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EGREENO: 
“ΕΊΝΑΊ ΣΤΟ 
ΧΕΡΊ ΜΑΣ ΝΑ 
ΔΊΑΛΕΞΟΥΜΕ 
ΤΊ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 
ΘΑ ΑΦΉΣΟΥΜΕ"



Good morning SayYessers! 
 
Χθες μιλήσαμε για παιδιά και διακοπές, σήμερα ας πούμε για ζευγάρια και 
διακοπές... 
 
Ας ξεκινήσουμε με το νούμερο ένα: τα "νέα" ζευγάρια, αυτά που είναι μικρό 
διάστημα μαζί ή μεγάλο και δεν έχουν ξαναπάει ποτέ διακοπές...(μη με ρωτήσετε 
γιατί, το θεωρώ από τα πρώτα πιο κρίσιμα τεστ). 
 
Αν διαβάσετε έρευνες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μετά τις διακοπές η συντριπτική 
πλειοψηφία να χωρίσει, ειδικά όταν πρόκειται για φρέσκα ζευγάρια. Μήπως ο 
χρόνος που μοιραζόμαστε στην καθημερινότητα μας με τον σύντροφο μας είναι 
τόσο επιφανειακός, οπότε μόλις περάσουμε λίγο ουσιαστικό χρόνο μαζί του 
ανακαλύπτουμε πτυχές του χαρακτήρα που δεν μας αρέσουν; Μήπως επειδή το 
Καλοκαίρι είναι περίοδος χαλάρωσης δεν σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας και 
μεγενθύνουμε πράγματα και καταστάσεις; Ή μήπως γιατί ο σύντροφος χαλαρώνει 
υπερβολικά στις διακοπές και βγάζει τον πραγματικό του εαυτό; 
 
Tip: Προφανώς και δε χωρίζουμε αν ο σύντροφος στις διακοπές πετάει τα άπλυτα του 
ή δε σηκώνει το καπάκι της τουαλέτας, συζητάμε με χιούμορ και όχι με υποδείξεις. 
Προφανώς και τρέχουμε μακριά αν ο σύντροφος είναι τσιγκουίνος, υπερβολικά 
ευέξαπτος και έχουμε το παραμικρό αίσθημα του φόβου! 
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Τάσος Κυριακίδης, General 
Manager at Viozokat SA
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4 ΑΠΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣ      
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ 

Ζευγάρι νούμερο 2: "οι παντρεμένοι με παιδιά". Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς με παιδιά, οι χωρισμένοι 
γονείς που κάνουν κοινές διακοπές με τη νέα/νέο σύντροφο και παιδιά που δεν είναι δικά τους ή έχουν και εκείνοι τα 
δικά τους μαζί, που πραγματικά τη θεωρώ πολύ δύσκολη πίστα και αν της έδινα όνομα θα ήταν "πίστα ισορροπίας". 
 
Εκεί τα νεύρα είναι δεδομένα, ειδικά αν τα παιδιά ανήκουν σε μικρές ηλικίες ή περνούν εφηβεία... Προσπαθήστε να 
βρείτε λίγο χρόνο με το σύντροφο σας, ακόμα και αν αυτό απαιτεί να θυσιάσετε χρόνο ύπνου και ξεκούρασης. 
 
Τip: Στείλτε πονηρά μηνύματα, ντυθείτε όμορφα, ρίξτε κλεφτές ματιές, φορέστε το άρωμα που του/της αρέσει και 
μπορεί όλο αυτό να μην οδηγήσει πουθενά γιατί καταλήγετε λιπόθυμοι στο κρεβάτι μόλις κοιμηθούν όλοι, όμως και 
αύριο μέρα είναι και θα έχετε ευχαριστηθεί και όλη τη διαδικασία. Το φλερτ αναζωογονεί και μην ξεχνάτε είστε και 
σύντροφοι εκτός από γονείς! 
 
Ζευγάρι νούμερο 3: "το ευτυχισμένο ζευγάρι". Για μένα σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι άνθρωποι, που αν 
έχουν παιδιά είναι πλέον μεγάλα οπότε κάνουν μόνα τους διακοπές αλλά και τα ζευγάρια που έχουν μικρά παιδιά 
αλλά ξεκλέβουν κάποιες μέρες για να περάσουν μόνοι τους, αφήνοντας τα μπομπιράκια τους σε ανθρώπους που 
εμπιστεύονται και εκείνοι χαλαρώνουν και απολαμβάνουν ο ένας τον άλλον. 
 
Τip: Πολλές σχέσεις έχουν σωθεί έτσι, είναι απίστευτο το πόσο πολύ μας λείπει ο/η σύντροφος μας μέχρι τη στιγμή 
που επιτέλους θα περάσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί του. Περάστε χρόνο σαν ζευγάρι, θυμηθείτε γιατί ερωτευτήκατε και 
κάντε όνειρα για το κοινό σας μέλλον, αγκαλιασμένοι και τίποτα δε θα μπορέσει να σας χωρίσει ποτέ. Αναλογιστείτε 
πόσα έχετε περάσει μαζί και οχυρωθείτε, αν είστε ένα απέναντι στους άλλους τότε τίποτα δε θα μπει ποτέ ανάμεσα 
σας...

Κλαίρη Στυλιαρά 
Chief of SayYessers
claire@sayyescomm.gr

 
1. ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΥΡΑΖΕΙΣ - Να δίνεις την πληροφορία λιτά και περιεκτικά 
2. ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ- Να παρουσιάζεις την αλήθεια και τα στοιχεία που την 
υποστηρίζουν 
3. ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ-  Να λες πράγματα που ενδιαφέρουν αυτόν που τα 
ακούει 
4. ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΞΕΚΑΘΑΡΑ- Να επικοινωνείς με λέξεις που δεν μπορούν να 
παρερμηνευθούν

mailto:claire%40sayyescomm.gr?subject=
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H Εgreeno είναι μία 100% ελληνική 
εταιρία παραγωγής απορρυπαντικών, 
με εξωστρέφεια και αφοσίωση 
στην ποιότητα. Ιδρύθηκε το 2010 
και βρίσκεται μέσα στη φύση, 
στην πανέμορφη εξοχή του νομού 
Κιλκίς, σε μια καταπράσινη πεδιάδα 
δίπλα στον Αξιό ποταμό. Ο Χρήστος 
Γκουλέτσας, χημικός μηχανικός 
και επικεφαλής μια ομάδας νέων 
επιστημόνων με κατάρτιση και 
πάθος για έρευνα και καινοτομία, 
μας μίλησε για το πώς μπορούμε να 
αγαπήσουμε έμπρακτα το περιβάλλον 
και τον άνθρωπο... 
 
Ποια είναι η φιλοσοφία και το ποιο 
το όραμα της Εgreeno; 
 
H Εgreeno δημιουργήθηκε από 
αγάπη. Την αγάπη για τον άνθρωπο. 
Δεν μπορεί κανείς να ισχυρίζεται 
ότι αγαπάει τους ανθρώπους αν 
δεν προστατεύει και το περιβάλλον 
στο οποίο ζούμε όλοι. Το όραμα της 
Egreeno είναι να προσφέρουμε έναν 
καλύτερο κόσμο στα παιδιά μας που 
θα βασίζεται στον σεβασμό και στην 
αλληλοβοήθεια. Γι’ αυτό άλλωστε το 
3% των εσόδων από τις πωλήσεις των 
προϊόντων μας το προσφέρουμε στο 
Tanzanian Orphanage Mission. 
 
