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PREMIUM 
REAL ESTATE EXPO: 
Η ΜΕΓΆΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ!
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Φτιάξε καφέ 
να στα πω...

Γεια σας αγαπημένοι μου SayYessers!!!

Παρασκευούλα και 13 σήμερα και αυτή η εβδομάδα μου φάνηκε ότι 
κράτησε πολύ...

Θέλω λοιπόν να την κλείσουμε με 5 σημαντικά (για μένα) tips που 
προσπαθώ να ακολουθώ στη ζωή και είχα διαβάσει κάποτε στο 
μακρινό παρελθόν και πραγματικά είναι ένα είδος οδηγού για μένα.

1. Όταν βλέπεις ότι όλα σου πάνε καλά και το νιώθεις μέσα σου 
πως ο Θεός είναι μαζί σου, πρόσεξε το εγώ σου. Ό,τι ανεβαίνει 
κατεβαίνει και όποιον αδικούμε ανεβαίνοντας τον συναντάμε 
κατεβαίνοντας. Χαμηλά την μπάλα και άσε την επιτυχία σου να 
μιλάει για σένα βάζοντας για λίγο το “εγώ” σου στην άκρη. Μην 
αδικείς τους ανθρώπους γιατί η ζωή επιστρέφει συμπεριφορές.

2. Όταν είσαι με φίλους και ανθρώπους που σε αγαπάνε, πρόσεξε 
πώς φέρεσαι και σκέψου αυτά που λες. Πολλές φορές τα λόγια 
πληγώνουν και καταγράφονται στις ψυχές των ανθρώπων και 
όσα συγνώμη και να πεις η ζημιά έχει ήδη γίνει. Γι’ αυτό, αν δεν 
έχεις κάτι καλό να πεις, καλύτερα να σωπάσεις!

3. Όταν είσαι μόνος σου “δάμασε” τις αρνητικές σκέψεις που 
κάνεις. Όπως έχουμε πει η φωνή που ακούμε συχνότερα είναι 
το υποσυνείδητό μας γι’ αυτό πρέπει να το εκπαιδεύσουμε να 
τροφοδοτεί το μυαλό μας με καλές σκέψεις και επιβραβεύσεις και 
να μη λειτουργεί μόνο τιμωρητικά. Δεν είμαστε απέναντί μας, 
είμαστε ένα και σκοπός μας είναι να ζούμε όμορφα και μακριά 
από τις πονηρές “κακοτοπιές” που μας οδηγεί το μυαλό μας όταν 
διανύουμε μία δύσκολη μέρα.

4. Όταν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, προσπάθησε να ελέγχεις τα 
συναισθήματά σου. Κίνδυνος και έκρηξη συναισθημάτων, δεν πάνε 
μαζί. Ψυχραιμία, ηρέμησε και προσπάθησε να το αντιμετωπίσεις 
και όταν όλα τελειώσουν τότε μπορείς να καταρρεύσεις! 
(αστειεύομαι). Να θυμάσαι πως καμία σωστή απόφαση δεν μπορεί 
να παρθεί όταν μας κατακλύζουν τα συναισθήματά μας.

5. Όταν βρεις τη δουλειά των ονείρων σου και καταφέρεις να 
κάνεις αυτό που αγαπάς επάγγελμα, τότε θα είσαι πραγματικά 
ευτυχισμένος. Ξέρεις η εργασία μας, μας “τρώει” τουλάχιστον 8-10 
ώρες την ημέρα και είναι τόσο κρίμα να χάνουμε χρόνο κάνοντας 
μία  δουλειά που δε μας ευχαριστεί, δε μας κάνει πλουσιότερους 
και απλά επιβιώνουμε και η ζωή προχωράει. Δε σου λέω ότι είναι 
εύκολο, σου λέω απλά ότι είσαι δυνατός και αν θέλεις έχεις όλα τα 
προσόντα να το παλέψεις και να το κατακτήσεις.

Tip of the Day: Προσπάθησε να μαζεύεις λίγα λίγα χρήματα και 
να ταξιδεύεις. Το ξέρω πως οι καιροί είναι δύσκολοι αλλά μόνο 
βγαίνοντας από τη φούσκα μας μπορούμε να γνωρίσουμε τον 
κόσμο και ίσως, πού ξέρεις, μπορεί κάπου εκεί έξω να μας περιμένει 
αυτό που λαχταράμε! Εμείς απλά πρέπει να βγούμε έξω να το 
ανακαλύψουμε και να μας ανακαλύψει!

