς πάντα μου 
προκαλούσε ενδιαφέρον, λόγω του 
τεράστιου μεγέθους, της διαφοροποίησης 
αλλά και της ατελείωτης ποικιλίας που 
υπάρχει εντός του ίδιου του κλάδου. 
Σκεφτείτε πως, μόνο στην αγορά 
προϊόντων skincare, γίνονται περίπου 
πωλήσεις αξίας 150 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων ετησίως! Άλλωστε, ποιος δεν 
θέλει να ασχοληθεί με την τέχνη της 
ομορφιάς;

Ποιο είναι το όραμά σας για την 
Gerovital;

Το όραμα μας είναι τα προϊόντα Gerovital 
να είναι η πρώτη επιλογή και να 
βρίσκονται σε κάθε σπίτι ομορφαίνοντας 
τον κόσμο.

Πείτε μας τρεις λόγους για τους 
οποίους αξίζει κάποιος να προτιμήσει 
τα προϊόντα ομορφιάς της Gerovital.

H Gerovital έχει μια πολύ πλούσια 
κληρονομιά, τη διάσημη γιατρό 
και πρώτη παγκοσμίως που ίδρυσε 
Ινστιτούτο Γεροντολογίας με πολλά 
σημαντικά βραβεία, την Ana Aslan. Οι 
άνθρωποι πίσω της είναι πραγματικά 
ειδικοί στην ομορφιά, δουλεύουν 
με υψηλής ποιότητας συστατικά και 
δοκιμάζουν τις φόρμουλες σε διεθνείς 
κλινικές, που επιβεβαιώνουν τα 
ζητούμενα αποτελέσματα. Η Gerovital 
είναι ξεχωριστή λόγω της ιστορίας, της 
ποιότητάς της και επειδή είναι ένα έντιμο 
brand, που κάνει αυτό που υπόσχεται.

Τι νέο να περιμένουμε στο άμεσο 
μέλλον από την εταιρία;

Η εταιρία αναπτύσσει νέα προϊόντα 

ή εκσυγχρονίζει ορισμένα από αυτά 
κάθε χρόνο, διότι είναι σημαντικό να 
καινοτομούμε συνεχώς και να παρέχουμε 
τις νεότερες λύσεις στους καταναλωτές. 
Έτσι, κάθε χρόνο υπάρχουν 2-3 
καινοτομίες στο χαρτοφυλάκιό μας. 
Τον τελευταίο καιρό, έχουμε νέα 
προϊόντα μακιγιάζ στη σειρά Gerovital 
Beauty, όπως νέα κραγιόν σε διάφορες 
αποχρώσεις, 6 μολύβια χειλιών, νέα 
foundations (χρώματα βάσης) και δύο 
primers. Τον Μάρτιο κυκλοφόρησε 
μια νέα επέκταση της σειράς H3 
Evolution, η σειρά Perfect Look, με 
μια νέα φόρμουλα, η οποία συνδυάζει 
το 4D Υαλουρονικό οξύ και το φυσικό 
λάδι από άγριο τριαντάφυλλο, με 
άμεσο αποτέλεσμα ενυδάτωσης και 
φωτεινότητας. 
Τον Ιούνιο ήρθε η αντηλιακή σειρά,  
η Gerovital Sun, η οποία εκσυγχρονίζεται 
με μια βελτιστοποιημένη φόρμουλα και 
έναν νέο σχεδιασμό. Για το φθινόπωρο 
υπάρχουν περισσότερες εκπλήξεις!

Ποιο είναι το προσωπικό σας μότο;

 Ο χρόνος δεν περιμένει κανέναν..!
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Gerovital: Η πλούσια κληρονομιά της εγγύηση  
για ένα όμορφο μέλλον

Αλέξανδρος Δαβλέρης, CEO   
της Gerovital Hellas

Της Βένιας Αντωνίου

 & be 

our guest



Τις καθημερινές ανάγκες διατροφής των περιθαλπόμενων 
και του προσωπικού του Ασύλου Ανιάτων με 
γαλακτοκομικά προϊόντα, για ένα σημαντικό χρονικό 
διάστημα, κάλυψε η ευγενική χορηγία των OK! Anytime 
Markets. Η πρώτη παράδοση προϊόντων γάλακτος 
και τυροκομικών πραγματοποιήθηκε χθες στον χώρο 
του Ιδρύματος στην Κυψέλη, εγκαινιάζοντας τη νέα 
συνεργασία με τα OK! Anytime Markets που έχει ως στόχο 
την υποστήριξη του Ασύλου στην αύξηση κατανάλωσης 
υγιεινών και θρεπτικών γευμάτων.