Πόσο εύκολο είναι να αλλάξουμε 
τις καταναλωτικές μας συνήθειες 
και να επιλέγουμε προϊόντα φιλικά 
προς το περιβάλλον; 
 
Όπως όλες οι αλλαγές στη ζωή 
μας είναι απλά θέμα απόφασης. 
Καθημερινά καταναλώνουμε 
ενέργεια, τρόφιμα, αγαθά. Κάθε 
μας κίνηση αφήνει ένα αποτύπωμα 
στο περιβάλλον. Είναι στο χέρι μας 
να διαλέξουμε τι αποτύπωμα θα 
αφήσουμε και δεν έχουμε καμία 
δικαιολογία ότι δεν γνωρίζουμε. 
Κάθε προϊόν που καταναλώνουμε 
αναγράφει στην ετικέτα του την 
επικινδυνότητα ή τις επιπτώσεις 
που προκύπτουν από τη χρήση του. 
Πρέπει λοιπόν να αφιερώσουμε 
κάποια δευτερόλεπτα για να 
διαβάσουμε την ετικέτα. Είναι τόσο 

απλό. Μπορούμε να διαλέξουμε προϊόντα 
φιλικά προς το περιβάλλον, που φέρουν 
τη σχετική σήμανση (π.χ. βιοδιασπώμενη 
σύνθεση, ανακυκλώσιμες συσκευασίες, 
φυτικής προέλευσης). Υπάρχει πληθώρα 
επιλογών τόσο σε φυσικά όσο και σε 
ηλεκτρονικά καταστήματα. 
 
Παρατηρούμε ότι υπάρχει στην αγορά 
πληθώρα καθαριστικών προϊόντων που 
είναι αποτελεσματικά και οικονομικά, 
δεν σέβονται όμως το περιβάλλον. Η 
Egreeno δημιουργεί απορρυπαντικά 
που είναι αποτελεσματικά αλλά και 
οικολογικά. Πώς επιτυγχάνεται αυτός ο 
συνδυασμός; 
 
Τα απορρυπαντικά Egreeno πετυχαίνουν 
όντως να είναι αποτελεσματικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον ταυτόχρονα και χωρίς 
συμβιβασμούς. Το αποτέλεσμα είναι 
συνδυασμός της εμπειρίας μας αλλά και 
έρευνας. Η εταιρία Γκουλέτσας Χ. εδώ και 
10 χρόνια παράγει υγρά απορρυπαντικά 
υψηλών προδιαγραφών για επαγγελματίες 
καθαρισμού. Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις 
που πρέπει να πληροί ένα προϊόν για να 
είναι αποτελεσματικό και εργαζόμαστε 
καθημερινά για να απολαμβάνουν οι 
άνθρωποι που εμπιστεύονται τα προϊόντα 
μας αστραφτερή καθαριότητα. 
 
Η ομάδα του R&D, της οποίας ηγούμαι, 
σχεδίασε τα προϊόντα Egreeno προσεκτικά 

θέτοντας την προστασία του 
περιβάλλοντος ως προτεραιότητα. 
Αυτήν την περίοδο σχεδιάζουμε τα 
επόμενα προϊόντα και ελπίζουμε ότι 
σύντομα θα έχουμε ευχάριστα νέα! 
 
Οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής αποτελούν τη μεγαλύτερη 
ίσως απειλή για τον πλανήτη. Είναι 
θέμα απόφασης να αντιστρέψουμε 
την κατάσταση; 
 
Αυτό το καλοκαίρι καταλάβαμε 
όλοι τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής. Υψηλές θερμοκρασίες και 
φονικές πλημμύρες. Η απόφαση θα 
έπρεπε ήδη να έχει παρθεί. Είναι 
καιρός για δράση.

Της Βένιας Αντωνίου

Egreeno: "Είναι 
στο χέρι μας να 
διαλέξουμε τι 
αποτύπωμα θα 
αφήσουμε"

& be

our guest

Χρήστος Γκουλέτσας, Χημικός 
Μηχανικός
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Ένας νέος τρόπος να μαγειρεύουμε 
αγαπημένα ελληνικά πιάτα ήρθε για 
να μας εντυπωσιάσει! 
 
Πρόκειται για το COOKatHOME, που 
είναι δημιούργημα της οικογένειας 
Βογιάννου με καταγωγή από την 
ευρύτερη περιοχή των Σερρών. Η 
ιστορία της ξεκίνησε τη δεκαετία 
του ’20,  με κύρια ενασχόληση το 
εμπόριο τροφίμων. Από τότε, η 
οικογένεια ανέπτυξε μια ολόκληρη 
φιλοσοφία γύρω από τη διατροφή 
και αφιερώθηκε στην αναζήτηση και 
επιλογή των εκλεκτότερων πρώτων 
υλών μαγειρικής. 
 
Ο κ. Χρήστος Βογιάννου πριν από 
τρεις δεκαετίες ίδρυσε την εταιρία 
ΠΡΟΒΥΛ Α.Ε. «με αντικείμενο 
την παραγωγή και επεξεργασία 
εξαιρετικών υλικών και την ανάπτυξη 
μελετημένων και ισορροπημένων 
συνταγών για την επαγγελματική 
εστίαση, δημιουργώντας έτσι, τις 
προϋποθέσεις για να φτιαχτεί ένα 
καλομαγειρεμένο φαγητό». 
 
Το COOKatHOME, δημιούργημα της 
ΠΡΟΒΥΛ, εμπνέεται από τη σημασία 
που έχει το καλό φαγητό για τη 
ζωή των Ελλήνων. «Αποστολή του 
COOKatHOME είναι να διαδώσει τις 
γεύσεις και τη διατροφική αξία της 
ελληνικής κουζίνας, η οποία εκτός 
από γνώση και μεράκι απαιτεί σωστή 
προετοιμασία, μια καλή συνταγή κι 
ένα ντουλάπι γεμάτο με σπουδαία 
υλικά». 

Χρήστος Βογιάννου, Πρόεδρος και 
Διευθύνων σύμβουλος της PROVIL 
ΑΕ

Της Βένιας Αντωνίου

"COOKatHOME": 
Επανάσταση στις 
σάλτσες μαγειρέματος!

 
Έτσι, δημιουργήθηκε μια μοναδική σειρά από σάλτσες για μαγείρεμα και μείγματα 
για ζύμωμα μπιφτεκιών, σε εξαιρετικούς συνδυασμούς για να μαγειρεύετε καθημερινά 
στην κουζίνα σας,  υγιεινά και νόστιμα φαγητά στην κατσαρόλα ή στο φούρνο, χωρίς 
το άγχος του προγραμματισμού και τη φασαρία της προετοιμασίας. 
 
 

info 
 
Τα προϊόντα COOKatHOME είναι φτιαγμένα από φυσικά υλικά και δεν έχουν 
συντηρητικά. 
 
