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DO IT LIKE
THE GREEKS!



Καλημέρα αγαπημένοι μου SayYessers! 

Παραδεχτείτε το, της Παρασκευής τα πρωινά η διάθεση μας είναι 
αλλιώς! Οι καλημέρες μας είναι πιο τραγουδιστές και οι αντοχές μας λίγο 
μεγαλύτερες στις "κακουχίες" της ημέρας. Η ανυπομονησία για τα ρεπό του 
σαββατοκύριακου, μας κάνει πιο ευδιάθετους και καλοπροαίρετους με τους 
γύρω μας. 
 
Είναι όμως τόσο κρίμα, να περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας 
περιμένοντας το σαββατοκύριακο, τις αργίες και τις διακοπές για να 
περάσουμε όμορφα. 
 
Είναι τόσο άδικο, μόνο την παραμονή πριν από το day off να έχουμε καλή 
διάθεση ενώ τις υπόλοιπες μέρες να μιζεριάζουμε και να αφήνουμε τη ζωή 
μας απλά να κυλάει στο ενδιάμεσο από τις αργίες. 

Editorial
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National Hot Fudge Sundae Day

Φτιάξε καφέ να 
στα πω...

 
Είναι τόσο λυπηρό να είμαστε άνθρωποι γεμάτοι αρνητισμό και κακία απλά γιατί πολεμάμε με το θηρίο μέσα μας. 
 
Σε όποια ηλικία και αν είσαι, όποιο επαγγελματικό δρόμο και αν έχεις επιλέξει, που για κάποιο λόγο σου "κλωτσάει" και 
δε σου δίνει την ώθηση να σηκωθείς από το κρεβάτι το πρωί, κάνε την αλλαγή τώρα! 
 
Άλλαξε για σένα, τόλμησε την αλλαγή ακόμα και αν αποτύχεις τουλάχιστον το προσπάθησες. Δοκίμασες και απέτυχες ; 
Φοβάσαι πως δεν θα τα καταφέρεις; Κάνε λίγο πίσω, δες τα πράγματα ψύχραιμμα και προσπάθησε ξανά. Τώρα μπορείς 
να ξαναδοκιμάσεις έχοντας στη φαρέτρα σου περισσότερα όπλα, γιατί έκανες τα λάθη σου, τα κατάλαβες και δε θα τα 
επαναλάβεις. Σύντομα θα βρεις το σωστό τρόπο, να είσαι σίγουρος. 
 
Μην αφήνεις τη ζωή σου να περνάει! Καλώς ή κακώς η εργασία μας, μας απασχολεί για τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα, 
δηλαδή για 2.744 ώρες το χρόνο και σχεδόν 96.040 ώρες σε όλη τη ζωή μας. 
 
Φίλοι μου, 96.040 ώρες είναι κάτι πραπάνω από 4.000 μέρες! Το νούμερο είναι συγκλονιστικό ειδικά όταν μιλάμε για 11 
χρόνια από τη ζωή μας σε αναμονή για να περάσουμε καλά το σαββατοκύριακο. 
 
Tip of the Day: Βγες έξω και ζήσε, βγάλε από την καθημερινότητα σου το pause και εγκατέστησε το start και το restart 
για όσες φορές χρειαστεί, μέχρι εσύ να νιώθεις γεμάτος. Κάνε αυτό που αγαπάς επάγγελμα και είναι βέβαιο πως θα το 
κάνεις καλά και αργά ή γρήγορα θα έρθει και η επιτυχία να σου δείξει ότι η απόφαση σου ήταν η σωστή. 
 
Το μόνο σίγουρο είναι πως θα βγάλεις τη ζωή σου από την αναμονή, γιατί θα περνάς καλά και θα περιμένεις το 
σαββατοκύριακο απλά για να περάσεις καλύτερα...

Κλαίρη Στυλιαρά 
Chief of SayYessers
claire@sayyescomm.gr
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Sunrise mood 
 
Υλικά 
40ml τεκίλα 
30ml  λικέρ Galliano L'Autentico 
Φέτα πορτοκάλι, για γαρνίρισμα 
Tuborg Σόδα Πορτοκάλι και Κανέλα 
 
Εκτέλεση 
Ρίχνουμε την τεκίλα σε ψηλό ποτήρι γεμάτο 
πάγο. Γεμίζουμε με Tuborg Σοδα Πορτοκάλι 
και Κανέλα, αφήνοντας λίγο χώρο πάνω από το 
ποτήρι. Προσθέτουμε το λικέρ ρίχνοντάς το αργά 
με το πίσω μέρος ενός κουταλιού. Γαρνίρουμε με 
μια φέτα πορτοκάλι και σερβίρουμε.

 
 
Fresh flavor 
 
Yλικά 
45ml ουίσκι μπέρμπον 
30ml λικέρ πεπόνι 
Φέτα λάιμ 
Tuborg Σόδα Λάιμ - Πράσινο Τσάι 
 
Εκτέλεση 
Σε χαμηλό ποτήρι βάζουμε πάγο και 
προσθέτουμε το ουίσκυ και το λικέρ πεπόνι. 
Ανακατεύουμε καλά και συμπληρώνουμε με 
Tuborg Σόδα Λάιμ - Πράσινο Τσάι. Γαρνίρουμε 
με τη φέτα λάιμ.

 
 
Wine Dreams 
 
Υλικά 
45ml κρασί, λευκό, κόκκινο ή ροζέ 
Tuborg Σόδα 
Φέτα πορτοκάλι 
 
Εκτέλεση 
Σε χαμηλό ποτήρι βάζουμε πάγο, το κρασί και 
φυσικά Tuborg Σόδα. Προσθέτουμε τη φέτα 
πορτοκάλι.

Vodka Lime Lovers 
 
Υλικά 
30ml vodka 
10ml φρεσκοστυμμένο χυμό λάιμ 
Tuborg Tonic 
 
Εκτέλεση 
Γεμίζουμε με πάγο ένα ψηλό ποτήρι και προσθέτουμε τη 
vodka και το χυμό λάιμ. Συμπληρώνουμε με Tuborg Tonic, 
προσθέτουμε μερικές φέτες λάιμ  και απολαμβάνουμε. 

 
 
Black Swan 
 
Υλικά 
30ml μαύρη βότκα 
15ml γρεναδίνη 
Tuborg Σόδα Λεμόνι 
Κεράσι Maraschino, για 
γαρνίρισμα 
 
Εκτέλεση 
Σε ψηλό ποτήρι βάζουμε 
πάγο και προσθέτουμε τη 
βότκα με τη γρεναδίνη. 
Συμπληρώνουμε με Tuborg 
Σόδα Λεμόνι και ένα κεράσι 
Maraschino και σερβίρουμε. 
 
 
 
 

Cocktails powered by Tuborg

 & enjoy yourself



Έχουμε συνηθίσει να φιγουράρουμε 
πρώτοι σε κατάταξη σε παγκόσμιες 
λίστες για τις απογοητευτικές μας 
επιδόσεις ή τη μη συμμόρφωσή μας 
στην εφαρμογή κάποιου κανόνα. Η 
δεκαετής οικονομική ύφεση ήταν αρκετή 
για να μας κολλήσει τη “ρετσινιά” 
του απείθαρχου λαού που αρνείται να 
υιοθετήσει τους κανόνες του Κράτους 
και να συμβαδίσει ακολουθώντας τις 
επιταγές της ΕΕ. 
 
Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα τα 
πράγματα έχουν αρχίσει να παίρνουν 
διαφορετική τροπή. Η επιτυχής 
διαχείριση της πανδημίας, αλλά 
και το σταδιακό “νοικοκύρεμα” των 
οικονομικών μας εκκρεμοτήτων έχουν 
διαμορφώσει μια ιδιαιτέρως θετική 
εικόνα της Ελλάδας στα διεθνή ΜΜΕ. 
Η χώρα έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης 
και δείχνει επιτέλους τη δυναμική που 
κρύβει μέσα της. 
 