Το Άσυλο Ανιάτων κερδίζει συνεχώς την εμπιστοσύνη της 
κοινωνίας και των επιχειρήσεων που συμβάλλουν όλο και 
περισσότερο στη στήριξη του Ιδρύματος και του κοινωνικού 
έργου που επιτελεί με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου των ΑμεΑ. Η δωρεά των ΟΚ! Anytime Markets 
υλοποιήθηκε σε συνέχεια αιτήματος του Ασύλου Ανιάτων 
για υποστήριξη των αναγκών του Ιδρύματος και είναι 
σύμφωνη με τη φιλοσοφία της εταιρείας να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η Fischer, πάντα πιστή στις αξίες της και γνωστή ως η 
πιο σινεφίλ μπίρα, λάτρης της 7ης τέχνης, αλλά και της 
υψηλής γαστρονομίας, ενώνει τις δυνάμεις της, με το 
Stellar Gastro Cinema. Συγκεκριμένα,  το μενού του 
Stellar Gastro Cinema, αλλά και η χαρακτηριστική γεύση 
της Fischer, της Premium Pilsener μπίρας, απογειώνουν 
γευστικά τις βραδιές μας δημιουργώντας αξέχαστες 
εμπειρίες.

Η συνεργασία της Fischer με το Stellar Gastro Cinema 
είναι γεγονός! Αυτή τη φορά, η Fischer επέλεξε να 
συνδυάσει το σινεμά και τις καλές ταινίες, με το γευστικό 
και προσεγμένο φαγητό, δίνοντας ραντεβού στην ταράτσα 
του Τ16.

Η συνάντηση αυτή είναι ιδανική, καθώς το Stellar Gastro 
Cinema συνδυάζει τους δυο πυλώνες στους οποίους η 
Fischer αγαπά να υπάρχει ανάμεσα τους, το σινεμά και το 
φαγητό, προσφέροντας στο κοινό μία Premium εμπειρία.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς και η επιστροφή στα θρανία έφτασε και οι δάσκαλοι είναι έτοιμοι να 
υποδεχτούν και πάλι τους μαθητές. Ωστόσο, η φετινή χρονιά θα είναι, όπως και πέρυσι, διαφορετική, 
καθώς η προστασία και η ασφάλεια όλων συνεχίζει να έχει εξαιρετική σημασία. Για αυτό το λόγο, το 
Dettol είναι εδώ για να μοιραστεί με τους γονείς απλές & χρήσιμες συμβουλές για ξέγνοιαστη και 
ασφαλή επιστροφή στα θρανία!
Ακολουθώντας μικρά και καθημερινά tips υγιεινής προστασίας από το Dettol, η φετινή σχολική χρονιά 
θα είναι πιο ασφαλής από ποτέ για τους μικρούς μας φίλους! Δείτε μερικές χρήσιμες συμβουλές:

• Πλένουμε τα χέρια μας σωστά! (πριν το φαγητό, μετά την τουαλέτα, μόλις επιστρέψουμε σπίτι).
• Βάζουμε στην παλάμη μας σαπούνι • Βρέχουμε τα χέρια μας με νερό • Τρίβουμε καλά τα χέρια μας για 
20’’ και ανάμεσα στα δάχτυλα (αν δεν θέλουμε να μετρήσουμε, μπορούμε απλά να ακολουθήσουμε τον 
ρυθμό)• Ξεπλένουμε καλά• Σκουπίζουμε τα χέρια μας  
Επίσης, ξεκινάμε την μέρα μας παρέα με την αγαπημένη τραγουδίστρια Έλενα Παπαρίζου 
τραγουδώντας το «Καθαρά τα δυο μου χέρια τα κρατώ».

H μπίρα Fischer συνεργάζεται 
με το Stellar Gastro Cinema 
και απογειώνει γευστικά τις 
βραδιές μας!

Άσυλο Ανιάτων: Δωρεά 
γαλακτοκομικών προϊόντων  
από τα OK! Anytime Markets

Tips Προστασίας Πρώτης Τάξης 
για ασφαλή επιστροφή στα θρανία

Press Room
food and beverage edition

Press Room
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http://ρυθμό
http://«Καθαρά τα δυο μου χέρια τα κρατώ»
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Υλικά

500 γρ μοσχαρίσιος κιμάς
5 γρ βασιλικός
10 γρ μαϊντανός
25 γρ ελαιόλαδο
1 Σκελίδα σκόρδο
25 γρ κρεμμύδι λευκό
1 κ.γ καπνιστή πάπρικα
30 γρ φρυγανιά τριμμένη
1 αβγό
40 γρ ψωμί μουλιασμένο σε γάλα
500 γρ ταλιατέλες
Σιμιγδάλι 100 γρ
Αλεύρι 200 γρ

Υλικά για τη σάλτσα

1 κρεμμύδι
1 κ.σ πελτές ντομάτας
2 ντομάτες
1 σκελίδα σκόρδο
1 αντζούγια
Φύλλα βασιλικού

Τρόπος παρασκευής
Σε μια μπασίνα ενσωματώνουμε 
όλα τα υλικά για τον κιμά ανακατεύουμε  
καλά και αφήνουμε να σφίξει το μείγμα  
για 1 ώρα στο ψυγείο. 
Ύστερα πλάθουμε τα κεφτεδάκια 
και τα πάρουμε με το μείγμα από αλεύρι 
και σιμιγδάλι και τα τηγανίζουμε. 
Μετά τα προσθέτουμε στη σάλτσα.