Κλαίρη Στυλιαρά
Chief of SayYessers

claire@sayyescomm.gr

mailto:claire%40sayyescomm.gr?subject=
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H Premium Real Estate Expo, η μοναδική 
έκθεση ακινήτων στην Ελλάδα, επέστρεψε! 
Ποιοι συμμετέχουν; Παρέχονται και ψηφιακές 
δυνατότητες στους ενδιαφερόμενους;

Είναι γεγονός, μετά από δύο χρόνια αναμονής, οι 
εμπορικές εκθέσεις έχουν επιστρέψει και η ανταπόκριση 
τόσο των εκθετών όσο και του κοινού είναι μεγάλη. 
Στην 2η Premium Real Estate Expo έχουμε συγκεντρώσει 
επιχειρήσεις από όλο τον κλάδο του Real Estate όπως 
μεσιτικές, κατασκευαστικές, χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, αλλά και εταιρείες που παρέχουν καινοτόμες 

υπηρεσίες για την καλύτερη ανάδειξη και αξιοποίηση 
του ακινήτου. Μάλιστα η 2η Premium Real Estate 
Expo ενισχύει την παρουσίασή της και διαδικτυακά 
μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vrexpogreece.com, 
η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους εκθέτες να 
συνομιλήσουν και να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες 
με ενδιαφερόμενους ιδιώτες ή επαγγελματίες 
επενδυτές από όλο τον κόσμο, καταρρίπτοντας τους 
γεωγραφικούς περιορισμούς.

&
SAY

be our Guest

H Premium Real Estate Expo επέστρεψε ανανεωμένη 

και έχει συγκεντρώσει το σύνολο του κλάδου 

Real Estate στην Ελλάδα! Ο Διοργανωτής, 

Κωστής Μοσχονάς, παραχώρησε συνέντευξη 

στο Say Yes to the Press και μίλησε για 

τις σημαντικές δυνατότητες που παρέχει η έκθεση 

στους ενδιαφερόμενους ιδιώτες και επαγγελματίες 

επενδυτές.

Premium Real Estate Expo: 

Η μεγάλη επιστροφή!

http://vrexpogreece.com/
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Να προσδοκά κάποιος που θα επισκεφθεί την Pre-
mium Real Estate Expo -εκτός από την ενημέρωσή 
του για τις εξελίξεις στο real estate- και πιθανές 
επενδυτικές ευκαιρίες;

Εννοείται! Η 2η Premium Real Estate Expo έχει στόχο να 
ενημερώσει τους επαγγελματίες για όλες τις εξελίξεις του 
Real Estate μέσω του 1ου Premium Real Estate Forum που 
διοργανώνεται στο πλαίσιο της στις 14 και 15 Μαΐου, 
αλλά πρωτίστως να δώσει την ευκαιρία στους εκθέτες 
να συνάψουν νέες συμφωνίες και να συνομιλήσουν με 
νέους πελάτες. Με την πληθώρα των ακινήτων και των 
υπηρεσιών που υπάρχουν στην 2η Premium Real Estate 
Expo θεωρούμε δεδομένο 
πως οι ενδιαφερόμενοι 
για επενδύσεις θα βρουν 
αυτό που ψάχνουν 
είτε επισκεφθούν τη 
φυσική έκθεση, είτε 
την παρακολουθήσουν 
διαδικτυακά.

Η 2η Premium Real 
Estate Expo 
εμπλουτίζεται με τη 
διεξαγωγή του διήμερου 
συνεδρίου Real Estate 
Forum. Ποιος είναι ο 
στόχος του;

Το διήμερο Forum έχει 
στόχο να ενημερώσει τόσο 
τους επαγγελματίες, όσο 
και το κοινό για όλες τις 

νέες εξελίξεις στον χώρο του Real Estate. Στο πλαίσιό 
του θα παρουσιαστούν ομιλίες από ειδικούς από αγορές 
– κλειδιά για το ελληνικό real estate, εκπροσώπους των 
φορέων χρηματοδότησης και υψηλόβαθμα στελέχη από 
συνεργαζόμενους κλάδους (κατασκευές, αρχιτεκτονική, 
τεχνολογία κ.ά.). Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για 
τις τάσεις της αγοράς, τις διεθνείς εξελίξεις, το μέλλον των 
ακινήτων, τις αλλαγές στις φοροτεχνικές διαδικασίες και 
πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Τη θεματολογία και το 
πρόγραμμα του Forum μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά 
στο www.realestateforum.gr.

