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Φτιάξε καφέ 
να στα πω...

Καλημέρα αγαπημένοι μου SayYessers και καλή εβδομάδα!!!

Πολλές φορές, κάποιος που είναι ειλικρινής γίνεται εύκολα 
αντιπαθής. Υπάρχουν στη ζωή μας όμως και κάποιες άβολες αλήθειες 
που κανένας δεν παραδέχεται αλλά και που δύσκολα κάποιος τις λέει. 
Ωστόσο ίσως και να έπρεπε, γιατί τα λόγια κάποιου μπορεί και να 
μας αφυπνίσουν αν είναι ειλικρινής -αλλά όχι χυδαίος και αγενής.

Μερικές άβολες αλήθειες που έχω ακούσει ανά τα χρόνια και με έχουν 
αφυπνίσει είναι:

• Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο δεν έχεις τη ζωή που θέλεις 
είναι γιατί δεν κάνεις τις θυσίες που χρειάζονται για να την 
αποκτήσεις. Αν ο χρόνος σου περνάει παίζοντας βιντεοπαιχνίδια, 
παρακολουθώντας πάρα πολύ Tik Tok ή χαζεύοντας στο Netflix με 
τις ώρες, ίσως τελικά όλες αυτές οι δραστηριότητες να είναι αυτό 
που αποκαλούμε χάσιμο χρόνου. Όλες αυτές οι δραστηριότητες 
έχουν κοινό χαρακτηριστικό την άμεση ικανοποίηση. Και ένα 
πράγμα που ξέρω για τις δραστηριότητες που δίνουν άμεση 
ικανοποίηση είναι ότι αποτελούν το νούμερο 1 εμπόδιο για 
μακροπρόθεσμα σχέδια.

• Κανείς δεν νοιάζεται για σένα περισσότερο απ’ όσο πρέπει να 
νοιαστείς εσύ για τον εαυτό σου! — Αισθάνομαι ότι, στην εποχή 
μας, οι άνθρωποι πιστεύουν συνεχώς ότι οι άλλοι θα κάνουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους βοηθήσουν. Παρατηρώ πως 
συνεχώς κάποιοι περιμένουν βοήθεια από άλλους ανθρώπους... Η 
αλήθεια είναι ότι δυστυχώς οι περισσότεροι είμαστε εγωιστές. Και 
οι περισσότεροι σκεφτόμαστε τον εαυτό μας (ως επί το πλείστον) 
γι’αυτό και η συμβουλή μου είναι μία και πολύ απλή: Σταμάτα 
να βασίζεσαι μόνο σε άλλους ανθρώπους και ανάλαβε δράση! Εσύ 
για σένα και ύστερα εσύ για τους άλλους και οι άλλοι για σένα. Σε 
μπέρδεψα; Και όμως είναι πολύ απλό!

• Μην μπερδεύεις την παιδεία με τη μόρφωση. Δεν είναι απαραίτητο 
όλοι να έχουμε 12 πτυχία και 36 μεταπτυχιακά. Η επιτυχία σου ή 
ακόμα και ο τρόπος που ελίσσεσαι σε αυτή τη ζωή βασίζεται 100% 
στις πράξεις σου!

• Εστίασε σε αυτό που μπορείς να ελέγξεις! Δεν πρέπει να κυνηγάς την 
ευτυχία. Η ευτυχία, είναι απλά ένα συναίσθημα, μπορεί τώρα να το 
νιώθεις και σε κλάσματα του δευτερολέπτου όλα να ανατραπούν 
και αντιστρόφως. Προσπάθησε να εστιάζεις σε πράγματα που 
μπορείς να ελέγξεις, όπως το να φροντίζεις για την υγεία σου, να 
ζεις και να μεγαλώνεις σε ένα όμορφο περιβάλλον (διαμορφωμένο 
όσο το δυνατό περισσότερο από σένα και τις δικές σου ανάγκες), 
να απομακρύνεις τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή σου, να 
ταξιδεύεις συχνά, να δίνεις ευκαιρίες στους ανθρώπους αλλά και 
στον εαυτό σου να ξεδιπλώνεται και να αποκαλύπτεται ο ένας στον 
άλλον και τόσα πολλά ακόμη που θα μπορούσα να σου γράφω με τις 
ώρες.

Tip of the Day: “Κανείς δεν είναι πιο μισητός από αυτόν που λέει 
την αλήθεια.” — Πλάτωνας... Ίσως όμως αυτός ο άνθρωπος να είναι 
και η αφορμή για επανεκκίνηση στη ζωή σου.

Κλαίρη Στυλιαρά
Chief of SayYessers

claire@sayyescomm.gr
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Γνωρίζετε ότι η Ρωσία αποτελεί τον μεγαλύτερο 
παραγωγό φυσικών διαμαντιών στον κόσμο, σύμφωνα 
με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Διαμαντιών, και τον 
δεύτερο μεγαλύτερο εξορύκτη χρυσού, σύμφωνα με το 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού;

Πλέον, με τον ρωσικό χρυσό και τα διαμάντια να 
είναι εκτός αγοράς εξαιτίας των κυρώσεων, οι 
κατασκευαστές πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών 
δεν μπορούν εύκολα να εξασφαλίσουν πρώτες ύλες.

Ποιος είναι ο ρόλος του Ντουμπάι

Ο μη κυβερνητικός οργανισμός Swissaid εξέφρασε τον 
περασμένο μήνα τον εξής προβληματισμό: η αύξηση 
των εισαγωγών ελβετικού χρυσού από το Ντουμπάι 
τον Μάρτιο προκαλεί ερωτηματικά για το αν ο 
ρωσικός χρυσός εισέρχεται στη διεθνή αγορά μέσω του 
Ντουμπάι. Ο Robin Kolvenbach, διευθύνων σύμβουλος 
του ελβετικού διυλιστηρίου χρυσού Argor-Heraeus, 
δήλωσε στο Reuters: «Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι 
ο χρυσός από τη Ρωσία καταλήγει επίσης στις δυτικές 
αλυσίδες αξίας μέσω του Ντουμπάι». Ωστόσο ο ίδιος 
υπογράμμισε ότι η Argor-Heraeus δεν έχει δεχθεί χρυσό 
απευθείας από Ρώσους από τις 24 Φεβρουαρίου.