Όλες οι Σάλτσες Κατσαρόλας, οι Σάλτσες Φούρνου και τα Μείγματα για ζύμωμα 
αφράτων μπιφτεκιών COOKatHOME περιέχουν μόνο αγνά, πλούσια και φυσικά υλικά. 
 
Στη σειρά σαλτσών μαγειρέματος COOKatHOME θα βρείτε: 
• Μοσχαράκι Κατσαρόλας Κοκκινιστό 
• Κοτόπουλο Κατσαρόλας Λεμονάτο 
• Κοτόπουλο Κατσαρόλας Κοκκινιστό 
• Κοτόπουλο Φούρνου Λεμονάτο 
• Κοτόπουλο Φούρνου Μπάρμπεκιου 
• Κοτόπουλο Φούρνου Κάρυ 
 
Στη σειρά Μειγμάτων για μπιφτέκια COOK at HOME θα βρείτε: 
• Μείγμα για Αφράτα μπιφτέκια μοσχαρίσια 
• Μείγμα για Fitness Μπιφτέκια κοτόπουλου 
 

Τα προϊόντα COOK at HOME, είναι ήδη τοποθετημένα στα ράφια των μεγαλύτερων 
αλυσίδων Super market πανελλήνιας εμβέλειας και σε πολλά τοπικής κάλυψης στην 
επαρχία. 
 
Αναζητήστε τα! 
Μαγειρέψτε τα! 
Δοκιμάστε τα! 

 
Νέο Site: www.cookathome.gr

http://www.cookathome.gr
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Η Anytime της INTERAMERICAN 
συνεργάζεται με την Prosperty, 
την ψηφιακή εταιρία προώθη-
σης και διαχείρισης ακινήτων, 

προσφέροντας καινοτόμες 
λύσεις ασφάλισης κατοικίας. Η 

online πλατφόρμα της Prosperty 
επαναπροσδιορίζει τον τρόπο 

λειτουργίας της διαδικασίας ενοι-
κίασης ακινήτων με ψηφιακό και 
σύγχρονο τρόπο, κάνοντάς την 

εύκολη, γρήγορη, αποτελεσματι-
κή και διαφανή. 

Η αγοραπωλησία και η ενοικίαση 
ενός ακινήτου αποτελούν μια ση-
μαντική απόφαση, που συνήθως 
απαιτεί επένδυση προσωπικού 

χρόνου.  Στον σύγχρονο ψηφιακό 
κόσμο, όμως, αυτός ο παραδοσια-
κός τρόπος αναζήτησης ακινήτου 

δεν έχει πλέον θέση. 
 

Τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμ-
ματα προσφέρουν: 

 
❶ Ασφάλιση Κατοικίας: εξασφα-
λίζεται το κτήριο, το περιεχόμενο 

ή και τα δύο μαζί, με πλήθος 
καλύψεων για κάθε κίνδυνο 

 
❷ Νομική προστασία οικογε-

νειάρχη και εκμισθωτή 
 

❸ Απώλεια Μισθωμάτων

Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο τελικός του κορυφαίου εικονικού αγώνα, 
το Πρωτάθλημα eSports WRC 9 θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα και η Κω-
τσόβολος είναι υπερήφανος χορηγός του μεγάλου θεσμού. Το Acropolis 
Rally21 eSports presented by Kotsovolos θα δώσει το «σήμα εκκίνησης» 
του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, το απόγευμα της Τετάρτης 8 Σεπτεμβρίου 2021, 
στις ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του Ποδηλατοδρομίου στο ΟΑΚΑ. 
 
Από κάθε γωνιά του κόσμου, χιλιάδες λάτρεις του μηχανοκίνητου και ηλε-
κτρονικού αθλητισμού και gamers, συμμετέχουν στις ειδικές διαδρομές του 
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ, μέσω του ηλεκτρονικού παιχνιδιού WRC, 
διεκδικώντας το πρωτάθλημα. Οκτώ από τους διαγωνιζόμενους θα αποκτή-
σουν τη «χρυσή σκυτάλη» συμμετοχής με φυσική παρουσία στον μεγάλο 
τελικό που θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας. Το έπαθλο του μεγάλου 
νικητή είναι ένα Toyota GR Yaris, αλλά η εμπειρία και απόλαυση των εικονι-
κών αγώνων προσομοίωσης στις ειδικές διαδρομές του Ράλλυ των Θεών είναι 
η μεγαλύτερη ανταμοιβή, όχι μόνο για τους διαγωνιζόμενους, αλλά και για 
τους θεατές.

Η Anytime και η 
Prosperty 

συνεργάζονται 
στην ασφάλιση 

Κατοικίας

Χορηγία της Δίρφυς 
στον Οργανισμό 
«Διαβάζω για τους 
άλλους»
Η Δίρφυς γίνεται αρωγός του Οργανισμού «Διαβάζω για τους άλλους» σε 
μια δράση που δεν αποτελεί μόνο Ενέργεια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
αλλά αναδεικνύει τη σημασία του εθελοντισμού στη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου των συμπολιτών μας. 
 
Ο Οργανισμός «Διαβάζω για τους άλλους» που δραστηριοποιείται από το 
2015, έχει ως πρωταρχικό στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων στη γνώση και 
τη μάθηση και για αυτό έχει αναλάβει τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης 
των τυφλών μέσω της ηχογράφησης βιβλίων από εθελοντές αναγνώστες. 
Στο πλαίσιο της δράσης των ηχογραφήσεων για την παραγωγή ακουστικού 
υλικού για μη-βλέποντες, η εταιρία εμφιάλωσης νερού, Δίρφυς Α.Ε προσφέ-
ρει προϊόντα της, με σκοπό να παρέχονται στους εθελοντές που δανείζουν τη 
φωνή τους στην παραγωγή των ακουστικών βιβλίων. 
 
Με την ανάγνωση βιβλίων ο οργανισμός και οι εθελοντές του κρατούν 
συντροφιά σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σε ασθενείς σε νοσοκομεία, 
σε κέντρα φιλοξενίας παιδιών και σε άτομα με αναπηρίες κίνησης ή όρασης 
στον δικό τους χώρο.

food and beverage edition

Η Κωτσόβολος χορηγός του 
Ελληνικού και Παγκόσμιου τελικού 
eSports WRC 9

Press Room

https://www.kotsovolos.gr/
https://www.kotsovolos.gr/
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Cocktails powered by Tuborg

Γιάννης Πλατανίτης, 
Bartender

 
Green Bitter 
 

Υλικά 
1 κομμάτι αγγούρι 
1 πρέζα αλάτι 
20ml ζαχαρόνερο 
25ml λεμόνι 
30ml λικέρ θυμάρι(Εμπορίου) 
45ml Gin 
Tuborg Σόδα Πορτοκάλι - Κανέλα
 
Εκτέλεση 
Προσθέτουμε όλα τα υλικά στο σέικερ εκτός του τόνικ. Ανακινούμε 
για λίγα δευτερόλεπτα. 
Σουρώνουμε σε ένα ψηλό ποτήρι,προσθέτουμε πάγο και 
απογεμίζουμε με το Tuborg Σόδα Πορτοκάλι - Κανέλα. Γαρνίρουμε με 
μια ροδέλα αγγούρι. 
 
