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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΨΩΝΙΣΑΝ 
ΣΤΙΣ 
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
ΜΕ…ΦΕΙΔΩ!



Καλημέρα αγαπημένοι μου SayYessers! Πως είμαστε σήμερα; 
 
Ευχή της ημέρας : "ας συνεννοηθώ έστω και με έναν άνθρωπο". 
 
Από πότε οι ανθρώπινες σχέσεις έγιναν τόσο δύσκολες; 
 
Οι σχέσεις πλέον σε όλες τους τις μορφές, φιλικές, επαγγελματικές, 
οικογενειακές ακόμα και ερωτικές, θα πρέπει να ξεκινάνε ανταλλάσοντας 
εγχειρίδια μεταξύ μας για τη σωστή προσέγγιση του καθένα από μας. 
 
Μήπως το πρόβλημα ξεκινάει επειδή στις μεταξύ μας συνομιλίες ενώ 
φαίνεται πως ακούμε τον συνομιλητή μας με προσοχή στην ουσία 
σκεφτόμαστε ήδη την απάντηση που θα δώσουμε; Μήπως "ακούμε" για να 
απαντήσουμε και όχι για να κατανοήσουμε ή να συμπαρασταθούμε; 
 

Editorial
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Τάσος Κυριακίδης, General 
Manager at Viozokat SAG

oo
d

 m
or

n
in

g 
S

ay
Y

es
se

rs
!

&   upskill                
yourself

5 ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. Ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον 
2. Διοίκηση με εμπιστοσύνη στους ανθρώπους 
3. Εκπαίδευση και μάθηση με υποστήριξη (coaching), 
παράδειγμα και λιγότερο με διδασκαλία και συμβουλές. 
4. Έμφαση πρώτα στην ποιότητα - αξία 
5. Διαχείριση πόρων χωρίς σπατάλες.

National Hot Fudge Sundae Day

Φτιάξε καφέ να 
στα πω...

Μου έχει τύχει πολλές φορές και ειδικά σε φιλικές σχέσεις, να προσπαθώ να συζητήσω το όποιο θέμα με απασχολεί με 
κάποιο οικείο πρόσωπο και η ροή της κουβέντας μας να διακόπτεται με τις φράσεις "μου έχει συμβεί και εμένα", "και 
εγώ έκανα αυτό", "έλα μωρέ σιγά το πρόβλημα να σου πως εγώ τι έπαθα" και ξαφνικά η ανάγκη που είχες να μιλήσεις 
κουκουλώνεται από την ανάγκη κάποιου άλλου ανθρώπου που θέλει να επιβάλει το εγώ του και τις δικές του εμπειρίες. 
 
Πιστεύουμε πως με το να μονοπωλούμε τη συζήτηση ή ακόμα και να  "καπελώνουμε" το συνομιλητή μας μιλώντας 
δυνατότερα πριν εκείνος καν ολοκληρώσει τη σκέψη του, μας κάνει να νιώθουμε πιο έξυπνοι, πιο έμπειροι και γενικά 
υπερ φανταστικά όντα που είναι τιμή σας να μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας. Πόσο λάθος είναι όλο αυτό... Στην 
πραγματικότητα δεν ακούσαμε τίποτα απ΄όσα μας είπε απλά περιμέναμε τη σωστή παύση για να πάρουμε το λόγο και 
να πούμε αυτό που έχουμε εμείς στο δικό μας κεφάλι. 
 
Πολλοί το πάμε και σε άλλο επίπεδο, απαντώντας κάτι άσχετο και οδηγώντας την κουβέντα εντελώς αλλού γιατί αυτό 
σκεφτήκαμε ως εξυπνάδα να πούμε, οπότε και τι έγινε, έτσι και αλλιώς το εξαντλήσαμε το θέμα, στο δικό μας κεφάλι 
ξαναλέω. 
 
Είναι υπέροχοι οι άνθρωποι που ακούν πραγματικά και δεν προσπαθούν να προβάλουν τις δικές τους εμπειρίες όταν 
βλέπουν πως και εσύ έχεις την ανάγκη από κάποιον απλά να σε ακούσει. 
 
Όμως μην το πάμε και στο άλλο άκρο, ναι; Ξέρω περιπτώσεις που μιλούν ακατάπαυστα χρησιμοποιόντας συχνά  τα 
αγαπημένα "εγώ" - "εμένα", και στην ουσία δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η άποψη σου απλά αυτοί τα είπανε κάπου 
για να ξελαφρώσουν. Σήμερα είσαι εσύ αύριο κάποιος άλλος, στην πραγματικότητα δεν παίζει κανένα ρόλο ποιον έχουν 
απέναντι τους. Αν δεν τους ένοιαζε η εικόνα τους και ότι θα έμοιαζαν με τρελούς, θα μπορούσε εύκολα ο συνομιλητής 
τους να είναι απλά ...ο τοίχος. 
 
Tip of the Day : Ακούστε τον συνομιλητή σας, αφιερώστε λίγα λεπτά και συγκεντρωθείτε σε αυτά που λέει και όταν 
έρθει η στιγμή απαντήστε και εσείς για να εξελιχθεί σε ωφέλιμο διάλογο. Εγώ πάντως αν έγραφα εγχειρίδια σχέσεων 
αυτό θα ήταν το πρώτο κεφάλαιο...

Κλαίρη Στυλιαρά 
Chief of SayYessers
claire@sayyescomm.gr
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Η αρχή έγινε με την επιβολή των capital 
controls το 2015, όμως η μεγάλη ώθηση 
για την άνθιση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου στη χώρα μας δόθηκε από 
την πανδημία. Η ανάγκη απόκτησης 
προϊόντων ζωτικής σημασίας, καθώς και 
αυτών που θα βελτίωναν την πεσμένη 
ψυχολογία, λόγω της καραντίνας, 
έκαναν ακόμη και εκείνους που είχαν 
δεύτερες σκέψεις για την ασφάλεια 
των προσωπικών τους δεδομένων να 
προβούν σε αγορές μέσω διαδικτύου.

Η υγειονομική ασφάλεια, η ταχύτητα 
και η ευκολία εκτέλεσης παραγγελιών 
σε συνδυασμό με την άνεση του να 
λαμβάνεις ότι ζητήσεις στην πόρτα σου 
με το πάτημα ενός κουμπιού, έκαναν 
πολλούς να αναρωτηθούν  εάν οι online 
πωλήσεις ήταν η νέα κανονικότητα που 
συνιστούσε παράλληλα απειλή για το 
μέλλον των φυσικών καταστημάτων.

Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος 
εξακολουθεί να επιζητά την εμπειρία 
εξυπηρέτησης στο φυσικό κατάστημα 
από κάποιον υπάλληλο, αλλά και τη 
δυνατότητα να περιεργαστεί από κοντά 
το αγαθό που επιθυμεί να αγοράσει. 
Αν και “ροκάνισε” μεγάλο μέρος του 
budget κατά τη διάρκεια του lockdown, 
ήταν πρόθυμος να ξοδέψει, έστω και 
με φειδώ, αμέσως μόλις επετράπη στα 
μαγαζιά να υποδεχτούν και πάλι το 
καταναλωτικό κοινό. "Crash test" για 
τους καταστηματάρχες αποτέλεσαν οι 
θερινές εκπτώσεις που παραδοσιακά 

απορροφούν ένα μεγάλο μέρος του 
ετήσιου τζίρου.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς 
πραγματοποίησε έρευνα για την 
πορεία της αγοράς την καλοκαιρινή 
εκπτωτική περίοδο, λαμβάνοντας ως 
δείγμα πειραϊκές επιχειρήσεις λιανικού 
εμπορίου  ένδυσης – υπόδησης - 
αξεσουάρ, ειδών δώρων, οικιακού 
εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ειδών.

Η κίνηση στην πειραϊκή αγορά κινήθηκε 
σε ικανοποιητικούς ρυθμούς, σε σχέση 
με το προηγούμενο χρόνο, σίγουρα όμως 
αρκετά χαμηλότερα από το 2019, το 
τελευταίο έτος κανονικότητας.

Το πείραμα της Κυριακής 
και η δυναμική του e-shop

Το 26,15% των ερωτηθέντων απάντησαν 
ότι κινήθηκαν καλύτερα σε σχέση με 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Η 
πλειονότητα των επιχειρηματιών (36%), 
απαντώντας στο ερώτημα του ποια 
ήταν η καλύτερη περίοδος των θερινών 
εκπτώσεων από άποψη αγοραστικής 
κίνησης, κατέληξε πως ήταν η πρώτη 
περίοδος της εκπτωτικής περιόδου, 
δηλαδή από  5 έως 18/7  καθώς οι 
επιδόσεις των πρώτων εβδομάδων, σε 
σχέση με τη συνολικότερη εικόνα της 
εκπτωτικής περιόδου, είναι αρκετά 
καλύτερες, διαφοροποίηση που 
οφείλεται στην καλύτερη ψυχολογία των 
καταναλωτών, αλλά και στη δυναμική 
των εκπτώσεων που κυμάνθηκαν από 

την αρχή σε πολύ μεγάλα ποσοστά. 
Επίσης, μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι 
καταναλωτές, φοβούμενοι ότι δεν θα 
βρουν τα σωστά μεγέθη ή χρώματα, 
αλλά και επειδή θέλουν  να κάνουν  τα 
κουμάντα τους για τα χρήματα που θα 
ξοδέψουν στις διακοπές, συνειδητά 
σπεύδουν να ψωνίσουν στις αρχές της 
εκπτωτικής περιόδου, παρόλο που τα 
ποσοστά των εκπτώσεων κινούνται σε 
χαμηλά επίπεδα.