Στο μέτωπο του τουρισμού, της βαριάς 
βιομηχανίας που στηρίζει το ελληνικό 
ΑΕΠ, ήρθε μια διάκριση που μας κάνει 
ιδιαιτέρως περήφανους. Στο φετινό 
Παγκόσμιο Συνέδριο ASTA Global 
Convention 2021, που διεξήχθη 23-25 
Αυγούστου στο Σικάγο, η Ελλάδα και 
η Κύπρος τιμήθηκαν με το βραβείο 
της ASTA (American Society of Travel 
Advisors) ως το Chapter της χρονιάς για 
2021 καταγράφοντας τις υψηλότερες 
επιδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Οι Αμερικάνοι είναι large! 
 
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική 
τουριστική αγορά, καθώς οι Αμερικάνοι 
πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη κατά 
κεφαλήν δαπάνη. Με άλλα λόγια, 
διακρίνονται για τη διάθεσή τους να 
ξοδέψουν χρήματα προκειμένου να 
πάρουν μια γεύση από την τοπική τη 
γαστρονομία και τη νυχτερινή ζωή, 
να δουν από κοντά αρχαιολογικούς 
χώρους και να επισκεφτούν όσο το 
δυνατόν περισσότερα σημεία στα οποία 
συχνάζουν οι ντόπιοι. Απέχουν πολύ από 
το μοντέλο του ταξιδιώτη που κινείται 
στη λογική του all inclusive και δεν 
στηρίζει τις τοπικές οικονομίες. 
 
Συνολικά, οι Αμερικανοί ταξιδιώτες 
στην Ελλάδα έφτασαν το 2019 (το 2020 
η αμερικανική αγορά ήταν ουσιαστικά 
κλειστή) το 1,179 εκατ. (+7,4% από 
το 2018), ενώ οι εισπράξεις ήταν στο 

1,19 δις ευρώ (+14,3%), με μέση κατά 
κεφαλή δαπάνη στα 1.008 ευρώ, κατά 
πολύ υψηλότερη έναντι του μέσου όρο 
όλων των επισκεπτών της χώρας που 
είναι στα 564 ευρώ. 
 
«Εννιά πτήσεις από την Αθήνα για 4 
πόλεις κλειδιά της Αμερικής, μεταξύ των 
οποίων, Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Σικάγο 
και Φιλαδέλφεια συνιστά άλμα προόδου. 
Ποτέ στο παρελθόν δεν έχει συμβεί 
ένα τέτοιο άνοιγμα στην αμερικανική 
αγορά. Ελπίζουμε, τόσο η Emirates, 
όσο και η Delta airlines να διατηρήσουν 
τις πτήσεις τους και το χειμώνα. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει την έλευση 800 
ατόμων ημερησίως για την Ελλάδα» 
τονίζει στο Say Yes...to the Press ο 
Λεωνίδας Μπαμπάνης, Πρόεδρος της 
Αμερικάνικης Ένωσης Ταξιδιωτικών 
Συμβούλων (ASTA) για την περιοχή της 
Ελλάδας – Κύπρου, αλλά και Πρόεδρος 
της North Events, διοργανώτριας 
εταιρείας του Greek Panorama & Virtual 
Greek Panorama. 
 
Σχολιάζοντας το βραβείο που έλαβε 
το ελληνικό τμήμα της ASTA, ο κ. 
Μπαμπάνης δεν κρύβει τη χαρά του 
καθώς, η αναγνώριση ήρθε έχοντας 
ως ανταγωνισμό συνολικά 145 χώρες 
και συνιστά την πρώτη που έχει λάβει 
ποτέ η χώρα μας σε διάστημα 60 
ετών! 
 
«Είναι ένα σημαντικό βραβείο που 

δείχνει ότι η Ελλάδα είναι το ταχέως 
αναπτυσσόμενο chapter της ASTA 
παγκοσμίως. Αυτή η τιμητική διάκριση 
θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε 
ένα ισχυρό λόμπι στην Αμερική. 
Αποτελεί μία ψήφο εμπιστοσύνης 
και στόχος μας είναι να δώσουμε 
ειδικό βάρος στην εκπαίδευση του 
αμερικανικού κοινού το οποίο, 
δυστυχώς, γνωρίζει ως προορισμούς 
μόνο την Αθήνα, τη Μύκονο και την 
Σαντορίνη. Πλέον θα ανακαλύψει μέσα 
από webinars, αλλά και παρουσιάσεις 
που θα πραγματοποιήσουμε από κοντά 
μία Ελλάδα πολύ διαφορετική» λέει 
χαρακτηριστικά. 
 
Αναφέρει πως, εφόσον οι συνθήκες 
το επιτρέψουν, θα πραγματοποιηθούν 
διάφορες, δια ζώσης, συναντήσεις 
στην αμερικανική Ήπειρο με travel 
agents για την προώθηση του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος. «Θέλουμε να 
δημιουργήσουμε ένα χαρτοφυλάκιο και 
πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε σε 
συνεργασία με τον ΕΟΤ. Τηρουμένων 
των αναλογιών το “μαγαζί” δούλεψε 
ικανοποιητικά τη φετινή χρονιά, όμως 
το βάρος θα πρέπει να δοθεί και το 2022 
στην κρουαζιέρα, έτσι ώστε η Ελλάδα 
να μπορέσει να εδραιωθεί ως hub 
διεθνώς που θα παρακινεί τους ξένους 
τουρίστες να μένουν δύο με τρεις ημέρες 
στην Αθήνα και μετά να πηγαίνουν 
στα ελληνικά νησιά» καταλήγει ο κ. 
Μπαμπάνης.

Do it like the Greeks!
Της Μαρίας Ακριβού
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Το ''Olympic Day Run'' ενώνει 
τις δυνάμεις του με ''Το 
Χαμόγελο του Παιδιού''

Η Κωτσόβολος και η ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώνουν τις δυνάμεις τους 
για μία καλύτερη φοιτητική ζωή
Η Κωτσόβολος, σε συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος, προσφέρει μοναδικές 
προσφορές και δώρα στους φοιτητές. Από την Τετάρτη 01/09/21 και μέχρι 
τις 30/09/21, οι εισακτέοι φοιτητές, κάτοχοι της κάρτας πιστότητας AB Plus, 
κερδίζουν επιταγές έκπτωσης συνολικής  αξίας 30€* με αγορές άνω των 500€ 
από τα καταστήματα Κωτσόβολος. Οι επιταγές, θα μπορούν να εξαργυρωθούν 
σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας AB Bασιλόπουλος. 
 
Η ενέργεια αφορά σε αγορές σε όλα τα καταστήματα Κωτσόβολος και σε όλες 
τις κατηγορίες προϊόντων της, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές μέσα από 
τη συνεργασία της εταιρίας με την ΑΒ Βασιλόπουλος, να συνεχίσουν τις αγορές 
της νέας τους αρχής, με ακόμα περισσότερες εκπτώσεις. 
 
Μία καλύτερη φοιτητική ζωή, με υπερσύγχρονο και ετοιμοπαράδοτο οικιακό 
εξοπλισμό, περιμένει όλους τους φοιτητές να την ανακαλύψουν στην 
Κωτσόβολος. Δείτε περισσότερα στο https://www.kotsovolos.gr/pages/
students

Η απόλυτη Ολυμπιακή εμπειρία του ''Olympic Day 
Run'' επιστρέφει για 4 η χρονιά στη Θεσσαλονίκη 
την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021. Ο μοναδικός 
Ολυμπιακός Αγώνας 
Δρόμου της χώρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών, 
διακεκριμένων αθλητών και προπονητών, αθλητικών 
συλλόγων και σωματείων από όλη τη χώρα, καθώς και 
ενεργών πολιτών, προωθώντας το Ολυμπιακό πνεύμα 
και το «Ευ Αγωνίζεσθαι». 
Στο πλαίσιο της παρουσίασης των φετινών δράσεων 
και ενεργειών του ''Olympic Day Run'', 
η διοργάνωση πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου 
στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 
στην οποία παρουσίασε τη συνεργασία της με «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» . 
Η Δρ.Κυριακή Ουδατζή, Διευθύντρια του Ολυμπιακού 
Μουσείου και Γενική Διευθύντρια του ''Olympic Day 
Run'' παρουσίασε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
μοναδικού Ολυμπιακού 
Αγώνα Δρόμου, που τον καθιστούν αγώνα-ορόσημο 
για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της 
χώρας. 
 