 

Milky Way

 
Υλικά 
20ml σιρόπι βανίλιας(Εμπορίου) 
25ml χυμό λεμόνι 
15ml γάλα 
15ml κρέμα γάλακτος 
15ml ασπράδι αυγού 
60ml gin 
Tuborg Tonic
 
Εκτέλεση 
Προσθέτουμε όλα τα υλικά στο σέικερ εκτός 
του τόνικ. Ανακινούμε για λίγα δευτερόλεπτα. 
Σουρώνουμε στο σέικερ μέσα αυτή την φορά 
χωρίς πάγο και ξαναχτυπάμε δυνατά για να 
δημιουργήσουμε παχύ αφρό. Σουρώνουμε 
σε ένα ψηλό ποτήρι, προσθέτουμε πάγο 
και απογεμίζουμε με το Tuborg Tonic μας. 
Γαρνίρουμε με  2 κομμάτια φράουλα. 
 
 

Pineapple Fizz
 
Υλικά 
25ml λεμόνι 
20ml Σιρόπι Βανίλιας(Εμπορίου) 
40ml φρέσκος χυμός ανανά 
40ml Τεκίλα 
Tuborg Soda 
 
Εκτέλεση 
Προσθέτουμε όλα τα υλικά στο σέικερ εκτός της σόδας. 
Ανακινούμε για λίγα δευτερόλεπτα. 
Σουρώνουμε σε ένα ψηλό ποτήρι, προσθέτουμε πάγο και 
απογεμίζουμε με την Tuborg Soda μας. Γαρνίρουμε με μια 
σφήνα ανανά. 
 
 

 & enjoy      
yourself
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Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Κοτόπουλου στις 
ΗΠΑ, οι τηγανητές φτερούγες κοτόπουλου δεν είναι 
κάτι νέο. Είναι μέρος της μαγειρικής του νότου εδώ 
και γενιές. Ωστόσο, η ιδέα για το μαγείρεμα των 
φτερούγων κοτόπουλου σε πικάντικη καυτή σάλτσα 
ήρθε πριν από περίπου 50 χρόνια. Το 1964, η Τερέζα 
Μπελίσιμο, προσπαθούσε να φτιάξει ένα βραδινό 
σνακ για τον γιο της και τους φίλους του στο Anchor 
Bar στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Μαγείρεψε 
μερικές φτερούγες κοτόπουλου σε καυτή σάλτσα οι 
οποίες έγιναν ανάρπαστες και τις έβαλε στο μενού 
από την επόμενη μέρα. Σερβίρονταν με σάλτσα μπλε 
τυριού και σέλινο. 
 
Και τα υπόλοιπα, όπως λένε, είναι ιστορία! 
Εστιατόρια σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες 
πρόσθεταν το συγκεκριμένο πιάτο στο μενού τους, 
διότι διαπίστωσαν ότι η πώληση των φτερούγων 
κοτόπουλου με πικάντικη σάλτσα αύξησε τις 
πωλήσεις μπύρας, καθιστώντας το win-win για όλους 
τους εμπλεκόμενους. 
 
Το 1990, ακόμη και τα McDonald's  εισήγαγαν 
καυτερές φτερούγες σε μερικά από τα καταστήματά 
τους. Το KFC ακολούθησε αμέσως μετά, όπως έκανε 
και η Dominos Pizza. 
 
Πολλά μέρη συνεχίζουν να αποκαλούν τις φτερούγες 
κοτόπουλου “Buffalo Wings” ως φόρο τιμής για 
την πόλη από την οποία ξεκίνησαν. Ο δήμαρχος του 
Μπάφαλο, στη Νέα Υόρκη ζήτησε την έναρξη της 
Chicken Wing Day το 1977, και ο εορτασμός έχει 
εξελιχθεί σε διεθνές γεγονός από τότε.

Ιστορία της Lasagna Day 
 
Όταν λέμε Lasagna αναφερόμαστε στα φαρδιά, επίπεδα, 
μακριά noodles που χρησιμοποιούνται συνήθως για να 
φτιάξουν το ομώνυμο, ευρέος γνωστό και πεντανόστιμο πιάτο. 
 
Ωστόσο, ο όρος για τα πολλά ζυμαρικά lasagna είναι lasagne, 
οπότε ίσως το πιάτο θα πρέπει πραγματικά να ονομάζεται 
lasagne! Όποια και αν είναι η ορθογραφία, αυτό το νόστιμο 
πιάτο δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ιταλία, με τα 
εύσημα να δίνονται στην πόλη της Νάπολης, γνωστή και ως 
Καμπανία. Εκεί βρέθηκε το βιβλίο Liber de Coquina, και μέσα 
σε αυτό η πρώτη συνταγή για lasagna που χρονολογείται από 
τον Μεσαίωνα. 
 
Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν στην πραγματικότητα δύο 
τύποι ζυμαρικών lasagna, αν και μόνο ένας είναι διαθέσιμος 
για εμπορική πώληση λόγω ορισμένων κανονισμών. Ωστόσο, 
ήταν συνηθισμένο στη Βόρεια Ιταλία να παράγουν lasagna από 
αλεύρι και αυγά, παρά τα πιο κοινά lasagna σκληρού σίτου. 
 
Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι η ιστορία των ζυμαρικών lasagna 
πηγαίνει πιο πίσω από αυτό. Υπήρχε ένα πιάτο στην Αρχαία 
Ρώμη που ήταν πολύ παρόμοιο και ονομάζονταν a lasanum, και 
μπορεί να πηγαίνει ακόμα πιο πίσω στην Αρχαία Ελλάδα!

Lasagna Day National Chicken 
Wing Day
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Από την Ελίνα 
Δημητριάδου, 
Διατροφολόγο

Πρωινό στις διακοπές

κατάλληλα σνακ για την παραλία. Για αυτό τον λόγο πρέπει 
να έχουμε περισσότερη πρωτεΐνη στο πρωινό μας γεύμα, 
δηλαδή αντί για ψωμί με μέλι επιλέγουμε γιαούρτι με 
μέλι ή ψωμί με αβγό και αντί για κρουασάν με πραλίνα 
επιλέγουμε κρουασάν με τυρί. Βλέπουμε τι μας αρέσει και 
φτιάχνουμε ωραίους συνδυασμούς.
 
Αυξάνουμε τις φυτικές ίνες, που προκαλούν μεγαλύτερο 
κορεσμό. Αντί λοιπόν για φυσικό χυμό, προτιμάμε 
ολόκληρο το φρούτο και αντί για μέλι στο γιαούρτι, 
βάζουμε κάποιο αποξηραμένο φρούτο. Μην ξεχνάμε ότι 
τα αποξηραμένα δαμάσκηνα είναι πολύ βοηθητικά στη 
πρόληψη και την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας που 
συχνά έχουμε όταν αλλάζουμε περιβάλλον. 
 
Αν λοιπόν προσέξουμε το πρωινό μας στις διακοπές, είναι 
πολλά τα οφέλη : 
 
❶ Δεν θα στερηθούμε 
❷ Θα νιώσουμε πιο ελαφρύ το στομάχι μας στη παραλία 
❸ Δεν θα πεινάσουμε άμεσα 
❹ Θα έχουμε ένα ισορροπημένο θερμιδικά πρωινό που 
θα μας αφήσει να είμαστε λίγο πιο χαλαροί στα επόμενα 
γεύματα. 