Το 19% των επιχειρηματιών που άνοιξαν 
το κατάστημά τους την Κυριακή 11 
Ιουλίου, πιστεύει ότι η λειτουργία του 
καταστήματος επηρέασε αρνητικά τον 
τζίρο τους, το 8% δήλωσε ότι κινήθηκε 
όπως την περσινή εκπτωτική περίοδο 
και μόλις το 2% δηλώνει ότι συνέτεινε 
θετικά.

Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα 
της έρευνας σχετικά με την κατάταξη 
των καταναλωτών, όπου το 63,8%  
χαρακτηρίζει τους καταναλωτές αρκετά 
συγκρατημένους στις αγορές τους 
λόγω πανδημίας, ποσοστό της τάξης 
του  30,76% πιστεύει ότι διατηρούν την 
ψυχραιμία τους και συνεχίζουν και το 
4,62% θεωρεί ότι ψωνίζουν ελεύθερα 
χωρίς περιορισμούς.

Τέλος, το 52,31 % του δείγματος δήλωσε 
πως διαθέτει e shop,  έστω και αν 
τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν 
πραγματοποιούν τζίρο μεγαλύτερο του 
10% του συνολικού.

Οι Έλληνες ψώνισαν  
στις εκπτώσεις με … φειδώ!

Της Μαρίας Ακριβού
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Χρήσιμα tips για τα lipgloss 
από την essence!

Υποδεχθείτε  
την Denim Collection FW 21  
της Parabita και αλλάξτε άποψη 
για το curvy τζιν σας!

Ήρθε η συλλογή Denim της Parabita, εμπνευσμένη από 
όλα τα denim classics με μια σύγχρονη και casual ματιά. 
Με νεανική διάθεση και απροσδόκητα twist, η συλλογή 
ήρθε για να μας δείξει το τζιν αλλιώς. 
Η καμπάνια της συλλογής Denim Φθινόπωρο/Χειμώνας 
2021 της PARABITA, με urban διάθεση, μας ταξιδεύει στο 
αστικό τοπίο της πόλης, στους δρόμους της Αθήνας και 
μας μεταφέρει το γεμάτο ζωή παλμό της, μέσα από μια 
σειρά φωτογραφιών και video. 
Με το hashtag #denimcurvystories ως κεντρικό μήνυμα 
η PARABITA καλεί το κοινό να μοιραστεί μαζί της στα 
social media φωτογραφίες από αγαπημένες στιγμές με 
PARABITA jeans και μέσα από αυτές να μας διηγηθεί τις 

Είτε είστε σταθερά φανατικοί των lipgloss είτε 
αρχάριοι, τα γυαλιστερά χείλη είναι για όλους.  Η 
Josie Martens, μία από τις make-up artist της essence, 
μπορεί να μας πείσει να επιλέξουμε ένα γυαλιστερό 
look:
-Τα γυαλιστερά χείλη είναι μια τάση από τα 
90s/2000s και σήμερα γιορτάζουμε μια μεγάλη 
επιστροφή.
-Για να ταιριάζει με τα γεμάτα, ογκώδη χείλη, θα 
συνιστούσα φρέσκο, λαμπερό δέρμα και φυσικό 
μακιγιάζ στα μάτια με ιριδίζοντα προϊόντα.
-Τα προϊόντα χειλιών με γυαλιστερό / λαμπερό 
φινίρισμα είναι κατάλληλα ακόμη και για άτομα με 
ξηρό δέρμα χειλιών.  Επιπλέον, προσφέρουν ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα σε αυτούς που έχουν λεπτά 
χείλη, καθώς δημιουργούν την ψευδαίσθηση των 

Η WABI Beauty, συνεχίζει δυναμικά την επέκταση του 
δικτύου της και εδραιώνει τη θέση της στην αγορά των 
καλλυντικών προϊόντων και του μακιγιάζ, ανοίγοντας 
ακόμη ένα εντυπωσιακό κατάστημα αυτή τη φορά σε έναν 
από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, στην 
Τσιμισκή.

Το νέο κατάστημα βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
(Τσιμισκή 51) σε μια οδό συνυφασμένη με επώνυμα και 
καταξιωμένα brands. Η άφιξη της WABI Beauty στην καρδιά 
της Θεσσαλονίκης έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον και 
στοχεύει στη δημιουργία ενός ανεπανάληπτου shopping 
experience όπου κάθε γυναίκα θα μπορεί να βρει μια 
μεγάλη ποικιλία από προϊόντα makeup, καλλυντικά και 
αρώματα εξαιρετικής ποιότητας και προσιτά στην τιμή για 
να απογειώσει το στιλ της.

Η  WABI Beauty συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή της, 
λανσάροντας συνεχώς νέα πρωτοποριακά προϊόντα και 
στοχεύοντας να εγκαινιάσει μέχρι το τέλος του 2021 πολλά 
ακόμη νέα καταστήματα επιλέγοντας στρατηγικές περιοχές 
και κομβικά σημεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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WABI Beauty: Νέο κατάστημα 
στην Τσιμισκή

Press Room

γεμάτων χειλιών με όγκο.
-Όταν τονίζετε τα χείλη σας, 
δείχνετε στη στιγμή σαν να 
φοράτε πολύ μακιγιάζ. Η φυσική, 
κρεμώδης εμφάνιση είναι 
ιδανική για την καθημερινότητα 
και δημιουργεί μια διακριτική 
εμφάνιση.
-Μου αρέσει να χρησιμοποιώ το 
lipgloss ως σκιά ματιών, ειδικά 
σε αποχρώσεις όπως ροζέ, nude ή 
ροδακινί.

fashion and beauty edition
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H Βeauty Velonas διαγράφει μία 
αξιόλογη πορεία στον χώρο της 
ομορφιάς. Ο ιδιοκτήτης της, κ. 
Παναγιώτης Βελονάς μίλησε στο Say 
Υes …to the Press για την εταιρία και 
για τα brands που εκπροσωπεί. 
 
-Πότε ιδρύθηκε η Beauty Velonas 
και ποια είναι η φιλοσοφία της; 
 
Η BEAUTY VELONAS ιδρύθηκε 
το 2015 στη Θεσσαλονίκη, με 
στόχο την εισαγωγή, αποκλειστική 
διάθεση και αντιπροσώπευση 
σε Ελλάδα και Κύπρο, γνωστών 
drugstore brands του εξωτερικού 
στον κλάδο της ομορφιάς. 
Ακολουθώντας μια επιτυχημένη 
πορεία έξι ετών στην ελληνική και 
κυπριακή αγορά, όραμά μας είναι η 
εδραίωση της εταιρίας στην κορυφή 
του κλάδου με καινοτόμα brands και 
προϊόντα, επενδύοντας συνεχώς 
σε συνεργασίες που καλύπτουν τις 
ανάγκες του καταναλωτικού κοινού, 
σύμφωνα με τις τάσεις της εποχής. 
 
Με σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και 
στον άνθρωπο, ευαισθητοποιημένοι 
στο ηθικό κομμάτι στον κόσμο των 
καλλυντικών, στοχεύουμε πάντα 
στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 
των πελατών μας μέσω του 
εξειδικευμένου προσωπικού μας, το 
οποίο λειτουργεί συμβουλευτικά στη 
χονδρική αλλά και λιανική πώληση 
των brands που αντιπροσωπεύουμε, 
αναπτύσσοντας στέρεες και 
μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, 
κατευθύνοντας τον πελάτη στη 
σωστή επιλογή μέσα από μια 
πληθώρα ψηφιακών εργαλείων και 
συνεργασιών. 
 
- Η εταιρία περιλαμβάνει 
τα brands ΜUA και Μy7days. 
Μιλήστε μας γι’ αυτά. 
 