Η θέση της Rolex & της Richemont

Η Rolex αναφέρει ότι είχε δημιουργήσει το δικό της 
σύστημα ιχνηλασιμότητας για τον χρυσό από το 
ορυχείο έως το τελικό προϊόν, πιστοποιημένο από 
εξωτερικούς ελέγχους. Ανέπτυξε επιπρόσθετα το 
δικό της μοντέλο πιστοποίησης για τα διαμάντια, 
απαιτώντας από τους προμηθευτές της να κοινοποιούν 
την προέλευση κάθε παρτίδας.

4της Βένιας Αντωνίου

Όλο και πιο δύσκολη είναι πλέον η αναζήτηση χρυσού και πολύτιμων λίθων.

Το κηνύγι του χρυσού...



H Richemont μέσω του νέου 
επικεφαλής βιωσιμότητας, 
Berangere Ruchat, δηλώνει 
πως έχει τα εργαλεία και την 
εμπειρία για να διαχωρίσει 
την προέλευση των πρώτων 
υλών της και έχει ως στόχο 
να γνωρίζει μέχρι το 2025 
την ακριβή προέλευση όλου 
του χρυσού. Προμηθεύεται 
το 94% του χρυσού της μέσω 
του εσωτερικού διυλιστηρίου 
Varinor που επικεντρώνεται 
σε ανακυκλωμένο χρυσό 
βιομηχανικής προέλευσης 
ή παλιά κοσμήματα από 
τη Βόρεια Αμερική, τη 
Δυτική Ευρώπη και την 
Ιαπωνία, χωρίς ωστόσο 
να αποκαλύπτει τους 
προμηθευτές της.

Επιπλέον, ο όμιλος Swatch 
δήλωσε στην έκθεσή του για 
τη βιωσιμότητα του 2021 
ότι απέφυγε τη χρήση ανακυκλωμένου χρυσού από 
εξωτερικές πηγές και η οικογενειακή ωρολογοποιία 
Patek Philippe δήλωσε ότι εμπιστεύεται τους 
προμηθευτές της και τους κανόνες που έχει θέσει η 
κυβέρνηση για την προμήθεια πρώτων υλών.
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Ένα σημαντικό εργαλείο για τις 
εταιρείες κοσμημάτων και ρολογιών 
πολυτελείας για την πιστοποίηση της 

προέλευσης του ανακυκλωμένου 
χρυσού είναι οι ετικέτες του Responsi-

ble Jewellery Council (RJC).

info
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O Όμιλος Σαράντη συνεχίζει τις επενδύσεις του στην Ελλάδα 
εκσυγχρονίζοντας ενεργειακά τo εργοστάσιο παραγωγής του 
στα Οινόφυτα. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τελευταίας 
τεχνολογίας στην παραγωγική μονάδα των Οινοφύτων 
ολοκληρώθηκε και θα συμβάλλει ενεργά στη μείωση του 
ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου. Η ενέργεια αυτή, 
αποτελεί μια ένδειξη της περιβαλλοντικά και ενεργειακά 
υπεύθυνης λειτουργίας του Ομίλου, έχοντας ως προσανατολισμό 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την πράσινη 
μετάβαση του Ομίλου. Η εγκατάσταση του εκσυγχρονισμένου 
φωτοβολταϊκού συστήματος, δυναμικότητας 1MW αναμένεται 
να παράξει 1.350 Mwh, καλύπτοντας περίπου το 50% των 
αναγκών του εργοστασίου σε επίπεδο ενέργειας, ενώ παράλληλα 
εξετάζεται η επέκταση της εγκατάστασης με στόχο την 
μετάβαση του εργοστασίου σε πλήρη ενεργειακή αυτονομία. 
Η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας θα συμβάλει ενεργά στην 
μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου στο μέλλον 
και θα εξυπηρετήσει τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του 
εργοστασίου, θέτοντας σημαντικές προϋποθέσεις για μια πιο 
βιώσιμη παραγωγή. Η ενέργεια αυτή εναρμονίζεται πλήρως με 
την στρατηγική του Ομίλου προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση 
όσον αφορά την ανάπτυξη, κρατώντας την βέλτιστη ισορροπία 
μεταξύ των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου Σαράντη και 
των υπεύθυνων πρακτικών παραγωγής του.

Ενθαρρυντικές οι εκτιμήσεις για την “πράσινη” μετάβαση

Ο Όμιλος Σαράντη εγκαθιστά φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα 
και ενισχύει τη βιώσιμη παραγωγή του στρέφοντας 
σταθερά το βλέμμα σε μια πιο πράσινη λειτουργία

Σε ενίσχυση των σχεδίων 
τους για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας έχουν προβεί από 
το 2020 οι περισσότερες 
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, γεγονός το 
οποίο τις θέτει σε πορεία 
μείωσης της χρήσης 
ορυκτών καυσίμων αυτή 
τη δεκαετία. Η ενεργειακή 
κρίση και η κρίση της 
COVID-19 έδωσαν ώθηση 
στη μετάβασή τους 
στην πράσινη ενέργεια. 
Ειδικότερα, από τις 27 
χώρες μέλη της ΕΕ, οι 17 
ενίσχυσαν τα σχέδιά τους 
για την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2020. Μπορεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
να ώθησαν κάποιες χώρες στην καύση περισσότερου άνθρακα και σε αγορές μη ρωσικού φυσικού αερίου, όμως αυτές 
οι κινήσεις δεν θα ανατρέψουν τις προσπάθειες καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Τα πιο πρόσφατα σχέδια των 
χωρών θα οδηγήσουν στην παραγωγή του 63% του ηλεκτρικού ρεύματος της ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ως το 2030, με το ποσοστό αυτό να έχει αυξηθεί από το 55% που υπολογιζόταν βάσει των πολιτικών τους το 2019, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών.