 
Ας συνδυάσουμε λοιπόν την απόλαυση 
με την ισορροπία και…ΚΑΛΕΣ ΜΑΣ 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
 
  
 
 

Ας συζητήσουμε λίγο για ένα πολύ σημαντικό θέμα των 
διακοπών που αφορά το τι να επιλέξουμε ως πρωϊνό σε ένα 
ξενοδοχείο, ειδικά όταν πρόκειται για ελεύθερο μπουφέ και οι 
διακοπές μας πρόκειται να κρατήσουν αρκετές μέρες. 
 
Πάμε να δούμε γιατί εστιάζουμε τόσο πολύ στο πρωινό. Πολύ 
απλά γιατί ένα πρωινό ξενοδοχείου μπορεί πανεύκολα να 
φτάσει ή και να ξεπεράσει τις 1000 θερμίδες. 
 
Πάμε να δούμε πως θα κάνουμε τη καλύτερη για μας επιλογή 
από έναν μπουφέ γεμάτο επιλογές όπως γάλα, γιαούρτι, 
ψωμάκια, τυριά, αλλαντικά, κρουασάν, σπιτικές πίτες, 
πραλίνα φουντουκιού, μαρμελάδες , χυμούς… Και να μην 
πεινάς, σου ανοίγει η όρεξη! 
 
Πώς να προσέξουμε; 
 
Τρώμε μέχρι το σημείο που χορταίνουμε. Σταματάμε όταν 
νιώσουμε ότι τρώμε διεκπαιρεωτικά, μόνο και μόνο για να 
τελειώσουμε αυτά που αρχικά βάλαμε από λαιμαργία στο 
πιάτο.
 
Προσοχή στη μέθοδο του πιάτου. Αποφεύγουμε τα πρωινά 
που περιέχουν μόνο υδατάνθρακες π.χ ψωμί με μέλι + 
φυσικό χυμό ή κρουασάν με μαρμελάδα. Ένα τέτοιο πρωινό 
θα μας δώσει εκείνη τη στιγμή πάρα πολλές θερμίδες από 
υδατάνθρακες, όμως το στομάχι μας θα αδειάσει αρκετά 
γρήγορα και θα ξανά νιώσουμε πείνα στην παραλία με 
αποτέλεσμα να καταφύγουμε σε ένα δεύτερο γεύμα με 
αρκετές θερμίδες, ειδικά αν δεν έχουμε εφοδιαστεί με τα 

to your
best self
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Η ελληνική εταιρία Ταrget Phαrmα με τις 
δερμοκαλλυντικές σειρές της Hydrovit & 
Biotrin για πρόσωπο, σώμα και 
μαλλιά καθώς και με το συμπλήρωμα 
διατροφής για την ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού VITAFRESH, αποτελεί 
σίγουρη επιλογή για όσους θέλουν να 
περιποιηθούν και να φροντίσουν την 
επιδερμίδα τους και τον οργανισμό τους 
εξειδικευμένα και με ασφάλεια. Η Ταrget 
Phαrmα κατέχει υψηλή θέση στη συνείδηση 
των επαγγελματιών υγείας, κυρίως για την 
εμπειρία της στη Δερματολογία, στη Φροντίδα 
της Υγείας της Γυναίκας καθώς και στη 
Βρεφική και Παιδική Περιποίηση. 
 
Η κα Δρόλια, Marketing Manager της 
Ταrget Phαrmα δήλωσε στο Say Yes …to 
the Press ότι «η Ταrget Phαrmα με τα τρία 
brands της παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις με 
εξειδικευμένα προϊόντα επιστημονικής 
φροντίδας για όλη την οικογένεια». Όλα τα 
προϊόντα είναι δερματολογικά ελεγμένα και 
διατίθενται μόνο στα φαρμακεία. Τα προϊόντα 
της Ταrget Phαrmα συστήνονται από 
Δερματολόγους, Γυναικολόγους και 
Παιδίατρους. 
 
Η σειρά Hydrovit της Ταrget Phαrmα 
αποτελείται από καλλυντικά σχεδιασμένα να 
αντιμετωπίσουν ακόμα και τις πιο δύσκολες 
ανάγκες της βρεφικής, παιδικής, γυναικείας 
και ανδρικής επιδερμίδας. Καλύπτουν όλο 
το φάσμα φροντίδας και περιποίησης του 
δέρματος για το πρόσωπο και το σώμα: 
καθαρισμό, ενυδάτωση, ακμή και λιπαρότητα, 
αντιγήρανση και αντιρυτιδική περιποίηση, 
αντηλιακή προστασία, εξειδικευμένη 
φροντίδα ευαίσθητης, ατοπικής και ξηρής 
επιδερμίδας. 
 
Η σειρά Βiotrin της Ταrget Phαrmα 
περιλαμβάνει προϊόντα περιποίησης για τα 
μαλλιά και το σώμα, κατάλληλα για όλη 
την οικογένεια. Ειδικότερα, στη σειρά 
θα βρείτε σαμπουάν κατά της πιτυρίδας, 
σαμπουάν κατά της τριχόπτωσης,
τριχοτονωτικά με φυτικά εκχυλίσματα, υγρό 
καθαρισμού για τα μαλλιά και το σώμα 
που ανακουφίζει από προβλήματα όπως οι 

υπερκερατωσικές διαταραχές και η 
σμηγματορροϊκή δερματίτιδα. Επίσης, 
ολοκληρωμένο συμπλήρωμα διατροφής με 
Βιταμίνες, Αμινοξέα και Ιχνοστοιχεία για υγιή 
μαλλιά, νύχια και δέρμα. Τέλος, ενυδατικό, 
σκληρυντικό και προστατευτικό γαλάκτωμα 
καθημερινής φροντίδας για τα εύθραυστα νύχια 
που συμβάλλει στο σχηματισμό κερατίνης. 
 
Ένα νέο και αποτελεσματικό προϊόν είναι 
το σιρόπι VITAFRESH, με φυσική γεύση. 
Ενδείκνυται για την ανακούφιση του ερεθισμένου 
λαιμού και την ενίσχυση της 
φυσικής άμυνας του οργανισμού. Ιδανικό για την 
τόνωση του οργανισμού κατά τη διάρκεια αλλά 
και μετά από περιόδους έντονης κόπωσης. 

Ταrget Phαrmα: Επιστημονική φροντίδα με εξειδικευμένα 
προϊόντα για όλη την οικογένεια

& be

our guest

 
Info 
Όλα τα προϊόντα της Ταrget Phαrmα 
είναι δερματολογικά ελεγμένα 
και δεν περιέχουν parabens και 
χρωστικές. 
Διατίθενται μόνο σε φαρμακεία.
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Lipstick day σήμερα, 29 
Ιουλίου και θα κάνουμε 
ένα ταξίδι στην ιστορία 
του κραγιόν! 
 