Για τη σάλτσα
Σωτάρουμε όλα τα υλικά και προσθέτουμε 
μέσα τις τριμμένες ντομάτες σιγομαγειρεύουμε 
για μισή ώρα. Προαιρετικά μπορούμε 
να προσθέτουμε κάποιο ζωμό. Βράζουμε 
τα ζυμαρικά αναλόγως με το χρόνο που 
αναγράφεται στο πακέτο 2 λεπτά λιγότερο. Τα 
ενώνουμε όλα μαζί και γαρνίρουμε με φύλλα 
βασιλικού και τριμμένη παρμεζάνα ή φρέσκια 
μοτσαρέλα.

Καλή Όρεξη!

Ταλιατέλες με 
μοσχαρίσια κεφτεδάκια

Aπό τον Γιώργο 
Τσόλκα, Sous 

Chef @Akti 
Restaurant του 

Ομίλου Margi 
Hotel

to the

chef
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Η ιστορία της Chocolate Milkshake Day!

Η πρώτη φορά που ο όρος milkshake χρησιμοποιήθηκε 
σε δημοσίευμα χρονολογείται το 1885. Αυτό το 
milkshake όμως δεν είχε καμία σχέση με το ρόφημα 
που απολαμβάνουμε σήμερα, παρά ήταν ένα μείγμα 
κρέμας γάλακτος, αυγών και ουίσκι και συχνά 
σερβίρονταν με αναψυκτικά, όπως λεμονάδα και σόδα.

Το milkshake έγινε γνωστό όπως το ξέρουμε μέχρι 
σήμερα, την ίδια εποχή που εφευρέθηκε και το 
ηλεκτρικό μίξερ! Στην πραγματικότητα, οι ιστορίες 
αυτών των δύο συνδέονται περίπλοκα καθώς και οι 
δύο έγιναν το 1922.
Η ιστορία λέει ότι ένας υπάλληλος της Walgreens 
στο Σικάγο “πειραματιζόταν” λίγο με τις γεύσεις και 
αποφάσισε να βάλει δύο μπάλες παγωτού και μια 
κρέμα σοκολάτας στο μπλέντερ.
Μετά από αυτό, το ρόφημα έγινε γρήγορα επιτυχία σε 
όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πολλά εστιατόρια το πρόσθεσαν στους καταλόγους 
τους και τελικά πήρε την σημερινή μορφή του, δηλαδή 
ρόφημα με γάλα, παγωτό και σιρόπι σοκολάτας!
Ας γιορτάσουμε λοιπόν την Chocolate Milkshake 
Day με ένα δροσιστικό milkshake για εμάς και τους 
μικρούς μας φίλους με μία μικρή παραλλαγή!

Milkshake σοκολάτας με φυστικοβούτυρο

Μερίδες: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 5 λεπτά

Υλικά
4 μπάλες παγωτό σοκολάτα
300 ml γάλα φρέσκο
3 κ.σ. φυστικοβούτυρο

Υλικά για το σερβίρισμα
Σιρόπι σοκολάτας
Σαντιγύ
1 κ.σ. φυστικοβούτυρο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1)  Βάζουμε τα υλικά του milkshake στο μπλέντερ  

και χτυπάμε για 3-5 λεπτά.
2)  Γέρνουμε τα ποτήρια μας και ρίχνουμε σιρόπι 

σοκολάτας στα τοιχώματα. Μοιράζουμε το 
φυστικοβούτυρο (στα υλικά για το σερβίρισμα)  
στο χείλος των ποτηριών και σερβίρουμε  
τα milkshakes.

3) Σερβίρουμε με σαντιγύ και χοντρά καλαμάκια.

Happy Chocolate Milkshake Day!



Ο χαρακτηρισμός μιας 
επιχείρησης ως επιτυχημένης 
δεν εξαρτάται μόνο με τα 
οικονομικά μεγέθη που 
εμφανίζει, είναι συνάρτηση 
πολλών παραγόντων. Τα 
κέρδη σαφώς και είναι ένας 
δείκτης που επιβεβαιώνει την 
αναπτυξιακή της πορεία, όμως 
δεν αρκούν για να της δώσουν 
τα credits του καταναλωτικού 
κοινού που πλέον λαμβάνει 
σοβαρά υπόψη το κοινωνικό 
έργο, την περιβαλλοντική 
ευσυνειδησία, αλλά και την 
ανθρωποκεντρική κουλτούρα 
που εφαρμόζει στο εσωτερικό 
της μια εταιρεία.

Σοβαρές και επιτυχημένες επιχειρήσεις 
θεωρούνται λοιπόν οι εταιρείες 
που βάζουν πλάτη στα δύσκολα, 
απορροφούν τους κραδασμούς και 
δίνουν προτεραιότητα στο εργατικό 
τους δυναμικό. Είναι εκείνες που όταν 
ξεσπούν κρίσεις δεν υιοθετούν ως 
μέτρο τις απολύσεις προκειμένου να 
περιορίσουν τα λειτουργικά τους κόστη, 
αλλά διατηρούν με ίδια κεφάλαια τις 
θέσεις εργασίας αναγνωρίζοντας την 
προσφορά των εργαζομένων τους.