Press Room
Green News

Green News
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Με ένα ιδιαίτερο graffiti που κόσμησε ένα κτίριο 
πλησίον του καταστήματος της στον Κηφισό, η 
LEROY MERLIN εγκαινίασε τη δέσμευσή της να 
συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων πόλεων. Σε 
συμφωνία με το Στόχο 11 των Ηνωμένων Εθνών 
που έχει υιοθετήσει, η εταιρεία ζήτησε από τον street 
artist Same84 να αποδώσει στο έργο του τον πυρήνα 
όλων των δεσμεύσεων- δράσεων - υποχρεώσεων 
που βρίσκονται πίσω από το όραμα των Βιώσιμων 
Πόλεων, για να το αναδείξει με έναν ευφάνταστο 
τρόπο στους κατοίκους της Αθήνας, αλλά και όλων 
των πόλεων. Με την πεποίθηση ότι ο δημόσιος 
χώρος ανήκει σε όλους και η ποιοτική αναβάθμιση 
και η βιώσιμη ανάπτυξη συνιστούν επιλογή όλων 
των υγιών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, 
η LEROY MERLIN έχει αναπτύξει προγράμματα 
για την αναβάθμιση της βιωσιμότητας και της 
καθημερινότητας στις ελληνικές πόλεις. Στο πλαίσιο 
αυτό, η εταιρεία συμμετέχει σε καθαρισμούς 
δημόσιων χώρων, υιοθετεί πάρκα δημιουργώντας 
χώρους πρασίνου, στηρίζει το έργο περιβαλλοντικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων με χρήσιμο εξοπλισμό και με 
εθελοντική εργασία των εργαζομένων της και συνεργάζεται με Δήμους και άλλους φορείς προσφέροντας χρήσιμα προϊόντα. 
Τέλος, στα καταστήματα της διατίθενται προϊόντα με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ προσφέρει στους πελάτες 
μαθήματα μαστορέματος, καλλιεργώντας την κουλτούρα του zero waste.Υπενθυμίζεται ότι η LEROY MERLIN αποτελεί μέλος της 
Adeo, του πρώτου και μεγαλύτερου ομίλου DIY στην Ευρώπη.

Στο 100% αντισταθμίζονται οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
που προέρχονται από τις υπηρεσίες 
delivery της Wolt στις χώρες που 
δραστηριοποιείται, στο πλαίσιο της 
δέσμευσης της μητρικής εταιρείας για 
την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών 
της στο περιβάλλον. Η Wolt έχει ενώσει 
τις δυνάμεις της με την καινοτόμα 
οργάνωση South Pole, με σκοπό τον 
υπολογισμό των εκπομπών άνθρακα 
από κάθε τύπο μετακίνησης (με 
αυτοκίνητο, μηχανή, ποδήλατο ή 
σκούτερ) σε όλες τις χώρες στις οποίες 
έχει παρουσία, συμπεριλαμβανομένης 
και της Ελλάδας. Ως αντιστάθμισμα 
στις εκπομπές άνθρακα, η εταιρεία 

χρηματοδοτεί διεθνή προγράμματα αναδάσωσης της South Pole, συμβάλλοντας στη διαφύλαξη της οικολογικής ισορροπίας του 

πλανήτη. Σημειώνεται ότι η South Pole είναι ένας κορυφαίος πάροχος λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης, με σημαντική δράση για την 

προαγωγή της απεξάρτησης από τις εκπομπές άνθρακα σε διεθνές επίπεδο. Η οργάνωση ιδρύθηκε το 2006 με έδρα τη Ζυρίχη 

(Ελβετία) και σήμερα είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, του Climate-KIC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της 

Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μείωση του Άνθρακα (ICROA). Επιπλέον, έχει αναγνωριστεί κατ’ επανάληψη ως Best Project Developer 

(2011-2019) τόσο από συνεργάτες της, όσο και από αντίστοιχες εταιρείες.

H LEROY MERLIN φροντίζει τις πόλεις #giakalo 
οραματιζόμενη ένα πιο βιώσιμο μέλλον

H Wolt αντισταθμίζει τις εκπομπές άνθρακα για κάθε 
παραγγελία που παραδίδει

Press Room
Green News



8
Olympia Odos App: Η εφαρμογή της Ολυμπίας Οδού 

ανοίγει «νέους δρόμους» για τους ταξιδιώτες

Μετά από εκτεταμένη έρευνα που διενήργησε η 
δημοφιλής βρετανική διαδικτυακή ταξιδιωτική 
πλατφόρμα Holidu.co.uk, η Ελλάδα κατατάσσεται 
πρώτη ανάμεσα σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες με κριτήριο τη δημοφιλία για τις παραλίες 
που διαθέτουν. Τα αποτελέσματα προέκυψαν 
μετά από μηνιαίες μετρήσεις των μέσων 
διαδικτυακών αναζητήσεων για τις παραλίες 
όλων των Ευρωπαϊκών χωρών, σε διάστημα 
12 μηνών. Σύμφωνα με την έρευνα, η Ελλάδα 
είναι με διαφορά η νικήτρια με 5.400 μηνιαίες 
διαδικτυακές αναζητήσεις και 142.000 instagram 
hashtags. Ειδικότερα, ξεχωρίζουν η Κρήτη, η 
Νάξος και η Μύκονος που μαζί με τα υπόλοιπα 
ελληνικά νησιά προσφέρουν μοναδικές στιγμές 
σε πανέμορφες παραλίες με πολύ καθαρά νερά. 
Τη δεκάδα με τους καλύτερους ευρωπαϊκούς 
προορισμούς για παραλίες συμπληρώνουν η 
Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η 
Ισπανία, η Κροατία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες και 
η Πολωνία.

Oι παραλίες της Ελλάδας στην 
κορυφή της Ευρώπης!

