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TÜV AUSTRIA HELLAS
ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 

ΤΑ WATER SPORTS ΚΑΙ 
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ!



https://tuvaustriahellas.gr/


Good morning SayYessers! 
 
Κάρμα φίλοι μου... Οι δυνατοί άνθρωποι κάνουν ένα βήμα πίσω και το αφήνουν 
χώρο να δράσει... 
 
Η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες που περιμένουν να τις αξιοποιήσεις για το καλό το δικό 
σου και όχι για το κακό των άλλων... Κανένας δεν είναι ικανότερος από σένα. Σκοπός 
είναι να προσπαθείς να γίνεσαι εσύ η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, χωρίς να 
παθαίνεις εμμονή με την καταστροφή του άλλου. Γιατί η κατάρα είναι γαϊδάρα και 
γυρνάει στον αφέντη της... 
 
Είναι πολύ πιο ικανοποιητικό να βλέπεις το κάρμα να αναλαμβάνει τα ηνία. 
Οι άνθρωποι που συνηθίζουν να αδικούν τους άλλους και να τους βλάπτουν επειδή 
είναι σε θέση ισχύος, θα λάβουν το ίδιο αργά ή γρήγορα. Όταν το κάρμα χτυπά δεν 
χάνει ποτέ και χτυπά τόσο δυνατά σαν να είναι μαζεμένες όλες οι αδικίες που έκανε 
αυτό το άτομο. Το να βέπετε κάποιον να αυτοκαταστρέφεται είναι μακράν πολύ 
πιο ικανοποιητικό από το να παίρνετε εκδίκηση προσωπικά. Είναι προτιμότερο να 
βλέπεις κάποιον να παίρνει αυτό που του αξίζει από το σύμπαν και εσύ να έχεις τη 
συνείδηση σου καθαρή. 
 
Κρατήστε τον εαυτό σας ασφαλή και την καρδιά και το μυαλό σας σε ησυχία 
αφήνοντας το κάρμα να πάρει εκδίκηση για εσάς. Οι δυνατοί και ισχυροί άνθρωποι 
γνωρίζουν την αξία και την σημασία του να κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια. 

Editorial
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Οι έξυπνοι άνθρωποι ξέρουν ότι δεν μπορούν να πολεμήσουν όλον τον κόσμο ταυτόχρονα. Είναι σημαντικό να 
θυμάστε ότι στο τέλος της ημέρας το να αναλαμβάνετε πολλές μάχες ταυτόχρονα δεν οδηγεί πουθενά. Η επιθυμία για 
εκδίκηση συχνά μετατρέπεται σε κακία. Αυτές οι κακίες δεν αξίζουν την ψυχική μας ενέργεια. Η ενέργεια μας είναι 
καλύτερο να ξοδεύεται με στόχο το μέλλον και όχι στις αδικίες του παρελθόντος. 
 
Η προσωπική σας επιτυχία, ευτυχία και ηρεμία είναι ο πραγματικός σας θησαυρός και αυτοί που σας αδίκησαν στο 
παρελθόν θα ζηλεύουν αυτά που καταφέρνετε καθώς λόγω της ανικανότητας τους δεν μπορούν να έχουν μερίδιο σε 
αυτά. 
 
Ευχαριστώ όλους εσάς συνεργάτες, συναδέλφους, διαφημιζόμενους και φίλους πλέον,  που παρόλα τα "εμπόδια" που 
τυχόν αντιμετωπίσατε μας δείξατε εμπράκτως την υποστήριξη σας, όπως και όποτε, μπορέσατε και μας κρατήσατε 
"ζωντανούς"  στο δύσκολο ξεκίνημα μας. Αυτά τα "εμπόδια" εν αγνοία τους, μόνο καλό μας έκαναν γιατί δυνάμωσαν 
τις σχέσεις μας και τις έκαναν ακόμα πιο ανθεκτικές στο χρόνο και ουσιαστικές. 
 
Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που αγαπήσατε τόσο πολύ το Say Yes ...to the Press και μας το δείχνετε καθημερινά 
μέσα από emails, social posts, τηλεφωνικά και με όλους τους τρόπους που έχουμε βρει να επικοινωνούμε. 9.725 
subscribers σε λιγότερο από 3 μήνες και συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερο κέφι, με ακόμα δημιουργικότερες ιδέες 
και με γνώμονα πάντα τα ειλικρινή συναισθήματα και την αλήθεια που βγάζουμε σε κάθε προσπάθεια που κάνουμε. 
 
Ο σκοπός είναι να ξεκινάς τη μέρα σου θετικά και αν έστω και ένας από εσάς διαβάζοντας κάποιο τεύχος μας, ένιωσε 
καλύτερα τότε αγαπημένοι μου, τα καταφέραμε! 
 

Summer Tip
Αυτό που η κάμπια ονομάζει τέλος του 
κόσμου, η ζωή το λέει πεταλούδα. Λάο Τσε 
 
Sky is the limit and we are all butterflies... 

Καλό Καλοκαίρι!

Κλαίρη Στυλιαρά 
Chief of SayYessers
claire@sayyescomm.gr

mailto:claire%40sayyescomm.gr?subject=
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Το ιδιωτικό πρωτόκολλο Water Sports Certified 
Quality αναπτύχθηκε από την TÜV AUSTRIA HELLAS, 
σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό 
“Safe Water Sports” με στόχο την αναβάθμιση και τη 
διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών water sports σε 
υψηλά επίπεδα και της πρόληψης ατυχημάτων κατά την 
παροχή τους στις θάλασσές μας. Παράλληλα μέσα από 
τη διεθνή προβολή της συνέπειας και οργάνωσης των 
πιστοποιημένων υπηρεσιών Θαλάσσιων Sports, συνεισφέρει 
σημαντικά στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου της 
χώρας. 
 
Αποτελεί καινοτόμο πιστοποίηση για τα θαλάσσια σπορ 
(μηχανοκίνητα και μη μηχανοκίνητα) σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο με άμεσα οφέλη για τους μικρούς και μεγάλους 
χρήστες και λάτρεις των water sports και ως εκ τούτου για 
κάθε Water Sports Centre. 
 
Κεντρικοί άξονες του πρωτοκόλλου είναι: 
 
• Η δημιουργία και η εφαρμογή ενός ισχυρού 
μηχανισμού που αφορά στη λειτουργία των Επιχειρήσεων 
Εκμίσθωσης Θαλάσσιων Σπορ, με κεντρικά σημεία 
την ποιοτική εξυπηρέτηση και τους κανόνες ασφάλειας 
για τους χρήστες 
• Η ενίσχυση και υποστήριξη του branding και της εμπορικής 
αξίας κάθε τουριστικής επιχείρησης που παρέχει σχετικές 
υπηρεσίες Θαλάσσιων Σπορ, μέσα από το Σήμα και 
Πιστοποιητικό του “Water Sports Certified Quality”. 
 
Τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης είναι: 
 
• Ευέλικτος και πρακτικός μηχανισμός καθημερινής 
λειτουργίας για την παροχή water sports υψηλών 
προδιαγραφών. 
• Εγκαθίδρυση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή 
συμβάντων κατά την παροχή υπηρεσιών. 
• Μηχανισμός αποτελεσματικής αντιμετώπισης έκτακτων 
καταστάσεων κατά την παροχή υπηρεσιών. 
• Διαρκής βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης με προφανή 
πλεονεκτήματα για τους χρήστες. 
 
Είναι ασφαλές να κάνουν τα παιδιά watersports 
στις παραλίες της χώρας μας κατά τη διάρκεια των 
καλοκαιρινών διακοπών; 
 
Αυτό είναι ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς γονείς! 
Η απάντηση είναι ναι, αν οι επιχειρήσεις στις οποίες 
απευθυνόμαστε τηρούν όλους τους προβλεπόμενους 
κανονισμούς. 
 
Ποιοι είναι όμως οι κανονισμοί και τι ακριβώς πρέπει να 
ελέγχουμε; 
 
Όλοι θέλουμε στις διακοπές μας να απαλλαγούμε από το 
άγχος, οπότε το να ελέγχουμε οι ίδιοι αν και κατά πόσο μια 
επιχείρηση πληροί τα απαραίτητα standards είναι μάλλον 
μια ευθύνη που θα μας αγχώσει παρά θα μας καθησυχάσει… 
 
Ο καλύτερος και πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να 

διασφαλίσουμε αν μία επιχείρηση είναι κατάλληλη: 
να διαθέτει πιστοποίηση TÜV AUSTRIA HELLAS. Το 
χαρακτηριστικό σημαιάκι που φέρουν οι πιστοποιημένες 
επιχειρήσεις δηλώνει ότι μπορούν τα παιδιά σας και εσείς 
φυσικά να χαρείτε τα watersports χωρίς δεύτερες σκέψεις! 
 