Το ''Olympic Day Run'' GREECE αποτελεί τον επίσημο 
παγκόσμιο θεσμό για τον εορτασμό της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Ημέρας, που καθιέρωσε η Διεθνής 
Ολυμπιακή Επιτροπή.

Το «Γήπεδο Ζωής» συμμετείχε για πρώτη φορά στο SNF 
Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), από τις 25 
έως τις 29 Αυγούστου 2021, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Η ομάδα του «Γηπέδου Ζωής» 
υποδέχτηκε χιλιάδες επισκέπτες και μοιράστηκε μαζί τους 
πληροφορίες για το όραμα και τις επερχόμενες δράσεις του. 
 
Στο τέλος της δράσης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης συμμετείχε 
στο πλευρό των παιδιών και καλωσόρισε τον κόσμο, 
δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν τιμή για όλους εμάς 
από το «Γήπεδο Ζωής», αλλά και για εμένα τον ίδιο, η 
αγάπη, η ανταπόκριση αλλά και η προσμονή που εισπράξαμε 
για το έργο μας, άκρως υποστηρικτική και ελπιδοφόρα, για 
τους καιρούς που διανύουμε». 
 
Ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, είπε 
μεταξύ άλλων: «Το Γήπεδο Ζωής θα προσφέρει όχι απλά 
έναν μοναδικό χώρο, αλλά, κυρίως, τις ευκαιρίες και τα 
ερεθίσματα στα νέα παιδιά να ανακαλύψουν την κλίση τους, 
να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες τους και να «χτίσουν» τον 
χαρακτήρα τους». 
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Το Γήπεδο Ζωής συμμετείχε στο 
SNF Nostos 2021

your best& do
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Αν για κάτι μπορούμε να ευγνωμονούμε 
την πανδημία, είναι ότι συνέβαλλε στην 
αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας 
δίνοντας περισσότερη ευελιξία στους 
εργαζόμενους, έτσι ώστε να οργανώνουν 
καλύτερα τον προσωπικό τους χρόνο, να 
συγκεντρώνονται δίχως περισπασμούς, 
αλλά και να γλιτώνουν άσκοπες 
μετακινήσεις που μεταφράζονταν σε 
κίνηση, νεύρα και άγχος.

Αυτή βέβαια είναι η μια όψη του 
νομίσματος, η θετική. Η άλλη είναι 
ιδιαιτέρως ανησυχητική, αφού σε πολλές 
περιπτώσεις η ελευθερία κινήσεων 
μεταφράστηκε σε έξτρα όγκο δουλειάς 
και σε επικάλυψη των ορίων μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 
Υπό καθεστώς καραντίνας δεν ήταν 
λίγοι οι managers και οι εργοδότες που 
πίεζαν το εργατικό δυναμικό υπό το 
πρόσχημα ότι, αφού δεν μπορούν να 
πάνε κάπου, γιατί να μην δουλέψουν 
παραπάνω; Για υπερωρίες όμως ούτε 
λόγος!

Έπειτα από ενάμιση χρόνο θυσιών που 
κόστισαν τα μέγιστα σε ψυχολογικό 
και οικονομικό επίπεδο, οι αγορές 
λειτουργούν με νέους κανόνες και 
δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που 
για λόγους κόστους αποφάσισαν να 
επιτρέψουν σε έναν μεγάλο αριθμό 
εργαζομένων να εργάζονται, κάποιες 
μέρες από το σπίτι και κάποιες από το 

Πόσο ωφέλιμη είναι  
η υβριδική εργασία;

γραφείο, είτε εξ ολοκλήρου από το σπίτι.

Τα αποτελέσματα έρευνας που έδωσε 
στη δημοσιότητα ο όμιλος Adecco, η 
κορυφαία εταιρεία λύσεων ανθρώπινου 
δυναμικού στον κόσμο, λειτουργούν 
ως τροφή για σκέψη αναφορικά με το 
πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην 
αγορά εργασίας παγκοσμίως. Η έρευνα 
με τίτλο «Resetting Normal: Defining 
the New Era of Work»,  εξετάζει πώς η 
στάση εργαζομένων και ηγετών όσον 
αφορά στην εργασία έχει αλλάξει σε 
διάστημα 12 μηνών και αναδεικνύει 
τα κύρια σημεία, στα οποία οι 
εταιρείες θα πρέπει να καταφέρουν 
να προσαρμοστούν επιτυχώς κατά τη 
μεταβατική αυτή περίοδο.

Στο δείγμα συμπεριελήφθησαν 25 
χώρες, μεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα,  και συμμετείχαν 15.000 άτομα, 
απασχολούμενα σε θέσεις υπαλλήλων 
γραφείου.

Ναι στο υβριδικό μοντέλο εργασίας, 
όχι στην εξουθένωση

Οι τελευταίοι 18 μήνες απέδειξαν 
ότι η εξ αποστάσεως εργασία δεν 
συνεπάγεται απώλεια παραγωγικότητας 
και ότι είναι δυνατός ένας πιο ευέλικτος 
τρόπος εργασίας. Πάνω από τα τρία 
τέταρτα των εργαζομένων θέλουν 
να διατηρήσουν την ευελιξία στο 
πρόγραμμά τους, επιστρέφοντας στο 

γραφείο, αλλά με τους δικούς τους 
όρους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
γεγονός ότι οι νεότερες γενιές και οι 
γονείς ζητούν περισσότερο χρόνο στο 
γραφείο, με εκείνους που έχουν παιδιά 
να θέλουν να εργάζονται στο γραφείο 
περισσότερο (51%) από εκείνους που 
δεν έχουν (42%).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 53% των 
εργαζομένων (61% στην Ελλάδα) 
επιθυμούν ένα υβριδικό μοντέλο 
εργασίας, με περισσότερο από τον μισό 
του χρόνου εργασίας εξ αποστάσεως
Το υβριδικό μοντέλο εργασίας 
δεν φαίνεται να έπληξε την 
παραγωγικότητα, με το 82% των 
ερωτηθέντων να αισθάνονται το ίδιο 
παραγωγικοί ή περισσότερο από πριν 
(85% το αντίστοιχο ποσοστό στην 
Ελλάδα)
Περισσότεροι από τους μισούς νέους 
ηγέτες αναφέρουν ότι υπέστησαν 
εξουθένωση ενώ παρατηρήθηκαν και 
αυξημένες ώρες εργασίας κατά 14% τον 
τελευταίο χρόνο.
Η πλειοψηφία (73%) εργαζομένων και 
ηγετικών στελεχών ζητούν η αξιολόγηση 
να γίνεται με βάση τα αποτελέσματα και 
όχι τις ώρες εργασίας, ενώ μόνο το 36% 
των διευθυντικών στελεχών αξιολογούν 
ήδη την απόδοση των ομάδων τους με 
βάση τα αποτελέσματα
Το άγχος για την επιστροφή στο γραφείο 
είναι υψηλότερο στην Αυστραλία (53%), 
ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο 
(52%) και ο Καναδάς (51%) – Στην 
Ελλάδα αγγίζει το 45%.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση 
κινδυνεύουμε να χάσουμε μια νέα 
γενιά ηγετών - με περισσότερους από 
τους μισούς νέους ηγέτες (54%) να 
υποφέρουν από εξουθένωση και 3 στους 
10 εργαζόμενους να δηλώνουν ότι η 
ψυχική και σωματική τους υγεία έχει 
επιδεινωθεί στους τελευταίους 12 μήνες 
. Οι εταιρείες πρέπει να διερευνήσουν 
πώς μπορούν να υποστηρίξουν 
καλύτερα και να παρέχουν πόρους 
ευημερίας στους εργαζομένους τους 
στο νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας. 
Χαρακτηριστικό είναι πως το 67% 
των μη-διευθυντών – στην Ελλάδα 
77% - δηλώνουν ότι οι ηγέτες δεν 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες 
τους όσον αφορά την εξασφάλιση της 
ψυχικής τους ευημερίας.