& get
impressedSAY

Η Ολυμπία Οδός, μετά την παρουσίαση του 
Hybrid, του συστήματος που επιτρέπει για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα τη χιλιομετρική χρέωση 
διοδίων, καινοτομεί ξανά, σχεδιάζοντας το Olym-
pia Odos App, μία εφαρμογή η οποία δίνει στους 
ταξιδιώτες τη δυνατότητα να προγραμματίζουν 
με μεγαλύτερη άνεση και ακρίβεια το ταξίδι 
τους. Με στόχο την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής 
εμπειρίας, η εφαρμογή παρέχει νέες δυνατότητες 
στους ταξιδιώτες του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα 
– Κόρινθος - Πάτρα, ενσωματώνοντας ψηφιακές 
τεχνολογίες αιχμής σε μία ολοκληρωμένη σουίτα 
καινοτόμων υπηρεσιών που κάνουν κάθε διαδρομή 
πιο ευχάριστη και κυρίως πιο ασφαλή. Πιο 
συγκεκριμένα, όλοι οι ταξιδιώτες, ανεξαρτήτως 
συνδρομής στο ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, μπορούν μέσω 
του Olympia Odos App να έχουν πρόσβαση σε μια 
γκάμα από «έξυπνες» υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να υπολογίζουν το κόστος των διοδίων, να επιλέγουν τη βέλτιστη 
διαδρομή και να ενημερώνονται σχετικά με την πρόγνωση της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο.
Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στους χρήστες, μέσω του διαδραστικού χάρτη της εφαρμογής, να εντοπίζουν 
εγκαίρως σημεία όπως Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, Χώρους Στάθμευσης και Υγιεινής, εξόδους από τον 
αυτοκινητόδρομο κ.ά.
Επιπλέον, η εφαρμογή της Ολυμπίας Οδού ενημερώνει τους ταξιδιώτες αναφορικά με έκτακτα συμβάντα, ενώ επιτρέπει 
την τηλεφωνική σύνδεση με το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης.
Με στόχο την ανάδειξη σημείων πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, 
η εφαρμογή αποτελεί ταυτόχρονα και έναν -νέας γενιάς- ταξιδιωτικό οδηγό της Βόρειας Πελοποννήσου με επιλεγμένα 
αξιοθέατα, μπορεί καθένας να περιηγηθεί εικονικά. Το Olympia Odos App είναι διαθέσιμο δωρεάν για λειτουργικά 
συστήματα iOS και Android.

Press Room
Travel edition

https://www.holidu.co.uk/magazine/best-beaches-index#Europe
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Η Anytime μέσα από τη σταθερή δέσμευσή της να 
προσφέρει σύγχρονες λύσεις στις μετακινήσεις 
που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις πόλεις, 
λανσάρει το πρώτο «πράσινο» πρόγραμμα 
ασφάλισης αυτοκινήτου στην Ελλάδα. 6 
χρόνια μετά την εισαγωγή του καινοτόμου 
ασφαλιστικού προγράμματος αυτοκινήτου Short 
Drive που με τη χρήση τηλεματικής ενθαρρύνει 
τους πελάτες της να περιορίσουν τη χρήση του 
αυτοκινήτου, η Anytime μετατρέπει το Short Drive 
στο πρώτο «πράσινο» πρόγραμμα ασφάλισης 
αυτοκινήτου! Μέσω διεθνών προτύπων, 
αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών 
της να αντισταθμίσει τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που εκλύονται από το αυτοκίνητό 
τους σε πιστοποιημένα περιβαλλοντικά έργα, 
καθιστώντας τη μετακίνησή τους «κλιματικά 
ουδέτερη» για όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής τους κάλυψης. Υιοθετώντας στην πράξη τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 
των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την Κλιματική Αλλαγή, η Anytime συνεχίζει να πρωτοπορεί αναλαμβάνοντας σημαντικές 
πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν ενεργά στην προσπάθεια για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και οδηγούν 
σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

Για αυτή την πρωτοβουλία, ο κ. Πάνος Κούβαλης, Tribe Leader Mobility and Convenience, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ 
περήφανοι που για ακόμα μια φορά η Anytime πρωτοπορεί, εισάγοντας στην αγορά το πρώτο πράσινο συμβόλαιο ασφάλισης 
αυτοκινήτου, εξελίσσοντας το καινοτόμο πρόγραμμα Short Drive. Ενεργώντας πάντα με όχημα την περιβαλλοντική 
υπευθυνότητά μας, συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας με στόχο την αειφόρο και βιώσιμη 
ανάπτυξη». Περισσότερες πληροφορίες για το Short Drive μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για 12η χρονιά, η ΑΒ Βασιλόπουλος απέδειξε 

μέσω της Ημέρας Εθελοντισμού ΑΒ, πως 
ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί! Με την αξία 
του εθελοντισμού αλλά και της προσφοράς να 

βρίσκεται διαχρονικά στο DNA της, οι εργαζόμενοι 

- εθελοντές της ΑΒ μαζί με πελάτες αλλά και φίλους 

της, έγιναν «ένα» σε δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, 

για καλό σκοπό.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Ημέρας 
Εθελοντισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος υλοποιήθηκαν 

235 δράσεις σε όλη την Ελλάδα από τα 
καταστήματα, τις αποθήκες, αλλά και τα κεντρικά 

γραφεία. Περισσότεροι από 6.500 ενεργοί εθελοντές 

έδωσαν την Κυριακή 29 Μαΐου τον καλύτερό 

τους εαυτό και έκαναν τη διαφορά και στον 

Εθελοντισμό, μα και στις ζωές των συνανθρώπων 

μας. Οι δράσεις αγκάλιασαν ένα ευρύ φάσμα 

διαφορετικών και μοναδικών πράξεων φροντίδας.

Ενδεικτικά: Στην Καλαμάτα, πάνω από 80 εργαζόμενοι των καταστημάτων ΑΒ ενώθηκαν σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, με 

τους Παλαίμαχους της Μαύρης Θύελλας, την ιστορική ομάδα της Καλαμάτας, αλλά και παιδιά από την Κιβωτό του Κόσμου. 

Τα έσοδα από τον αγώνα διατέθηκαν στην Κιβωτό του Κόσμου. Στο Κερατσίνι, οι εργαζόμενοι σε συνεργασία με τον δήμο, την 

πυροσβεστική και την ομάδα προσκοπίνων της περιοχής προχώρησαν σε δεντροφύτευση στο Πάρκο «Ανδρέας Παπανδρέου» 

στον λόφο Σελεπίτσαρι.