Κωνσταντίνος Ξενέλλης, Ιδιοκτήτης Wave Sports 
Περίβολος Σαντορίνης 
 
«Είναι ένα σήμα που το πιστεύουμε πολύ και λειτουργεί 
συμπληρωματικά με την αντίστοιχη κρατική άδεια που 
έχουμε λάβει. Μακάρι και άλλες επιχειρήσεις να μπουν 
στη διαδικασία απόκτησης του συγκεκριμένου σήματος. Οι 
πελάτες και, κυρίως οι ξένοι, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις 
επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιήσεις, πόσο μάλλον όταν 
προέρχονται από έναν διεθνώς αναγνωρίσιμο φορέα, όπως η 
TÜV AUSTRIA HELLAS. 
 
Σε ότι αφορά τους πελάτες, για να συμμετάσχουν σε κάποια 
δραστηριότητα water sports, απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
να γνωρίζουν μπάνιο. Πολλές φορές μας έχει τύχει, ειδικά 
αλλοδαποί τουρίστες, να κλείνουν τέτοια πακέτα χωρίς να 
γνωρίζουν κολύμπι. Φυσικά και τους διώχνουμε, διότι η 
έλλειψη ενημέρωσης, αλλά και η άγνοια κινδύνου από την 
πλευρά τους, είναι ρίσκο και για τη ζωή τους, αλλά και για τη 
λειτουργία της επιχείρησης. Δεν σας κρύβω ότι έχει τύχει να 
μας βαθμολογήσουν με 1 αστέρι επειδή ζητήσαμε δίπλωμα 
και θέσαμε όριο ηλικίας σε κάποια δραστηριότητα. Σωστή 
ενημέρωση, υπευθυνότητα και πρόληψη είναι στοιχεία που 
θα μας γλιτώσουν από πολλές συμφορές». 
 
Φώτης Αποστολίδης, Ιδιοκτήτης KEA WATER SPORTS 
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΚΕΑ 
 
«Είναι μια πιστοποίηση που δημιουργεί ισχυρές σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, οι οποίοι ακούνε πιο 
εύκολα τις οδηγίες που τους δίνουμε. Έχουμε τριάντα χρόνια 
εμπειρίας πάνω στο κομμάτι των θαλάσσιων σπορ και η 
συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα “τρέχει” τα 
τελευταία 12 χρόνια. Οι πελάτες μας είναι όλων των ηλικιών 
και δουλεύουμε πολύ και με οικογένειες που φέρνουν τα 
παιδιά τους για μαθήματα σκι. 
 
Κάθε χρόνο ανανεώνουμε το σήμα μας και περνάμε 
από έλεγχο της TÜV AUSTRIA HELLAS προκειμένου 
να αποκτήσουμε την πιστοποίηση που αποδεικνύει ότι 
πληρούμε όλες τις προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό 
οι επιχειρήσεις να επενδύουν στην ασφάλεια, για να 
μπορέσουν με τη σειρά τους οι γονείς να νιώθουν ήσυχοι και 
να μην αποτρέπουν τα παιδιά τους από την ενασχόληση με 
τα θαλάσσια σπορ». 
 
 
 

Απολαμβάνουμε τα Water Sports και μένουμε 
ασφαλείς!

Κωνσταντίνος 
Μαυρόπουλος, 
Head of Research & 
Development Division 
TÜV AUSTRIA HELLAS

safety 
  comes  first&

Eπιμέλεια: Μαρία Ακριβού και Βένια Αντωνίου

https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/wscq/
https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/wscq/
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Όπως μας δήλωσε η Director of Security του Four 
Seasons Astir Palace Hotel Athens «Στην εγκατάσταση 
του Ξενοδοχείου λειτουργεί και το Water Sports Club 
Vouliagmeni, το οποίο φέρει την πιστοποίηση της TÜV 
AUSTRIA HELLAS, η οποία, ως ανεξάρτητος φορέας ελέγχου 
και πιστοποίησης, έχει ενώσει τις δυνάμεις της με το μη-
κερδοσκοπικό σωματείο Safe Water Sports με βασικό σκοπό 
την ενίσχυση της ασφάλειας στο νερό και τα υδάτινα σπορ. 
Το σήμα ποιότητας Water Sports Certified Quality το οποίο 
δίνεται στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλάσσιων σπορ και 
μέσων αναψυχής έπειτα από τον έλεγχο και την πιστοποίηση 
του διεθνούς αναγνωρισμένου φορέα TÜV AUSTRIA 
HELLAS, αποτελεί σημαντικό παράγοντα διασφάλισης 
της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στις 
εγκαταστάσεις της Four Seasons, καθώς και της τήρησης 
συγκεκριμένων πρακτικών και κανόνων ασφαλείας, για την 
πρόληψη των ατυχημάτων στη θάλασσα. Γιατί η πιστοποίηση 
είναι Πολιτισμός! 
 
Η TÜV AUSTRIA HELLAS, με μακρά εμπειρία στον κλάδο 
των Επιθεωρήσεων και της Πιστοποίησης, στέκεται 
απτά και ουσιαστικά στο πλευρό του επιχειρηματικού 
κόσμου αλλά και της κοινωνίας, στηρίζοντας στην πράξη 
την επανεκκίνηση της αγοράς. Μέσα από την αξιόπιστη 
ενημέρωση και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για όλο τον 
κλάδο του Τουρισμού, συμβάλλει στην συνέχεια του κλάδου, 
βάζοντας τις βάσεις για την αντιμετώπιση κάθε πρόκλησης 
και στη φετινή σεζόν». 

Χριστίνα Αλεξανδροπούλου, 
Director of Security, Four Seasons 
Astir Palace Hotel Athens

Eλίζα Καραμπετιάν-Νικοτιάν, PR & 
Marketing Μanager του οργανισμού 
Safe Water Sports 

Η PR & Marketing Μanager του οργανισμού Safe Water Sports 
δήλωσε ότι "στόχος του οργανισμού Safe Water Sports είναι η 
ενημέρωση των πολιτών και των τουριστών που επισκέπτονται 
τη χώρα μας για την πρόληψη των θαλάσσιων ατυχημάτων 
και τη μείωση των πνιγμών. Για το χρονικό διάστημα 2017-
2020, κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 339 άνθρωποι χάνουν τη ζωή 
τους κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων αναψυχής, σύμφωνα 
με τα στατιστικά". Η κα Καραμπετιάν-Νικοτιάν συνέχισε 
λέγοντας : Θέλουμε να πετύχει η Ελλάδα, η χώρα με τα 147 
χλμ συνολικού μήκους ακτογραμμής να είναι όχι μόνο από τις 
ομορφότερες  χώρες στον κόσμο αλλά και από τις πιο ασφαλείς. 
Σε συνεργασία με την TÜV AUSTRIA HELLAS, θέλουμε 
να αναδειχθούν οι επιχειρήσεις που προσφέρουν το κάτι 
παραπάνω. Οι επιχειρήσεις δηλαδή που πληρούν συγκεκριμένες 
προδιαγραφές (ελέγχονται ετησίως). 
 
Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να ενημερώνεται επαρκώς ώστε 
να επιλέγει πιστοποιημένες επιχειρήσεις. Σε αυτό συμβάλλει 
και το application του Safe Water Sports που είναι δωρεάν και 
μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας. Η εφαρμογή προτείνεται 
μάλιστα από τη βρετανική και τη γαλλική πρεσβεία. Εκεί μπορεί 
ο ενδιαφερόμενος να βρει πολύ χρήσιμες πληροφορίες όπως για 
παραλίες και τα χαρακτηριστικά τους (βραχώδεις, με άμμο κτλ) 
και φυσικά για πιστοποιημένες επιχειρήσεις. Επίσης, μέσα από 
το application μπορεί να ενημερωθεί και για τους κανονισμούς 
που ισχύουν για το κάθε θαλάσσιο σπορ".  

Δείτε σχετικό βίντεο εδώ. 

safety 
  comes  first

https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/wscq/
https://safewatersports.com/el/component/yendifvideoshare/video/56-safe-water-sports
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O κ. Σωτήρης Κύπριος,  Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Προπονητών Θαλασσίου Σκι και Πρωταθλητής Ευρώπης 
στις κατηγορίες Μen 3,  δήλωσε στο Say Yes…to the Press ότι «όσοι ενδιαφέρονται για water sports πρέπει να πηγαίνουν 
σε επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες, ώστε σίγουρα να είναι ασφαλείς».  Επεσήμανε επίσης ότι «μία πιστοποιημένη 
επιχείρηση είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά».  Μεγάλη σημασία όπως είπε o κ. Κύπριος έχει ο εξοπλισμός που πρέπει πάντα 
να διασφαλίζεται ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. 

Σωτήρης Κύπριος,  Πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Προπονητών Θαλασσίου Σκι και 
Πρωταθλητής Ευρώπης στις κατηγορίες Μen 3

 
 
O κ. Στέφανος Κουφίδης, Waterski instructor και ιδιοκτήτης της Stefanos Ski School & Boat Hire δήλωσε ότι «αυτό που 
κάνει την Ελλάδα μοναδική είναι ο ήλιος, η θάλασσα και τα νησιά της με τις απέραντες παραλίες. Μια πλούσια ακτογραμμή 
που προσφέρει  αξέχαστες στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης σε εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο. Τα θαλάσσια σπορ 
εδώ και δεκαετίες δίνουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα διασκέδασης και άθλησης  με μοναδικές  μαγευτικές  στιγμές  
που συναρπάζουν. 
 