Η ΜUA MakeUp Academy 
είναι η πρώτη εταιρία που 
αντιπροσωπεύσαμε στην ελληνική και 
κυπριακή αγορά όταν ξεκινήσαμε. 
Είναι ένα δημοφιλές αγγλικό 
drugstore brand με προϊόντα 
μακιγιάζ. Έρχεται από την Αγγλία 
όπου μετράει πλέον πάνω από 900 
τοποθετήσεις αποκλειστικά σε 
μια από τις πιο γνωστές αλυσίδες 
καταστημάτων - φαρμακείων με 
την επωνυμία Superdrug,  ενώ 
από το 2015 την έχουμε εισάγει σε 
Ελλάδα και Κύπρο ως αποκλειστικός 

αντιπρόσωπος. Η σειρά είναι πολύ 
δημοφιλής στον χώρο των beauty 
influencers ακολουθώντας τις τάσεις 
της μόδας, σε πολύ προσιτές τιμές. Όλα 
τα προϊόντα της είναι πιστοποιημένα 
100% Vegan και Cruelty free και φέρουν 
τα αντίστοιχα σύμβολα στις συσκευασίες 
τους. Στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 250 
συνεργάτες χονδρικής σε φαρμακεία, 
καταστήματα καλλυντικών και ινστιτούτα 
και σύντομα θα αυξηθούν και οι 
τοποθετήσεις μας στην Κύπρο. 
 
Η 7DAYS είναι ένα skincare brand ρώσικης 
προέλευσης και έχοντας κλείσει μόνο έναν 
χρόνο στην Ελλάδα, έχει ήδη ξετρελάνει 
το κοινό και τις beauty influencers με τις 
μοναδικές συσκευασίες της. Βασίζεται 
στην κορεάτικη φιλοσοφία (K-Beauty) των 
7 βημάτων προς την απόλυτη ομορφιά. 
Τα προϊόντα της είναι 100% Cruelty 
Free, χωρίς Paraben, με άμεσα εμφανή 
αποτελέσματα μετά τη χρήση τους και 
πολύ οικονομικές τιμές. Η ζήτηση της 
7DAYS αυξάνεται διαρκώς σε φαρμακεία, 
καταστήματα καλλυντικών και ινστιτούτα, 
καθώς είναι ένα brand που έλειπε από την 
ελληνική αγορά και το έχει αγαπήσει πολύ 
ο κόσμος. 
 
-Η vegan τάση στον χώρο των 
καλλυντικών κερδίζει όλο και 
περισσότερο έδαφος. Eσείς έχετε 
«αγκαλιάσει» vegan και cruelty free 
προϊόντα… 
 
Είναι στη φιλοσοφία της 
ΒΕAUTY VELONAS να τηρούμε το ηθικό 
κομμάτι στον κλάδο της ομορφιάς με στόχο 
την προώθηση προϊόντων καλής ποιότητας 
σε προσιτές τιμές, χωρίς συστατικά ζωικής 
προέλευσης και χωρίς πειράματα σε ζώα. 
Με γνώμονα τον καταναλωτή που σήμερα 
επιλέγει προϊόντα πιο συνειδητά μέσα από 
μια πληθώρα ψηφιακών πληροφοριών που 

διαθέτει, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να 
προωθήσουμε εταιρίες καλλυντικών 
που έχουν πραγματοποιήσει 
πειράματα σε ζώα. Εμείς θα 
συνεχίσουμε να είμαστε σε διαρκή 
αναζήτηση αντίστοιχων προϊόντων και 
θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ότι 
εν έτη 2021 όλες οι εταιρίες θα έπρεπε 
να έχουν αποκλειστικά πιστοποιημένα 
Vegan και Cruelty Free προϊόντα. 
 
- Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι 
της Beauty Velonas; 
 
Στην BEAUTY VELONAS δεν 
σταματάμε ποτέ να εργαζόμαστε 
ως ομάδα για την επίτευξη των 
κύριων στόχων μας που είναι η 
αναγνωρισιμότητα ως «ειδικού» στον 
κλάδο της ομορφιάς ακολουθώντας 
της τελευταίες τάσεις της μόδας. 
Στις αρχές Οκτωβρίου βγαίνουμε 
δυναμικά στο προσκήνιο με ένα νέο 
εγχείρημα που θα αποτελέσει ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για 
εμάς. Με γνώμονα την ανάγκη του 
καταναλωτή για άμεση επικοινωνία 
και εξυπηρέτηση για την κάλυψη των 
καταναλωτικών του αναγκών -μέσω 
όλων των σύγχρονων τεχνολογικών 
εργαλείων που διαθέτουμε καθώς και 
το άρτια κατηρτισμένο προσωπικό 
μας- δημιουργήσαμε ένα νέο εργαλείο 
το οποίο λείπει από την αγορά αυτήν 
τη στιγμή και είμαστε σίγουροι 
ότι ο κόσμος θα το αγκαλιάσει και 
αγαπήσει όπως έκανε και με τα δυο 
brands μας τόσα χρόνια. 
 

Info 
Γνωρίστε τα brands της MUA & 
7DAYS στα social media Ιnstagram - 
Facebook & TIK TOK στα προφίλ @
muagreece και @my7days.gr

Της Bένιας Αντωνίου

Beauty Velonas: Delivering the latest trends!

& be

our guest

Παναγιώτης 
Βελονάς, 
ιδιοκτήτης της 
Βeauty Velonas.
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Η Emirates συνεχίζει να θέτει σε 
προτεραιότητα τις επιλογές και την 

ευελιξία των πελατών της, με στόχο να 
τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν κάθε 
δυνατότητα, ενόψει πιθανών αλλαγών 
στο ταξίδι. Από τον Μάρτιο του 2020, 
η Emirates έχει δώσει τη δυνατότητα 
σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια 

επιβάτες να κάνουν πολλαπλές αλ-
λαγές ημερομηνίας ή προορισμού, ή 
να ανταλλάξουν το εισιτήριο τους με 

voucher για μελλοντικά ταξίδια. 
 

Ο Adnan Kazim, Chief Commercial 
Officer της Emirates δήλωσε μεταξύ 

άλλων: «Η διασφάλιση των πλέον φιλι-
κών πολιτικών κρατήσεων έχει συμβάλ-

λει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης 
στους ταξιδιώτες που θα επιλέξουν να 
πετάξουν μαζί μας. Αυτό στην πράξη 
σημαίνει ότι τους δίνουμε τη δυνατό-
τητα να κάνουν αλλαγές χωρίς άγχος 

μέσω της πολιτικής ακυρώσεων, επιτρέ-
ποντας εύκολη εξαργύρωση voucher, 
διασφαλίζοντας γρήγορους χρόνους 

στη διαδικασία επιστροφής χρημάτων, 
πάντα σε συνδυασμό με τις κορυφαί-
ες δυνατότητες κάλυψης ασφάλισης 

πολλαπλών κινδύνων και την επέκταση 
των προνομίων των βαθμίδων και των 
μιλίων για όλα τα μέλη του Skywards».

Δωρεάν μεταφορικά... 
κυριολεκτικά  μόνο με το 
Skroutz Plus
Το Skroutz παρουσιάζει μία νέα διαφημιστική καμπάνια για το Skroutz 
Plus, τη νέα συνδρομητική υπηρεσία που προσφέρει δωρεάν μεταφορικά 
στις online αγορές. 
 
Με slogan «Το Skroutz που ξέρεις, με ένα ακόμα plus», η καμπάνια πα-
ρουσιάζει 3 ταινίες με έναν κεντρικό πρωταγωνιστή που, ως συνδρομητής 
του Skroutz Plus, απολαμβάνει δωρεάν μεταφορικά στις ηλεκτρονικές του 
αγορές. 
 
Στόχος της επικοινωνίας είναι να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα του 
Skroutz Plus (brand awareness) και να προτρέψει το αγοραστικό κοινό 
να γνωρίσει και να απολαύσει τα μοναδικά προνόμια που προσφέρει το 
Skroutz Plus. 
 
Με τη νέα υπηρεσία Skroutz Plus και με ετήσιο κόστος 17€, οι συνδρομητές 
κερδίζουν δωρεάν μεταφορικά για αγορές αξίας άνω των 20€ και βάρους 
έως και 14 κιλών. Επιπλέον, απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα που προ-
σφέρει κάθε αγορά μέσω του Skroutz όπως:  ασφάλεια αγορών, αξιόπιστες 
συναλλαγές, δωρεάν επιστροφές, εγγύηση επιστροφής χρημάτων, άμεση 
εξυπηρέτηση πριν και μετά την παραλαβή της παραγγελίας, απεριόριστη 
ποικιλία επιλογών από περισσότερα από 10 εκατ. προϊόντα σε 9.500 κατα-
στήματα.