Η Anytime λανσάρει το πρώτο «πράσινο» 
πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου

Πώς η ΑΒ Βασιλόπουλος έκανε τη διαφορά στον Εθελοντισμό 
για 12 η χρονιά;

Press Room
Green News

Good Νews

https://www.anytime.gr/car/programs-covers/shortdrive


Έχετε σκεφτεί ποια είναι η πιο 
καλοπληρωμένη ειδικότητα τώρα στη 
χώρα μας;

Διαδικτυακή έρευνα για τις παροχές και τους μισθούς 
των στελεχών πληροφορικής είδε το φως της 
δημοσιότητας, καταδεικνύοντας μεταξύ άλλων πως 
κυρίαρχη παροχή προς τους εργαζόμενους του κλάδου 
αποτελεί η απομακρυσμένη εργασία (remote working).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μεταξύ 
Νοεμβρίου 2021 και Μαρτίου 2022. Ο CEO και 
ιδρυτής του kariera.gr Θεόφιλος Βασιλειάδης 
δήλωσε: «Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από το 
τώρα για να είναι κάποιος στέλεχος πληροφορικής. 
Οι developers αποτελούν την πιο περιζήτητη, 
καλοπληρωμένη ειδικότητα, που δεν περιορίζεται από 
γεωγραφικά, αλλά ούτε και από γλωσσικά εμπόδια. Ένας 
προγραμματιστής δουλεύει με πολύ καλές αποδοχές, απ’ 
όπου θέλει, για όσο θέλει».

Σημαντική είναι η διαφορά στις ετήσιες αποδοχές 

όσων διαμένουν στο 
εξωτερικό και 
εργάζονται στην 
Πληροφορική, με 
μέσες ετήσιες αμοιβές 
στις 72.170 ευρώ, 
σε σύγκριση με 
όσους διαμένουν 
στην Ελλάδα που 
αμείβονται με έως 
29.752 ευρώ -καθαρές 
αποδοχές 26.632 ευρώ.
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Πολλές οικογένειες κινούνται αυτή την περίοδο στους ρυθμούς των Πανελληνίων εξετάσεων 

και το άγχος αυξάνεται όχι μόνο για την επιτυχία στις εξετάσεις αλλά και για ένα επιτυχημένο 

επαγγελματικό μέλλον.

Ποια είναι η πιο περιζήτητη και 
καλοπληρωμένη ειδικότητα στην Ελλάδα



Οι κλάδοι της Πληροφορικής με τις 
καλύτερες αποδοχές

Το 90%, σύμφωνα με το kariera.gr, εργάζονται 
ως μισθωτοί με πλήρη απασχόληση, γεγονός που 
αποδεικνύει το μεγάλο ποσοστό απορρόφησης του 
ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου. Το 6,55% είναι 
ελεύθεροι επαγγελματίες και 
μόνο ένα 3,62% δηλώνει πως δεν 
εργάζεται αυτή τη στιγμή. Γύρω 
στο 65% των εργαζομένων δήλωσε 
ανοιχτό σε νέες ευκαιρίες εργασίας, 
ακόμα κι αν δεν τις αναζητά ενεργά. 
Σχεδόν 1 στους 4 εργάζονται στον 
κλάδο Information Technology & 
Services, με καθαρές αποδοχές 
26.829 ευρώ, ενώ το 12% εργάζεται 
στον κλάδο Computer Software, με 
καθαρές αποδοχές 27.533 ευρώ. 
Υψηλότερες αποδοχές εμφανίζουν 
οι κλάδοι Healthcare και Banking 
και χαμηλότερες οι κλάδοι Comput-
er & Network Security και Con-
struction. Όλα τα ποσά αφορούν τη 
μέση τιμή ετήσιων αποδοχών.

Οι κυριότερες παροχές

Οι τρεις κυριότερες παροχές σε 
μισθωτούς πλήρους απασχόλησης 
αλλά και ανεξάρτητους 
επαγγελματίες (freelancers) 

είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η δυνατότητα 
απομακρυσμένης εργασίας και η παροχή μπόνους πλέον 
της αμοιβής. Η πιο σημαντική πτυχή για την αξιολόγηση 
μιας νέας ευκαιρίας εργασίας είναι η κουλτούρα στο 
περιβάλλον εργασίας και ακολουθούν το πακέτο 
αποδοχών και οι γλώσσες/frameworks με τις οποίες 
ασχολούνται τα στελέχη.

11
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H δημοφιλής σειρά Smartphones vivo Υ είναι 

διαθέσιμη στην Ελλάδα

Η LG Electronics (LG) θα αποκαλύψει 
τις τελευταίες OLED lifestyle 
τηλεοράσεις, τη συλλογή LG OLED 
Objet, την Easel (65Art90) και την 
Posé (LX1) στο Salone dei Tessuti κατά 
τη φετινή Εβδομάδα Σχεδίου στο 
Μιλάνο. Με σκοπό να παρουσιάσει 
κάτι ξεχωριστό για την εκδήλωση, 
η LG συνεργάστηκε με το κορυφαίο 
lifestyle ολλανδικό brand Moooi, για 
να δημιουργήσει μια κομψή, μοντέρνα 
λύση διαβίωσης. Η συνεργασία που 
προέκυψε, η οποία περιλαμβάνει το 
χαρακτηριστικό θέμα της έκθεσης της 
Moooi «A Life Extraordinary», προβάλλει 
τον τέλειο συνδυασμό των τελευταίων 
lifestyle τηλεοράσεων της LG και των 
προϊόντων εξαιρετικής σχεδίασης 
της Moooi. Αντιπροσωπεύοντας μια 
συναρπαστική νέα κατεύθυνση για την 

τηλεόραση, η συλλογή LG OLED Objet σίγουρα θα ενισχύσει την αυξανόμενη φήμη της LG ως κορυφαίο και καινοτόμο lifestyle 
brand. Η Easel (65Art90) από τη συλλογή LG OLED Objet, προσφέρει την ανώτερη ποιότητα εικόνας που θα περίμενε κανείς από 
μια LG OLED τηλεόραση. Όπως υποδηλώνει το όνομά της, η τηλεόραση μοιάζει με καβαλέτο που χρησιμοποιείται για ζωγραφική 
ή για την απεικόνιση τέχνης, ένα κατάλληλο μέσο για την προβολή των υπέροχων χρωμάτων και της αντίθεσης που προσφέρει 
η αυτοφωτιζόμενη τεχνολογία οθόνης της LG. Επίσης, νέα στη σειρά Lifestyle τηλεοράσεων της LG OLED Objet, είναι η Posé (LX1), 
η οποία διαθέτει λεπτό, κομψό σχεδιασμό που συνδυάζεται άψογα με τη διακόσμηση οποιουδήποτε δωματίου και τον τρόπο 
ζωής του χρήστη.