Το Λιμενικό Σώμα, O Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκμισθωτών Θαλασσίων Μέσων αναψυχής, το Safe Water Sports  και ο  φορέας 
πιστοποίησης στην Ελλάδα TÜV AUSTRIA HELLAS φροντίζουν έτσι ώστε οι επιχειρήσεις ΘΜΑ να προσφέρουν ποιοτικές 
υπηρεσίες στους καταναλωτές». 

Στέφανος Κουφίδης, Waterski 
instructor και ιδιοκτήτης της 
Stefanos Ski School & Boat Hire 

 
 
 
 
Ιωάννης Σιδέρης, Sideris Watersports 
 
Ο κ. Ιωάννης Σιδέρης, αναφερόμενος στο τι θα 
πρέπει να προσέχει κάποιος που ενδιαφέρεται 
για watersports επεσήμανε ότι «Θα πρέπει 
οπωσδήποτε τα σκάφη που κάνουν έλξη να 
έχουν καθρέφτη και απαραιτήτως να υπάρχει 
πάντα συνοδηγός στο σκάφος». Τόνισε 
επίσης, πως «ο εξοπλισμός στο σύνολό του 
πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, ώστε 
να αποφευχθούν τραυματισμοί». Αναφορικά 
με τις πιστοποιήσεις ο κ. Σιδέρης δήλωσε ότι 
«Δεν είναι φυσικά απαραίτητο να έχει ο κάθε 
καταναλωτής σαφή εικόνα για την τήρηση όλων 
των κανονισμών από την εκάστοτε επιχείρηση. 
Ωστόσο, το σήμα της TÜV AUSTRIA HELLASείναι 
σήμα κατατεθέν ότι η επιχείρηση είναι 
υπεύθυνη και ευσυνείδητη. Προεξοφλεί 
δηλαδή ότι τηρούνται όλοι οι κανονισμοί και οι 
προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει ασφάλεια». 
 
 
 
 
 
 
 
 

safety 
  comes  first
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Της Μαρίας Ακριβού 
 
Αναβλύζει φυσικά σε υψόμετρο 1,100 
μέτρων στην Πηγή Γκούρα στην 
Οροσειρά των Αγράφων. Σε αυτό το 
παρθένο περιβάλλον, εμφιαλώνεται 
άμεσα, κατευθείαν από την πηγή, 
χωρίς καμία πρόσμιξη, επιβάρυνση 
ή διεργασία, διατηρώντας 
αναλλοίωτα τα μοναδικά ποιοτικά 
του χαρακτηριστικά. Ο λόγος 
για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό 
ΘΕΟΝΗ, το οποίο διακρίνεται για 
το pH του με τιμή 8, γεγονός που 
το καθιστά ένα αλκαλικό νερό, με 
πολλαπλά οφέλη για τον οργανισμό. 
Ταυτόχρονα, ξεχωρίζει για τη 
σχετικά χαμηλή σκληρότητά του, τη 
χαμηλή περιεκτικότητα σε Νάτριο, 
που το καθιστά ένα νερό κατάλληλο 
για διατροφή πτωχή σε νάτριο, 
την παρουσία Ασβεστίου και την 
εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε 
Νιτρικά και Νιτρώδη. 
 
Στα παραπάνω χαρακτηριστικά 
οφείλεται άλλωστε και η κατάκτηση 
των 34 Διεθνών βραβεύσεων 
ποιότητας και γεύσης που απαντούν 
στο ερώτημα γιατί θεωρείται το πιο 
Βραβευμένο Ελληνικό Νερό στον 
κόσμο! 
 
«Στόχος μας είναι η ΘΕΟΝΗ ΑΕ να 
προσφέρει, σε εγχώριο και διεθνές 
επίπεδο, το πολυτιμότερο αγαθό της 
Φύσης στην πιο ποιοτική εκδοχή του. 
Φροντίζουμε όλοι ώστε το μοναδικό 
αυτό προϊόν – αγαθό, να φτάνει από 
την πηγή στο ποτήρι σας» λέει στο 
Say Yes …to the Press, ο Πρόεδρος 
& Διευθύνων Σύμβουλος της ΘΕΟΝΗ 
ΑΕ, κ. Δημήτρης Τσέλιος. 
 
Όπως επισημαίνει, από το ξεκίνημά 
του εν λόγω επιχειρηματικού 
εγχειρήματος έχει υιοθετηθεί ένας 
σαφής εξωστρεφής χαρακτήρας, 
μέσω της δημιουργίας ενός ισχυρού 
δικτύου εξωτερικού, με παρουσία 
σε χώρες της Ευρώπης και της 
Μέσης Ανατολής, με την ετικέτα 
του προϊόντος να κυκλοφορεί σε 5 
διαφορετικές γλώσσες (αγγλικά, 
αραβικά, γερμανικά, γαλλικά, 
Ρωσικά και εβραϊκά). Η Κύπρος, τα 
ΗΑΕ, η Σαουδική Αραβία, οι ΗΠΑ, 

 Δημήτρης Τσέλιος, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΘΕΟΝΗ ΑΕ

του ελληνικού κοινού και μπορείτε 
να το συναντήσετε στις κάβες και 
τα μενού των πιο ενημερωμένων 
σημείων εστίασης της Αθήνας 
και της περιφέρειας. Είμαστε 
ιδιαίτερα υπερήφανοι δε, καθώς το 
ανθρακούχο νερό δεν είναι απλώς 
ένα new entry προϊόν αλλά επίσης 
ένα βραβευμένο προϊόν – κατέκτησε 
φέτος το Χρυσό Βραβείο από τον 
Διεθνή Οργανισμό Monde Selection 
Awards 2021» διευκρινίζει. 
 
Παράλληλα, δηλώνει ιδιαίτερα 
περήφανος για το νέο, 100% 
«πράσινο» βήμα της εταιρείας, την 
καινοτόμο χάρτινη συσκευασία, η 
οποία είναι 100% ανακυκλώσιμη, 
κατέχει Διεθνή Πιστοποίηση 
FSC (προέρχεται από δάση που 
αυξάνονται αντί να μειώνονται) και 
είναι Carbon Neutral, με μηδενικό 
αποτύπωμα άνθρακα. Επιπρόσθετα, 
η γυάλινη συσκευασία, μία επένδυση 
ύψους 4 εκ. ευρώ, αποτελεί εδώ και 
αρκετό καιρό μία ακόμη εκδοχή του 
πλάνου βιωσιμότητας που πρεσβεύει 
η εταιρία. 
 
«Το ΘΕΟΝΗ είναι το πρώτο 
και μοναδικό Ελληνικό φυσικό 
μεταλλικό νερό σε καινοτόμο 
χάρτινη συσκευασία και αυτό είναι 
το δικό μας βήμα για ένα πράσινο 
αποτύπωμα. Στόχος μας στο εγγύς 
μέλλον είναι να μπορούμε να 
αυξάνουμε όλο και περισσότερο 
τις δράσεις μας όσον αφορά σε ένα 
πιο «πράσινο» και βιώσιμο αύριο» 
καταλήγει.

η Γερμανία, το Βέλγιο η Ολλανδία, 
αλλά και η Ρωσία είναι κάποιες από 
τις χώρες που ανήκουν στο Δίκτυο 
Εξαγωγών του ΘΕΟΝΗ, ενώ η λίστα 
εμπλουτίζεται συνεχώς! 
 
«Η Κίνα και η Αυστραλία αποτελούν 
τις πιο πρόσφατες αγορές που 
εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το 
ΘΕΟΝΗ και ο στόχος της εταιρίας 
για τα επόμενα χρόνια είναι το 
30% – 40% της παραγωγής να 
κατευθύνεται προς το εξωτερικό. 
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε 
δυναμική τροχιά ανόδου, ενώ 
κρατάμε το βλέμμα μας στραμμένο 
σταθερά στις διεθνείς αγορές, με 
τις εξαγωγές να δίνουν ώθηση στη 
συνεχή ανάπτυξη και να διανοίγουν 
νέες ευκαιρίες για το μοναδικό αυτό 
ελληνικό εμφιαλωμένο νερό από τη 
Βατσουνιά της Καρδίτσας». 
 
Τα ανθρακούχα νερά και η 
"πράσινη" πολιτική 
 
Εστιάζοντας στην κατηγορία 
των ανθρακούχων νερών που 
κερδίζουν σταδιακά έδαφος, 
ο κ. Τσέλιος παραδέχεται πως 
αποτελούν πράγματι μία παγκόσμια 
αναπτυσσόμενη τάση και αγορά. Το 
ΘΕΟΝΗ έχει πραγματοποιήσει ήδη 
την είσοδό του στη συγκεκριμένη 
κατηγορία και πλέον διανύει τη 
φάση εδραίωσής του σε αυτήν. 
 
«To ΘΕΟΝΗ sparkling, με τη λεπτή 
ευγενική φυσαλίδα του, έχει κερδίσει 
ήδη τους απαιτητικούς ουρανίσκους 

ΘΕΟΝΗ: Το πιο 
Βραβευμένο Ελληνικό 
Νερό στον κόσμο!