Emirates: Δίνει τη 
δυνατότητα σε πε-
ρισσότερους από 

2 εκατ. πελάτες να 
έχουν μεγαλύτερο 
έλεγχο στο ταξίδι 

τους

Άνοιξε τις πύλες του το πολυτελές 
Radisson Blu Zaffron Resort στη 
Σαντορίνη, από τον όμιλο Fais
Τοποθετημένο στην καρδιά ενός εντυπωσιακού τοπίου και περιτριγυρισμένο 
από ηφαιστειακή μαύρη άμμο, βαθιά μπλε νερά και σπίτια ντυμένα στα λευ-
κά, το Radisson Blu Zaffron Resort στη Σαντορίνη έχει ανοίξει τις πύλες 
του στο γραφικό χωριό Καμάρι. Το ολοκαίνουριο, πέντε αστέρων, ξενοδοχει-
ακό θέρετρο λειτουργεί υπό τον Όμιλο Fais σε συνεργασία με το Radisson 
Hotel Group και καλωσορίζει τους επισκέπτες του σε ένα γαλήνιο καταφύγιο 
μόλις 150 μέτρα από την παραλία, σε μια ζωντανή κοσμοπολίτικη περιοχή 
όπου τα πεζοδρόμια γεμάτα καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ και τα αρχαιοελ-
ληνικά μνημεία που υμνούν τον πολιτισμό της χώρας, συμπληρώνουν την 
εκπληκτική ομορφιά της περιοχής. 
 
Εμπνευσμένο από τους θερμούς και γήινους τόνους του περίφημου τοπικού 
καρυκεύματος σαφράν, το Radisson Blu Zaffron Resort στη Σαντορίνη δια-
θέτει 103 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες καθώς επίσης και αυτόνομες βίλλες 
επιφάνειας 54 τ.μ.

Press Room

https://www.skroutz.gr/plus/
https://www.skroutz.gr/plus/
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-zaffron-resort-santorini


Οι διακοπές έφτασαν στο τέλος τους 
και η σκιά της πανδημίας αρχίζει 
και πάλι να πυκνώνει ενισχύοντας 
τους φόβους για νέα επικείμενα 
lockdown που θα καθηλώσουν 
εργαζόμενους και μαθητές στο 
σπίτι. Στη χώρα μας το ποσοστό των 
εμβολιασμένων εξακολουθεί και 
παραμένει κάτω από 60%, αρκετά 
χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο, όπου το ποσοστό του 
ενήλικου πληθυσμού που έχει ήδη 
εμβολιαστεί πλήρως  αγγίζει το 
70%.

Στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, οι μαθητές 
αδημονούν να συναντήσουν τους φίλους 
τους στο σχολείο και να αρχίσουν τις 
αθλητικές τους δραστηριότητες, ενώ 
οι γονείς αγωνιούν για τις μεταλλάξεις 
και την καραντίνα. Η τακτική του 
ωχαδερφισμού – ας κάνουν οι άλλοι 
πρώτα το εμβόλιο, εγώ θα περιμένω 
– αλλά και των ευχολογίων, είναι 
ξεκάθαρο ότι δεν απέδωσε καρπούς 
και η σκέψη υποβολής σε ένα ακόμη 
lockdown μόνο τραυματική για τη 
σωματική και ψυχική μας υγεία, αλλά 
και για την εύρυθμη λειτουργία της 
οικονομίας, μπορεί να είναι.

Οι καιροί επιτάσσουν, συνεργασία, 
ενσυναίσθηση και επιστράτευση της 
ατομικής ευθύνης.

Πλήρως  
εμβολιασμένο  
το 70 %  
του ενήλικου  
πληθυσμού  
της Ε.Ε.

Το στοίχημα της Ευρώπης
Συνολικά, στην ΕΕ, πάνω από 256 
εκατομμύρια ενήλικες έχουν ήδη 
εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις.  
Ήδη πριν από έξι εβδομάδες 
επιτεύχθηκε εγκαίρως ο στόχος που 
είχε θέσει η Επιτροπή: να παράσχει 
στα κράτη μέλη, έως το τέλος Ιουλίου, 
επαρκείς δόσεις εμβολίου για τον πλήρη 
εμβολιασμό του 70 % του ενήλικου 
πληθυσμού της ΕΕ.

Για σημαντικό επίτευγμα έκανε 
λόγο η  Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 
υπογραμμίζοντας πως η στρατηγική της 
ΕΕ για την κοινή προσπάθεια αποδίδει 
και δίνει στην Ευρώπη την πρωτοπορία 
στον παγκόσμιο αγώνα κατά της 
COVID-19. Όμως μην ξεχνιόμαστε: 
η πανδημία δεν έχει τελειώσει, 
βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, γι’ αυτό και 
η Πρόεδρος της ΕΕ κάλεσε όλους, όσοι 
μπορούν, να εμβολιαστούν, τονίζοντας 
παράλληλα πως η Ευρώπη θα συνεχίσει 
να στηρίζει τους εταίρους της σ' αυτή 
την προσπάθεια, ιδίως τις χώρες 
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Από την πλευρά της η κα Στέλλα 
Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, αναγνώρισε 
ότι πρόκειται για συλλογικό επίτευγμα 
της ΕΕ και των κρατών μελών της, 
το οποίο δείχνει τι είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί όταν συνεργαζόμαστε με 
αλληλεγγύη και συντονισμό.

«Οι προσπάθειές μας για περαιτέρω 
αύξηση των εμβολιασμών σε ολόκληρη 
την ΕΕ θα συνεχιστούν με αμείωτο 

ρυθμό. Πρέπει να γεφυρώσουμε το 
κενό ανοσίας και να κλείσουμε την 
πόρτα για νέες παραλλαγές και, για τον 
σκοπό αυτό, οι εμβολιασμοί πρέπει να 
κερδίσουν τον αγώνα δρόμου έναντι των 
παραλλαγών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, η ΕΕ εξήγαγε περίπου το 
ήμισυ των εμβολίων που παράγονται 
στην Ευρώπη σε άλλες χώρες του 
κόσμου, όπως μερίμνησε και για τους 
πολίτες της. Η Team Europe έχει 
συνεισφέρει σχεδόν 3 δισ. ευρώ για τον 
μηχανισμό COVAX, ώστε να συμβάλει 
στην εξασφάλιση τουλάχιστον 1,8 
δισ. δόσεων για 92 χώρες χαμηλού 
και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος. 
Επί του παρόντος, πάνω από 200 
εκατομμύρια δόσεις έχουν χορηγηθεί 
από τον μηχανισμό COVAX σε 138 
χώρες.

Επιπλέον, η Team Europe σκοπεύει 
να διανείμει τουλάχιστον 200 
εκατομμύρια ακόμη δόσεις εμβολίων 
που εξασφαλίζονται στο πλαίσιο των 
προσυμφωνιών αγοράς της ΕΕ σε χώρες 
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος 
έως το τέλος του 2021, ιδίως μέσω του 
μηχανισμού COVAX, στο πλαίσιο των 
κοινών προσπαθειών της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή υπέγραψε 
νέα σύμβαση με τη BioNTech-Pfizer 
στις 20 Μαΐου, η οποία προβλέπει την 
παράδοση 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων 
εμβολίων μεταξύ τέλους του έτους και 
2023. Για τον ίδιο σκοπό, η Επιτροπή 
άσκησε επίσης το δικαίωμα προμήθειας 
150 εκατομμυρίων δόσεων βάσει της 
δεύτερης σύμβασης με τη Moderna.

Της Μαρίας Ακριβού
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Η Yellowfields διοργανώνει, από τις 2 
έως τις 5 Σεπτεμβρίου, το Βίκος Cola 

Elite Neon Cup, το μεγαλύτερο διεθνές 
τουρνουά ποδοσφαίρου νέων στην 

Ελλάδα. 
 

Στο τουρνουά έχουν τη δυνατότητα να 
λάβουν μέρος επαγγελματικές ομάδες, 

επιλεγμένες ακαδημίες και όλοι οι 
σύλλογοι που είναι μέλη των συνδεδε-
μένων εθνικών ενώσεων της FIFA και 

συμμετέχουν νεαροί αθλητές της κατη-
γορίας Κ13 (αγόρια γεννημένα από το 
2009 και ύστερα), Κ15 (αγόρια γεννη-
μένα από το 2007 και ύστερα) και Κ17 
(αγόρια γεννημένα από το 2005 και 

ύστερα). 
 

Το Βίκος Cola Elite Neon Cup θα 
φιλοξενηθεί στις αθλητικές εγκατα-

στάσεις του «The Ranch», στο Σοφικό 
Κορινθίας, και σε διάφορα γήπεδα που 

βρίσκονται στην Kόρινθο. 
 

Θα συμμετάσχουν 10 τμήματα, με 20 
ποδοσφαιριστές από 10 ομάδες από 5 
χώρες. Κάποιες από τις ομάδες είναι: 

Γιουβέντους, Παναθαναϊκός, Παρτιζάν, 
Ατρόμητος, ΦΚ Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης, 

Πανιώνιος. 
 

Το Βίκος Cola Elite Neon Cup 2021 by 
Yellowfields τελεί υπό την αιγίδα της 

Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδί-
ας (Ε.Π.Ο.) 

 
Η Βίκος Cola είναι ο μεγάλος χορηγός 

της φετινής διοργάνωσης.