Αφετηρία μας η Αίγυπτος όπου 
συναντάμε την Κλεοπάτρα, που 
χρησιμοποιούσε ένα μίγμα από 
χέννα και καρμίνιο για να βάψει 
τα χείλη της. Για να πετύχει πιο 
έντονο χρώμα συνέθλιβε έντομα, 
μυρμήγκια και σκαθάρια, ενώ 
χρησιμοποιούσε και λουλούδια, 
κόκκινη ώχρα και μελισσοκέρι. 
 
Στην αρχαία Αίγυπτο το κραγιόν 
δεν ήταν μόνο γυναικεία 
υπόθεση. Οι Αιγύπτιοι συνήθιζαν 
να βάφουν τα χείλη τους. Η 
βασική τους διαφορά ήταν πως 
οι γυναίκες δεν αποχωρίζονταν 
το κραγιόν τους ούτε στον… άλλο 
κόσμο. Ενταφιάζονταν μαζί και 
δύο δοχεία που περιείχαν κόκκινο 
κραγιόν. 
 
Πηγαίνοντας στην αρχαία 
Ελλάδα και τη Ρώμη βλέπουμε 
πως το κραγιόν εκεί είχε ως 

συστατικά του το βερμίλιο και 
διάφορες φυτικές ουσίες. Συχνά 
προσέθεταν για παράδειγμα 
φύκια ή μούρα για πιο έντονο 
χρώμα. 
 
Γύρω στο 1770 το Βρετανικό 
Κοινοβούλιο πέρασε έναν νόμο, 
σύμφωνα  με τον οποίο οι 
γυναίκες που... αποπλανούσαν 
τους άντρες σε γάμο με το 
μακιγιάζ θα μπορούσαν να 
κατηγορηθούν για μαγεία! 
 
Φτάνοντας στη Βικτωριανή 
Εποχή (1837 -1901) τα τρία 
συστατικά του κραγιόν ήταν: 
χρωστική πούδρα, χοιρινό λίπος 
και βούτυρο. Μετά το 1860 όπου 
άρθηκαν οι απαγορεύσεις για το 
μακιγιάζ, το κραγιόν άρχισε να 
γίνεται σύμβολο θηλυκότητας 
αλλά και χειραφέτησης. 
 
About lipstick 
 
Η Maurice Levy και Scovil 
Manufacturing Company στο 
Waterbury δημιούργησαν τα 
πρώτα σύγχρονα κραγιόν σε 
μεταλλικές θήκες το 1915, κατά 

Της Βένιας Αντωνίου

τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου. 
 
Στο τέλος του 19ου αιώνα έγιναν 
προσθήκες ελαίων, κεριών και 
πετρελαίου με σκοπό να αυξηθεί η 
διάρκεια του κραγιόν, η γκάμα των 
αποχρώσεων  και η ενυδάτωση που 
προσφέρουν. 
 
Το 1912 χιλιάδες σουφραζέτες 
ξεχύθηκαν στους δρόμους της 
Νέας Υόρκης διαδηλώνοντας για 
τα δικαιώματα των γυναικών. 
Περνώντας μπροστά από το beauty 
salon της Ελίζαμπεθ Άρντεν, που 
ήταν υποστηρίκτρια των γυναικείων 
δικαιωμάτων, η ίδια διένειμε στις 
διαδηλώτριες χιλιάδες κόκκινα κραγιόν. 
 
Η Μέριλιν Μονρόε ταυτίστηκε με το 
κόκκινο κραγιόν όσο καμία άλλη και 
συνέβαλε καθοριστικά στο να γίνει 
σύμβολο θηλυκότητας. 
 
WOW! 
To αρχαιότερο κραγιόν 
βρέθηκε στην πόλη 
Sumerian του Ιράκ πριν 
από 5.000 χρόνια!

Μy lips don’t lie!

Της Βένιας Αντωνίου
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Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για 
το ελληνικό επιχειρείν έρχεται στο 
άκουσμα της είδησης ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έδωσε το “πράσινο φως” σε 
ελληνικό πρόγραμμα ύψους 130 εκατ. 
ευρώ που αφορά στη στήριξη των πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων, οι 
οποίες επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό 
από την έξαρση του κορονοϊού καθώς 
επίσης και από τα περιοριστικά μέτρα 
που αναγκάστηκε να εφαρμόσει η 
ελληνική κυβέρνηση για να περιορίσει 
τη διασπορά του ιού. Το πρόγραμμα 
εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού 
πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. 
 
Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω  μέτρο 
απευθύνεται σε εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους 
τομείς (εκτός του χρηματοπιστωτικού 
τομέα και της πρωτογενούς 
γεωργικής παραγωγής), των οποίων 
οι επιχειρηματικές δραστηριότητες 
διαταράχθηκαν τον Απρίλιο του 2021 
λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, η 

Της Μαρίας Ακριβού

«Ζεστό χρήμα» για τη στήριξη των 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων 
επιχορηγήσεων και θα αποτελείται 
από ένα σταθερό ποσό ύψους από 
500 ευρώ έως 4.000 ευρώ, ανάλογα 
με τον αριθμό των εργαζομένων και την 
περιφέρεια εγκατάστασης. 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό 
μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. 
Ειδικότερα, η ενίσχυση: 
 
Δεν θα υπερβαίνει τα 270.000 ευρώ 
ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στον τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας και το 1,8 εκατ. ευρώ 
ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται σε 
όλους τους άλλους τομείς 
Θα χορηγηθεί το αργότερο ως τις 31 
Δεκεμβρίου 2021. 
 
Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο 
και αναλογικό για την άρση σοβαρής 
διαταραχής της οικονομίας κράτους 
μέλους. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία της ΓΣΕΒΕΕ, μια 
στις δύο ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 
μία ληξιπρόθεσμη οφειλή, ενώ 1 
στις 5 επιχειρήσεις έχουν πολλαπλές 
ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πιθανές 
επενδύσεις αξιοποιήθηκαν για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
πανδημίας και 1 στις 4 επιχειρήσεις έχει 
μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα, γεγονός 
που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
διεύρυνσης των μέτρων στήριξης. 
 
Αξιοσημείωτη είναι δε η ελλιπής 
πρόσβαση στα υφιστάμενα 
χρηματοδοτικά εργαλεία. Κρατήστε 
ότι μόλις το 4% έχει πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση στις συστημικές 
τράπεζες, δηλαδή μόλις 30.000 από 
τις 830.000 επιχειρήσεις! Το 85% των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν 
χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια και 
δυστυχώς το Ταμείο Ανάκαμψης δεν 
περιλαμβάνει επαρκώς τη στήριξη της 
ψηφιακής προσαρμογής.
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Είναι μεγαλειώδης, επιβλητική 
και προκαλεί δέος. Η τίγρη είναι 
αναπόσπαστο μέρος της άγριας 
ζωής. Σήμερα, 29 Ιουλίου, είναι η 
μέρα της!  Γι’αυτό και θα μάθουμε 
περισσότερα πράγματα για το 
εντυπωσιακό και μυστηριώδες 
χερσαίο σαρκοφάγο ζώο. 
 