& be

our guest
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Η Premier Capital Ελλάς Α.Ε., 
Developmental Licencee της 

McDonald’s στην Ελλάδα έλαβε 
μία σημαντική διάκριση στα βρα-
βεία «Οι Χρυσοί Πρωταγωνιστές 
της Ελληνικής Οικονομίας», στο 

πλαίσιο της διοργάνωσης-θεσμού 
που πραγματοποιείται για έκτη 

χρονιά από τη Direction Business 
Network υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανά-
πτυξης. 

Η Premier Capital Ελλάς Α.Ε. 
απέσπασε το βραβείο «Greek 

Business Champions της Δεκαετί-
ας», σε αναγνώριση της αύξησης 
του κύκλου εργασιών (114,6%) 

και των προ φόρων κερδών 
(819%) στη διάρκεια της περιό-

δου 2011-2019. 
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της 
Premier Capital Ελλάς Simona 
Mancinelli εκπροσώπησε την 

εταιρία και παρέλαβε το βραβείο 
στην τελετή που πραγματοποιή-

θηκε τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021.

Premier 
Capital Ελλάς - 

McDonald's: 
Πρωταγωνιστές 
της Δεκαετίας 

2010-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
29 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση ΔΕΛΤΑ
Πώληση και μεταβίβαση ποσοστού 43,2% (περίπου) της ΜΕΒΓΑΛ σε 

μέλη της Οικογένειας Χατζάκου

Η ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της VIVARTIA, ανακοινώνει την πώληση και μεταβίβα-
ση του ποσοστού 43,2% (περίπου), που κατείχε στη ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, προς μέλη 

της Οικογένειας Χατζάκου. 
Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 25.863 εκ. €.  Η αξία πώλη-
σης είναι 85% πάνω από τη λογιστική αξία (book value) που είχε η εταιρία 

ΔΕΛΤΑ στα βιβλία της.
Το προϊόν της πώλησης θα ενισχύσει τη χρηματοοικονομική θέση της ΔΕΛΤΑ 

και θα εξυπηρετήσει περαιτέρω επενδυτικές της κινήσεις.

Press Room

Η εταιρία outdoor ένδυσης και εξοπλισμού The North Face στήριξε για ακόμα 
μία χρονιά ως μεγάλος χορηγός τον μεγαλύτερο αγώνα ορεινού τρεξίματος 
Zagori Mountain Running που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ασφάλεια και 
με περισσότερους από 2.600 αθλητές, στις 23-25 Ιουλίου 2021, στο Ζαγόρι. 
 
Το δρομικό κοινό γνώρισε την τεχνολογία VECTIV 
 
Με το παγκόσμιο μότο “Power Further” που μετατρέπει την ενέργεια σε ορμή 
και δίνει ώθηση σε όλους τους νέους αθλητές, η The North Face έδωσε την 
ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες και επισκέπτες να γνωρίσουν από κο-
ντά και να δοκιμάσουν την πρωτοποριακή τεχνολογία της σειράς VECTIV. 
Τη νέα σειρά δοκίμασε επιτυχημένα στον αγώνα του, ο αθλητής της The 
North Face και της Fifth Element, Απόστολος Τζουμάκας, που ως ο νεότε-
ρος συμμετέχων τερμάτισε στην 3η θέση του κορυφαίου αγώνα ultra, TeRA 
80km.

The North Face: Με απόλυτη επιτυ-
χία στέφθηκε το ντεμπούτο της σει-
ράς VECTIV στο Zagori Mountain 
Running

beauty and fashion edition

food and beverage edition
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Από τα πανάρχαια χρόνια η 
φιλία έχει εξυμνηθεί σε όλο τον 
πλανήτη. 
 
Θα μπορούσαμε να γράφουμε και 
να μιλάμε ατελείωτες ώρες για 
τη φιλία, με αφορμή τη Διεθνή 
Ημέρα Φιλίας (ή και χωρίς καμία 
αφορμή) και να αναπαράγουμε 
όλες τις κοινότοπες αλλά 
αληθινές φράσεις του στιλ «οι 
φίλοι είναι οι συγγενείς που 
επιλέγουμε», «οι φίλοι είναι τα 
αδέρφια που δεν μας χάρισαν 
οι γονείς μας» κτλ. Δεν θα 
το κάνουμε! Αντ’ αυτού θα 
ενημερωθούμε για επιστημονικές 
μελέτες που αφορούν στη φιλία. 
 
Μαζί σου όλα τα μπορώ! 
 
Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε 
στην επιθεώρηση Journal of 
Experimental Social Psychology, 
οι ερευνητές ζήτησαν από τους 
συμμετέχοντες να σταθούν στη 
βάση ενός απότομου λόφου και 

να υπολογίσουν πόσο δύσκολη θα 
ήταν η ανάβαση. Όσοι από τους 
συμμετέχοντες το έκαναν παρέα 
με έναν φίλο, υπολόγισαν ότι η 
κλίση ήταν λιγότερο απότομη 
από αυτούς που το έκαναν 
μόνοι. Και κάτι πιο εντυπωσιακό: 
Όσο περισσότερο γνώριζαν οι 
συμμετέχοντες στη μελέτη τους 
φίλους τους τόσο πιο μικρή 
υπολόγιζαν ότι ήταν η κλίση της 
ανηφόρας! 
 
Συμπέρασμα: Οι φίλοι μας 
κάνουν να νιώθουμε πιο σίγουροι 
ότι θα τα καταφέρουμε και ότι 
τα εμπόδια και οι δυσκολίες που 
συναντάμε στη διαδρομή μας δεν 
μας τρομάζουν. Μας κάνουν να 
πιστεύουμε στο μαζί! 
 
Οι φίλοι μας είναι η ασπίδα 
μας! 
 
Μια έρευνα του Χάρβαρντ έδειξε 
ότι οι ασθενείς με καρκίνο του 
μαστού που δεν έχουν φίλους 

έχουν τις τετραπλάσιες πιθανότητες 
να καταλήξουν από την ασθένεια, 
συγκριτικά με ασθενείς που έχουν 10 ή 
περισσότερους στενούς φίλους. 
 
Συμπέρασμα: Η φιλία, χάρη στα 
οφέλη που προκύπτουν από αυτήν μας 
κάνει πιο δυνατούς ψυχικά! Οι φίλοι 
μας εμψυχώνουν και μας βοηθούν 
να αντιμετωπίσουμε με σθένος αλλά 
και αισιοδοξία ακόμα και τα σοβαρά 
προβλήματα υγείας. 
 
Η «γνώση» της ημέρας 
 
Αναφορικά με τις φιλίες με 
την ευρύτερη έννοια (κάτι 
μεταξύ γνωριμίας και φιλίας), 
σύμφωνα με μελέτη -που 
χρησιμοποίησε τις αποστολές 
χριστουγεννιάτικων 
καρτών ως ένδειξη- ο μέσος 
άνθρωπος έχει γύρω στους 
120 ανθρώπους που θεωρεί 
ευρύτερα φίλους του.

Διεθνής Ημέρα Φιλίας Της Βένιας Αντωνίου



11

Ξυπόλυτοι στην άμμο, θαλασσινό νερό 
στα μαλλιά και ηλιόλουστο δέρμα 
- έτσι φανταζόμαστε την απόλυτη 

καλοκαιρινή μέρα στην παραλία. Με 
την Trend Edition Vintage Beach της 

essence, εμπνευσμένη από ρετρό 
παραλίες, τα όνειρά μας για μακρινά 
ταξίδια πρόκειται να πραγματοποιη-

θούν. 
 

Με πολλά οφέλη για την επιδερμίδα, 
όπως θρεπτικά έλαια και βιταμίνες, τα 
προϊόντα συνδυάζουν τέλεια τη φρο-

ντίδα και το μακιγιάζ. Η Trend Edition 
θα είναι διαθέσιμη στα καταστήματα 

από τον Αύγουστο 2021. 
 

Και το πιο σημαντικό: Προκειμένου να 
υποστηρίξει την προστασία των ωκε-
ανών και των μαγευτικών παραλιών, 
η essence συνεργάζεται ξανά με τον 

Οργανισμό "Plastic for Change". Απορ-
ριπτόμενα πλαστικά συλλέγονται από 
την ακτή της Mangalore στην Ινδία, 
κάνοντας την αρχή για την επανα-

χρησιμοποίηση των πλαστικών και τη 
μετατροπή τους σε νέα υλικά συσκευα-
σίας. Έτσι μειώνεται η επιβάρυνση στο 
περιβάλλον και όλο και περισσότερα 
υλικά γίνονται κατάλληλα για ανακυ-

κλωμένα προϊόντα.

Η νέα trend 
edition Vintage 

Beach της essence 
μάς ταξιδεύει σε 

ρετρό εποχές!