Οι νέες LG OLED Objet στο Milan Design Week

Η vivo παρουσιάζει στην Ελλάδα τη νέα σειρά 

Y με 3 μοναδικά μοντέλα, Υ76 5G , Υ33s και 

Y01, που προσφέρουν για την κατηγορία 

τους υψηλές τεχνολογικές δυνατότητες, 

σύστημα καμερών για δυνατή φωτογραφική 

εμπειρία και μοναδική σχεδίαση και 

κομψότητα. Τα νέα κινητά vivo, έρχονται 

να ενισχύσουν την γκάμα που προσφέρει 

η vivo στους Έλληνες καταναλωτές, με 

τεχνολογικά πλεονεκτήματα και πολύ 

ελκυστικές τιμές. Το νέο vivo Y76 5G  

προσφέρει δυνατές φωτογραφικές λήψεις 

με εξαιρετικά λεπτό και κομψό σχεδιασμό. 

Επίσης, προσφέρει αυξημένη απόδοση 

και υψηλών δυνατοτήτων κάμερα 50MP 

για το Perfect Shot.Το vivo Y76 5G είναι 

εξοπλισμένο με το τσιπ MediaTek 700 7nm 

5G και 8 GB RAM για να διασφαλιστεί η γρήγορη επεξεργασία εικόνας και η ομαλή λειτουργία των εφαρμογών. 

Με στόχο την παροχή ανώτερης εμπειρίας για καθημερινή χρήση και ψυχαγωγία, το vivo Y33s ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες των χρηστών για εξαιρετική απόδοση Κάμερας και 8GB + 4GB επέκταση RAM και Fashion Σχεδιασμό. H συσκευή 

vivo Y01, έρχεται εξοπλισμένη με οθόνη IPS LCD 6,51 ιντσών με ανάλυση HD+. Διαθέτει κύρια κάμερα 13MP, selfie snapper 

5MP και μπαταρία 5.000mAh.

Tech News
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Η Attica Group παρέλαβε το νεότευκτο catamaran

Aero 1 Highspeed

Η Emirates SkyCargo παρέλαβε 
πρόσφατα ένα νέο Boeing 777F, το οποίο 
αποτελεί το 11ο αμιγώς εμπορευματικό 
αεροσκάφος που προστίθεται στο στόλο 
της εταιρείας. Το A6-EFT κατευθύνθηκε 
από το Paine Field της Boeing στο Σιάτλ 
προς το Χονγκ Κονγκ για να παραλάβει 
το πρώτο του φορτίο πριν προσγειωθεί 
για πρώτη φορά στη νέα του βάση, το 
Dubai World Central, μεταφέροντας 
φορτίο με ηλεκτρονικά είδη, 
καταναλωτικά και άλλα αγαθά. Ο Nabil 
Sultan, Divisional Senior Vice President 
της Emirates SkyCargo, δήλωσε μεταξύ 
άλλων: «Με το νέο εμπορευματικό 
αεροσκάφος αυξάνει η χωρητικότητα 
στις εμπορευματικές αερομεταφορές, 
οι οποίες έχουν διαγράψει δυναμική 
πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Στόχος των αερομεταφορών αυτών είναι να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των 
πελατών μας και να διατηρήσουν τη συνέχεια των μεταφορών στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Βάσει του τωρινού 
σχεδιασμού αναμένεται να παραλάβουμε το δεύτερο αεροσκάφος τύπου 777F τον Ιούνιο. Επιπλέον, το 2023 θα ξεκινήσει η 
μετατροπή τεσσάρων αεροσκαφών 777 από επιβατικά σε εμπορευματικά που θα είναι διαθέσιμα από τα τέλη του 2024».

Η Emirates SkyCargo αυξάνει τη χωρητικότητά 
της με νέο εμπορευματικό αεροσκάφος

Press Room

Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («Attica Group»), μέλος 

του Ομίλου Marfin Investment Group, με 

ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την 

παραλαβή του νεότευκτου catamaran 

Aero 1 Highspeed που ναυπηγήθηκε στα 

ναυπηγεία Brødrene Aa της Νορβηγίας.

Το Aero 1 Highspeed είναι το πρώτο 

από την παραγγελία τριών (3) 

υπερσύγχρονων πλοίων τύπου Aero 

Catamaran, τα οποία θα δρομολογηθούν 

στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, 

αντικαθιστώντας παλαιότερης 

τεχνολογίας πλοία του Ομίλου στους 

συγκεκριμένους προορισμούς. Το 

συνολικό κόστος της επένδυσης 

ανέρχεται σε Ευρώ 21 εκατ. και θα 

καλυφθεί από ίδια κεφάλαια και 
τραπεζικό δανεισμό. Τα νέα, τελευταίας 

τεχνολογίας και σύγχρονης αισθητικής πλοία έχουν σχεδιαστεί με καινοτόμα χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν πλήρως τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες, παρέχοντας στους πάνω από 3 εκατομμύρια επιβάτες που διακινούνται ετησίως στις γραμμές του 

Αργοσαρωνικού, μια νέα και μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία. Mε τη δρομολόγησή τους θα αυξηθεί η μεταφορική ικανότητα 

για τους προορισμούς του Αργοσαρωνικού, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη 

των νησιών και των τοπικών κοινωνιών. Τo πλοίο έχει μέγιστη ταχύτητα 32,2 κόμβων με πλήρες φορτίο, ολικό μήκος 

36 μέτρα, πλάτος 9,7 μέτρα και μεταφορική ικανότητα 150 επιβατών, ενώ η εσωτερική διαρρύθμιση και γενικότερα ο 