&
SAY

be our Guest

http://www.realestateforum.gr/
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Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση από

την TÜV AUSTRIA Hellas

Ως η αεροπορική εταιρεία που πετά σε 
περισσότερους διεθνείς προορισμούς από 
οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία, με 128 
χώρες σε πέντε ηπείρους στο δίκτυο πτήσεών 
της, γιορτάζει η Turkish Airlines 75 χρόνια στην 
Αθήνα, τον πρώτο προγραμματισμένο διεθνή 
προορισμό της. Η πρώτη διεθνής πτήση της 
πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1947 στη 
γραμμή Άγκυρα – Κωνσταντινούπολη – Αθήνα. Η 
Turkish Airlines αποδίδει ιδιαίτερη αξία σε αυτή την 
πτήση, καθώς ήταν η πρώτη φορά που αεροπορική 
εταιρεία έφερε την εθνική της σημαία στους 
διεθνείς ουρανούς. Η Turkish Airlines γιόρτασε 
την 75η επέτειο από την πρώτη της διεθνή πτήση, 
διοργανώνοντας εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), παρουσία φορέων του 
τουριστικού κλάδου και δημοσιογράφων. Βίντεο 
από την εκδήλωση μπορείτε να δείτε εδώ.

Τurkish Airlines: 75 χρόνια στην Αθήνα!

Press Room

Η TÜV AUSTRIA Hellas διοργανώνει στις 18/5/2022 @ 

15:00 την διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: 

«To αναδυόμενο πλαίσιο εφαρμογής των ESG κριτηρίων 

αφορά αποκλειστικά τις μεγάλες επιχειρήσεις ή και τις 

ΜμΕ; Προκλήσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης της 

επιχειρηματικότητας». Συντονιστής της εκδήλωσης θα 

είναι ο κ. Στέλιος Μαργέτης, Διευθυντής Εκπαίδευσης 

της TÜV AUSTRIA Academy ενώ τον χαιρετισμό 

της εκδήλωσης θα πραγματοποιήσουν ο κ. Μιχάλης 

Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain 

και η κα Μαρία Τσιαδή, Γενική Διευθύντρια της 

Global Sustain. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα 

πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ομιλίες:

Γιώργος Ηλιόπουλος
AIPHORIA Consulting | Founder & Managing Director, 

ESG & Sustainability Expert

«Βιωσιμότητα (ESG): Το νέο πλαίσιο αναφοράς και οι 

προκλήσεις του»
«Κοινωνικές προτεραιότητες στο πλαίσιο των κριτηρίων ESG»

Μενέλαος Κόκκινος
TÜV AUSTRIA Hellas | Scheme Manager of Environmental and Energy Management Systems

«Περιβαλλοντικές προτεραιότητες στο πλαίσιο των κριτηρίων ESG»

Νικόλαος Μέλιος
Ethos Lab | Founder, Governance & Sustainability Expert

«Προτεραιότητες στην Διακυβέρνηση στο πλαίσιο των κριτηρίων ESG»

Q&A SESSIONS
Δηλώστε τη δωρεάν συμμετοχή σας στέλνοντας email στο training@tuv.at

Mr. Harun Baştürk – Turkish Airlines Senior Vice President Sales Europe & Head of Online Sales, Mr. Ahmet Olmuştur 
- Turkish Airlines Chief Marketing Officer (CMO), Mr. Burak Özügergin  - Turkish Ambassador to Greece,  K. Ιωάννα 
Παπαδοπούλου – Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Mr. Ömer Faruk Sönmez 
-  Turkish Airlines South Europe Sales President, Mr. Mustafa Somuncu – Consul General of the Republic of Turkey in 
Athens - Piraeus, Mr. Yavuz Akkaynak – Turkish Airlines General Manager Greece

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-Wm8sMOydD5&data=05%7C01%7CTsimpidisI%40aia.gr%7Cf6bfb2220d00469366a508da34152777%7C9c9e85b2e26f4e118fb7ff413eb3b367%7C0%7C0%7C637879562735161604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jgMau4zZrsA1ZAO1eC8OZXkcyc25h88vgevgf4T98Vs%3D&reserved=0
mailto:training%40tuv.at?subject=


7

Οι Times ετοίμασαν τη λίστα με τα 25 κορυφαία ελληνικά νησιά για φέτος και ο προορισμός που βρίσκεται στην πρώτη θέση 
είναι η Αλόννησος.  Το νησί των Σποράδων ξεχωρίζει για την μοναδική εμπειρία που μπορεί να προσφέρει. Όπως αναφέρουν,  
η Αλόννησος «κατακτά» την καρδιά των επισκεπτών με το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας και το μεγαλύτερο φυσικό 
θαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης. Μάλιστα η Αλόννησος έχει κατακτήσει και την πρώτη θέση σε αφιέρωμα του Guardian!