Η Under Armour ταξιδεύει στα 
άστρα!
Όταν δυο εταιρίες με στόχο ένα καλύτερο αύριο για έναν καλύτερο κόσμο 
ενωθούν, τότε τα αποτελέσματα μόνο θετικά μπορούν να είναι. Τον Ιανουά-
ριο του 2019 η UNDER ARMOUR ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον ιδρυ-
τή της Virgin Galactic, Sir Richard Branson, μία συνεργασία που συνδυάζει 
ρούχα και υποδήματα, αποκλειστικά σχεδιασμένα για τους πρώτους ιδιώτες 
αστροναύτες που θα φτάσουν στο διάστημα. Στις 11 Ιούλιου του 2021, το 
όνειρο έγινε πραγματικότητα! 
 
Μέρος αυτής της επιτυχίας επιδιώκει να γίνει και ο δικός μας Αύγουστος 
Πανταζίδης, που αποτελεί το νέο πρόσωπο της καμπάνιας “Train What’s 
Under The Armour”. Η καμπάνια έχει βασιστεί πάνω σε κορυφαίους αθλητές 
του κόσμου όπως Michael Phelps & Anthony Joshua, οι οποίοι μοιράζονται 
τον τρόπο με τον οποίο ανταγωνίζονταισυνεχώς στα υψηλότερα επίπεδα, όχι 
μόνο μέσω της σωματικής τους δύναμης αλλά μέσω της ψυχικής δύναμης και 
της προετοιμασίας. 
Δείτε το σχετικό βίντεο

Press Room

Η συλλογή Lustreglass Sheer-Shine 
Lipstick  είναι μία βελτιωμένη έκδοση 
της συλλογής Lustre Lipstick, η οποία 
πλέον κυκλοφορεί σε πλούσια σύνθε-
ση, περιέχοντας συστατικά κατάλληλα 
για την περιποίηση των χειλιών. 
 
Η νέα συλλογή Lustreglass Sheer-
Shine Lipstick αναγάγει τα κραγιόν σε 
ένα άλλο επίπεδο άνεσης και περιποί-
ησης, καθώς καταφέρνει να συνδυά-
σει κολακευτικά, μοντέρνα χρώματα 
που ο καθένας θα ήθελε να δοκιμάσει, 
μαζί με μια ανατρεπτική φόρμουλα, 
που αλλάζει την όψη και την αίσθη-
ση των χειλιών σας όταν φοράτε το 
κραγιόν. 
Θεωρήστε το ένα κραγιόν ιδανικό για 
όσους αγαπούν τα lip balm. 
 
Ένας κρεμώδης συνδυασμός από 
jojoba, σπόρους raspberry, καρύδα 
και οργανικό έξτρα παρθένο ελαιόλα-

Η συλλογή M·A·C 
Lustreglass Sheer-
Shine Lipstick επι-
στρέφει καλύτερη 
από ποτέ

beauty and fashion edition

δο θρέφει τα χείλη, ενώ παράλ-
ληλα το βούτυρο καριτέ απαλύνει 
τα χείλη και το υαλουρονικό οξύ 
συμβάλλει στην ενυδάτωσή τους. 
Το αποτέλεσμα; 
Ένα χρώμα που διαμορφώνεται 
εύκολα, ένα λαμπερό μακράς 
διαρκείας φινίρισμα.

https://www.youtube.com/watch?v=_KdqBk0n0AM
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Κάθε χρόνο 21 εκατομμύρια άνθρωποι 
πέφτουν θύματα trafficking. Εξ 
αυτών  800.000 προέρχονται από 
τις “πολιτισμένες” και υπό “αυστηρή 
αστυνόμευση” χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα 
επικερδή μπίζνα με τζίρους αρκετών 
δισεκατομμυρίων - για την ακρίβεια 
ετήσια κέρδη 29,4 δις ευρώ!– στην 
οποία εμπλέκονται κυκλώματα και 
πολλοί μεσάζοντες, πολλές φορές με 
επιρροή και εξουσία ακόμη και σε 
δημόσια αξιώματα. Αυτός είναι και ο 
βασικός λόγος που η εξάρθρωση τέτοιου 
είδους κυκλωμάτων που θίγουν την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στερούν την 
ανθρώπινη ελευθερία, δεν είναι εύκολη! 
 
Με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, η 30η 
Ιουλίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια 
Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων 
(«World Day against Trafficking 
in Persons»), με απώτερο στόχο 
να αναδείξει την ανάγκη για πιο 
αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη 
και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων, ενός από τα ειδεχθέστερα 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 
 
Όταν μιλάμε για εμπορία ανθρώπων, 
αναφερόμαστε σε ένα κοινωνικό 
φαινόμενο με πολλές προεκτάσεις, στο 
οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
η εξαναγκαστική εργασία στην ιδιωτική 
οικονομία, η σεξουαλική εκμετάλλευση 
όπως επίσης και η αφαίρεση οργάνων 
και ιστών του σώματος. 
 
Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας 
κατά της Εμπορίας Ανθρώπων 
είναι ουσιαστικά ένας φόρος τιμής 
απέναντι σε εκείνους  που πρώτοι 
συνέβαλαν στον τερματισμό του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων: 
τους αστυνομικούς, τους κοινωνικούς 
λειτουργούς, τους επαγγελματίες υγείας, 
το προσωπικό των ΜΚΟ και πολλούς 
άλλους στον κόσμο, που εργάζονται για 
την προστασία των ευάλωτων. 
 
Ένα στοιχείο που θα πρέπει να μας 
προβληματίσει είναι έχει να κάνει με 

Της Μαρίας Ακριβού

Η "μάστιγα" του 
Trafficking!

το ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια 
αποτελούν πάνω από το 70% των 
καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας 
και σήμερα είναι μεταξύ αυτών που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την 
πανδημία. Με βάση προηγούμενες 
περιόδους υφέσεων, αποδεικνύεται ότι 
οι γυναίκες δυσκολεύονται περισσότερο 
να βρουν πληρωμένη εργασία μετά 
από μία κρίση και η επαγρύπνηση 
είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια τέτοια 
περίοδο. 
 
Η στρατηγική της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων 
 
Στις 14 Απριλίου 2021 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναγνωρίζοντας τη σημασία 
του προβλήματος και τις ολέθριες 
επιπτώσεις του, παρουσίασε μια νέα 
στρατηγική για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων για το χρονικό 
διάστημα 2021-2025, η οποία εστιάζει 
στην πρόληψη του εγκλήματος, στην 
προσαγωγή των διακινητών στη 
δικαιοσύνη και στην προστασία και 
ενδυνάμωση των θυμάτων. 
 
Ειδικότερα η στρατηγική 
επικεντρώνεται στα εξής σημεία: 
 
Μείωση της ζήτησης που ευνοεί την 
εμπορία ανθρώπων: Η Επιτροπή θα 
αξιολογήσει το ενδεχόμενο θέσπισης 
ελάχιστων κανόνων σε επίπεδο ΕΕ 
για την ποινικοποίηση της χρήσης 
των υπηρεσιών που προέρχονται 
από την εκμετάλλευση των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων και θα οργανώσει, 
από κοινού με τις εθνικές αρχές και 
με οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, εκστρατεία πρόληψης που θα 
επικεντρώνεται στους τομείς υψηλού 
κινδύνου. 

Εξάρθρωση του επιχειρηματικού 
μοντέλου των διακινητών, τόσο στο 
διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου: 
Η Επιτροπή θα διεξαγάγει διάλογο 
με εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
διαδικτύου και εταιρείες τεχνολογίας 
με στόχο τη μείωση της χρήσης 
διαδικτυακών πλατφορμών για την 
προσέλκυση και την εκμετάλλευση των 
θυμάτων. 
 
Προστασία, υποστήριξη και 
ενδυνάμωση των θυμάτων με 
ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και 
τα παιδιά: Στόχος της στρατηγικής είναι 
να βελτιώσει τον έγκαιρο εντοπισμό 
των θυμάτων και την παραπομπή τους 
για να λάβουν περαιτέρω υποστήριξη 
και προστασία, να διευκολύνει την 
επανένταξη των θυμάτων και να 
ενισχύσει τα προγράμματα που 
στοχεύουν στην ενδυνάμωσή τους. 
 
Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας: 
Καθώς περισσότερα από το ήμισυ των 
θυμάτων που εντοπίζονται στην ΕΕ είναι 
πολίτες τρίτων χωρών, η συνεργασία 
με διεθνείς εταίρους είναι καίριας 
σημασίας για την αντιμετώπιση της 
εμπορίας ανθρώπων.
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Μία ολιστική προσέγγιση ψηφιακού μετασχη-
ματισμού οραματίζεται να προσφέρει στους 

πελάτες της η εταιρία Epsilon SingularLogic, 
μέλος του Ομίλου Epsilon Net. Η εταιρία προ-

έκυψε μέσα από την εξαγορά της 
SingularLogic από την Epsilon Net σε 

πνεύμα δημιουργικής συνεργασίας με την 
Space Hellas. Η θεμελίωση της Epsilon 
SingularLogic αποτελεί ένα σημαντικό 

επενδυτικό βήμα στη στρατηγική του Ομίλου 
Epsilon Net στον κλάδο της πληροφορικής, 

αξιοποιώντας μια πληθώρα εμπορικολογιστι-
κών εφαρμογών για μικρομεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις από ιδιοπαραγόμενα 
προϊόντα της SingularLogic και τα αντίστοιχα 
προϊόντα της πλατφόρμας PYLON της Epsilon 

Net.