Τίγρη, η μοναχική 
 
Προτιμά να ζει μόνη της και να 
κηνυγάει τα θηράματά της σε περιοχή 
που θεωρεί δική της. Η τίγρη στήνει 
καρτέρι, επιδιώκοντας να αιφνιδιάσει 
τη λεία της. Από τις αισθήσεις της, 
χρησιμοποιεί κυρίως την όραση και 
την ακοή προκειμένου να εντοπίσει 
το θήραμά της. 
 
Αντίθετα με τα περισσότερα 
αιλουροειδή, η τίγρη είναι δεινή 
κολυμβήτρια. Έχει τη δυνατότητα 
να κολυμπήσει πολλά χιλιόμετρα, 
προκειμένου να διασχίσει λίμνες και 
ποτάμια. Επίσης, κάτι που πολλοί 

δεν ξέρουν είναι ότι η τίγρη αντέχει 
αρκετές μέρες χωρίς φαγητό. Όταν 
καταφέρει να βρει το θήραμά της, 
όμως, είναι ικανή καταναλώσει ακόμα 
και 40 κιλά κρέας! 
 
Υπό απειλή 
 
Ένα πολύ μεγάλο μέρος των βιότοπων 
όπου υπήρχαν τίγρεις δυστυχώς έχει 
χαθεί. Αυτό, σε συνδυασμό με τη 
λαθροθηρία, το παράνομο εμπόριο 
και τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής καθιστά την τίγρη είδος υπό 
απειλή. 
 
Γνωρίζατε ότι… 
 
Η τίγρη πωλείται έως και 70.000 
δολάρια στο παράνομο εμπόριο 
άγριας ζωής. Υπάρχει μεγάλο 
ενδιαφέρον για το δέρμα της, 
αλλά και για μέρη του σώματός 
της που χρησιμοποιούνται στην 
παραδοσιακή ασιατική ιατρική επειδή 
πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν 

πως έχουν «μαγικές» ιδιότητες. Να 
επισημανθεί ότι η χρήση τους πλέον 
έχει αποκηρυχθεί επίσημα από τον 
Παγκόσμιο Σύλλογο Κινεζικής Ιατρικής. 
 
Wow 
Οι τίγρεις δεν έχουν λωρίδες μόνο στη 
γούνα τους αλλά και στο δέρμα τους! 

 
info 
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Τίγρης 
καθιερώθηκε το 2010, με απόφαση 
της Συνάντησης Κορυφής για την 
Τίγρη που συνήλθε στην Αγία 
Πετρούπολη, υπό την αιγίδα του 
τότε πρωθυπουργού της Ρωσίας, 
Βλαντιμίρ Πούτιν. Σκοπός της 
Παγκόσμιας Ημέρας Τίγρης, που 
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 
Ιουλίου, είναι η προώθηση ενός 
παγκόσμιου συστήματος για την 
προστασία της τίγρης, που απειλείται 
με αφανισμό.

Της Βένιας Αντωνίου

Global Tiger Day
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Από την Βασιλική Τσίντζιρα
Ψυχολογική Αστρολογία

ΚΡΙΟΣ 
Τη νέα εβδομάδα γίνεσαι πιο κινητικός 
επαγγελματικά, προσπαθώντας να 
αλλάξεις κάποιες δύσκολες καταστάσεις. 
Σε προσωπικό επίπεδο κάνεις τις 
απαραίτητες εκκαθαρίσεις. 
 
ΤΑΥΡΟΣ 
Σε απασχολούν οι επαγγελματικές σου 
εκκρεμότητες. Φρόντισε να είσαι όσο πιο 
ξεκάθαρος γίνεται. Τα προβλήματα στη 
σχέση σου χρειάζονται διευθέτηση. 
 
ΔΙΔΥΜΟΙ 
Με το σπίτι σου ασχολείσαι τη νέα 
εβδομάδα κάνοντας κάποιες αλλαγές 
που ήθελες εδώ και καιρό. Σε προσωπικό 
επίπεδο θα χρειαστεί να κάνεις κάποιες 
συζητήσεις που αναβάλλεις πολύ καιρό 
τώρα. 
 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Τα οικονομικά εξακολουθούν να 
σε απασχολούν και να γίνονται 
πονοκέφαλος. Η αλήθεια είναι ότι θα 
πρέπει να ασχοληθείς με περισσότερη 
υπευθυνότητα στα έξοδά σου. 
 
ΛΕΩΝ 
Μπαίνεις σε συζητήσεις τη νέα βδομάδα, 
προσπαθώντας να πεις πράγματα που 
σε απασχολούν εδώ και καιρό στα 
προσωπικά σου. Η ειλικρίνεια μόνο καλά 
αποτελέσματα μπορεί να φέρει. 
 
ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Ανοιχτά μέτωπα έχεις στα επαγγελματικά 
σου και αυτό θα πρέπει να το χειριστείς 
κατάλληλα, για να μην έχεις εκπλήξεις 
στο μέλλον. Πρόσεξε την υγεία και τη 
διατροφή σου. 
 
ΖΥΓΟΣ 
 
Με την είσοδο του Δία στον Υδροχόο, 
ανάδρομος αυτή τη φορά, αναθεωρείς 

σχέσεις και συνεργασίες. Η επιστροφή 
ενός προσώπου από το παρελθόν θα σε 
βάλει σε σκέψεις. 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
Επανέρχονται θέματα που έχουν 
να κάνουν με το σπίτι σου και σε 
απασχολούσαν το προηγούμενο 
διάστημα. Αποφάσεις που είχες πάρει 
παλιότερα φαίνεται ότι δεν λειτουργούν 
όπως θέλεις, οπότε προχωράς σε 
αναθεωρήσεις. 
 
ΤΟΞΟΤΗΣ 
Έχεις τάσεις φυγής τη νέα εβδομάδα 
και αυτό είναι σίγουρα κάτι που θα 
σου κάνει καλό. Αν συνδυάσεις κιόλας 
δουλειά και διακοπές θα δεις ότι όλα θα 
αρχίσουν να μπαίνουν στη θέση τους 
σιγά σιγά... 
 
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Μια απόδραση με το άλλο σου μισό 
είναι μια υπέροχη προοπτική για να 
ανανεωθείτε και να εστιάσετε στη σχέση 
σας. Μην το αμελήσεις γιατί τελευταία 
υπάρχουν παράπονα.. 
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Οι συζητήσεις πολλές τη νέα εβδομάδα 
και όσο και να σε αγχώνει αυτό, είναι 
κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό. 
Θα δεις ότι με εποικοδομητικό διάλογο 
όλα θα βρουν το δρόμο τους. 
 
ΙΧΘΥΕΣ 
Τα επαγγελματικά στο προσκήνιο πάλι 
και εσύ βρίσκεσαι σε δίλημμα, γιατί 
οι απαιτήσεις είναι πολλές αλλά και 
η ανάγκη σου για ξεκούραση ακόμα 
περισσότερη. Συζήτησε με ανθρώπους 
που ξέρεις ότι θα σε καταλάβουν και, 
γιατί όχι, να σε βοηθήσουν.
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Ο διεθνούς φήμης κουαρτέτο εγχόρδων από τη Βιέννη, 
“Auner Quartet” έρχεται στη χώρα μας, καλεσμένο 
του Φεστιβάλ Δωδώνης. Την Πέμπτη 29 Ιουλίου τα 
μέλη του θα βρεθούν στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, 
παρουσιάζοντας έργα των Νίκου Σκαλκώτα, Κωνσταντίας 
Γουρζή, Franz Schubert και Ludwig van Beethoven. 
Το “Auner Quartet” αποτελείται από τους: Daniel Auner 
(βιολί), Barbara de Menezes Galante Auner (βιολί), Nikita 
Gerkusov (βιόλα) και Konstantin Zelenin (βιολοντσέλο). 
 