Τέλος, σχεδόν 2 στους 5 εργαζόμενους 
αλλάζουν καριέρα ή εξετάζουν ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο και 41% σκέφτονται 
να μετακινηθούν σε θέσεις που θα τους 
δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία. Αν και η 
προβλεπόμενη «Μεγάλη Παραίτηση» 
δεν είναι ακόμη εμφανής, παρόλα αυτά 
τώρα είναι η στιγμή οι εταιρείες να 
επανασυνδεθούν με τους εργαζομένους 
τους.

7

Της Μαρίας Ακριβού
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Επωφεληθείτε από το “ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 
CASHBACK” της ΝΙΚΟΝ  με άμεση 
επιστροφή χρημάτων έως €600 σε αγο-
ρά συγκεκριμένων mirrorless φωτο-
γραφικών μηχανών της σειράς Nikon Z, 
σε επιλεγμένα καταστήματα. 
 
Η προσφορά ισχύει από Σάββα-
το 04/09/2021 έως και Κυριακή 
19/09/2021. 
 
Η φθινοπωρινή προσφορά ισχύει για 
την πώληση των παρακάτω φωτογρα-
φικών μηχανών και το ποσό της άμεσης 
επιστροφής χρημάτων του “ΦΘΙΝΟΠΩ-
ΡΙΝΟΥ CASHBACK” ανά προϊόν προς 
τον καταναλωτή έχει ως εξής: 
 
NIKON Z  CASHBACK 
Z 5 + FTZ adapter 100 € 
Z 5 + 24-50 f/4-6.3 200 € 
Z 5 + 24-50 f/4-6.3 
+ FTZ adapter  200 € 
Z 5 + 24-200 f/4-6.3 300 € 
Z 5 + 24-70 f/4  300€ 
Z 50 
+ 16-50 f/3.5-6.3 VR 200 € 
Z 50 + 16-50 f/3.5-6.3 VR 
+ 50-250 f/4.5-6.3 200 € 
Z 50 + 16-50 f/3.5-6.3 VR 
+ FTZ adapter  200 € 
Z 50 Vlogger kit 200 € 
Z 6 + FTZ adapter 350 € 
Z 6 + 24-70 f/4 
+ FTZ adapter  600 € 
 
 
Η αφαίρεση των χρημάτων του “ΦΘΙ-
ΝΟΠΩΡΙΝΟΥ CASHBACK” γίνεται άμε-
σα από το σημείο πώλησης. 
 
Η αγορά θα πρέπει να πραγματοποι-
ηθεί κατά τη χρονική περίοδο από 
Σάββατο 04/09/2021 έως και Κυριακή 
19/09/2021, σε επιλεγμένα καταστήμα-
τα λιανικής.

HUAWEI MatePad 11: 
το πρώτο με refresh 
rate 120 Hz για εκπλη-
κτικά γραφικά και χει-
ρόγραφες σημειώσεις

Το νέο HUAWEI MatePad 11 είναι το πρώτο tablet της Huawei που υποστη-
ρίζει refresh rate 120 Hz. Λειτουργώντας με υψηλότερο refresh rate από 
πολλά tablet στην αγορά, το νεότερο HUAWEI MatePad παραδίδει απίστευ-
τα ρευστά γραφικά όταν προβάλλει ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου. 
 
Για βίντεο και παιχνίδια με υψηλό frame rate, οι καταναλωτές μπορούν να 
απολαύσουν καλύτερη εικόνα με περισσότερες λεπτομέρειες. Η τεχνολο-
γία προσαρμογής του frame rate βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας της 
μπαταρίας. 
 
Με το νέο HUAWEI MatePad 11 που υποστηρίζει χρωματική παλέτα DCI-P3, 
οι εικόνες και τα βίντεο μοιάζουν εξαιρετικά ζωντανά στην οθόνη. Εκτός 
από την ικανότητα απόδοσης απίστευτων χρωμάτων, το HUAWEI MatePad 
11 έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί την έκθεση των χρηστών στο μπλε 
φως και τις αναλαμπές, δύο από τους κύριους παράγοντες που προκαλούν 
κόπωση στα μάτια. Το tablet έχει κερδίσει τις πιστοποιήσεις TÜV Rheinland 
Low Blue Light (Hardware Solution) και TÜV Rheinland Flicker Free, εγ-
γύηση πως η όραση προστατεύεται, ακόμη και μετά από ώρες εργασίας στο 
tablet.

Φθινοπωρινή 
προσφορά 

Cashback από τη 
Nikon

Η Sonos και η Liverpool FC συνεργά-
ζονται για να αναβαθμίσουν την ποδο-
σφαιρική εμπειρία μέσω του εξαιρετι-
κού ήχου
Πάνω στην ώρα για τη νέα σεζόν, η Sonos συνεργάζεται με την 
Liverpool FC για να αναβαθμίσουν την ηχητική εμπειρία του ποδοσφαίρου 
στο Anfield -την έδρα της ομάδας- αλλά και στους εκατομμύρια οπαδούς της 
ανά τον κόσμο. Με πάθος για δυνατό ήχο που τον ζεις, το brand προσφέρει 
προϊόντα και ηχητικό περιεχόμενο που αναδεικνύουν το παιχνίδι και εισά-
γουν τους οπαδούς στον ρυθμό του αθλήματος -και της ομάδας- που αγα-
πούν. Αυτή είναι η πρώτη 
συνεργασία της Sonos με αθλητική ομάδα, καθώς το brand θέλει να προσφέ-
ρει εμπειρίες που κάνουν την ακρόαση πιο εύκολη και πιο διασκεδαστική, 
μέσα και έξω από το σπίτι. 
 
“Ο ήχος ήταν πάντα ένα σημαντικό στοιχείο των αθλημάτων. Εμφυσά ενέρ-
γεια σε κάθε παιχνίδι, είτε πρόκειται για τη μουσική που ακούν οι αθλητές 
καθώς ετοιμάζονται για έναν αγώνα, είτε για τις δονήσεις από τους οπαδούς 
στις εξέδρες, ή για την απόλαυση μιας γηπεδικής εμπειρίας στο σπίτι,” σχο-
λιάζει ο Pete Pedersen, VP of Marketing, Sonos.

Press Room
tech edition

https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/mirrorless/enthusiast/z-5
https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/mirrorless/enthusiast/z-5
https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/mirrorless/enthusiast/z-5
https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/mirrorless/enthusiast/z-5
https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/mirrorless/enthusiast/z-5
https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/mirrorless/enthusiast/z-50
https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/mirrorless/enthusiast/z-50
https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/mirrorless/enthusiast/z-50
https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/mirrorless/enthusiast/z-50-vlogger-kit
https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/mirrorless/enthusiast/z-6
https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/mirrorless/enthusiast/z-6
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Είναι εντυπωσιακοί, επιβλητικοί και 
μας κάνουν πάντα να κοιτάμε ψηλά! 
Οι ουρανοξύστες αποτελούν την 
επιτομή της κάθετης δόμησης.  
Στις 3 Σεπτεμβρίου είναι η Skyscraper 
Day!

Η ιστορία της κατασκευής τους 
εντοπίζεται στο Σικάγο, μετά την 
πυρκαγιά του 1871. Τότε, ήταν μια 
περίοδος οικονομικής άνθισης για την 
πόλη και η πυρκαγιά είχε σοβαρότατες 
επιπτώσεις. Η επιτακτική ανάγκη 
στέγασης χιλιάδων ανθρώπων οδήγησε 
στη γρήγορη ανοικοδόμηση της πόλης. 
Το 1885 ολοκληρώθηκε ο πρώτος 
ουρανοξύστης. Είχε ύψος 42 μέτρα και 
αποτελούνταν από 12 ορόφους.