Οι επιχειρήσεις έβαλαν πλάτη 
στην πανδημία!

lockdown, τους κινδύνους «μόλυνσης», 
καθώς και την αβεβαιότητα για το 
μέλλον.

Ως αποτέλεσμα, η διατήρηση των 
ομάδων έγινε προτεραιότητα 
για τις εταιρείες, παρόλο που 
πολλές αντιμετώπισαν περικοπές 
προϋπολογισμού (38%), μείωση 
αμοιβών ή ωρών εργασίας (35%) 
ή προσωρινά κλειστά γραφεία ή 
υποκαταστήματα (34%). Το ίδιο 
ισχύει και σήμερα, με το 42% των 
οργανισμών να σχεδιάζουν να αυξήσουν 
το κόστος προσωπικού, όπως οι μισθοί 
και οι παροχές για το επόμενο έτος. Η 
αύξηση των μισθών στο επίπεδο πριν 
από την εμφάνιση της COVID 19 ή 
ακόμη και η αύξησή τους θα βοηθήσει 
τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τα 
καλύτερα ταλέντα, αποφεύγοντας 
την αναγκαιότητα πραγματοποίησης 
προσλήψεων.

Κορυφαία προτεραιότητα για 
τις περισσότερες εταιρείες 
(53%) αποτέλεσε η παροχή νέων 
τεχνολογιών, εξοπλισμού και 
υπηρεσιών επικοινωνίας και 
συνεργασίας για τη μετάβαση 
των επιχειρήσεων στην εξ' 
αποστάσεως λειτουργία, 
επιτρέποντας στους εργαζομένους 
να εργάζονται από απόσταση ή με 
υβριδικό τρόπο.

Της Μαρίας Ακριβού

Μια πρόσφατη έρευνα της Kaspersky 
σχετικά με τις προκλήσεις που 
αντιμετώπισαν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις από την αρχή της 
πανδημίας αποκαλύπτει πως η 
διατήρηση των θέσεων εργασίας ήταν 
η πιο σημαντική προτεραιότητα σχεδόν 
για τις μισές επιχειρήσεις παγκοσμίως 
(43%). Ωστόσο, επιτακτικότερη 
πρόκληση αποτέλεσε η εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών για τη διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων 
υπό τις καινούργιες συνθήκες (53%).

Η ικανοποίηση των εργαζομένων
Η ιστορία έχει δείξει ότι η 
επιχειρηματική απόδοση επηρεάζεται 
άμεσα από την ικανοποίηση των 
εργαζομένων. Είναι λογικό, εάν ένας 
εργαζόμενος δεν αισθάνεται καλά μέσα 
στο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο 
δραστηριοποιείται να μην αποδίδει τα 
μέγιστα όταν νιώθει ότι δεν επικροτείται 
η προσπάθειά του μέσα από την παροχή 
κινήτρων.

Είναι ιδιαιτέρως θετικό το γεγονός 
ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
η εργασιακή ικανοποίηση και η 
αφοσίωση των εργαζομένων απέκτησαν 
μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, 
ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις 
που επλήγησαν περισσότερο. Μια 
ισχυρή ομάδα είναι πιο πιθανό να 
είναι ανθεκτική στην κρίση και να 
αντιμετωπίσει καλύτερα τις συνθήκες 
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Απόκτησε την ιδανική LG OLED και 
QNED TV για εσένα με δώρο αξίας 
έως και 1.000€

Πρωτοποριακή εμπειρία από τη Samsung και τον Michael 
Murphy αποκαλύπτει μια νέα προοπτική για οπτική ψυχαγωγία

WATT+VOLT: Δίνει το 
παρών στην 1η Covid free 
Έκθεση Θεσσαλονίκης
Η 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι 
και φέτος το γεγονός της χρονιάς στη 
συμπρωτεύουσα! Θα πραγματοποιηθεί 
στις 11-19 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενήσει 
αξιόλογες συμμετοχές από όλη την Ελλάδα 
με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την 
ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών, στην 
επιχειρηματικότητα, στην αγρο-διατροφική 
παραγωγή, αλλά και στην βιώσιμη 
ανάπτυξη και καινοτομία. Πολύ σημαντικό 
είναι το γεγονός πως η φετινή ΔΕΘ θα είναι 
η πρώτη Covid Free έκθεση της Ευρώπης 
αφού όλοι όσοι παρευρεθούν θα διαθέτουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού, και έτσι 
εκθέτες και επισκέπτες θα συνυπάρξουν 
σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον. H 
WATT & VOLT  θα είναι και φέτος εκεί 
όπως κάθε χρόνο, στηρίζοντας ενεργά 
τον σπουδαίο θεσμό της έκθεσης ο οποίος 
αποτελεί το κορυφαίο και πολυδιάστατο 
εκθεσιακό γεγονός της χώρας. Μπορείτε 
να τη βρείτε στο σύγχρονο-μοντέρνο 
περίπτερο 10, όπου εκεί θα σας περιμένουν 
οι έμπειροι WATT+VOLTers, έτοιμοι να σας 
βοηθήσουν να γνωρίσετε τις ενεργειακές 
λύσεις πουσας ταιριάζουν αλλά και να σε 
ενημερωθείτε για όλες τις δυνατότητες  
συνεργασίας με την εταιρία.