Τιμώμενη προσκεκλημένη της μεγάλης αυτής βραδιά, 
η κυρία Κωνσταντία Γουρζή, μαέστρος, συνθέτης και 
καθηγήτρια μουσικής και χορωδίας στο Πανεπιστήμιο 
Μουσικής και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Μονάχου, η 
οποία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει παγκοσμίως.

Το βιενέζικο Κουαρτέτο 
Εγχόρδων “Auner Quartett” 

έρχεται στο Φεστιβάλ 
Δωδώνης

Η εμβληματική κωμωδία «Δεν πληρώνω – Δεν πληρώνω» 
(1974) του Ιταλού Ντάριο Φο (1926-2016), ενός από τους 
σημαντικότερους θεατρικούς συγγραφείς του παγκόσμιας 
δραματουργίας ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 
1997, παρουσιάζεται από τον Οκτώβριο του 2021 στο Γυάλινο 
Μουσικό Θέατρο. 
 
Ένας θίασος εξαιρετικών πρωταγωνιστών με τους Τόνυ 
Δημητρίου Μπέσυ Μάλφα, Βασίλη Ρίσβα, Θοδωρή 
Ρωμανίδη, Γιώργο Σουξέ, Κατερίνα Τσάβαλου, θα 
παρουσιάσει με φρέσκια ματιά, κέφι κι άφθονο γέλιο, ένα από 
τα πιο επιτυχημένα και πολυπαιγμένα έργα του παγκόσμιου 
ρεπερτορίου υπό τη σκηνοθετική υπογραφή του Δημήτρη 
Μυλωνά. Μαζί τους συμμετέχουν οι: Ριχάρδος Αρώνης, 
Ανδρέας Βατζώλης, Πάνος Παναγιωτόπουλος. 
 
Tο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο μέχρι νεοτέρας θα λειτουργήσει 
αμιγώς ως χώρος υποδοχής πολιτών που έχουν εμβολιαστεί 
πλήρως και με τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά του Covid 19 ; 
ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου. 
 
Κατά την είσοδο των θεατών στο χώρο θα γίνεται έλεγχος των 
απαραίτητων πιστοποιητικών, όπως αυτός θα οριστεί από την 
κυβέρνηση.

"Δεν πληρώνω - Δεν πληρώνω" στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Με τους «Ιππείς» του Αριστοφάνη, τη μεγάλη 
καλοκαιρινή παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, σε 
σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, συνεχίζει το 
πρόγραμμά του το 5ο Φεστιβάλ Δωδώνης. 
«Για πέμπτη χρονιά έχουμε την τιμή να συνεχίζουμε 
τη συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο», σημειώνει ο 
Δήμαρχος Δωδώνης κύριος Χρήστος Ντακαλέτσης. 
Πρόκειται για μια σύμπραξη με στόχο, όπως τονίζει 
και ο ίδιος: «την παρουσίαση ποιοτικού πολιτιστικού 
προϊόντος, ώστε σε συνδυασμό με τις στέρεες βάσεις που 
θέτουμε διαρκώς, ο θεσμός του Φεστιβάλ Δωδώνης να 
αποκτήσει την αίγλη του ιστορικού παρελθόντος».

Το Φεστιβάλ Δωδώνης 
συνεχίζεται με τους «Ιππείς»

Agenda
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Πρόσκληση σε ένα μοναδικό σεργιάνι σε όλα τα βιβλία 
του Γιάννη Καλπούζου που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ, στην Κιβωτό (Διάσελλο, 17ο χιλιόμετρο της 
Εθνικής Οδού Άρτας-Τρικάλων). 

Για το έργο του θα μιλήσει η φιλόλογος Ροδούλα 
Χατζηστεφανίδου, θα τοποθετηθεί και θα διαβάσει 
αποσπάσματα ο συγγραφέας, ενώ ενδιάμεσα θα 
ερμηνεύονται τραγούδια από το μουσικό συγκρότημα 
«Λαλητάδες». 

Η διάθεση των βιβλίων θα γίνει από το Βιβλιοπωλείο 
ΚΙΜΩΛΙΑ. 

Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Κυριακή 
01/08/2021 στις 20:30 μμ. 
 
Ο Σύλλογος Βουλγαρελιωτών Αττικής και οι Εκδόσεις 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου 
μυθιστορήματος του Γιάννη Καλπούζου με τίτλο ΡΑΓΙΑΣ. 
ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ 1821, στην Πλατεία (έξω από 
Βακούφικο, Βουργαρέλι Άρτας). 
Για τον συγγραφέα και το έργο του θα μιλήσει η Πρόεδρος 
του Συλλόγου Λουκία Αντωνίου, φιλόλογος. 
 
Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει 
αντίτυπα, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 
Παρασκευή 06/08/2021 και ώρα 20:30 μμ. 
 
Η Ελένη Γεωργοστάθη στο Λεωνίδιο 
Αρκαδίας 
Οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ και ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου σας προσκαλούν 
στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου της Ελένης 
Γεωργοστάθη, στον αύλειο χώρο του Πύργου Τσικαλιώτη, στο 
Λεωνίδιο Άρκαδίας. 
 
Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει 
αντίτυπα, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 
Παρασκευή 06/08/2021, 19:30 μμ. 
 
 

Συναντήσεις με αγαπημένους συγγραφείς των Εκδόσεων 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Food for thought

Η «ντόλτσε βίτα», όπως τη βλέπει και την κρίνει ένα αυτοδημιούργητο κορίτσι. 
Η νουβέλα του Τσέζαρε Παβέζε πρωτοπαρουσιάστηκε στο ελληνικό αναγνωστικό 
κοινό το 1969 από τις εκδόσεις Κέδρος στη μετάφραση του Στρατή Τσίρκα, η οποία 
παραδίδεται και στους σημερινούς αναγνώστες. 
Στις Κοπέλες μόνες βασίστηκε η ταινία του Μικελάντζελο Αντονιόνι Le amiche (στα 
ελληνικά: Οι φίλες ή Οι τέσσαρες ερωμένες).

"Κοπέλες μόνες": Μια νουβέλα του Τσέζαρε 
Παβέζε, από τις εκδόσεις Κέδρος

Agenda



quote of the day
I wanna travel the world with you 
go to every country, every city, 
take pictures and be happy.
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29 Ιουλίου 
›Παγκόσμια Ημέρα 
Τίγρης 
›National Lipstick Day 
›National Lasagna Day 
›National Chili Dog Day 
›National Chicken Wing 
Day 
›Rain Day

tip of the day

 
Σήμερα 
γιορτάζουν! 

Θεόδοτος, Θεοδότης, 

Θεοδότη 

Καλλίνικος, 

Καλλινίκης
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