Τimes: Tο κορυφαίο ελληνικό νησί 
ανάμεσα σε 25 καλοκαιρινούς 
προορισμούς

Η εμπειρία και το πάθος για τον καφέ περνάνε σε άλλη διάσταση. Tα 

Καφεκοπτεία Λουμίδη με 102 χρόνια εμπειρία στον χώρο του καφέ, 

παρουσιάζουν το νέο τους Project στο flagship store της Ομόνοιας μέσα 

από το Coffee Brew Bar που δημιουργεί την απόλυτη 360ο εμπειρία 

απόλαυσης για κάθε πελάτη. Η τρίτη γενιά των Καφεκοπτείων Λουμίδη 

έπειτα από προσεκτικό σχεδιασμό εξελίσσεται και δημιουργεί το Coffee 

Brew Bar στο πιο must visit spot της Αθήνας. Με έμφαση στον espresso 

και με state of the art εξοπλισμό, η εταιρεία εισέρχεται δυναμικά στην 

αγορά του σερβιριζόμενου καφέ, με σκοπό να αξιοποιήσει τις γνώσεις 

και την μακρόχρονη εμπειρία της στον κλάδο. Το κατάστημα της 

Ομόνοιας μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο και ανανεωμένο χώρο με νέες 

υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία πελάτη. Πλέον μπορεί κανείς, 

εκτός από τις αγορές του για παρασκευή καφέ στο σπίτι, να απολαύσει 

στη στιγμή τον αγαπημένο του καφέ, ρόφημα, αλλά και διαλεχτά 

σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας. O καφές χρειάζεται αφοσίωση και 

φροντίδα σε κάθε στάδιο. Η εξειδικευμένη ομάδα παραγωγής των 

Καφεκοπτείων Λουμίδη επίλεξε προσεκτικά ποικιλίες καφέ από όλο τον 

κόσμο, δημιούργησε μοναδικούς συνδυασμούς και μελέτησε το ιδανικό 

roasting προφίλ κάθε χαρμανιού, ώστε να πετύχει άριστα τελικά 

προϊόντα espresso που χαρίζουν ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία. 

Οι άρτια εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι Βaristi παρασκευάζουν και 

σερβίρουν στους πελάτες τον αγαπημένο τους καφέ, ενώ παράλληλα 

τους “ξεναγούν” στα διαφορετικά coffee blends αλλά και single origins.

Coffee Brew Bar στα 
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Press Room
Food & Beverage edition

& get
impressedSAY
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H Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΛΟΠΥ) συμμετείχε στην γαστρονομική-τουριστική 
εκδήλωση με θέμα «Γαστρονομικές Διαδρομές στην 
Ελλάδα» που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου, στον 
πολυχώρο γαστρονομίας «Identità Golose», στο κέντρο 
του Μιλάνου, υπό την αιγίδα του Γραφείου Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο 
Μιλάνο και του Γραφείου του ΕΟΤ στο Μιλάνο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, με κοινό δημοσιογράφους 
και bloggers, είχε στόχο να παρουσιάσει πολλά 
αυθεντικά ελληνικά προϊόντα και να αναδείξει την 
Ελλάδα όχι μόνο ως έναν από τους πιο δημοφιλείς 
τουριστικούς προορισμούς στη Μεσόγειο, αλλά και ως 
έναν γαστρονομικό προορισμό με τοπικά τρόφιμα και 
ποτά εξαιρετικής ποιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι σεφ της ξενοδοχειακής αλυσίδας 
Aldemar Resorts, ετοίμασαν ιταλικές συνταγές με 
ελληνικά προϊόντα, τα οποία ήδη έχουν παρουσία 
στην Ιταλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το λαβράκι και 
η τσιπούρα ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούν 
ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα εξαγωγής της 
Ελλάδας στην ιταλική αγορά και δεν θα μπορούσαν να 
απουσιάζουν από το σημαντικό αυτό γαστρονομικό 
event. Οι προσκεκλημένοι είχαν την δυνατότητα να 
δοκιμάσουν πρωτότυπες συνταγές με ελληνικά ψάρια 
ιχθυοκαλλιέργειας με τη συλλογική σήμανση Fish From 
Greece, όπως τραχανότο με τσιπούρα και φιλέτο λαβράκι 
ατμού σε σάλτσα από «σαγανάκι».

Την ΕΛΟΠΥ εκπροσώπησε η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Ισμήνη Μπογδάνου, η οποία σχολίασε 
σχετικά: «Είναι τιμή μου που συμμετείχα ως εκπρόσωπος της ΕΛΟΠΥ σε μια τόσο ξεχωριστή εκδήλωση που αφηγήθηκε 
την ιστορία της χώρας μας και ανέδειξε τη γαστρονομική μας υπεροχή. Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι 
προσανατολισμένη στις εξαγωγές, με το 80% των προϊόντων της να εξάγεται σε περισσότερες από 40 χώρες και την 
Ιταλία να είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική της αγορά.