Ο πρώτος ουρανοξύστης έφερε την 
υπογραφή του αρχιτέκτονα William 
LeBaron Jenney. Ο σκελετός και οι 
οριζόντιες δοκοί του ήταν από ατσάλι 
και εκεί στεγάζονταν τα γραφεία 
της ασφαλιστικής εταιρίας Home 
Insurance Building μέχρι το 1931, οπότε 
κατεδαφίστηκε για να αντικατασταθεί 
από έναν πιο σύγχρονο  ουρανοξύστη 
που φιλοξένησε τη LaSalle National 
Bank.

Ο εμβληματικός Πύργος Αθηνών

Ήταν τέλη της δεκαετίας του ’60... και η 
επιγραφή «ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΟΥ 
ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» είχε στηθεί στη 
διασταύρωση των οδών Μεσογείου και 
Βασιλίσσης Σοφίας.

Το ψηλότερο κτήριο της Αθήνας, που 
αποτελεί και τον μοναδικό ουρανοξύστη 
στην Ελλάδα, είναι ο πύργος των Αθηνών 
με ύψος 103 μέτρα. Τον σχεδιασμό του 
ανέλαβαν οι αρχιτέκτονες Ιώαννης 
Βικέλας και Ιωάννης Κυμπρίτζης. Την 
κατασκευή του έργου πραγματοποίησε η 
εταιρία «Αλβέρτης- Δημόπουλος ΑΕ». Το 
έργο ολοκληρώθηκε το 1971.

Marina Tower: Έρχεται ο πρώτος 
«πράσινος» ουρανοξύστης στην 
Ελλάδα!

Το δεύτερο εξάμηνο του 2025 
το Ελληνικό θα κοσμεί ο πρώτος 
«πράσινος»ουρανοξύστης, σύμφωνα με 
τις έως τώρα εκτιμήσεις. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του Marina Tower 
εκτιμάται ότι θα κυμανθεί γύρω  

Oυρανοξύστες: 
Οι σύγχρονοι «πύργοι της Βαβέλ»

στα 250 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ήδη 
είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον που 
εκδηλώνεται από πιθανούς αγοραστές 
από Ελλάδα και εξωτερικό για τα 
διαμερίσματα του Marina Tower  
που θα είναι το πιο ψηλό 
παραθαλάσσιο κτήριο 
 στη Μεσόγειο!

Ο Μπουρτζ Χαλίφα (Burj Khalifa) είναι ο ψηλότερος 
ουρανοξύστης στον κόσμο! Βρίσκεται στο Ντουμπάι, στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το ύψος του φτάνει τα 827 
μέτρα και έχει 160 ορόφους. 
 
Η κατασκευή του Μπουρτζ Χαλίφα ξεκίνησε στις 21 
Σεπτεμβρίου 2004 και ολοκληρώθηκε στις 1 Οκτωβρίου 
2009. 
 
Τα παγκόσμια ρεκόρ του 
 
Ο Μπουρτζ Χαλίφα δεν κατέχει μόνο το ρεκόρ του 
ψηλότερου ουρανοξύστη στον κόσμο. Είναι επίσης το 
κτήριο με τους περισσότερους ορόφους, το υψηλότερο 
τζαμί (158ος όροφος) και το ρεκόρ πισίνας στο υψηλότερο 
σημείο (76ος όροφος). Και δεν σταματάει εδώ! Διαθέτει 
τον ταχύτερο ανελκυστήρα (63 χλμ/ώρα) και το υψηλότερο 
παρατηρητήριο στον κόσμο (124ος όροφος, στα 452 
μέτρα).

Της Βένια Αντωνίου

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Le_Baron_Jenney
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Le_Baron_Jenney
https://www.lifo.gr/tags/marina-tower
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Η Emirates ενισχύει τη δραστηριότητά της, επαναφέρο-
ντας επιπρόσθετα δρομολόγια και περισσότερες πτήσεις 
στο ευρωπαϊκό της δίκτυο, ανταποκρινόμενη στη χαλά-
ρωση των διεθνών πρωτοκόλλων εισόδου, στην άρση των 
ταξιδιωτικών περιορισμών και την αύξηση της ζήτησης. 
Με σαφείς ενδείξεις ότι η σιγουριά των επιβατών για τα 
διεθνή ταξίδια ανακάμπτει, η Emirates επιταχύνει το σχε-
διασμό της αυξάνοντας υπηρεσίες και διαθέσιμες θέσεις, 
ώστε να διευκολύνει τους επιβάτες της να συνδεθούν από 
και προς το διευρυμένο ευρωπαϊκό δίκτυό της μέσω του 
Ντουμπάι. 
 
Αυξημένες συχνότητες σε δημοφιλείς ευρωπαϊκές πόλεις 
Ανταποκρινόμενη στην αύξηση της ζήτησης, η Emirates 
σχεδιάζει επιπλέον πτήσεις και αυξημένες διαθέσιμες 
θέσεις σε περισσότερες από 10 ευρωπαϊκές πόλεις: Μπέρ-
μινχαμ, Βαρκελώνη, Βρυξέλλες, Δουβλίνο, Αμβούργο, 
Λονδίνο, Λισαβόνα, Μαδρίτη, Μόναχο, Ρώμη και Ζυρίχη, 
αρκετές εκ των οποίων θα εξυπηρετούνται με καθημερι-
νές πτήσεις ή και περισσότερες.
 
Στη Γερμανία, η Emirates θα διευκολύνει τους επιβάτες 
της που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς ή τουριστικούς 
σκοπούς να συνδεθούν με κομβικούς και δημοφιλείς προ-
ορισμούς, διευρύνοντας τις συχνότητες με καθημερινές 
πτήσεις για Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτη, Αμβούργο και 
Μόναχο, με συνολικά 50 πτήσεις την εβδομάδα έως τις 31 
Οκτωβρίου.

Η Emirates ενισχύει τις 
υπηρεσίες της σε όλη την 
Ευρώπη

Οι εμβληματικές Africa Twin και Africa Twin Adventure 
Sport ανανεώνονται! Συγκεκριμένα θα έχουν: 
 
•Βελτιωμένες ρυθμίσεις για το DCT κιβώτιο ταχυτήτων για 
πιο ομαλή συμπεριφορά με τις δύο πρώτες σχέσεις 
•Η CRF1100L Africa Twin διαθέτει αλουμινένια πίσω σχά-
ρα στο στάνταρ εξοπλισμό 
•Η νέα, χαμηλότερη ζελατίνα ρυθμιζόμενη σε 5 θέσεις 
στην CRF1100L Africa Twin Adventure Sports βελτιώνει 
την ορατότητα 
•Εντυπωσιακή νέα εμφάνιση με νέα γραφικά ‘Big Logo’ 
και ‘Cracked Terrain’ για την Africa Twin και την Africa 
Twin Adventure Sports αντίστοιχα. 
 
Μέσα σε τρεις δεκαετίες από τότε που κυκλοφόρησε για 
πρώτη φορά στην Ευρώπη, το όνομα της Honda Africa 
Twin έχει γίνει συνώνυμο της παράδοσης και της πε-
ριπέτειας. Για το 2022, η CRF1100L Africa Twin και η 
adventure έκδοση CRF1100L Africa Twin Adventure 
Sports αναβαθμίζονται σε επίπεδο πρακτικότητας, με βελ-
τιωμένες ρυθμίσεις στο κιβώτιο Dual Clutch Transmission 
(DCT) και μία εντυπωσιακή νέα εμφάνιση.