Epsilon SingularLogic: 
Κυρίαρχη θέση 

σε ERP συστήματα και 
Εμπορικολογιστικές

Η EDPR ενίσχυσε ακόμα 
περισσότερο το χαρτοφυλάκιό 
της
Η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρία στον κλάδο των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, συνέχισε να ενισχύ-
ει το λειτουργικό χαρτοφυλάκιό της κατά το πρώτο εξάμηνο του 
έτους αγγίζοντας τα 12,6GW. Η εταιρία παρουσιάζει ανάπτυξη της 
τάξεως των 2,1GW σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του περασμέ-
νου έτους. Από το σύνολο των 12,6GW, τα 11,7GW είναι πλήρως 
ενοποιημένα και 841MW αποτελούν ενοποιημένα μετοχικά κε-
φάλαια (μερίδια σε έργα στην Ισπανία, τη Πορτογαλία, τις ΗΠΑ, 
καθώς και υπεράκτια έργα). 
 
Ειδικότερα, η EDPR έχει προσθέσει 691MW αιολικής και ηλιακής 
ισχύος από το Δεκέμβριο του 2020, εκ των οποίων τα 648MW 
έχουν ενοποιηθεί πλήρως, ήτοι 83MW στην Ευρώπη, 537MW στη 
Βόρεια Αμερική και 28MW στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού 
– αποτέλεσματης εισόδου του ομίλου στο Βιετνάμ. Επιπλέον, το 
ενοποιημένο κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 43MW χάρη στο υπεράκτιο 
project «Seamade» στο Βέλγιο, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία 
του κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Press Room

Οι οικονομικές επιδόσεις της Groupama Ασφαλιστικής παρέμειναν σε τροχιά 
σταθερής κερδοφορίας και το 2020, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας 
Covid-19 σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η εταιρία ανταποκρίθηκε αποτελε-
σματικά στην πρωτοφανή συγκυρία, 
αναπροσαρμόζοντας την επιχειρησιακή λειτουργία και τη μεσοπρόθεσμη 
στρατηγική της, με άξονα αφενός την προστασία των ασφαλισμένων και 
των εργαζομένων, και αφετέρου την απρόσκοπτη παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Μέρος των οικονομικών αποτελεσμάτων, που 
παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο πρόσφατης εταιρικής εκδήλωσης στη Λίμνη της 
Βουλιαγμένης, επιβεβαιώνουν ότι τα έγκαιρα αντανακλαστικά της Groupama 
Ασφαλιστικής απέδωσαν καρπούς, οι οποίοι συνοψίζονται στα εξής δεδομέ-
να: 
- Αύξηση του μεριδίου αγοράς στον κλάδο Ζωής και Υγείας (2,76% το 2020 
από 2,50% το 
2019) με σημαντική αύξηση στην παραγωγή ατομικών και ομαδικών συμβο-
λαίων υγείας 
(11,7% και 25,8% αντίστοιχα). 
- Αύξηση του μεριδίου αγοράς και στον κλάδο ομαδικών συνταξιοδοτικών 
συμβολαίων 
(DAF) (8,6% το 2020 από 6,5% το 2019). 
- Αύξηση του μεριδίου αγοράς στον κλάδο πυρός (6,4% το 2020 από 6,3% 
το 2019).

Groupama Ασφαλιστική: Συνέχεια 
στην κερδοφορία και το 2020
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Η Διεθνής Ημέρα του Διαχειριστή Συστημάτων γιορτάζεται 
από το 2000, με πρωτοβουλία του ελληνοαμερικανού 
διαχειριστή συστημάτων (System Administrator) Τεντ 
Κεκάτος, την τελευταία Παρασκευή κάθε Ιουλίου. Σήμερα 
λοιπόν είναι η μέρα του! 
 
Ο Τεντ Κεκάτος από το Σικάγο θέλησε με αυτό τον τρόπο 
να φέρει στο επίκεντρο τους διαχειριστές συστημάτων και 
τους επαγγελματίες της πληροφορικής. Ο συμπατριώτης 
μας ήθελε να τιμήσει όσους φροντίζουν να κρατούν σε 
λειτουργία τα ζωτικής σημασίας για τον σύγχρονο κόσμο 
πληροφορικά συστήματα και να δίνουν λύση σε κάθε 
πρόβλημα που προκύπτει. 
 
Τι κάνει ο διαχειριστής συστημάτων; 
 
Ένας διαχειριστής συστημάτων ουσιαστικά είναι 
υπεύθυνος για τη συντήρηση, τον έλεγχο και την 
ικανοποιητική και αξιόπιστη λειτουργία υπολογιστικών 
συστημάτων, που στις περισσότερες περιπτώσεις 
χρησιμοποιούνται από πολλούς χρήστες. Ασχολείται 
δηλαδή με όλα τα συστήματα μιας εταιρίας ή 
ενός οργανισμού. Τα καθήκοντα του διαχειριστή 
συστημάτων  είναι πολλά. Μερικά από αυτά είναι η 
επιλογή και εγκατάσταση ή αναβάθμιση εξαρτημάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, η συνεχής 
τεχνική υποστήριξη, η δημιουργία και το κλείσιμο 
λογαριασμών χρηστών.  Επιπλέον, ο διαχειριστής 
συστημάτων είναι επιφορτισμένος με ζητήματα που 
αφορούν στην πρόληψη και επίλυση θεμάτων ασφάλειας, 
όπως είναι η προστασία από ιούς. 
 
Τι πρέπει να διαθέτει ένας διαχειριστής συστημάτων 
 
Μια από τις πιο βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχει 
ένας διαχειριστής συστημάτων είναι να μπορεί να λύνει 
εύκολα και γρήγορα προβλήματα, ακόμα και αν δεν τα 
έχει ξανασυναντήσει. Ήδη ακούγεται δύσκολη η αποστολή 
του, καθώς απαιτεί μεγάλη ταχύτητα και αποδοτικότητα 
και φυσικά γι’ αυτό χρειάζεται να έχει πολλές γνώσεις. 
Επιπλέον, απαιτείται μεγάλη υπευθυνότητα και 
οργανωτικότητα. Κάτι πολύ σημαντικό: Πρέπει να είναι 
έμπιστος, καθώς ο διαχειριστής έχει συνήθως πρόσβαση 
σε όλα τα συστήματα ενός οργανισμού, οπότε και σε όλα 
τα δεδομένα που υπάρχουν μέσα σε αυτά. 
 
Πρέπει τέλος να έχει εκτός από γνώσεις και τις 
απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται για να 
διαχειρίζεται το σύνολο του hardware και των 
συστημάτων πληροφορικής (IT), εγκαθιστώντας, 
διαμορφώνοντας, παρακολουθώντας και εντοπίζοντας 
προβλήματα του εξοπλισμού πληροφορικής. 
 
Να μην ξεχάσω: Να ευχηθώ σε όσους γνωστούς μου 
είναι διαχειριστές συστημάτων!

System Administrator Appreciation Day
Της Βένιας Αντωνίου
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Η Honda ανακοίνωσε ότι το νέο HR-V, που 
θα αρχίσει να πωλείται σε όλη την Ευρώπη 

από τα τέλη του 2021, θα διατίθεται αποκλει-
στικά με το προηγμένο υβριδικό κινητήριο 

σύνολο e:HEV. Με τη χρήση του επιτυχημένου 
συστήματος κίνησης στο  συμπαγές SUV, ένας 

νέος συνδυασμός αποδοτικής λειτουργίας 
και δυναμικών επιδόσεων προσφέρεται για 

πρώτη φορά σε αυτή την πολύ ανταγωνιστική 
κατηγορία. 

 
Το σύστημα e:HEV της επόμενης γενιάς HR-V 

αποδίδει συνολική ισχύ 96kW (131PS), σε 
συνδυασμό με ροπή 253Nm. Το αποτέλεσμα 
είναι ένα αβίαστο και άνετο ταξίδι, τόσο σε 
αστικές διαδρομές όσο και στις υψηλές τα-

χύτητες του αυτοκινητόδρομου. Οι εκπομπές 
CO2 του αποδοτικού υβριδικού συστήματος 

ξεκινούν από 122 g/km (WLTP) και η κατανά-
λωση από 5,4L /100km (WLTP), ενώ η επιτά-
χυνση 0 - 100 km/h του HR-V επιτυγχάνεται 

σε 10,6 δευτερόλεπτα.