ΟΚ! Anytime 
Markets: Στο 
πλευρό των πυρό-
πληκτων συναν-
θρώπων μας

Η εταιρία ΟΚ! Anytime Markets με διάθεση προσφοράς προς τους συναν-
θρώπους μας και κυρίως όσους βάλλονται, στήριξε έμπρακτα τους πληγέ-
ντες των πρόσφατων πυρκαγιών στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, απέστειλε 
τρόφιμα και είδης πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες σε διάφορες πε-
ριοχές που αντιμετώπιζαν πρόβλημα, μετά από έκκληση τουΕλληνικού 
Ερυθρού Σταυρού. Επίσης, η ΟΚ! Anytime Markets προσέφερε τρόφιμα και 
είδη πρώτης ανάγκης στον Σύλλογο Δασκάλων κ Νηπιαγωγών Χαλκίδας που 
συγκέντρωσαν τρόφιμα για τους πληγέντες της Εύβοιας.Βίκος Cola Elite 

Neon Cup 2021 by 
Yellowfields

Από τις αρχές του 2021, τα ανθρακούχα αναψυκτικά XIXO συσκευάζονται 
από την HELL ENERGY αποκλειστικά σε 100% ανακυκλώσιμα κουτάκια 
αλουμινίου, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν απεριόριστες φορές. Αυτό 
σημαίνει ότι ο κατασκευαστής έχει σταματήσει πλέον να χρησιμοποιεί πλα-
στικά μπουκάλια για το σύνολο της γκάμας των προϊόντων, δείχνοντας για 
άλλη μια φορά τη δέσμευση της εταιρίας για την προστασία και τη βιωσιμό-
τητα του περιβάλλοντος. Στην Ουγγαρία, χώρα που εδρεύει η γνωστή εταιρία 
ενεργειακών ποτών, αλλά και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, πολλά 
από τα ανθρακούχα ποτά που πωλούνται σήμερα στα ράφια βρίσκονται σε 
πλαστικές φιάλες. Γνωρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των πλαστικών 
συσκευασιών καταλήγει στα σκουπίδια, η χρήση πλαστικού στις συσκευα-
σίες αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη μόλυνση του 
πλανήτη μας.

Press Room

Η HELL σταμάτησε τη χρήση των πλα-
στικών μπουκαλιών από όλη την γκάμα 
των αναψυκτικών της εταιρίας ΧΙΧΟ

food and beverage edition

http://yellowfields.gr/arxiki/
http://eliteneoncup.com/
http://eliteneoncup.com/
https://ranch.gr/el
http://Βίκος Cola Elite Neon Cup 2021 by Yellowfields
http://Βίκος Cola Elite Neon Cup 2021 by Yellowfields
https://www.epo.gr/Home.aspx?a_id=256
https://www.epo.gr/Home.aspx?a_id=256
https://www.facebook.com/VikosCola/
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Τι να παραγγείλω σε μια ταβέρνα 
στις διακοπές; Μια ερώτηση που 
δέχομαι πολύ συχνά το τελευταίο 
διάστημα.

Ελάτε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να 
απολαύσουμε τη καλοκαιρινή μας έξοδο 
σε μια ταβέρνα χωρίς να σαμποτάρουμε 
τη προσπάθειά μας για απώλεια βάρους.

Καταρχήν να τονίσουμε ότι κανείς 
δεν πάχυνε με μια βραδινή έξοδο, 
ούτε αδυνάτισε με 1 μέρα μειωμένης 
πρόσληψης τροφής. Ωστόσο, πράγματι 
στην Ελλάδα, οι έξοδοι σε ταβέρνες, 
ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, 
είναι αρκετά συχνές. Οπότε χωρίς την 
απαιτούμενη προσοχή, σίγουρα μπορεί να 
μας επηρεάσουν στην προσπάθειά μας.

Τι παραγγέλνουμε
Δεν νοείται να μην παραγγείλουμε 
σαλάτα. Προτιμήστε βραστά λαχανικά 
ή χωριάτικη σαλάτα ή ψητά λαχανικά. 
Η σαλάτα θα σας βοηθήσει σημαντικά 
στον κορεσμό, καταλαμβάνοντας όγκο 
στο στομάχι, αφήνοντας έτσι λιγότερο 
χώρο για τα υπόλοιπα σίγουρα πιο 
παχυντικά εδέσματα. Αν θέλετε μπορείτε 
να ζητήσετε ξεχωριστά το ελαιόλαδο ώστε 

να έχετε ακόμα καλύτερο έλεγχο των 
θερμίδων.
Δώστε έμφαση στη μέθοδο παρασκευής. 
Αν σας αρέσουν τα τηγανητά, αλλά είστε 
σε περίοδο που προσέχετε τη διατροφή 
σας, θα επιλέξετε 1 πιάτο συνοδευτικό 
π.χ κολοκυθάκια τηγανιτά ή γαύρο 
τηγανητό ή κολοκυθοκεφτέδες. 
Αποφύγετε να είναι όλα όσα θα πάρετε 
τηγανητά. Αυτό δεν αφορά μόνο στην 
εξοικονόμηση θερμίδων αλλά και για 
να μη βαρύνετε πάρα πολύ. Να θυμάστε 
ότι όταν κάνει κάποιος δίαιτα μειώνεται 
η ικανότητα διαχείρισης μεγάλης 
ποσότητας λίπους και είναι πολύ πιθανό 
να βιώσετε έντονη δυσφορία μετά 
από 1 πολύ λιπαρό γεύμα, άρα να μην 
απολαύσετε την έξοδό σας.
Για το κυρίως πιάτο, τα ψάρια και τα 
θαλασσινά αποτελούν τις καλύτερες 
επιλογές λόγω του ότι συνήθως είναι 
πολύ πιο άπαχα ή ακόμα και οι πιο 
λιπαρές εκδοχές τους έχουν υψηλής 
διατροφικής αξίας λίπος. Μπορείτε για 
παράδειγμα να παραγγείλετε χταπόδι 
ή καλαμάρι ψητό ή ψητές σαρδέλες ή 
μύδια ή κάποιο ψάρι ημέρας. Μπορείτε 
να κινηθείτε και σε κάποιο κρέας. 
Ιδανικά, κάποιο άπαχο κομμάτι όπως 
φιλέτο κοτόπουλο ή ψαρονέφρι ή φιλέτο 

μοσχάρι. Αν τώρα θέλετε να επιλέξετε 
ζυμαρικά, υπάρχουν πολλές νόστιμες 
καλοκαιρινές εκδοχές με γαρίδες, μύδια, 
τόνο ή και με απλή σάλτσα ντομάτας που 
είναι πιο ελαφριές θερμιδικά σε σχέση με 
μια καρμπονάρα.

Extra tip: Αντί να τσιμπολογάτε συνέχεια 
από το κέντρο, επιλέξτε εξ αρχής τι 
θα βάλετε στο πιάτο σας, για να έχετε 
καλύτερο έλεγχο της ποσότητας!

Σχετικά με το αλκοόλ, προτιμήστε 
καλύτερα κρασί αντί για μπύρα καθώς 
έχει λιγότερες θερμίδες ή μείνετε στο 1 
ποτήρι μπύρας αν είστε fan της. Βέβαια 
μη ξεχνάμε ότι μπορούμε πλέον να 
βρούμε μπύρα με λιγότερο ή και καθόλου 
αλκοόλ, άρα και λιγότερες θερμίδες
Τέλος, αν θέλετε να φάτε και κάποιο 
γλυκό, επιλέξτε 1 γλυκό ανά 2 άτομα 
ώστε και να δοκιμάσετε το γλυκό 
τη αρεσκείας σας αλλά και να μην 
φορτωθείτε με πολλές επιπλέον θερμίδες. 
Φυσικά στις περισσότερες ταβέρνες 
στην Ελλάδα φέρνουν συνήθως κάποιο 
φρούτο ή λίγο γιαούρτι με μέλι, που και 
αυτό συνήθως μας καλύπτει και σίγουρα 
δεν θα μας επιβαρύνει τόσο σε θερμίδες, 
συνιστώντας την καλύτερη επιλογή!

Από την Ελίνα 
Δημητριάδου, 
Διατροφολόγο

to your
best self

Ταβέρνα και Δίαιτα



10

Πραγματικά πώς είναι δυνατόν να μην γνώριζα τόσα χρόνια 
όλες αυτές τις ημέρες γιορτής και χαράς για τον ουρανίσκο 
μου, εντύπωση μου κάνει!

Happy Blueberry Popsicle Day λέει σήμερα και εγώ είμαι 
εδώ για να τη γιορτάσουμε όπως πρέπει. Και επειδή κάποιοι 
είστε fit, θα σας παρουσιάσω 2 συνταγές για να επιλέξετε 
την ιδανική για σας...