Η LG Electronics (LG) μέσα από τη νέα της προωθητική ενέργεια προσκαλεί 
τους καταναλωτές να βιώσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία θέασης, 
αγοράζοντας μία ολοκαίνουρια LG OLED ή QNED τηλεόραση από τις 10 
έως τις 30 Σεπτεμβρίου, αποκτώντας ταυτόχρονα ένα μοναδικό δώρο.  

Τα μοντέλα τηλεοράσεων που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια είναι 
τα εξής:
•  OLED88Z19LΑ και OLED77Z19LA, με δώρο μία prepaid card αξίας 1000€
• OLED83C14LA με δώρο μία prepaid card 500€
• OLED77G16LA,OLED77C15LA,OLED77C14LB,OLED77A16LA,
• OLED65A16LA, με δώρο μία prepaid card 300€
• OLED65C15LA,OLED65C14LB,OLED65G16LA,OLED55G16LA,
• OLED65B16LA, με δώρο μία prepaid card 200€  

Αντίστοιχα: 
• 86QNED996PB με δώρο μία prepaid card αξίας 1000€
• 86QNED916PA, 75QNED996PB, 75QNED966PA, 75QNED916PA,
• 65QNED996PB με δώρο μία prepaid card αξίας 500€
• 65QNED966PA, 65QNED916PA με δώρο μία prepaid card αξίας 300€
Οι OLED τηλεοράσεις της LG με τα νέα αυτοφωτιζόμενα pixel, παρέχουν μια 
πραγματικά εκπληκτική εικόνα ενώ το πλήθος των σχεδιαστικών δυνατοτήτων 
και οι τελευταίες τεχνολογίες αιχμής, συνθέτουν μια αξεπέραστη εμπειρία 
θέασης. 

Η Samsung φιλοξένησε μια καθηλωτική εμπειρία τέχνης στην Saatchi 
Gallery του Λονδίνου με τον καλλιτέχνη Michael Murphy. Μαζί, 
αποκάλυψαν μια εκπληκτική σπειροειδή εγκατάσταση που δημιουργήθηκε 
χρησιμοποιώντας έντεκα state-of-the-art, Neo QLED τηλεοράσεις Infinity 
Screens. Το κοινό μεταφέρθηκε μέσω της καθηλωτικής εγκατάστασης 
σε μια αποκλειστική παράσταση από το δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής 
Gorgon City. Οι παραγωγοί της εμπειρίας, Cercle, κινηματογράφησαν την 
εμφάνιση-ορόσημο που παρουσίαζε το τραγούδι των Gorgon City, που 
δεν είχε ακουστεί ποτέ πριν, το «Skywalk». Το τραγούδι ονομάσθηκε από 
την εμβληματική τοποθεσία, η οποία εμφανίστηκε στις οθόνες Neo QLED 
του installation σε μια εκπληκτική, αληθοφανή εικόνα. Στη σπειροειδή 
εγκατάσταση του Murphy, που είχε σχεδόν δώδεκα πόδια ύψος, το κοινό 
μεταφέρθηκε στο εκπληκτικό Skywalk Biokovo στην ακτή της Αδριατικής 
στην Κροατία.

Press Room

http://LG Electronics (LG)


Γνωρίζετε ότι η ημικρανία είναι το 2ο 
σημαντικότερο ιατρικό πρόβλημα (μετά την 
τερηδόνα) παγκοσμίως; Είναι επίσης  
η πρώτη αιτία αναπηρίας σε άτομα κάτω 
των 50 ετών! Κάθε χρόνο η 12η Σεπτεμβρίου 
έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Δράσης για την 
Ημικρανία, προκειμένου να ενημερωθεί και 
να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη γι' αυτήν 
την νευρολογική ασθένεια που ταλαιπωρεί 
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Τι είναι η ημικρανία
Η ημικρανία είναι μία σοβαρή κεφαλαλγία που τις 
περισσότερες φορές εμφανίζεται μαζί με άλλα συμπτώματα 

και επιφέρει μεγάλη δυσκολία στην καθημερινότητα του 

ατόμου. Σε κάποιες περιπτώσεις οι ασθενείς εμφανίζουν 

επίσης συμπτώματα γνωστά ως «αύρα», δηλαδή παροδικές 

διαταραχές όρασης ή άλλων αισθήσεων.