Οι εμβληματικές Africa Twin 
και Africa Twin Adventure 
Sport ανανεώνονται αισθη-
τικά και αναβαθμίζονται για 
το 2022

Press Room
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Από την Πετρούλα Χατζηνικολάου, 
Interior Designer

Και να που έφτασε  
η στιγμή να ανανεώσουμε  
τον αγαπημένο μου χώρο  
του σπιτιού!

ΚΟΥΖΙΝΑ!
Ο χώρος της δημιουργίας και της 
έμπνευσης!
Πόσο πολύ λατρεύω να καταναλώνω 
χρόνο εκεί μέσα, φτιάχνοντας ευφάντα-
στες νοστιμιές...
Όμως ταυτόχρονα, θέλω να είναι και 
ένας χώρος καλαίσθητος και ιδιαίτερος!
Για να δούμε όμως πως μπορεί μια 
κουζίνα να ανανεωθεί, και να γίνει 
ελκυστική, χωρίς να χρειαστούν υψηλές 
δαπάνες.

ΤΟΙΧΟΙ
Ξεκινάω από την βάση της αλλαγής 
όπου είναι το βάψιμο των τοίχων.
Δώσε χρώμα στην ζωή σου!
Μην διστάσεις να χρωματίσεις τολμηρά.

Τα χρώματα που σου προτείνω για την 

κουζίνα σου, είναι τα χρώματα της ελιάς, 
του μελιού, το καμηλό, το μουσταρδί.

ΠΑΓΚΟΣ
Θυσίασε ένα κομμάτι πάγκου  
της κουζίνας σου, το οποίο θα φιλοξενεί 
όμορφες γυάλινες πιατελίτσες με πόδι 
για τα κέικ σου, τα μπισκότα σου,  
και τις μπάρες δημητριακών.
Δέσε στα γυάλινα καπάκια, χοντρό 
φυσικό σχοινάκι, και κόλλησε πάνω του 
μικρούς αστερίες ή κοχυλάκια.

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Αρχικά να πούμε πως χρειάζεσαι δύο κι 
όχι μία.
Θέλεις μία στην ηλεκτρική σου κουζίνα, 
και άλλη μία κοντά στον νεροχύτη σου.
Προτίμησε να επιλέξεις έντονα χρώμα-
τα, έτσι ώστε να κάνουν έντονη αντίθε-
ση με τους τοίχους.

ΦΥΤΑ-ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
Είναι υπέροχο να έχεις τα δικά σου 
γλαστράκια με δυόσμο, μαϊντανό, βα-
σιλικό... και να κόβεις από εκεί για το 

φαγητό σου.
Άσε που οπτικά το πράσινο είναι φιλικό 
στο μάτι.
Επίσης όποτε μπορείς αγόραζε λίγα 
φρέσκα λουλούδια για να ομορφαίνουν 
ακόμα περισσότερο τον χώρο σου.
Βρές ένα μικρό γυάλινο βαζάκι για να τα 
βάλεις μέσα.

Τα άνθη να ξέρεις προκαλούν θετική 
ενέργεια!

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Πάντα για το τέλος ο φωτισμός...
Ένα μικρό πορτατίφ, ή μία σειρά από 
φωτάκια ή ένα φωτιστικό δαπέδου θα 
ζεστάνουν πάρα πολύ την ατμόσφαιρα, 
και θα αναδείξουν την όμορφη κουζίνα 
σου.
Είδες που τελικά ήταν μικρές και οικο-
νομικές λύσεις;

Ξεκίνα τώρα την καλή δουλειά, και εμείς 
θα τα ξανα πούμε την επόμενη εβδομά-
δα.

Bye!

Refresh your kitchen
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Το Welsh rarebit είναι ένα παραδοσιακό πιάτο στο Ηνωμένο Βασίλειο που 
αποτελείται από μια ζεστή σάλτσα με βάση το τυρί και σερβίρεται πάνω σε φέτες 
φρυγανισμένου ψωμιού.
Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά ήταν το 1725 ως "Welsh rabbit" όμως επειδή 
στην πραγματικότητα δεν περιείχε κουνέλι ή κάποιο άλλο κρέας μετονομάστηκε σε 
"Welsh rarebit" το 1785. Ο όρος "rarebit" δεν χρησιμοποιείται ποτέ χωριστά αλλά 
μόνο σε συνδυασμό με τη λέξη «Welsh».
Ένας δημοφιλής θρύλος υποδηλώνει ότι το όνομα για αυτό το πιάτο χωρίς κρέας 
προέρχεται από Ουαλούς αγρότες για τους οποίους το τυρί ήταν υποκατάστατο του 
κρέατος που δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά. Κατά τη διάρκεια του 18ου 
αιώνα, αυτό το πιάτο σερβίρεται ως ένα υπέροχο δείπνο και συνήθως φτιάχνεται 
με τυριά τσένταρ και ένα είδος ψωμιού σίτου, διαφορετικό από τα παραδοσιακά 
ευρωπαϊκά φοντί και τα ελβετικά τυριά. Όπως και άλλα πιάτα, υπάρχουν 
διαφορετικοί τύποι και εκδόσεις του Welsh Rarebit. Μερικά από τα συστατικά 
που χρησιμοποιούνται στο Welsh Rarebit είναι πιπέρι καγιέν, Worcestershire, 
μουστάρδα και πάπρικα. Όποια και αν είναι η προέλευσή του, το πιάτο αυτό είναι 
στα περισσότερα menu των βρετανικών pub μέχρι και σήμερα και συνδυάζεται με 
παγωμένη μπύρα.

Σιγά που θα σας άφηνα χωρίς συνταγή!

θα χρειαστούμε:
1 κουταλιά της σούπας βούτυρο
1 κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις
100 ml μπύρα
30 γρ τυρί τσένταρ τριμμένο
1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα
Αλάτι - Πιπέρι
2 φέτες μεγάλο ψωμί

Happy Welsh Rarebit Day

Οδηγίες:
Λιώνουμε το βούτυρο σε μια μικρή 

κατσαρόλα και προσθέτουμε το 

αλεύρι. Χτυπάμε καλά για 30 

δευτερόλεπτα και μετά προσθέτουμε 

την μπύρα. Σιγοβράζουμε για 

περίπου ένα λεπτό ακόμα. Στη 

συνέχεια προσθέτουμε το τυρί και 

τη μουστάρδα. Μαγειρεύουμε για 

άλλο ένα λεπτό μέχρι να λιώσει το 

τυρί και να γίνει λείο το μείγμα. 

Αλατοπιπερώνουμε για γεύση.

Εν τω μεταξύ, ψήνουμε ελαφρά τις 

δύο φέτες ψωμί και τις απλώνουμε 

σε ένα ταψί. Όταν η σάλτσα 

τυριού είναι έτοιμη, απλώστε τη 

με ένα κουτάλι πάνω στο ψωμί, 

σπρώχνοντάς την απαλά προς τις 

άκρες με το πίσω μέρος του (μην 

ανησυχείτε αν χυθεί λίγο στις 

άκρες!).
Ψήνουμε στους 180ºC για περίπου 

5 λεπτά στις αντιστάσεις έως ότου 

η σάλτσα τυριού ροδίσει. Σερβίρετε 

αμέσως.

της Κλαίρης Στυλιαρά



Η ενδομητρίωση είναι μια κοινή 
γυναικολογική κατάσταση στην όποια 
η επένδυση της μήτρας εμφανίζεται 
αλλού στο σώμα όπως για παράδειγμα 
στην κοιλιά, στις σάλπιγγες ή στις 
ωοθήκες. Οι τυπικές θεραπείες της 
συμβατικής ιατρικής για την πάθηση 
συνήθως είναι παυσίπονα, ορμονικά 
φάρμακα και χειρουργική επέμβαση. 
Υπάρχει η περίπτωση να έχουν επιτυχία 
100% αλλά υπάρχει και η περίπτωση 
να λειτουργήσουν βραχυπρόθεσμα και 
να πρέπει να ξαναμπούμε σε αυτή τη 
διαδικασία ξανά και ξανά.