πρωτοποριακός σχεδιασμός του στοχεύει στο να προσφέρει στον επιβάτη υψηλού επιπέδου ανέσεις και υπηρεσίες.
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Το σπίτι της τεχνολογίας της Κωτσόβολος στην 
Ξάνθη, μετακόμισε στη νέα του διεύθυνση Μιχαήλ 
Καραολή 79-81, και μας καλεί να το επισκεφθούμε 
και να ζήσουμε την απόλυτη εμπειρία τεχνολογίας, 
στο κέντρο της πόλης! Με το νέο κατάστημά της στην 
Ξάνθη, η Κωτσόβολος θέτει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη, 
προσφέροντας την απόλυτη αγοραστική εμπειρία 
τεχνολογίας σε 3 ορόφους που συνολικά καλύπτουν 
1.400 τ.μ.. Για όλους όσοι θέλουν να επισκεφθούν 
το νέο κατάστημα, προσφέρεται δωρεάν πάρκινγκ 
καθώς και υπηρεσία Fix&Go για να επισκευάσουν το 
smartphone, το laptop ή tablet σε 1 ώρα στο service 
point του καταστήματος. Στο νέο κατάστημα γίνεται 
αρμονική ένωση του μοντέρνου και παραδοσιακού, 
προσφέροντας στο κοινό και στην όμορφη πόλη 
της Ξάνθης μία ξεχωριστή αρχιτεκτονική εικόνα. 
Στο πλαίσιο των εγκαινίων, μεγάλες εκπλήξεις θα 
περιμένουν όσους παρευρεθούν στο νέο κατάστημα 
της Κωτσόβολος. Από την Πέμπτη 02/06 μέχρι και 
το Σάββατο 04/06, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν 
χιλιάδες προϊόντα με όφελος ίσο με την αξία του 
ΦΠΑ και θα μπορούν να κάνουν τις αγορές τους με 
τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας και να κερδίσουν 
20% της αξίας τους σε go4more πόντους. Επιπλέον, 
όσοι επισκεφθούν το κατάστημα και δηλώσουν 
συμμετοχή, μπαίνουν σε διαγωνισμό για να κερδίσουν 
ένα ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi, ενώ εκπλήξεις και 
ενδιαφέροντα δρώμενα θα συνεχιστούν και την 
επόμενη εβδομάδα.

Η Sony ανακοίνωσε ότι ίδρυσε νέα θυγατρική 
που εστιάζεται στις δορυφορικές επικοινωνίες 
μέσω λέιζερ, μια αγορά που ανθεί καθώς ο 
αριθμός των δορυφόρων σε τροχιά σημειώνει 
εκρηκτική άνοδο. Η Sony Space Communications 
Corp θα αναπτύξει συσκευές που επιτρέπουν σε 
μικρούς δορυφόρους να επικοινωνούν μεταξύ 
τους και με το έδαφος με δέσμες λέιζερ αντί με 
τη συμβατική τεχνολογία των ραδιοπομπών, 
οι οποίοι λειτουργούν σε φάσμα συχνοτήτων 
όπου υπάρχει συνωστισμός. «Ο όγκος δεδομένων 
που χρησιμοποιείται σε τροχιά αυξάνεται χρόνο 
με το αλλά τα διαθέσιμα ραδιοκύματα είναι 
περιορισμένα» εξήγησε ο πρόεδρος της νέας 
εταιρείας Κιοχέι Ιβαμότο.

Η Sony επεκτείνεται στο 
Διάστημα με λέιζερ για 

δορυφορικές επικοινωνίες

Tech News

Η Κωτσόβολος φέρνει το νέο σπίτι της τεχνολογίας στο κέντρο της Ξάνθης

https://www.kotsovolos.gr/sales?gclid=EAIaIQobChMIuprOzuvQ8gIVC553Ch2wsg4_EAAYASAAEgKD1PD_BwE
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Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ) διοργανώνει φέτος 
το 2ο Φεστιβάλ Πολιτισμού, με γενικό τίτλο «Χαίρε 
Μικρασία!». Έξι εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, από 24 
έως και 29 Ιουνίου 2022, αφιερωμένες στην επέτειο 
των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή. 
Μια ωδή στους Έλληνες Μικρασιάτες που ξεριζώθηκαν 
βίαια από τις πανάρχαιες πατρογονικές τους εστίες 
και στην πολύτιμη συμβολή τους στον σημερινό 
ελληνικό πολιτισμό. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις 
είναι ελεύθερη.

Παρασκευή 24 Ιουνίου, στις 21:00, κεντρική πλατεία
«Τα άνθη της καταστροφής»
Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στους 
Μικρασιάτες

Σάββατο 25 Ιουνίου, στις 21:00., κεντρική πλατεία
«Με του χορού τα βήματα, Σμύρνη μου σε θυμάμαι»

Κυριακή, 26 Ιουνίου ώρα 21:00, κεντρική πλατεία
«Σαν της Σμύρνης το γιαγκίνι»
Δραματοποιημένη συναυλία από Δημοτικά Ωδεία

Δευτέρα, 27 Ιουνίου στις 21:00, κεντρική πλατεία
«Σαν τα μάρμαρα της Πόλης»

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 στις 9 μ.μ., κεντρική πλατεία
«Στα χνάρια μιας αλησμόνητης πατρίδας»
Συναυλία – αφιέρωμα σε Μικρασιάτες συνθέτες

Τετάρτη 29 Ιουνίου, στις 21:00, κεντρική πλατεία
«Θύμηση Σμύρνης»
Θεατρικό αναλόγιo.