Ημικρανία ή πονοκέφαλος: Σε τι διαφέρουν
Με τον όρο πονοκέφαλος εννοούμε τον πόνο στο κεφάλι που 

προκαλείται από πίεση και συνήθως συμβαίνει και στις δύο 

πλευρές του κεφαλιού σας. Το στρες, η μυϊκή καταπόνηση 

και το άγχος είναι οι στχνότεροι παράγοντες που προκαλούν 

πονοκεφάλους. Η ημικρανία συνήθως επηρεάζει μόνο 

μία πλευρά του κεφαλιού και διαρκεί περισσότερο. Όμως, 

είναι πιθανό να εμφανιστεί η κεφαλαλγία ημικρανίας 

που να επηρεάζει και τις δύο πλευρές του κεφαλιού. Μια 

άλλη διαφορά είναι ότι ένας ημικρανικός πονοκέφαλος θα 

προκαλέσει έντονο πόνο που μπορεί να είναι παλλόμενος 

και θα κάνει πολύ δύσκολη την εκτέλεση καθημερινών 

εργασιών. Επιπλέον, οι ημικρανίες συχνά συνοδεύονται από 

"αύρα", κάτι που δεν συμβαίνει στους απλούς πονοκεφάλους. 

Αναφορικά με τις αιτίες που προκαλούν ημικρανία, στις 

πρώτες θέσεις βρίσκεται το άγχος, οι ορμονικές αλλαγές και 

η κατανάλωση αλκοόλ.

Γνωρίζετε ότι...
•Το 75% των ατόμων ηλικίας 18 έως 65 ετών έχουν 
πονοκέφαλο πάνω από μία φορά τον χρόνο. Πάνω από το 

30% αυτών των ενηλίκων έχουν τουλάχιστον μία ημικρανία.

•Το Αμερικανικό Ίδρυμα Ημικρανίας αναφέρει επίσης ότι 

η βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) μπορεί να βοηθήσει στη 

μείωση της συχνότητας των ημικρανιών. Η βιταμίνη Β2 

βρίσκεται σε ζωικά προϊόντα όπως ο σολομός καθώς και σε 

δημητριακά και μανιτάρια.

Εκστρατεία ενημέρωσης για την ημικρανία
Η Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας οργανώνει εκστρατεία 

ενημέρωσης επαγγελματιών υγείας και κοινού για τα 

προβλήματα που προκαλούν η κεφαλαλγία και ημικρανία. 

Στόχος είναι η ορθή διάγνωση, αντιμετώπιση, προφύλαξη 

και αποφυγή κατάχρησης φαρμακευτικών ουσιών και 

αυτοθεραπείας.

Στο πλαίσιο αυτό οι βασικές δράσεις που θα 
πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:
•  Ενημερωτικό σποτ στην τηλεόραση με θέμα την Κεφαλαλγία 

που θα παίζεται σε όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. 

•  Ομιλίες σε ΜΜΕ από τα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής 
Εταιρείας Κεφαλαλγίας για την ενημέρωση του ευρύτερου 

κοινού.

Ημέρα Δράσης για την Ημικρανία

Της Βένιας Αντωνίου
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Η Emirates, ο Κορυφαίος Συνεργάτης και η Επίσημη Αεροπορική Εταιρία του 
Expo 2020 Dubai λανσάρει την τελευταία της πρωτοβουλία, μέρος της παγκόσμιας 
καμπάνιας προώθησης του Ντουμπάι ως έναν ελκυστικό προορισμό για όλους το 
φετινό χειμώνα.
Η προσφορά Early Bird Expo 2020 Dubai της Emirates που παρουσιάστηκε 
παγκοσμίως αυτή την εβδομάδα θα δώσει στους πελάτες της την ευκαιρία να 
εξοικονομήσουν μέχρι και 20% στα ταξίδια προς το Ντουμπάι όταν κλείνουν τις θέσεις 
τους από νωρίς.  Ο Adnan Kazim, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής τηςEmirates δήλωσε: 
«Το Ντουμπάι έχει να προσφέρει κάτι σε όλους και φέτος το χειμώνα, καθώς η πόλη 
μας φιλοξενεί την Expo 2020, ο ενθουσιασμός και η γκάμα των αξιοθέατων για τους 
επισκέπτες θα αυξηθεί, συμπεριλαμβανομένων μοναδικών εμπειριών».

Τι σχέση μπορεί να έχει η γνωστή 
τηλεοπτική σειρά “The Durrells” 
(Οικογένεια Ντάρελ), με την πρόσφατη 
ταινία του βραβευμένου Βρετανού 
σκηνοθέτη Μάικλ Γουιντερμπότομ, 
“Greed” που γυρίστηκε στη Μύκονο, 
την αεροπορική εταιρεία Easy Jet και 
ένα βίντεο-mockumentary του Lost 
My Marbles για την επιστροφή των 
Ελγίνειων Μαρμάρων του Παρθενώνα 
στην Ελλάδα;
Σε όλα τα παραπάνω έχει τη δική 
του ανάμιξη ο Μανώλης Εμμανουήλ, 
ο ηθοποιός που πριν κάποια χρόνια 
μπήκε σε μια πτήση από την Αθήνα 
με προορισμό το Λονδίνο και από 
τότε το βιογραφικό του εμπλουτίζεται 
διαρκώς με συμμετοχές σε πολύ 
αξιόλογα project.
Πλέον, μοιράζει το χρόνο του μεταξύ 
Λονδίνου και Αθήνας, ενώ στους 
άμεσους στόχους του είναι να δουλέψει 
στην Ελλάδα, τόσο στην τηλεόραση, 
όσο και στον κινηματογράφο. Βρείτε 
πληροφορίες για τις δουλειές του ΕΔΩ.