Η τεχνολογία e:HEV 
ΤΟΥ HR-V προσφέρει 
αποδοτική λειτουργία 
και δυναμικές επιδό-

σεις

Η Autohellas Hertz εμπλουτίζει 
με eScooters τον ηλεκτροκίνητο 
στόλο της για περιβαλλοντικά 
φιλική μετακίνηση

Σε μία ακόμη κίνηση με ισχυρό περιβαλλοντικό πρόσημο προχώ-
ρησε η Autohellas Hertz, ενισχύοντας τον ηλεκτροκίνητο στόλο 
των βραχυχρόνιων μισθώσεων με μία νέα κατηγορία οχημάτων, τα 
eScooters που έρχονται να διευρύνουν τις επιλογές ηλεκτροκίνη-
σης σε 
δημοφιλείς σταθμούς όπως η Αθήνα, η Πάρος και η Μύκονος. 
Τα 100% ηλεκτρικά scooter - τα οχήματα SEAT MÓ eScooter 
125 - προσφέρουν άνεση, εργονομία και πολλαπλές επιλογές που 
διευκολύνουν σημαντικά την οδηγική εμπειρία. Πιο συγκεκριμέ-
να, παρέχουν δυνατότητα πλήρους φόρτισης της αποσπώμενης 
μπαταρίας σε 
οποιαδήποτε συμβατική πρίζα μέσα σε διάστημα 6 ωρών, εξασφα-
λίζοντας υψηλή αυτονομία έως και 137 χλμ. ενώ επίσης συνδέο-
νται με smartphone για εύκολη παρακολούθηση των λειτουργιών 
τους. Παράλληλα, με την εξελιγμένη «πράσινη» τεχνολογία τους, 
επιτυγχάνουν μηδενικές εκπομπές ρύπων, ιδιαίτερα περιορισμένο 
αποτύπωμα θορύβου, μειωμένη 
κατανάλωση, αλλά και εξαιρετικές επιδόσεις αποτελώντας την 
ιδανική περιβαλλοντικά φιλική λύση μετακίνησης τόσο στην πόλη 
όσο και στα νησιά.

Press Room

Ένα σημαντικό νέο έργο που ανέλαβε η EPEXYL αφορά στο 
εντυπωσιακό κτήριο των νέων κεντρικών γραφείων της ιταλικής 
εταιρίας πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου ΕΝΙ, στο Μιλάνο. 
Πρόκειται για ένα κτήριο 65,000 τετραγωνικών μέτρων με τρεις 
διασυνδεδεμένους πύργους. Το εμβληματικό αυτό κτήριο θα 
καλύπτει τις ανάγκες 4600 εργαζομένων και το συνολικό κόστος 
κατασκευής ανέρχεται σε 171 εκατομμύρια ευρώ. Κατασκευάζεται 
με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές LEED. 
 
Το δεύτερο έργο της EPEXYL αφορά στο διπλό hub της πολυε-
θνικής Pfizer στη Θεσσαλονίκη 6.500 τετραγωνικών μέτρων που 
θα καλύπτει τις ανάγκες 400 εργαζομένων στο Ψηφιακό Κέντρο 
και το Κέντρο Εσωτερικών Λειτουργιών & Υπηρεσιών. Πρόκειται 
για ένα από τα έξι τέτοια κέντρα που δημιούργησε η Pfizer σε 
παγκόσμιο επίπεδο και στόχος του είναι να προσφέρει υπηρεσίες 
στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και 
της Ασίας. Πρόκειται για μέρος της επένδυσης 100 εκατομμυρίων 
ευρώ που κάνει στη Θεσσαλονίκη η φαρμακευτική εταιρία.

Δύο σημαντικά νέα έργα ανέλα-
βε η EPEXYL σηματοδοτώντας τη 
δυναμική πορεία της κορυφαίας 
ελληνικής ξυλουργικής κατασκευα-
στικής βιομηχανίας

to

drivers

https://www.eni.com/en-IT/home.html
https://www.epexyl.com/en/
https://www.pfizer.gr/
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Από την Μαρία Λιουδάκη,  
Εναλλακτική θεραπεύτρια

wellness

Η διαδικασία για τις 
παρακάτω συνταγές 
είναι πολύ απλή! 
 
Βράζουμε νερό μαζί με τα βότανα, 
το αφήνουμε να κρυώσει και το 
σερβίρουμε με παγάκια! 
 
ΓΙΑΣΕΜΙ-ΛΕΜΟΝΟΧΟΡΤΟ 
Αναζωογονεί και χαλαρώνει 
 
Βάζουμε στο ψιλοκομμένο 
λεμονόχορτο 
άνθη γιασεμιού. 
 
 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ-
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ 
Δυναμώνει και βελτιώνει τη 
διάθεση 
 
Βάζουμε  1 κ.σ.  μελισσόχορτο 
και ροδοπέταλα από φρέσκα  
τριαντάφυλλα ή 2 κ.σ. αποξηραμένα. 
 
 
ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ-ΦΡΑΟΥΛΑ 
Αποτοξινώνει και αναζωογονεί 
 
Βάζουμε 2 κ.γ. φύλλα βατόμουρου 
1κ.γ. φύλλα  φράουλας 
1 κ.γ. φύλλα  σμέουρου 
1 κ.γ. φύλλα φραγκοστάφυλου 
 
 
ΙΒΙΣΚΟΣ –ΜΕΝΤΑ 
Αναζωογονεί και αποτοξινώνει 
 
Βάζουμε 1 κ.γ.  αποξηραμένη μέντα 
1 κ.γ. αποξηραμένο ιβίσκο 
 
 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ-ΓΙΑΣΕΜΙ 
Ενεργοποιεί τον μεταβολισμό, 
αποτοξινώνει 
 
Βάζουμε  1 κ.γ.  πράσινο τσάι 
1 κ.γ. γιασεμί 
Λίγες σταγόνες λεμόνι

Καλοκαιρινά αφεψήματα
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Τώρα που είναι καλοκαιράκι, το 
τζάκι δεν μας αρέσει και πολύ να το 
κοιτάμε… 
 
Άδειο, με μαύρα σημάδια και ανεκμε-
τάλλευτο. 
Κι όμως υπάρχουν πολλά που μπορείς 
να κάνεις τώρα το καλοκαίρι στην 
αγαπημένη σου χειμωνιάτικη γωνία. 
Ας ξεκινήσουμε όμως από το πιo 
βασικό. 
 
1: Καθαριότητα! 
Φόρεσε γαντάκια και ξεκίνα την καλή 
δουλειά! 
Πρέπει να το κάνεις να λάμψει από 
καθαριότητα πριν το διακοσμήσεις. 
 
2: Βότσαλα 
Πήγαινε σε μια παραλία με βότσαλα, 
και μάζεψε τα πιo λευκά καλοσμιλε-
μένα μεγαλούτσικα βότσαλα που θα 
βρεις. 

Έπειτα κάλυψε ολόκληρο το δάπεδο της 
εστίας, έτσι ώστε να μην βλέπεις καθό-
λου κενά. 
 
3: Μποτίλιες - καράφες 
Βρες από την αγορά μποτίλιες - καράφες 
γυάλινες σε διάφορα μεγέθη. 
Διάλεξε να συνδυάσεις δυο με 3 χρώμα-
τα, όπως κίτρινες, γαλάζιες, πράσινες. 
Ναι, υπάρχουν σε χρώματα και είναι 
πανέμορφες… 
Τοποθέτησέ τις ομαδοποιημένα στο κέ-
ντρο της εστίας σου και ενδιάμεσα από 
τα βότσαλα. 
 
4: Αστερίες 
Υπάρχουν κάποια καταστήματα που 
έχουν καφασάκια ολόκληρα γεμάτα με 
αστερίες σε ό,τι χρώματα θες. 
Διάλεξε όποιο χρώμα σου αρέσει και 
κάνε αυτό που θα σου πω: 
Βρες δύο με τρία ξερά κλαδάκια από 
κάποιο δεντράκι και σφήνωσέ τα στην 

καμινάδα του τζακιού, έτσι ώστε να μπο-
ρείς να κρεμάσεις με κλωστή ή πετονιά 
τους πανέμορφους αστερίες σου. 
 
5: Φωτάκια 
Για το τέλος σου άφησα το κερασάκι! 
Τα γνωστά σε όλους μας led φωτάκια 
κατα προτίμηση θερμού φωτισμού θα 
ολοκληρώσουν εκπληκτικά την καλοκαι-
ρινή σου σύνθεση! 
 
Όπως είδες δεν χρειάζονται πολλά για 
να ανανεώσεις το οτιδήποτε...Αρκεί λίγη 
όρεξη και καλή θέληση. Σε ευχαριστώ 
πολύ που ήσουν εδώ! Στείλε μου και τις 
δικές σου φωτογραφίες! 
 
Κάθε Παρασκευή και μια καινούργια 
διακοσμητική πρόταση θα είναι εδώ για 
εσένα! 

 
Hasta la vista!

 
Από την Πετρούλα Χατζηνικολάου, 
Interior Designer

Καλοκαιρινές ιδέες για το τζάκι

 
 
Χώρισες και σε έχει πάρει από κάτω; Λάθος, πολύ μεγάλο λάθος, διότι και οι χωρισμοί μέσα 
στη ζωή είναι, δεν γίνεται να ταιριάζουμε με όλους τους ανθρώπους. 
Δεν χρειάζεται να κρατήσεις επαφή μαζί του ούτε να τον έχεις φίλο στα social media. 
Δεν χρειάζεται να μιλάς συνέχεια για εκείνον και να κλαις ούτε να αναλύεις το κάθε τι. Τα 
πράγματα είναι πολύ απλά, εμείς έχουμε την τάση να τα κάνουμε περίπλοκα. 
Προχώρα τη ζωή σου και μη σε νοιάζει για τον χωρισμό σου, οι χωρισμοί άλλωστε πρέπει να 
μένουν στο παρελθόν και να μην υπάρχουν πισωγυρίσματα. 
Απόλαυσε την ελευθερία σου και μη στεναχωριέσαι για τίποτα. 
Και μην ξεχνάς αυτό που πάντα λέω: "Να χαμογελάς πάντα αληθινά, ακόμα και στις πιο 
δύσκολες στιγμές σου, διότι σου αξίζει και γιατί σου πάει".