«ΛΥΣΙΣ»: Περφόρμανς 
της Μαίρης Ζυγούρη στον 

αρχαιολογικό χώρο του 
Αμφιαρείου Ωρωπού

Η εικαστικός, περφόρμερ και ερευνήτρια Μαίρη Ζυγούρη 
συνεχίζοντας την πολύχρονη ενασχόληση και έρευνα πάνω 
στις εικαστικές πρακτικές της Ιδιοτοπικής Επιτέλεσης, (site 
specific performance), παρουσιάζει το νέο της πρότζεκτ 
«ΛΥΣΙΣ» στον αρχαιολογικό χώρο του Αμφιαρείου Ωρωπού, 
την Κυριακή 12 Ιουνίου 2022 με την υποστήριξη του 
Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.
Διερευνώντας αυτή τη φορά τις διαδικασίες του ύπνου, του 
ονείρου και της ανάλυσής του, ως καλλιτεχνικά εργαλεία, 
η εικαστικός-περφόρμερ εστιάζει την πρακτική της στον 
αρχαιολογικό χώρο του Αμφιαρείου, ως το κατ’ εξοχήν 
ονειρομαντείο και θεραπευτικό ιερό της αρχαιότητας, 
συνδιαλεγόμενη παράλληλα με τη μοναδική γεωγραφική του 
θέση και γεωμορφολογία του. Με το ερευνητικό πρότζεκτ 
«ΛΥΣΙΣ», επιχειρεί μέσω της καλλιτεχνικής διαδικασίας και 
της βιωματικής εμπειρίας στον χώρο, να επανασυσχετίσει 
τις ονειρό-θεραπευτικές και μαντικές πρακτικές του 
παρελθόντος του Αμφιαρείου, (εγκοιμήσεις, εξαγνισμοί, 
ονειρικός και μαντικός ενθουσιασμός, εκστατική διαύγεια, 
κατάνυξη, ονειρομαντεία, υδρομαντεία, κ.τ.λ), με την 
ποιητική της επιτελεστικής δράσης και τις μεθοδολογίες της 
σύγχρονης περφόρμανς, υιοθετώντας την πολυπρισματική 
ματιά του ονείρου, και εμπεριέχοντας στην καλλιτεχνική της 
δράση τη δυναμική συμβόλων, τελετουργικών, χειρονομιών, 
νευμάτων, ψυθήρων. Αμφιάρειο, Ωρωπός Κυριακή 12 
Ιουνίου | 12:00 μ.μ. Είσοδος Δωρεάν (εισιτήριο μόνο για την 
είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο 3€).

Xαίρε Μικρασία!

Agenda
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Μόλις ένα excel από το χάος…

Τι κάνει τη ζωή τέλεια; Ο αναλογιστής μαθηματικός 
Χένρι Κόσκινεν ξέρει την απάντηση γιατί υπολογίζει τα 
πάντα με ακρίβεια δεκαδικού.Ξαφνικά, και για πρώτη 
φορά, ο Χένρι έρχεται αντιμέτωπος με τον αστάθμητο 
παράγοντα: χάνει τη δουλειά του και κληρονομεί ένα 
πάρκο περιπέτειας από τον αδελφό του, μαζί με τους 
παράξενους υπαλλήλους του και τα οικονομικά του 
προβλήματα. Το χειρότερο από αυτά: τα τεράστια 
δάνεια που είχε πάρει ο αδερφός του από κάποιους 
πολύ επικίνδυνους τύπους, οι οποίοι έχουν μια σχετική 
αγωνία να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Επίσης, ο 
Χένρι δεν έχει υπολογίσει τον παράγοντα αγάπη. Στο 
πάρκο, θα γνωρίσει τη Λάουρα, μια καλλιτέχνιδα με 
πολυτάραχο παρελθόν, πρόσχαρο και χαοτικό τρόπο 
ζωής, που τον αναστατώνει. Ενώ οι εγκληματίες 
παίρνουν όλο και πιο ακραία μέτρα για να εισπράξουν 
τα οφειλόμενα και η σχέση του Χένρι με τη Λάουρα 
εξελίσσεται, ο ήρωάς μας αντιμετωπίζει καταστάσεις 
και συναισθήματα που με τίποτα δεν μπορούν να 
συμπεριληφθούν σε ένα excel… Αστείο, γεμάτο με 
ιδιόρρυθμους χαρακτήρες και απίθανες καταστάσεις, 
το Παράγων λαγός είναι ένα εκπληκτικό, σκοτεινό 
θρίλερ. Όμως η έντασή του εξισορροπείται από το 
ότι μας παρουσιάζει μοναδικά την ομορφιά και την 
τυχαιότητα της ζωής. Aπό τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ.

Μια γάτα Σφίγγα που αγαπά τα καθαρά σεντόνια. 
Ένα τραπεζικό pin που ανασύρει την τέχνη της 
μνήμης. Μια 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και τα 
γιαπωνέζικα χρυσάνθεμα. Η Αμάλ Αλαμουντίν-Κλούνι 
και η αρπαγή της Περσεφόνης. Από τον Εμανουέλ 
Μακρόν μέχρι τον Ηρακλή Πουαρό, από τον Φώκνερ 
μέχρι τον Κωνσταντάρα κι από τη Ματούλα Ζαμάνη 
μέχρι τον E.E. Cummings, η Σοφία Φιλιππίδου 
παραδίδει ένα «ημερολόγιο καταστρώματος», 
φτιαγμένο από το «υλικό των ονείρων». Με 
στοχαστικότητα, οξυδέρκεια, λεπτές αποχρώσεις 
σαρκασμού και τρυφερότητα, ανατέμνει την 
πραγματικότητα, τη διασχίζει λοξά και προσκαλεί 
τον αναγνώστη σε μια περιπέτεια, με σημαία την 
αγνή χαρά, διασώζοντας την ανθρωπινότητά του. Η 
μνήμη και ο μύθος, η αφήγηση ως στοιχείο ψυχικής 
συνοχής, ως σανίδα σωτηρίας του συλλογικού μας 
ασυνείδητου. Η Αθηνά, η μαντάμ Κιουρί, η Ιφιγένεια, 
η Κλυταιμνήστρα, η Μήδεια, η Σαλώμη και η Λαίδη 
Μάκβεθ κάνουν ένα «χιτσκοκικό» πέρασμα από 
τις σελίδες του βιβλίου, «Το τραγούδι της μαύρης 
τρύπας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΣOKΟΛΗ.

Παράγων λαγός

Το τραγούδι της 
μαύρης τρύπας
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quote of the day

TO PLANT A GARDEN IS TO BELIEVE 
IN TOMORROW

Audrey Hepburn

tip of the day
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6 Ιουνίου
› Ημέρα της Ρωσικής Γλώσσας
› Παγκόσμια Ημέρα κατά 
 των Παρασίτων
› National Day of Sweden
› National Drive-In Movie Day
› National Eyewear Day
› National Gardening 
 Exercise Day
› National Higher 
 Education Day
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