Ήταν μεγάλη χαρά για εμάς να γνωρίσουμε και να γευτούμε ταυτόχρονα τόσα πολλά εκλεκτά ελληνικά προϊόντα 
υψηλής ποιότητας».

Το ψάρι, έχει σημαντικά διατροφικά 

οφέλη, με πιο διαδεδομένη την υψηλή 

περιεκτικότητα του στα απαραίτητα Ω-3 

λιπαρά οξέα, τα λεγόμενα «καλά» λιπαρά. 

Κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι 

ο οργανισμός μας δεν τα βιοσυνθέτει και 

έτσι τα βρίσκουμε αποκλειστικά και μόνο 

στα τρόφιμα, με κυριότερη πηγή το λίπος 

των ψαριών.

Το ελληνικό ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας στην εκδήλωση 

«Γαστρονομικές Διαδρομές στην Ελλάδα» στο Μιλάνο

Press Room
Food & Beverage edition

Το ψάρι και τα απαραίτητα «καλά» λιπαρά
Ήξερες ότι...
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• μία κούπα φράουλες
• 3-4 φυλλαράκια φρέσκο 

βασιλικό
• καστανή ζάχαρη
•μισό φλιτζανάκι χυμό 

λεμόνι

Ας γιορτάσουμε την Cocktail 
Day φτιάχνοντας ένα απλό αλλά 
απολαυστικό ανοιξιάτικο κοκτέιλ 
για μικρούς και μεγάλους!

Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι:

Ηοmemade cocktail!

TIP
Μπορείτε να προσθέσετε 

και λίγη σόδα.

Ας δημιουργήσουμε!

Κόβουμε τις φράουλες και τις πασπαλίζουμε με ζάχαρη. 
Στη συνέχεια τις πολτοποιούμε. Βάζουμε σε ένα σέικερ 
παγάκια και τις φράουλες, τον βασιλικό και τον χυμό 
λεμονιού. Ανακινούμε πολύ καλά και σερβίρουμε 
σε ποτήρια στα οποία έχουμε βάλει λίγο πάγο και 
προαιρετικά μία φέτα λεμονιού.



Έτσι, κάθε χρόνο τηλεθεατές από κάθε γωνιά 
της γης συντονίζονται και διασκεδάζουν, 
παρακολουθώντας ένα σόου που αναδεικνύει 
τραγούδια αλλά και προσωπικότητες της 
μουσικής βιομηχανίας.

Η αρχή...
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε για πρώτη 
φορά στο Λουγκάνο της Ελβετίας το 1956, με 
τη συμμετοχή μόλις 7 ευρωπαϊκών χωρών. 
Αρχικός σκοπός του ήταν η προώθηση των 
διακρατικών σχέσεων και της φιλίας των 
ευρωπαϊκών λαών μέσω της μουσικής. 
Σήμερα συμμετέχουν στον διαγωνισμό και 

10
H Eurovision δεν είναι απλώς ένας μουσικός διαγωνισμός που προβάλλεται τηλεοπτικά. 

Είναι ένας θεσμός που καταφέρνει να μας ενώσει και η δημοφιλία του έχει ξεπεράσει τα 

ευρωπαϊκά σύνορα.

Εurovision: Όσα δεν ξέρουμε!



χώρες που βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, 
όπως το Ισραήλ, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν.

Οι προνομιούχες χώρες!
Έξι χώρες έχουν πάντοτε εξασφαλισμένη τη θέση 
τους στον τελικό της διοργάνωσης: η Γαλλία, η 
Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία 
και, βέβαια, η νικήτρια χώρα κάθε προηγούμενης 
χρονιάς.

Οι περισσότερες νίκες του θεσμού, 7 στο σύνολο, 
ανήκουν στην Ιρλανδία.

Ήξερες ότι...
☛ Η πρώτη διοργάνωση του διαγωνισμού εκτός 

Ευρώπης πραγματοποιήθηκε το 1979 στην 
Ιερουσαλήμ.

☛ Τα τραγούδια μπορούν να έχουν διάρκεια ως 3 
λεπτά και στη σκηνή επιτρέπονται μέχρι 6 άτομα. 
Τα φωνητικά είναι live και η μουσική playback. 
Παλιότερα υπήρχαν ορχήστρες που ερμήνευαν 
ζωντανά τα τραγούδια και κάθε χώρα είχε τον δικό 
της μαέστρο. Απαγορεύονται στη σκηνή τα ζώα.