Παρακάτω θα δούμε κάποιες φυσικές 
λύσεις που συμβάλλουν στη θεραπεία 
της ενδομητρίωσης και μπορούν 
να γίνουν συμπληρωματικά με την 
κλασσική  ιατρική.

Παραδοσιακή κινέζικη ιατρική

Ο βελονισμός μπορεί να μειώσει 
τον πόνο της ενδομητρίωσης, βοηθά 
στην υπογονιμότητα, εναρμονίζει τη 
ακανόνιστη έμμηνο ρύση καθώς και 
πολλά άλλα συμπτώματα.

Τα κινέζικα βότανα χρησιμοποιούνται 
χιλιάδες χρόνια όπως και ο βελονισμός. 
Υπάρχουν συνταγές βοτάνων που 
θρέφουν το αίμα και κινούν την 
ενέργεια στην κάτω κοιλιακή χώρα 
προκειμένου να υπάρξει ισορροπία στο 
σώμα.

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν 
θεραπευτή της Παραδοσιακής Κινέζικης 
Ιατρικής!

Βοτανοθεραπεία

Πολύ καλά αποτελέσματα έχουν 
επίσης τα βότανα της ινδικής ιατρικής 
(Ayurveda) καθώς και τα ελληνικά.

Τρίλλιο: προστατεύει τον ενδομήτριο 
ιστό και ρυθμίζει τη ροή του αίματος.
Αχιλλέα: μειώνει τις κράμπες περιόδου.
Λυγαριά: ενδείκνυται για 
πολλά ζητήματα του γυναίκειου 
αναπαραγωγικού συστήματος όπως 
στειρότητα, ενδομητρίωση, αμηνόρροια, 
μηνορραγία, ινομυώματα, πόνοι 

περιόδου.
Χαμομήλι: η χρυσίνη, μια ένωση που 
βρίσκεται στο χαμομήλι, καταστέλλει 
την ανάπτυξη των ενδομητρίων 
κυττάρων.
Κουρκουμίνη: η κουρκουμίνη μπορεί 
να βοηθήσει στην ενδομητρίωση 
μειώνοντας την παραγωγή οιστραδιόλης. 
Μια μελέτη του 2015 έδειξε ότι η 
κουρκουμίνη μπορεί να καταστέλλει τη 
μετανάστευση ιστών της επένδυσης της 
μήτρας. 
Επιπλέον, μια ανασκόπηση του 2018 
αναφέρεται στους αντιφλεγμονώδεις, 
αντιοξειδωτικούς και άλλους 
μηχανισμούς που θα μπορούσαν 
να μειώσουν τα συμπτώματα της 
ενδομητρίωσης.

Ρεφλεξολογία

Η ρεφλεξολογία είναι μια 
συμπληρωματική μορφή θεραπείας.

Το σώμα μας έχει 7.200 απολήξεις 
νεύρων που καταλήγουν στα άνω και 
κάτω άκρα. Με ειδικές πιέσεις και 
χειρισμούς ο ρεφλεξολογος βοηθά 
το σώμα να αυτοθεραπευτεί και να 
ισορροπήσει κάποιο όργανο το οποίο 
δυσλειτουργεί.

Με αυτόν τον τρόπο στοχεύουμε στην 
καλύτερη λειτουργία των οργάνων του 
αναπαραγωγικού, του ενδοκρινικού και 
του νευρικού συστήματος, προκειμένου 
να επανέλθουν πλήρως.

Εναλλακτικές λύσεις για την 
αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης
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Από την Μαρία Λιουδάκη,  
Εναλλακτική θεραπεύτρια

wellness
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National Lazy Mom’s Day σήμερα και 
σε ελεύθερη μετάφραση Εθνική Ημέρα 
Βαρεμάρας για Μαμάδες ή ακόμα 
καλύτερα Εθνική Ημέρα της Τεμπέλας 
Μαμάς... 
 
Ότι τι; Ότι σήμερα θα πούμε οι μαμάδες: 
 
" Α! Είναι η εθνική μέρα βαρεμάρας ας 
βαρεθούμε λίγο και ας τεμπελιάσουμε"; 
 
Άντε και το είπαμε. Ποιος μας ακούει; 
Κανείς! Συναγωνίστριες μαμάδες... 
βαρεθούμε δε βαρεθούμε, πάλι αυτά 
που πρέπει να κάνουμε θα γίνουν. 
Ας πούμε ότι, ένεκα της ημέρας, θα 
αποφύγουμε να ασχοληθούμε με όλα 
αυτά που θεωρούνται προαιρετικά και 
μη απαραίτητα μήπως και μείνει λίγος 
χρόνος παραπάνω - που και και πάλι 
δεν είναι αρκετός - για να σε κάνει να 
βαρεθείς και να τεμπελιάσεις. 
 
Δεν ξέρω για σας αλλά εγώ έχω να νιώσω 
το αίσθημα της βαρεμάρας μάλλον από το 
δημοτικό, ας μη μιλήσω για τα τελευταία 
χρόνια που είμαι και μαμά. 
'Όμως επειδή είμαστε ΤΟ ΠΙΟ αισιόδοξο 
newsletter και επειδή σήμερα είναι 
η μέρα για "τεμπέλες" μαμάδες σας 

βρήκα, όχι έναν, αλλά δύο τρόπους 
να το γιορτάσουμε... Ο ένας είναι όσο 
σιδερώνουμε, πλένουμε, σφουγγαρίζουμε 
ή φτιάχνουμε αμέτρητα παζλ και 
χειροτεχνίες, να λέμε (από μέσα μας 
προφανώς μην μας περάσουν και για 
τεμπέλες), "πόσο βαριέμαι να το κάνω" 
ή "βαριέμαι τόσο πολύ να καθαρίσω" 
δίνοντας έμφαση στη λέξη βαριέμαι που 
έχει την τιμητική της. 
 
Ο δεύτερος τρόπος είναι να κλείσουμε 
μάτια και αυτιά, να φαντασιωθούμε πως 
όλα είναι υπό έλεγχο, να μην κάνουμε το 
παραμικρό, να λιώσουμε στον καναπέ και 
απλά να τεμπελιάσουμε. 
 
Το δικαιούμαστε σου λέω αφού το λέει 
και το ημερολόγιο! 
 
Μη νιώσεις την παραμικρή τύψη και 
αύριο μέρα είναι ... 

 
Και μάντεψε, αύριο δε 
γιορτάζουμε!

Happy National Lazy Mom’s Day

International 
Taekwondo Day

Της Κλαίρης Στυλιαρά

Kάθε χρόνο στις 4 Σεπτεμβρίου 
γιορτάζουμε το Taekwondo. Ένα άθλημα 
που αυτές τις μέρες μας έχει χαρίσει 
ευρωπαϊκές διακρίσεις και μεγάλη 
συγκίνηση. 
 
H Εθνική Ομάδα Taekwondo μας 
έκανε υπερήφανους στο Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα του Ταλίν, καθώς διέγραψε 
την πιο επιτυχημένη πορεία στην ιστορία 
της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Ο 
Ιωακείμ Πεχλιβάνης, που είναι στο team 
των προπονητών της Εθνικής ομάδας 
δήλωσε σχετικά: 
 
«Έλαβε τέλος μια από τις μεγαλύτερες 
αποστολές της Εθνικής Ομάδας 
Taekwondo  με μεγάλη επιτυχία 
κατακτώντας 8 Μετάλλια και 5 
πέμπτες θέσεις με την ολοκλήρωση 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
που διεξήχθη στο Ταλίν της Εσθονίας 
στις 24 έως 27 Αυγούστου 2021. Θα 
ήθελα να συγχαρώ όλους τους Έλληνες 
Αθλητές και τις Ελληνίδες Αθλήτριες 
της Εθνικής Ομάδος που συμμετείχαν 
και αγωνίστηκαν τιμώντας το Εθνόσημο 
δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό. 
Είναι τιμή για όλους τους Έλληνες που 
αντιπροσώπευσατε την Χώρα μας. 