My way
2 κούπες μύρτιλα (υπάρχουν συσκευασμένα σχεδόν παντού)
2 κουταλιές της σούπας μέλι
2 κούπες γιαούρτι (προτιμήστε με γεύση βανίλια και θα 
τρελαθείτε από τον συνδυασμό των γεύσεων)

Βάζουμε τα μύρτιλα στο multi μέχρι να έχουν σύσταση σαν 
smoothie.
Ρίχνουμε το μείγμα σε μπωλ και ανακατεύουμε με την αγαύη 
ή το μέλι. Προσθέτουμε το γιαούρτι και ανακατεύουμε πολύ 
απαλά.
Μοιράζουμε το μείγμα σε φορμάκια για παγωτό ή σε όποιο 
φορμάκι θα σας εξυπηρετούσε. Εγώ χρησιμοποίησα αυτά: 

Happy Blueberry Popsicle Day

Της Κλαίρη Στυλιαρά

Όμως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτοσχέδια 
φορμάκια:
Εάν η φόρμα του παγωτού σας έχει υποδοχές για ξυλάκια, 
μπορείτε να τα τοποθετήσετε πριν από την κατάψυξη - αν 
όχι, παγώστε για 2 ώρες και στη συνέχεια βάλτε ένα ξυλάκι 
στη μέση.
Συνεχίστε να παγώνετε για επιπλέον 4-6 ώρες ή όλη τη 
νύχτα.

Low carb way
5 κούπες μύρτιλα (χρειαζόμαστε παραπάνω λόγω έλλειψης 
γιαουρτιού)
4 κουταλιές της σούπας αγαύη ή σιρόπι σφενδαμου
1/2 κούπα νερό
1 κουταλιά της σούπας λεμόνι

Βάζουμε όλα ταυλικά στο multi (τα μύρτιλα, το νερό, την 
αγαύη και το λεμόνι). Χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηηθούν 
τα υλικά. Αν το μείγμα είναι πολύ πηχτό προσθέτουμε 
ελάχιστο νεράκι ακόμα.
Ακολουθούμε τη διαδικασία με τα φορμάκια όπως 
παραπάνω.

Στείλτε μου τις φωτογραφίες σας αλλά και δικές 
σας εναλλακτικές συνταγές με βασικό υλικό 
frozen blueberries, στο email μου:
claire@sayyescomm.gr
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Στις 2 του Σεπτέμβρη γιορτάζουμε 
την Coconut Day. Κοινώς τη μέρα 
της καρύδας. Και μπορεί πολλοί να 
την έχουν συνδέσει στο μυαλό τους 
με τα παιχνίδια επιβίωσης όπου οι 
συμμετέχοντες κατανάλωναν καρύδα 
καθημερινά λόγω των αντίξοων 
συνθηκών όμως η αλήθεια είναι πως η 
καρύδα είναι ωφέλιμη για όλους.

Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα...

Η καρύδα είναι ο καρπός του φυτού 
που ονομάζεται Κοκοφοίνικας (Cocos 
nucifera) και ανήκει στην οικογένεια 
των Φοινικοειδών. Κοκοφοίνικες 
συναντάμε στις τροπικές και 
υποτροπικές περιοχές. Η Ινδονησία, 
οι Φιλιππίνες και η Ινδία είναι οι τρεις 
χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή 
καρύδας παγκοσμίως.

Ο Κοκοφοίνικας ονομάζεται και 
“Δέντρο της Ζωής”, που σημαίνει 
ουσιαστικά "το δέντρο που έχει 
όλα όσα χρειάζεστε για να ζήσετε". 
Από τον κοκοφοίνικα προκύπτουν 
πολλά υποπροϊόντα: το νερό, η 
σάρκα, το κέλυφος και το λάδι της 
καρύδας. Επίσης, το ξύλο και τα 
φύλλα του δέντρου χρησιμοποιούνται 
ποικιλοτρόπως.

Της Βένιας Αντωνίου

Η μέρα 
της καρύδας!

Γάλα καρύδας:  
Όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Πολλοί συγχέουν το γάλα καρύδας 
με το νερό καρύδας. Το γάλα είναι 
το υγρό που βρίσκεται μέσα ώριμες 
καρύδες, ενώ το νερό καρύδας 
βρίσκεται μέσα στις ανώριμες 
καρύδες.

Το γάλα καρύδας προέρχεται από την 
σύνθλιψη ώριμης ψίχας καρύδας.
Πρόκειται για ένα ρόφημα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε
υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και 
κορεσμένα λιπαρά. Επιπλέον, 
περιέχει βιταμίνες -ιδιαίτερα του 
συμπλέγματος Β- και είναι πλούσιο 
σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία όπως 
κάλιο, φώσφορο, σελήνιο και χρώμιο. 
Το γάλα καρύδας είναι ιδανικό για 
όσους έχουν δυσανεξία στη λακτόζη 
αλλά και για όσους έχουν επιλέξει 
να μην καταναλώνουν προϊόντα 
που περιέχουν πρωτεΐνη ζωικής 
προέλευσης.

Ήξερες ότι...
Παρόλο που το νερό και το γάλα 
καρύδας διακρίνονται για τη γλυκιά 
γεύση τους, η περιεκτικότητά τους σε 
ζάχαρη δεν ξεπερνά το 2%. Η γλυκιά 
γεύση οφείλεται στη φρουκτόζη και 
τη γλυκόζη.

Λάδι καρύδας:  
Στην υπηρεσία της ομορφιάς

Το λάδι καρύδας προσφέρει 
πλούσια ενυδάτωση στο δέρμα μας. 
Είναι αποτελεσματικό στις ξηρές 
επιδερμίδες που δημιουργούν την 
αίσθηση του τραβήγματος. Σύμφωνα 
με έρευνες, το λάδι καρύδας 
είναι ωφέλιμο στην αντιμετώπιση 
διαφόρων ειδών δερματίτιδας και 
μπορεί να συμβάλλει στην επούλωση 
επιφανειακών πληγών.
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Calendar Adjustment Day
Υλικά 
1 μπανάνα 
1 ώριμο αβοκάντο 
2 κ.σούπας φυτικό γιαούρτι ( κατά προτίμηση από γάλα 
αμυγδάλου) 
2 κ.σούπας κακάο χωρίς ζάχαρη 
2κ.σούπας σιρόπι Αγαύης 
Ξύσμα από μισό πορτοκάλι 
 
Εκτέλεση 
Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά μέχρι να γίνουν ένα 
ομοιογενές μείγμα. 
Mοιράζουμε σε ποτήρια της αρεσκείας μας και παγώνουμε 
τη μους για τουλάχιστον μία ώρα. 
 
 
Tip
στο σερβίρισμα του γλυκού μπορείτε να προσθέσετε στη 
βάση του ποτηριού τριμμένο μπισκότο ολικής άλεσης ή 
σοκολατένιο βρώμης και μετά να προσθέσετε τη μους! 
 
 
Το γλυκάκι σας είναι να έτοιμο! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υλικά 
Masticha skinos 60ml 
Fresh passion fruit 
Fresh lime 20 ml 
Fresh pineapple 20ml 
Elder flower liqueur 15ml 
Peach bitters 2 dashes 
 
Εκτέλεση 
Χτυπάμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ με πάγο και 
σερβίρουμε. 
Για γαρνίρισμα μπορούμε να βάλουμε μια φέτα passion 
fruit και λίγο δυόσμο.
 
Enjoy! 

Greek Passion

Κωνσταντίνος 
Καρασάββας, Bar 

manager @ The 
Margi Hotel

& enjoy 
     yourself

H Calendar Adjustment Day (Ημέρα Προσαρμογής 
Ημερολογίου) είναι κάτι παραπάνω από το να δούμε τι 
μέρες πέφτουν φέτος οι αργίες και να προγραμματίσουμε 
εκδρομές και ταξίδια. Η ημέρα -που γιορτάζεται στις 2 
Σεπτεμβρίου, σηματοδοτεί μία από τις πιο σημαντικές 
ημερομηνίες στην ιστορία. Χάρη σε αυτή την προσαρμογή, 
υπάρχει το ημερολογιακό σύστημα όπως το γνωρίζουμε 
σήμερα και η Πρωτοχρονιά γιορτάζεται τον Ιανουάριο. 
 
Από το 1582 μέχρι το 1752 υπήρχαν δύο ημερολόγια σε 
ολόκληρη την Ευρώπη: το Γρηγοριανό και το Ιουλιανό. 
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό Ημερολόγιο η πρώτη μέρα του 
Ιανουαρίου είναι και η πρώτη μέρα κάθε έτους. 
 
Γιατί επικράτησε το Γρηγοριανό Ημερολόγιο 
 
Ο πρωταρχικός λόγος που οδήγησε στην καθιέρωση του 
Γρηγοριανού Ημερολογίου ήταν η ανάγκη να αλλάξει η 
ημερομηνία του Πάσχα. Το παλαιό ημερολόγιο (Ιουλιανό) 
δεν ήταν σωστά συγχρονισμένο με τις εποχές του χρόνου. 
Συγκεκριμένα, είχε υπολογιστεί εσφαλμένα η διάρκεια του 
ηλιακού έτους κατά 11 λεπτά! Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
το Πάσχα να απομακρύνεται κάθε χρόνο από την εαρινή 
ισημερία.