☛ Οι τηλεθεατές ξεκίνησαν να ψηφίζουν σταδιακά 
από το 1997. Μέχρι τότε τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού καθοριζόταν αποκλειστικά από τις 
ψήφους των εθνικών αντιπροσωπειών.

☛ Το 1969 νίκησαν τέσσερις από τις διαγωνιζόμενες: 
Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Ισπανία και Γαλλία. 
Μέχρι τότε δεν υπήρχε ειδική διαδικασία καθορισμού 
νικήτριας χώρας σε περίπτωση ισοψηφίας! Αυτό 
προκάλεσε αντιδράσεις και ως διαμαρτυρία, την 
επόμενη χρονιά αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον 
διαγωνισμό η Αυστρία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η 
Νορβηγία και η Πορτογαλία.

☛ Το πιο επιτυχημένο τραγούδι του διαγωνισμού είναι 
το Waterloo των ABBA, που κέρδισε τον διαγωνισμό 
το 1974. Το τραγούδι με τις περισσότερες διασκευές 
(μεταξύ άλλων και από τον David Bowie) είναι το 
Nel Blu Di Pinto Di Blu του Domenico Mudugno, με το 
οποίο συμμετείχε στον διαγωνισμό η Ιταλία το 1958.

11
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Με τη νέα συλλογή αδελφικής αγάπης από την 
essence και την CATRICE, η Συλλεκτική Σειρά Dis-
ney Classics αποκτά μια νέα μεγάλη «σκηνή» στο 
stand ομορφιάς με το σύνθημα «Tan Wild Together». 
Εμπνευσμένη από τους φίλους μας, τα άγρια ζώα, 
όπως ο Bambi, ο Dumbo και η Miss Bunny & Co., η 
νέα Συλλεκτική Συλλογή συνδυάζει προϊόντα για τα 
μάτια και το πρόσωπο σε εκφραστικά χρώματα και, 
μένοντας πιστή στο μότο της, προϊόντα και εργαλεία 
αυτομαυρίσματος για το πρόσωπο και το σώμα. Από 
σπρέι και μους μέχρι ένα βελούδινο, απαλό γάντι 
για μαύρισμα, βούτυρο σώματος και scrub – αυτή η 
Συλλεκτική Συλλογή θα κάνει όλα τα όνειρά σας για 
το μαύρισμα πραγματικότητα. Με τις πολύχρωμες 
σκιές ματιών, υψηλής χρωματικής απόδοσης, τα 
μπρόνζερ, τα highlighter και τα lip gloss, μπορούμε 
να δημιουργήσουμε εντυπωσιακά make-up looks και 
να εντάξουμε τους φίλους μας από την Disney από 
την παιδική μας ηλικία στην καθημερινή ρουτίνα 
ομορφιάς μας.

Το bioten εμπλουτίζει τη σειρά περιποίησης 
προσώπου bioten HYALURONIC GOLD,
με τις αμπούλες αντιγήρανσης και 
αναδιαμόρφωσης HYALURONIC GOLD. Οι 
αμπούλες αντιγήρανσης και αναδιαμόρφωσης 
bioten HYALURONIC GOLD είναι βασισμένες 
στην τεχνολογία 4D HYALURONIC ACID και 
περιέχουν ένα ισχυρό σύμπλεγμα, σε ποσοστό 
5%, αποτελούμενο από 4 διαφορετικούς τύπους 
Υαλουρονικού οξέος. Η καινοτόμος φόρμουλά 
τους, με τις Χρυσές Πρωτεΐνες, συμβάλλουν 
στην αύξηση της σύνθεσης του υαλουρονικού 
οξέος, γεμίζουν τις ορατές ρυτίδες και μειώνουν 
τις κηλίδες και τους αποχρωματισμούς που 
σχετίζονται με την ηλικία. Επιπλέον, οι νέες 
αμπούλες bioten HYALURONIC GOLD έχουν 99% 
συστατικά φυσικής προέλευσης και υψηλές 
ενυδατικές και αντιγηραντικές ιδιότητες που 
στοχεύουν με ακρίβεια τα διαφορετικά στρώματα 
της επιδερμίδας, προσφέροντας
αποτελεσματική αντιγηραντική δράση και 
βελτίωση της ελαστικότητας. Οι νέες αμπούλες 
προσώπου bioten HYALURONIC GOLD έρχονται 
να ενισχύσουν την ήδη ολοκληρωμένη σειρά 
περιποίησης προσώπου HYALURONIC GOLD που 
αποτελείται από τις αντιρυτιδικές κρέμες ημέρας 
& νύχτας, την κρέμα ματιών αλλά και τον ορό 
αναδιαμόρφωσης Gold με πέρλες.