Οι νέες τάσεις που διαμορφώνονται στο εργασιακό περιβάλλον στην 
μετά Covid-19 εποχή και οι άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις στον σχεδιασμό 
της εργασιακής στρατηγικής και του εργασιακού χώρου βρέθηκαν 
στο επίκεντρο του πρώτου «Workplaces of Prosperity» event, που 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 στο 
Golf Club της Γλυφάδας. Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε 
τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης 
της πανδημίας, παρευρέθηκαν επιχειρηματίες, διευθύνοντες σύμβουλοι 
και στελέχη, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
ενδιαφέρουσες ομιλίες, να ανταλλάξουν απόψεις για τον εργασιακό 
χώρο του μέλλοντος και να έρθουν σε προσωπική επαφή με 
αναγνωρισμένους ηγέτες του κλάδου.

Με μότο «When 
nothing is certain, 
everything is possible», 
το «Workplaces of 
Prosperity» άνοιξε 
την αυλαία της 
πρωτοποριακής σειράς 
events, που βασίζεται 
στην συστημική 
μεθοδολογία της 
STIRIXIS Group 
για εξασφάλιση 
μακροχρόνιας ευημερίας 
στις επιχειρήσεις. 
Την εκδήλωση 
άνοιξε ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών, υπεύθυνος 
για την Οικονομική 
Διπλωματία και την 
Εξωστρέφεια, κος 
Κώστας Φραγκογιάννης,
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Από την «Οικογένεια 
Ντάρελ» και τον Μάικλ 
Γουιντερμπότομ σε 
βρετανική καμπάνια για τα 
Γλυπτά του Παρθενώνα

Η STIRIXIS Group εγκαινίασε  
με απόλυτη επιτυχία το πρώτο  
«Workplaces of Prosperity»

Η Emirates προσφέρει ακόμα περισσότερες 
επιλογές να επισκεφτείτε το Ντουμπάι και την 
Expo 2020

Έλενα Αθανασούλα, 
Κώστας Φραγκογιάννης - Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας,
 Αλέξανδρος Αθανασούλας

http://Expo 2020 Dubai
http:// ΕΔΩ.


Η Ημέρα Δράσης του ΟΗΕ για 
τη Συνεργασία των Χωρών του 
Νότου καθιερώθηκε τον Δεκέμ-
βριο του 2003 με απόφαση της 
γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. 
Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 
Σεπτεμβρίου, σε ανάμνηση της 
υιοθέτησης του Σχεδίου Δρά-
σης για την Προώθηση και την 
Εφαρμογή της Τεχνικής Συνερ-
γασίας των Αναπτυσσόμενων 
Χωρών, που υπογράφηκε στο 
Μπουένος Άιρες στις 12 Σε-
πτεμβρίου 1978.

Ποιος είναι ο σκοπός της ημέρας

Με τον όρο «Συνεργασία των Χωρών 
του Νότου» (South-South cooperation) 
ουσιαστικά αναφερόμαστε στην ανταλ-
λαγή γνώσης, τεχνολογίας και πόρων 
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μεταξύ των κρατών του Νοτίου Ημισφαι-
ρίου. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη Ημέρα 
Δράσης του ΟΗΕ εστιάζει στη συνερ-
γασία των αναπτυσσόμενων κρατών 
της Αφρικής, της Ασίας και της Νοτίου 
Αμερικής, ώστε να μειωθεί σταδιακά και 
σε βάθος χρόνου η εξάρτησή τους από 
τις αναπτυγμένες χώρες.

Συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ας μην ξεχνάμε ότι η επίτευξη της ατζέ-
ντας του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
(2030) προϋποθέτει συνεργασίες μεταξύ 
των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα 
καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. 
Πρόκειται για συνεργασίες  που βασί-
ζονται σε αρχές, αξίες, κοινό όραμα και 
κοινούς στόχους. Ο Αντόνιο Γκουτέρες, 
ΓΓ του ΟΗΕ, συνοψίζει το όραμά του για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και το μέλλον του 
πλανήτη στο απόσπασμα που ακολου-
θεί: «Οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
είναι το μονοπάτι που μας οδηγεί σε 

Ημέρα Δράσης του ΟΗΕ  
για τη Συνεργασία των Χωρών του Νότου

έναν κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και 
ευημερούντα και σε έναν υγιή πλανήτη. 
Είναι επίσης μια πρόκληση για αλλη-
λεγγύη μεταξύ των γενεών. Δεν υπάρχει 
μεγαλύτερο καθήκον από το να επενδύ-
σουμε στην ευημερία των νέων».