Calendar 
Adjustment Day
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Από την Βασιλική Τσίντζιρα
Ψυχολογική Αστρολογία

ΚΡΙΟΣ 
"Διάλογος" είναι η λέξη κλειδί τη νέα 
εβδομάδα, αφού οι προκλήσεις σε 
επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο 
είναι πολλές. Προσπάθησε να ξεχαστείς 
με δραστηριότητες που σε ικανοποιούν. 
 
ΤΑΥΡΟΣ 
Οικογενειακές στιγμές περνάς αυτές τις 
μέρες με χαλάρωση και ξεκούραση. Τα 
παιδιά σου είναι πηγή έμπνευσης και 
χαράς. Επαγγελματικές προκλήσεις είναι 
εξίσου στο πρόγραμμα. 
 
ΔΙΔΥΜΟΙ 
Κάνεις σχέδια και πλάνα που πολλές 
φορές δεν είναι εφαρμόσιμα. Οι 
συνθήκες δυσκολεύουν λίγο τις 
αποφάσεις σου, αφού είσαι μπερδεμένος 
και αναζητάς συμβουλές φίλων και 
συγγενών. 
 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Ταξιδεύεις τη νέα εβδομάδα και 
βρίσκεσαι μακριά από τις σκοτούρες 
και τη ρουτίνα. Είναι μια πολύ καλή 
ευκαιρία για σένα για να χαλαρώσεις και 
να ονειρευτείς το παρακάτω της ζωής 
σου. 
 
ΛΕΩΝ 
Τα οικονομικά σε απασχολούν 
τελευταία και ήρθε ο καιρός για να 
τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και οφειλές. 
Επαγγελματικά γίνονται συζητήσεις και 
προσωπικά δίνεις χώρο και έρχεσαι πιο 
κοντά στο άλλο σου μισό. 
 
ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Τα άτομα που έχεις επιλέξει να έχεις στη 
ζωή σου μονοπωλούν το ενδιαφέρον σου 
τη νέα εβδομάδα. Φρόντισε να περάσεις 
ουσιαστικό χρόνο μαζί τους και να 
δείξεις την ευγνωμοσύνη σου που τους 
έχεις δίπλα σου. 
 

ΖΥΓΟΣ 
Τα υπαρξιακά σου θέματα βρίσκονται 
στο προσκήνιο αυτές τις μέρες και 
αυτό δυσαρεστεί τους κοντινούς σου 
ανθρώπους. Εργασιακά η έλλειψη 
υποστήριξης σε κάνει να νιώθεις 
ανασφαλής. 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
Η ανάγκη σου για αποδοχή σε κάνει 
να πέφτεις σε παγίδες που δεν θα σε 
ωφελήσουν στο μέλλον. Πρόσεχε τις 
συζητήσεις και τα ανοίγματά σου σε 
τρίτους. 
 
ΤΟΞΟΤΗΣ 
Οι επαγγελματικές προκλήσεις είναι 
παρούσες και θα πρέπει να τις χειριστείς 
με αφοσίωση και διάλογο. Οι συμβουλές 
από ανθρώπους που εμπιστεύεσαι 
σίγουρα θα βοηθήσουν. 
 
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Η επικοινωνία σου με κοντινά σου 
πρόσωπα είναι λίγο δύσκολη και 
εσύ το μόνο που μπορείς να κάνεις 
είναι υπομονή. Προσπάθησε να 
μην επιβάλλεις τη γνώμη σου στους 
άλλους γιατί αυτό φέρνει τα αντίθετα 
αποτελέσματα. 
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Προσοχή χρειάζεται στα οικονομικά 
σου τη νέα εβδομάδα αφού οι 
υποχρεώσεις σου σε πνίγουν. Συζήτησε 
με τα κατάλληλα άτομα για τη σωστή 
διαχείριση. 
 
ΙΧΘΥΕΣ 
Οι επαγγελματικές παγίδες σε 
ταλαιπωρούν τελευταία και βρίσκεσαι 
σε κατάσταση μόνιμου άγχους. Αν και 
θέλεις περισσότερο να μην τα σκέφτεσαι 
και να ονειρεύεσαι έναν κόσμο τέλειο, η 
αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση...



Το Navarino Challenge τιμά 
τον Χρυσό Ολυμπιονίκη Μίλτο 
Τεντόγλου & τον προπονητή του 
Γιώργο Πομάσκι

Το Navarino Challenge, επιστρέφει για 9η χρονιά στην 
Costa Navarino και την Πύλο, στη Μεσσηνία, ενώνοντας 
ανθρώπους όλων των ηλικιών και όλων των δυνατοτήτων, 
ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Με το παγκόσμιο 
μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει» η διοργάνωση προωθεί 
τα οφέλη της άσκησης, των Ολυμπιακών αξιών και του 
ευ αγωνίζεσθαι μέσα από τον αθλητισμό, στις 15-17 
Οκτωβρίου 2021.
Τιμώμενο πρόσωπο ο κορυφαίος στον κόσμο άλτης του 
μήκους
Η διοργάνωση θα τιμήσει τον χρυσό Ολυμπιονίκη στο άλμα 
εις μήκος Μίλτο Τεντόγλου και τον κορυφαίο προπονητή 
του, Γιώργο Πομάσκι. Το Navarino Challenge, τιμώντας 
τον τόπο καταγωγής του παγκοσμίου φήμης θρύλου και 
χρυσού Ολυμπιονίκη, γεννημένου στην Πύλο Μεσσηνίας, 
Κωστή Τσικλητήρα θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά 
τη δραστηριότητα του μήκους άνευ φοράς στην Costa 
Navarino. Ο σπουδαίος αθλητής μαζί με τον προπονητή 
του θα δώσουν την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους 
να δοκιμάσουν τα άλματά τους και να επιχειρήσουν να 
ξεπεράσουν το παγκόσμιο ρεκόρ 3,47μ. του Τσικλητήρα.

Όλοι οι δρόμοι της ναυτιλίας 
οδηγούν στο Greek Maritime
Golf Event, που θα διεξαχθεί για 7η 
χρονιά στις 3-5 Σεπτεμβρίου 2021, 
στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία.

Τουρνουά με ασφάλεια

Το Greek Maritime Golf Event θα 
συγκεντρώσει διακεκριμένα στελέχη της 
ελληνικής ναυτιλίας που θα αγωνιστούν 
στον απόλυτα ασφαλή προορισμό 
της Costa Navarino, με ένα αυστηρό 
υγειονομικό πρωτόκολλο το οποίο 
θέσπισε η διοργάνωση και έλαβε την
έγκριση της Υγειονομικής Επιστημονικής 
Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού.
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Reconnect: Μια καινοτόμα 
έκθεση τεχνολογίας έρχεται 
σε λίγες εβδομάδες στην 
Αθηναϊκή Ριβιέρα και αλλάζει 
τα δεδομένα
Το Reconnect είναι γεγονός και σε λίγες μόλις 
εβδομάδες θα λάβει χώρα στο Grand Resort Lagonissi 
σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις 
του ξενοδοχείου. Για τρεις συνεχόμενες ημέρες, από 
28 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου, όλοι οι key players 
της αγοράς των προϊόντων τεχνολογίας και των 
ηλεκτρονικών ειδών θα παρευρεθούν σε μια έκθεση 
τεχνολογίας που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει στην 
Ελλάδα, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα.

Τη διοργάνωση υπογράφει η Z Empire, η πρώτη 
εταιρία που εισήγαγε αυτό το concept στην Ελλάδα. 
Ένα concept που γίνεται για χρόνια σε άλλες μεγάλες 
πρωτεύουσες του εξωτερικού με μεγάλη απήχηση.

Το Say Yes to the Press είναι Χορηγός Επικοινωνίας.

Η Ναυτιλία στηρίζει το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ
Το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου, η βραδιά 
απονομής των νικητών θα κρύβει 
εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες.
Για πρώτη φορά σε συνεργασία με το 
μοναδικό πρακτορείο στην Ευρώπη που 
ασχολείται με το εμπόριο αθλητικών 
καρτών και αναμνηστικών Trace ‘n 
Chase, θα πραγματοποιηθεί silent 
auction, στο οποίο θα δημοπρατηθούν 
αντικείμενα θρύλων του γκολφ όπως οι 
Gary Player, Tiger Woods, Roy Mcllroy 
και αθλητών παγκόσμιας κλάσης, όπως 
του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του Tom 
Brady και της Serena Williams.