DISNEY CLASSICS - 
Συλλογή αδερφικής αγάπης 

από την essence
& την CATRICE

Νέες αμπούλες προσώπου 
bioten από τη βραβευμένη 
σειρά HYALURONIC GOLD

Press Room
Beauty & Fashion edition
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Ο μπαμπάς διάσημος γιατρός, η μαμά διάσημη 
ακτιβίστρια, η αδερφή απουσιολόγος, ο μικρός 
αδερφός άσος στη ρομποτική κι ο Αιμίλιος-
Παναγιωτάκης απλώς ένα τρελόπαιδο. Όπως και ο 
κολλητός του, ο Διονύσης. Δεν είναι πουθενά πρώτος, 
τουλάχιστον όχι εκεί που τον θέλουν πρώτο. Μέχρι 
που μια κιθάρα, μια μυστηριώδης εξαφάνιση κι ένας 
ταχυδακτυλουργός παππούς θα τους κάνουν όλους 
να λατρέψουν τα «τρελόπαιδα». Από τις εκδόσεις 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.

Τα τρελόπαιδα

“Η Χιονάτη και οι 7 
Υπέροχοι Μουσικοί” 

στα Τρία Αστέρια

Η παιδική σκηνή του θεάτρου “Τέχνη και 
Όραμα” έχει διασκευάσει ένα από 
τα πιο γνωστά παραμύθια, τη 
“Χιονάτη” και έχει ετοιμάσει 
μια νέα πρωτότυπη παράσταση 
με φαντασία που θα μαγέψει 
και θα ταξιδέψει  μικρούς και 
μεγάλους. Η σκηνοθεσία είναι 
του Γεώργιου Γρηγοριάδη 
και η θεατρική διασκευή 
του Θανάση Λιούνη. 
Παίζουν: Μαριάννα 
Σταμούλη, Αλέξης 
Μαρτζούκος, Μαριλού 
Βόμβολου, Φίλιππος 
Παπαθεοδώρου, Β. Κονού, 
Γιώργος Λαμπριανίδης. Την 
Κυριακή, 15 Μαΐου 2022, 11:30 & 
16:30 στα Τρία Αστέρια.

Κids’ Room
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H Γκαλερί Ζουμπουλάκη σας προσκαλεί στη νέα ατομική έκθεση του Μίλτου Γκολέμα με τίτλο “Ηλιοτρόπια”. Ηλιοτρόπια που 
μοιάζουν να μιλούν δυνατά, απλωμένα χωράφια, φως ακόμα και μέσα στη βουβή, βαθιά νύχτα. Ο Μίλτος Γκολέμας στην πέμπτη 
του ατομική έκθεση επιστρέφει στη φύση. Στα δύο χρόνια της περιόδου καραντίνας επιδίωξε και την έφερε μέσα στο εργαστήριό 
του. Η ευεργετική, καθολική επίδρασή της στο έργο του γίνεται απολύτως εμφανής. Τα ηλιοτρόπια αναπνέουν και μέσω αυτών και 
ο άνθρωπος. Με την χαρακτηριστική του τεχνοτροπία μετατρέπει τον καμβά σε σκηνικό όπου η ανθρώπινη παρουσία φανερώνεται 
μόνο μέσω του θεατή που παρατηρεί και συμμετέχει μυσταγωγικά. Μέχρι τις 4 Ιουνίου 2022. Τρίτη 11:00 - 20:00, Τετάρτη 11:00 - 
15:00, Πέμπτη 11:00 - 20:00, Παρασκευή 11:00 - 20:00, Σάββατο 11:00 - 15:00.

Athens Tolkien Symposium II

Μίλτος Γκολέμας - Έκθεση ζωγραφικής 
“Ηλιοτρόπια”

Agenda

Στo πλαίσιo του εορτασμού των 
20 ετών από την ίδρυσή του, 
ο Ελληνικός Σύλλογος Φίλων 
Τόλκιν – The Prancing Pony 
και οι Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ σας 
προσκαλούν σε ένα φιλολογικό 
συμπόσιο αφιερωμένο στο έργο 
του καθηγητή J.R.R. Tolkien. 

Παρασκευή 13/5, 18.00-21.00 
& Σάββατο 14/5, 15.00-21.00. 
Ιανός, Σταδίου 24, Αθήνα. 

Επίσημος καλεσμένος ο διάσημος 
εικονογράφος, Jay Johnstone. 