Ιωακείμ Πεχλιβάνης, μέλος του team των 
Προπονητών της Εθνικής Ομάδας Taekwon-
do.

Της Βένιας Αντωνίου



Οι τελευταίες μέρες που διανύουμε είναι πολύ δύσκολες, σημασία έχει να προσπαθήσουμε 
και εμείς να δούμε λίγο τα πράγματα αισιόδοξα και με αληθινό χαμόγελο.

Να κάνουμε όνειρα για ένα καλύτερο αύριο και ένα ωραίο μέλλον.
Αυτές τις δύσκολες μέρες τι μπορείς να κάνεις:
›Να βοηθήσεις αν μπορείς ανθρώπους και ζωάκια που χρήζουν βοήθειας.
›Να μη στεναχωριέσαι για τον πρώην σου (ναι αυτό πάντα θα το λέω γιατί έχουμε μια τάση 
εμείς οι γυναίκες ακόμα και σε δύσκολες μέρες, εμείς να κλαίμε τον πρώην μας).
›Να έρθεις σε επικοινωνία με τον Δήμο σου ή με οργανώσεις για να προσφέρεις ό,τι μπορείς.
›Να ξέρεις πως η βοήθεια στον συνάνθρωπο θα σε γεμίσει και θα σε κάνει καλύτερο 
άνθρωπο, θα σου ξυπνήσει την ευαισθησία που κρύβεις μέσα σου και θα δεις τα πράγματα 
θετικά και με χρώμα.
Μη στεναχωριέσαι άλλο που χώρισες, αλλά βοήθησε τους συνανθρώπους σου που το έχουν 
πραγματικά ανάγκη και μέσα από αυτό να ξέρεις πως θα βοηθήσεις και εσένα!
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!"

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Σεξουαλικής Υγείας,  
στις 4 Σεπτεμβρίου,  
θα αναφερθούμε σε μια νέα, 
ενδιαφέρουσα μελέτη του 
Πανεπιστημίου του Kent.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο 
Archives of Sexual Behavior, 
υποστηρίζει ότι μέσω της μυρωδιάς 
μπορούμε να αντιληφθούμε τη 
σεξουαλική διαθεσιμότητα.

Χαμογέλα και ας περνάμε  
δύσκολες μέρες!

Παγκόσμια Ημέρα  
Σεξουαλικής Υγείας

Στην έρευνα ηγήθηκε ο Δρ. Arnaud Wisman, ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Kent 
και δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Οι παρούσες μελέτες δείχνουν ότι οι άνδρες είναι ευαίσθητοι στα οσφρητικά σήματα 
της σεξουαλικής διέγερσης που απελευθερώνονται από τις γυναίκες.  
Η έρευνα αυτή, λοιπόν, υποδεικνύει ότι τα σήματα που απελευθερώνονται παράλληλα 
με τις αντίστοιχες οπτικές και ακουστικές εκφράσεις τους σεξουαλικού ενδιαφέροντος 
μπορούν να δημιουργήσουν ένα γενικά πιο ισχυρό σήμα που αυξάνει τα σεξουαλικά 
κίνητρα. Το σεξουαλικό ενδιαφέρον μπορεί να συνεπάγεται κάτι παραπάνω από 
μια απλή συνάντηση των ματιών και ευελπιστούμε ότι τα τρέχοντα ευρήματα θα 
ενθαρρύνουν περαιτέρω έρευνες για την εξέταση του ρόλου των σεξουαλικών 
οσφρητικών σημάτων στην ανθρώπινη επικοινωνία».

Aπό την Τίνα Μιχαηλίδου 
Relationship Blogger, 
Συγγραφέα
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Της Βένιας Αντωνίου
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Αυτό τον Σεπτέμβριο,ζήσε αυτό το «ξανά στα θρανία»  
συναίσθημα με ξεχωριστά Public events!

Η Λουξ «συντροφιά»  
με τον Αντώνη Ρέμο  
στις καλοκαιρινές  
συναυλίες του

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στα καταστήματα Public!

Διαλέγουμε και ζωγραφίζουμε μαζί το αγαπημένο σου σακίδιο!
Παρασκευή 3 & 10 ΣεπτεμβρίουΣάββατο 4 & 11 Σεπτεμβρίου
Θα συναντήσετε αγαπημένους καλλιτέχνες που θα δημιουργήσουν μοναδικά graffiti για το δικό σας σακίδιο! Παρασκευή 
3&10/9, 17.00 - 21.00 και Σάββατο 4&11/9, 10.00 - 14.00 στα παρακάτω καταστήματα: Public The Mall Athens, Public 
Mediterranean Cosmos.

Και για όσα παιδιά θέλουν το δικό τους μοναδικό name tag στο σακίδιό τους, αγαπημένοι καλλιτέχνες θα το σχεδιά-
ζουν Παρασκευή 3&10/9, 17.00 - 21.00 και Σάββατο 4&11/9, 10.00 - 14.00 στα: Public Golden Hall, Τσιμισκή, Συγγρού, 
Βόλος & Ιωάννινα.
 
Live Cooking, powered by MielePublic Golden Hall Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου,  
17:00-21:00Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, 11:00-14:00Η κουζίνα του καταστήματος  
Public Golden Hall, σας περιμένει στις 10 Σεπτεμβρίου, 17:00-21:00 μαζί με τον chef της Miele Αλέξανδρο Συνγκιρίδη και 
στις 11 Σεπτεμβρίου μαζί με τον chef Αλέξανδρο Παπανδρέου, 11:00-14:00.

Συμβουλές στοματικής υγιεινής, powered by oral-B
Παρασκευή 17 & Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, Public Golden Hall, Public Athens Metro Mall
H ομάδα της oral b μας περιμένει στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου στο Public Golden Hall και στο Public Metro Mall.

Η Λουξ για μια ακόμα χρονιά «ταξιδεύει» μαζί με 
τον Αντώνη Ρέμο σε όλη την Ελλάδα για 3 μοναδικές 
συναυλίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Το κοινό της Αθήνας θα έχει την ευκαιρία να απο-
λαύσει δυο υπέροχες βραδιές με μουσικές επιτυχί-
ες του αγαπημένου Αντώνη Ρέμου στο Κατράκειο 
Θέατρο Νίκαιας, την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου και τη 
Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου (sold out) στις 21.00, με τη 
συντροφιά της Λουξ.

Ο επόμενος σταθμός των καλοκαιρινών συναυλιών 
του Αντώνη Ρέμου είναι η Θεσσαλονίκη στις 10 Σε-
πτεμβρίου στο Θέατρο Γης στις 21.00.

Οι fan του Αντώνη Ρέμου και της Λουξ είχαν την 
ευκαιρία να διεκδικήσουν δωρεάν προσκλήσεις για 
τις συναυλίες του τραγουδιστή μέσα από τα επίσημα 
κανάλια της εταιρίας στα social media.



quote of the day
When two beards cross paths, the 
larger beard has the right of way.
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Παρασκευή 03/09 
›Skyscraper Day 
›Welsh Rarebit Day 
›National Lazy Mom’s Day 
 
Σάββατο 04/09 
›Wildlife Day 
›International Bacon Day 
›Παγκόσμια Ημέρα 
Taekwondo 
›Παγκόσμια Ημέρα 
Σεξoυαλικής Υγείας 
›Παγκόσμια Ημέρα 
Γενειάδας 
›Bring Your Manners To 
Work Day 
›Macadamia Nut Day 
›College Colors Day 
›Newspaper Carrier Daytip of the day

Σήμερα γιορτάζουν: 

Άνθιμος, Άνθιμη 

Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας, Αριστέα, 

Αρίστη 
Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, 

Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, 

Αρχόντω * 
Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης, 

Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη 

Φοίβος, Φοίβη 
Αύριο γιορτάζουν: 

Ερμιόνη, Ερμίνα 

Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία 

Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα 

Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, 

Ωκεανή, Ωκεανίς 

Την Κυριακή γιορτάζουν: 

Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, 

Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα * 

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει 

αυτό το όνομα.
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