Οι χωρισμοί πρέπει πάντα 
να μένουν στο παρελθόν!

Aπό την Τίνα Μιχαηλίδου 
Relationship Blogger, 
Συγγραφέα
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Μία σημαντική παροχή υγείας εξασφάλισε και 
διαθέτει σε όλους τους  κατοίκους, ο Δήμος 

Κηφισιάς. Πρόκειται για την αξιολόγηση των 
συμπτωμάτων ασθένειας και την επικοινω-
νία με γιατρό οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο 

24ωρο άμεσα και  δωρεάν. 
 

Είναι μία κοινωνική προσφορά υγείας από 
την INTERAMERICAN, για έναν χρόνο, για 

χρήση της ψηφιακής εφαρμογής εξ αποστά-
σεως ελέγχου συμπτωμάτων Medi ON και των 

υπηρεσιών της Γραμμής Υγείας 1010. 
 

Πληροφορίες για την εφαρμογή μπορείτε να 
βρείτε στο site του Δήμου Κηφισιάς ( www.
kifissia.gr). Η παροχή υγείας απευθύνεται 

σε ενηλίκους κατοίκους του Δήμου μας, που 
έχουν προσωπική διεύθυνση email. Τα στοι-
χεία που θα συμπληρώσουν στην εφαρμογή 

είναι απόρρητα.

Κοινωνική 
παροχή υγείας από 

την INTERAMERICAN 
στους κατοίκους της 

Κηφισιάς

O Δήμος Κηφισιάς διεκδικεί 
και πετυχαίνει υψηλές 
χρηματοδοτήσεις

O Δήμος Κηφισιάς  διεκδικεί και πετυχαίνει εγκρίσεις υψηλών 
χρηματοδοτήσεων για έργα υποδομών και αναβάθμισης της καθη-
μερινότητας των πολιτών. 
 
Ήδη έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ για 
επτά (7) προγράμματα του «Φιλόδημου» και δύο (2) από το «Πρά-
σινο Ταμείο». 
 
Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος  δήλωσε σχετικά: 
 
«Δουλεύουμε όλοι μαζί υπεύθυνα και συστηματικά αξιοποιώντας 
κάθε πηγή χρηματοδότησης, προκειμένου να κάνουμε ακόμα 
περισσότερα έργα σε Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Εκάλη. Στα 
Προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών και του 
Πράσινου Ταμείου εξασφαλίσαμε μεγάλες χρηματοδοτήσεις  για 
αναβάθμιση του εξοπλισμού μας στην Καθαριότητα (νέα απορριμ-
ματοφόρα κ.α.)  κι έργα για τη Νέα Γενιά ( Συντήρηση του Κλει-
στού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας, πυρασφάλεια στα σχολεία). 
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους του Δήμου μας που 
συνεργάζονται στη διεκδίκηση και σε διάφορα στάδια υλοποίησης 
των έργων καθώς και τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και Εντε-
ταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους που εργάστηκαν και εργάζο-
νται για να πετύχουμε ακόμα πιο υψηλούς στόχους».

to

localness

Γιώργος Θωμάκος, 
Δήμαρχος Κηφισιάς

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος με στελέχη 
του Ομίλου INTERAMERICAN,  Μαρία Παπαδο-
πούλου -Συντονίστρια Γραφείου Πωλήσεων  Κηφι-
σιάς,  Ιωάννη Ρούντο - Διευθυντή Εταιρικών Υποθέ-
σεων & Υπευθυνότητας, Μανώλη Κούτη - Διευθυντή 
Πωλήσεων.

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

http://www.kifissia.gr/
http://www.kifissia.gr/
https://www.instagram.com/sayyes_tothepress/
https://www.instagram.com/sayyes_tothepress/
https://www.facebook.com/sayyestothepressmagazino
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Το Μουσείο “Β. Παπαντωνίου” στο Ναύπλιο φιλοξενεί 
στον 1ο όροφο μια μίνι έκθεση αφιερωμένη σε 

δημιουργίες του συνεργάτη του ΠΛΙ, ελληνοράπτη 
Αριστείδη Τζονευράκη. 

 
Το βασικό αντικείμενο ενασχόλησης του Αριστείδη 
Τζονευράκη είναι η κατασκευή τοπικών ελληνικών 

ενδυμασιών με εξειδίκευση στο κέντημα και ειδικότερα το 
«τερζίδικο», το κέντημα δηλαδή με επίρραφο κορδόνι. 

 
Στην προσωπική πορεία του καθοριστική υπήρξε η 

συνάντησή του το 2002 στο Ναύπλιο με τον ελληνοράπτη 
Κώστα Γκίκα και στη συνέχεια με την Ιωάννα 

Παπαντωνίου, ενδυματολόγο-σκηνογράφο, πρόεδρο του 
Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος (ΠΛΙ).

Αφιέρωμα στον Αριστείδη 
Τζονευράκη

Στο Γυάλινο UpStage τη σεζόν 2021-22 θα συναντήσουμε 
την παράσταση “Tape” (Season 2). Ένα σύγχρονο, μοντέρνο, 
γρήγορο έργο με έξυπνο χιούμορ, που μέσα σε αυτό 
αναγνωρίζεις το κίνημα #MeToo που τον τελευταίο καιρό μας 
έχει απασχολήσει πολύ. 
Στο μικρό δωμάτιο ενός μοτέλ στο Μίσιγκαν δυο παλιοί φίλοι 
και συμμαθητές, ο Βίνσεντ (Κωνσταντίνος Κάππας) και ο 
Τζον (Δημήτρης Λιακόπουλος), συναντιούνται με αφορμή την 
προβολή της ταινίας του Τζον σε ένα τοπικό κινηματογραφικό 
φεστιβάλ. Μέσα από μία σύντομη ανασκόπηση της μέχρι τώρα 
πορείας τους, αρχίζουν να αναμοχλεύουν το παρελθόν... 
 
Το 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 στον χώρο θα γίνεται έλεγχος των 
απαραίτητων πιστοποιητικών, όπως αυτός θα οριστεί από την 
κυβέρνηση.

“Tape” (Season 2): Έρχεται τη νέα σεζόν στο Γυάλινο Μουσικό 
Θέατρο

Ένα βιβλίο στις διακοπές μας συντροφεύει και 
παράλληλα μας ταξιδεύει σε νέους κόσμους. Οι εκδόσεις 

Μεταίχμιο προτείνουν να πάμε για βουτιά στα βιβλία! 
 

Τα βιβλία που μπορούμε να διαβάσουμε είναι πολλά 
και ενδιαφέροντα. "Η επιστροφή της Πηνελόπης" της 
Νοέλ Μπάξερ, οι "Ώρες κοινής ησυχίας" της Μαίρης 

Κόντζογλου, τα "Μαλαματένια λόγια" του Μάνου 
Ελευθερίου και το "Καλό σημάδι" της Ελευθερίας Κυρίμη 

είναι μερικά από αυτά.

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας 
εύχονται καλές διακοπές με 

καλά βιβλία

Agenda

Food for thought



quote of the day
Time & Karma 
When a bird is alive...it eats ants. 
When the bird has died...ants eat it. 
One tree can be made into a million 
matchsticks...but only one match is 
needed to burn a million trees! 
Circumstances can change at any 
time, don't devalue or hurt anyone in 
this life... 
You may be powerful today but time is 
more powerful than you!
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30 Ιουλίου 
›Διεθνής Ημέρα 
του Διαχειριστή 
Συστημάτων 
›Διεθνής Ημέρα Φιλίας, 
›Παγκόσμια Ημέρα 
κατά της Εμπορίας 
Ανθρώπων 
›National Cheesecake 
Day 
›National Father-in-
Law Day 
›Paperback Book Day 
 
31 Ιουλίου
›Harry Potter's 
Birthday 
›National Avocado Day 
World Ranger Day 
›Raspberry Cake Day

tip of the day

Παρασκευή 30/7 

Ανδρόνικος, Ανδρονίκη * 

Σιλουανός, Σιλουανή, Σιλουάνα, 

Σιλουάνια 

Κρήσκης * 

Σάββατο 31/7 

Ευδόκιμος, Ευδόκιμη 

Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα * 

Φρειδερίκος, Φρειδερίκη 

Κυριακή 1/8 

Ελέσα, Ελέσσα 

Εύκλεος, Ευκλεή, Ευκλέα 

Μάρκελος * 

Σολομονή 

Κασσάνδρα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που 

γιορτάζει αυτό το όνομα.
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