Θα μιλήσουν οι:

• Brian Sibley, συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός του BBC4 • Corey Olsen, καθηγητής, πρόεδρος του Signum University 
• Δρ. Δήμητρα Νικολαΐδου, συγγραφέας, ερευνήτρια • Βίκτωρ Ψευτάκης, συγγραφέας, μεταφραστής • Θωμάς Μαστακούρης, 
συγγραφέας, μεταφραστής • Δημήτριος Κολοβός, υποψήφιος διδάκτωρ Γλωσσολογίας

Μουσική από τον πιανίστα Στέφανο Αργυρίου-Σαράγια.
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Η σειρά βιβλίων ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ 
είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σου δώσει την 
τεχνογνωσία που χρειάζεσαι ώστε να εξελιχθείς σε 
έναν αποτελεσματικό μάνατζερ, μέσα από απλές 
εικόνες και εξειδικευμένες αλλά εύκολα εφαρμόσιμες 
συμβουλές. Το εγχειρίδιο αυτό θα σε βοηθήσει να:

-  σχεδιάσεις και να προγραμματίσεις με επιτυχία τα 
πρότζεκτ σου.

-  δημιουργήσεις αποδοτικές ομάδες έργου και να 
ηγηθείς αποτελεσματικά.

-  πετυχαίνεις –κάθε φορά– τους στόχους 
προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Από τις 
εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ.

“Αγαπητέ αναγνώστη,

Μήπως είσαι μπερδεμένος; Έχεις ιδέα τι συμβαίνει; 
Φυσικά και είσαι μπερδεμένος. Φυσικά και δεν έχεις 
ιδέα τι συμβαίνει. Το βιβλίο αυτό κάνει λόγο για 
την παραζάλη, μια λέξη που στην περίπτωσή μας 
σημαίνει το να μην έχεις την παραμικρή ιδέα τι 
συμβαίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Επίσης, εξετάζει 
κατά κάποιον τρόπο το μυστήριο μιας δολοφονίας, 
άρα ερευνάται ένα απαίσιο έγκλημα, με την ελπίδα 
να μάθουμε τι συνέβη στο δύστυχο δολοφονημένο 
θύμα. Ο ερευνητής είμαι εγώ. Όπως εγώ είμαι και 
το δύστυχο δολοφονημένο θύμα. Τα στοιχεία στην 
έρευνα συμπεριλαμβάνουν έναν ύποπτο άγνωστο, 
ένα αγχωτικό σουπερμάρκετ, τον παράξενο τρόπο 
δημιουργίας της λογοτεχνίας, αφόρητο εξευτελισμό, 
σπουδαία τραγούδια, κακομαγειρεμένα αυγά και 
διάφορα άλλα πράγματα που θεωρώ σημαντικά. 
Ορισμένοι θα πουν ότι το Δηλητήριο για πρωινό 
είναι ένα βιβλίο φιλοσοφίας, και ελάχιστοι διαβάζουν 
βιβλία φιλοσοφίας. Όταν κάποιος ξεκινά να ερευνήσει 
έναν κόσμο παραζάλης και τον αναπόφευκτο θάνατό 
του, αρχίζει να υποφέρει από αυτή τη βασανιστική, 
αφόρητη παραζάλη την οποία βιώνει όποιος είναι 
τόσο ανόητος ώστε να αγαπά τη λογοτεχνία.

Αν δεν είστε τέτοιος άνθρωπος, τότε προτείνω να 
διαβάσετε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Με σεβασμό

Λέμονι Σνίκετ”. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

Το εγχειρίδιο
του μάνατζερ:

Project Management

Δηλητήριο
για πρωινό
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quote of the day

COCKTAILS ARE SOCIETY’S MOST 

ENDURING INVENTION!
Elsa Maxwell

tip of the day

13 Μαΐου
›  International Hummus Day
›  National Apple Pie Day
›  National Crouton Day
›  National Frog Jumping Day
›  National Fruit Cocktail Day

14 Μαΐου
›  Παγκόσμια Ημέρα Δίκαιου 
 Εμπορίου
›  Παγκόσμια Ημέρα Αποδημητικών 
 Πτηνών

15 Μαΐου
›  Διεθνής Ημέρα της Οικογένειας
›  Διεθνής Ημέρα Αντιρρησιών 
 Συνείδησης
›  Παγκόσμια Ημέρα 
 Ευαισθητοποίησης για την Oζώδη 
 Σκλήρυνση

     Γιορτάζουν!13/5
Γλυκερία
Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή14/5

Αριστοτέλης, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα15/5
Αχιλλέας, Αχίλλειος, Παχώμιος, Καλή, Κάλη, Βηθεσδά
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