Η ύψιστη αξία της  αλληλεγγύης

Η συνεργασία «Νότου – Νότου», όπως 
ονομάζεται, αποτελεί εκδήλωση αλλη-
λεγγύης μεταξύ των λαών του Νότου 
που συμβάλλει ουσιαστικά στη συλλογι-
κή τους αυτονομία. Οι διεθνώς συμφω-
νημένοι αναπτυξιακοί στόχοι αλλά και 
η εθνική ευημερία είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν μέσα από τη στήριξη «εκ 
των έσω». Η υγειονομική κρίση και η 
διαχείριση της πανδημίας από αναπτυσ-
σόμενα κράτη δείχνει ότι οι χώρες του 
Νότου μπορούν να βγουν στο προσκή-
νιο και να αποτελέσουν επιτυχημένα 
παραδείγματα, καθώς και να επιδιώξουν 
ευρύτερες συνεργασίες.

Της Βένιας Αντωνίου



Η πολυσύνθετη 
φυσιογνωμία της 
εξωτικής Βραζιλίας 
αναδύεται 
μέσα από ένα 
ιδιαίτερο μωσαϊκό 
κειμένων μεγάλων 
λογοτεχνών, 
ποιητών και 
δημοσιογράφων 
της, με φόντο ένα 
«νουάρ» εικαστικό 
πανόραμα 
κλασικών και 
σύγχρονων 
φωτογραφιών, 
πινάκων 
ζωγραφικής, 
εικόνων και λαϊκών 
ξυλογραφιών της 
μαγευτικής αυτής χώρας. Ένα ταξίδι στη Βραζιλία των 
ονείρων μας που θα μας μείνει αξέχαστο! Toυ Χρίστου 
Γούδη.

Ποια είναι τα όρια του 
ανθρώπου; Ποιες δυνάμεις 
κρύβει μέσα του; Ποιες 
αδυναμίες; Γελά ο Θεός; Θα 
ήταν μια λύση ένας γελαστός 
Θεός; Μπορεί να φέρει την 
Ανάσταση ένα κορίτσι που λέει 
«άφησέ με να σε αγαπήσω, 
άνθρωπε»; Στο παλκοσένικο 
της ζωής ποιο ρόλο παίζει η 
αγάπη, η δικαιοσύνη Θεού 
κι ανθρώπου, ο έρωτας, ο 
θάνατος; Γίνονται θαύματα; 
Του Σπύρου Φλώρου.

Ο πολύ επιτυχημένος συγγραφέας 
Έρικ Γουάινερ ξεκινά ένα ευφάνταστο 
πνευματικό ταξίδι, ακολουθώντας τα 
βήματα των μεγαλύτερων διανοητών της 
Ιστορίας, προκειμένου να μας δείξει πώς 
καθένας από αυτούς –από τον Επίκουρο 
έως τον Γκάντι, από τον Θορό ως την 
Μποβουάρ– μπορεί να μας βοηθήσει 
τόσο πρακτικά όσο και διανοητικά να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις  
της εποχής μας.

Μια απολαυστική και χιουμοριστική 
οδύσσεια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη 
της Γης, για να δούμε τον κόσμο με 
διαφορετική οπτική, για να ανακαλύψουμε 
κρυμμένες ομορφιές, για να αναζητήσουμε 
νέους τρόπους να ζούμε και για να 
μάθουμε πώς να αποδεχθούμε το θαύμα της 
ύπαρξης, πώς να αντιμετωπίσουμε τα λάθη 
μας και πώς να κρατήσουμε την ελπίδα 
ζωντανή. 

Brazil Brasileiro - Ένα ταξίδι  
στη Βραζιλία των ονείρων μας, 
από τις εκδόσεις 
Κάκτος

...και δικαιοσύνη 
για όλους, από τις εκδόσεις 
Κέδρος

"Το εξπρές της Φιλοσοφίας" 
του Έρικ Γουάινερ,  
από τις εκδόσεις 
Ψυχογιός
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quote of the day
Stop stressing. Take a deep 
breath.Everything will be okay. 
You can do this. 
 

Σήμερα γιορτάζουν! 

Αριστείδης, Αρίστος, 

Άρης, Αριστέα, 

Αριστούλα, Αριστίνα 

Κορνήλιος, Κορνήλης, 

Κορνήλος, Κορνηλία, 

Κορνήλα 
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12 Σεπτεμβρίου 
› Ημέρα Δράσης για την 
Ημικρανία 
› Ημέρα του ΟΗΕ για την 
Συνεργασία των Χωρών του 
Νότου 
› Grandparents Day 
› National Chocolate
› Milkshake Day 
› National Video Games 
Day 
Programmers’ Day 
› Day of the Homeland 
 
13 Σεπτεμβρίου 
› National Peanut Day 
› Παγκόσμια Ημέρα κατά 
της Σήψης 
› European Heritage Days 
› National Celiac Disease 
Awareness Day (Gluten 
Free Products) 
› National Pet Memorial 
Day 
› Roald Dahl Day 
› Grandparent’s Day 
› Kids Take Over The 
Kitchen Day 
› Positive Thinking Day 
› Supernatural Day 
› Hug Your Hound Day 
› Fortune Cookie Day
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tip of the day
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