Το ποσό που θα συλλέξε η διοργάνωση 

Greek Maritime Golf Event 2021: 
Όλα έτοιμα για το κορυφαίο ναυτιλιακό τουρνουά γκολφ

θα διατεθεί στην Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ που 
διεκδικεί παρέμβαση στην προσπάθεια ο 
καρκίνος παιδικής και εφηβικής ηλικίας 
να πάψει να είναι θέμα ταμπού.

Press Room
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Το Orange Grove προσκαλεί άτομα ή 
ομάδες με μία καινοτόμα επιχειρη-
ματική ιδέα, ή επιχειρηματική προ-

σπάθεια στα πρώτα της βήματα, από 
όλη την ελληνική επικράτεια να υπο-

βάλλουν μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 
2021 αίτηση συμμετοχής στο 6μηνο 
διαδικτυακό Incubation πρόγραμ-

μα 2021-22, που θα ξεκινήσει το 
φθινόπωρο. 

 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

είναι μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 
2021. 

 
Η πρότυπη επιχειρηματική θερ-
μοκοιτίδα προσφέρει μέσω του 

εντατικού 6μηνου προγράμματός 
της εκπαίδευση σε επιχειρηματικά 
εργαλεία και startup μεθοδολογίες, 
διαδραστικά εργαστήρια με διεθνείς 
εκπαιδευτές, tailor-made συμβου-

λευτική καθοδήγηση και mentoring. 
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα 
έχουν την ευκαιρία να πραγματο-

ποιήσουν στοχευμένες συναντήσεις 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της 
ιδέας / επιχείρησής τους, αλλά και 

να αποκτήσουν πρόσβαση στο εκτε-
ταμένο, διεθνές δίκτυο του Orange 
Grove, της Ολλανδικής Πρεσβείας 
καθώς και στο οικοσύστημα παλαι-
ότερων νεοφυών επιχειρήσεων των 
προγραμμάτων του Orange Grove. 
Για την υποβολή αιτήσεων επισκε-

φτείτε το 
www.orangegrove.eu/apply/

Συνεχίζονται οι 
υποβολές αιτήσε-

ων στο online πρό-
γραμμα incubation 
του Orange Grove

Εθνική Εβδομάδα 
Εξυπηρέτησης Πε-
λατών: ΜΑΖΙ χτί-
ζουμε την εμπειρία 
του Πελάτη!

Κάθε 1η ολόκληρη εβδομάδα του Οκτώβρη, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπη-
ρέτησης Πελάτων (ΕΙΕΠ), καλεί τις εταιρίες - μέλη του να συμμετέχουν σε 
μια «γιορτή» για την αξία της Εξυπηρέτησης. 
 
Φέτος η γιορτή ξεκινά στις 4 Οκτωβρίου 2021 και κορυφώνεται στις 
9 Οκτωβρίου 2021. Περισσότερες από 70 εταιρίες έχουν δηλώσει ήδη τη 
συμμετοχή τους σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που κατάφερε να γίνει θεσμός 
για ολόκληρη την επιχειρηματική κοινότητα και αποτελεί ορόσημο για την 
εσωτερική και εξωτερική εταιρική ανάπτυξη κάθε οργανισμού. 
 
Για να δηλώσετε συμμετοχή και να ενημερωθείτε για τις φετινές δράσεις 
και τις συμμετέχουσες εταιρίες της Εθνικής Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πε-
λατών μπορείτε να επισκεφτείτε το www.csweek.gr και τα Social Media του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (Facebook, LinkedIn). 
 
Το Say Yes to the Press είναι Χορηγός Επικοινωνίας.

Press Room

Νέοι κύκλοι 
μαθημάτων 
για το Eurolife 
Business 
Academy

Το Eurolife Business Academy σε συνεργασία με τον φορέα καινοτομίας 
Found.ation, έχει ήδη «επιστρέψει», προσφέροντας από τις 30 Αυγούστου 
νέους κύκλους μαθημάτων. 
 
Αποτελούμενο από τρεις ξεχωριστές εκπαιδευτικές ενότητες, το Eurolife 
Business Academy απευθύνεται στο σύνολο της ασφαλιστικής διαμεσολά-
βησης στην Ελλάδα, χωρίς υποχρέωση συνεργασίας με τη Eurolife FFH. Η 
Eurolife FFH και το Found.ation έχουν σχεδιάσει το πρόγραμμα με τέτοιο 
τρόπο, ώστε οι ασφαλιστές του σήμερα να γνωρίσουν τα ψηφιακά εργαλεία 
και τις τεχνολογίες του αύριο, να ανακαλύψουν τα οφέλη από τη χρήση τους 
και να εκπαιδευτούν σε νέες μεθόδους που θα αναβαθμίσουν τη σχέση με 
τους πελάτες τους και τις υπηρεσίες που τους παρέχουν. Μέχρι σήμερα, το 
Eurolife Business Academy έχει προσφέρει περισσότερες από 1.900 ώρες 
μαθημάτων, έχοντας ήδη περισσότερες από 360 δηλώσεις συμμετοχών. 
 
Η συμμετοχή στο Eurolife Business Academy είναι δωρεάν και η παρακο-
λούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πιστοποιητικού 
παρακολούθησης. Τα μαθήματα παραδίδονται ζωντανά online.

http://www.orangegrove.eu/apply/
https://www.eurolifebusinessacademy.gr/
https://thefoundation.gr/
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Στο 49o Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο θα έχουμε 
την ευκαιρία να συναντήσουμε αγαπημένους 

συγγραφείς των εκδόσεων Ψυχογιός.
Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των 

εκδηλώσεων δείτε εδώ.

Συναντήσεις με αγαπη-
μένους συγγραφείς στο 
49o Φεστιβάλ Βιβλίου 

στο Ζάππειο

Ένας ιδιαίτερα δημοφιλής θεσμός, που για δεκαετίες τιμά τη διαχρονική αξία 
του βιβλίου, έρχεται ξανά να φωτίσει την πολιτιστική πλευρά της Αθήνας! 
 
Το 49ο Φεστιβάλ Βιβλίου διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.), 
η επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων - Ζάππειο Μέγαρο, καθώς και ο 
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Ο.Π
.Α.Ν.Δ.Α.). Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, του Δήμου Αθηναίων και του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού με 
την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.  
 
Το κεντρικό αφιέρωμα του 49ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2021 είναι επικεντρωμένο στα 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με πολλές συναφείς υποενότητες. 
Στο πλαίσιο του αφιερώματος, και σε συνεργασία με σημαντικούς πολιτιστικούς 
φορείς θα υπάρχουν διαδραστικές συζητήσεις, ομιλίες, στρογγυλά τραπέζια και 
άλλα δρώμενα. 
 
Το 49ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο, περιμένει το κοινό καθημερινά από 
τις 03 Σεπτεμβρίου 2021 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2021. 
 
Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 06 Σεπτεμβρίου 2021, 
ώρα 20:00. 
 
 

Το 49ο Φεστιβάλ Βιβλίου ανοίγει 
τις πύλες του στις 6 Σεπτεμβρίου

Με νωπές ακόμη τις μνήμες από το περσινό μοναδικό live του, ο 
Λιάκος επανέρχεται στην Τεχνόπολη 

 
την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 με φουλ μπάντα, φουλ ενέργεια και 
νέο υλικό από το τελευταίο του άλμπουμ ΗΡΩΕΣ κι εμείς θα είμαστε 
εκεί για όλα τα "γιο" και "μαν" και "άιντα" του και για την ενέργεια 

που παίρνουμε από τις ζωντανές του εμφανίσεις. 
 
 

Διαχρονικός και με αμετάβλητη δυναμική ο Εισβολέας (ή Λιάκος, ή 
Είσβο, ή κατά κόσμον Ηλίας Παπανικολός) κάθε φορά φέρνει και 
μια νέα πρόταση, πάντα επίκαιρη – όχι όμως εφήμερη. Γιατί πάνω 
απ' όλα πιάνει το τέμπο της εποχής, δεν φοβάται τις αλλαγές και 

προχωρά μπροστά με αλάνθαστο οδηγό το ένστικτο και το ταλέντο 
του. Kι αυτός είναι ο λόγος που παραμένει τόσα χρόνια ριζωμένος 
βαθιά στις καρδιές των σκληροπυρηνικών οπαδών του, ενώ χάρη 

στις ασταμάτητες καλλιτεχνικές ανησυχίες και την αεικινησία του, 
δεν παύει να δημιουργεί καινούργιους.

Agenda

Ο Εισβολέας και η σούπερ 
μπάντα του επιστρέφουν στη 

σκηνή της Τεχνόπολης!

https://www.psichogios.gr/el/events?mwart=2&mwarid=8e6097c563c4eb1180d4000d3ab18b8e&mwasid=84ab26a66306ec1180d4000d3ab18b8e


Σήμερα 
γιορτάζουν! 
Μάμας, Μάμαντας, 

Μάμα
quote of the day
A great relationship doesn't happen 
because of the love you had at the 
beginning, but how well you continue 
building love until end.
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