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ΈΝΑ ΝΈΟ ΜΟΥΣΈΊΟ 
ΓΈΝΝΊΈΤΑΊ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!
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Φτιάξε καφέ 
να στα πω...

Καλημέρα SayYesser!!!

Πέμπτη σήμερα και λίγο πριν το τέλος αυτής της εβδομάδας 
σκέφτηκα να σου πω μια ιστορία για το πώς πρέπει να 
αντιμετωπίζουμε τα εμπόδια στη ζωή μας...

Στην αρχαιότητα, ένας βασιλιάς είχε τοποθετήσει έναν ογκόλιθο 
σε κάποιο δρόμο. Στη συνέχεια κρύφτηκε και παρακολουθούσε αν 
κάποιος θα μετακινούσε τον ογκόλιθο από τη μέση. Μερικοί από 
τους πλουσιότερους εμπόρους και αυλικούς του βασιλιά πέρασαν 
και απλώς περπάτησαν γύρω του.

Πολλοί κατηγόρησαν δυνατά τον βασιλιά που δεν κρατούσε τους 
δρόμους καθαρούς, αλλά κανένας από αυτούς δεν έκανε τίποτα 
για να βγάλει την πέτρα από τη μέση.

Τότε ήρθε ένας χωρικός κουβαλώντας ένα φορτίο με λαχανικά. 
Όταν πλησίασε τον ογκόλιθο, ο χωρικός άφησε το βάρος του και 
προσπάθησε να σπρώξει την πέτρα έξω από τον δρόμο. Μετά από 
πολλά σπρωξίματα και ζόρι, τελικά τα κατάφερε.

Αφού ο χωρικός επέστρεψε για να μαζέψει τα λαχανικά του, 
παρατήρησε ένα πουγκί στο δρόμο όπου βρισκόταν ο ογκόλιθος.

Το πουγκί περιείχε πολλά χρυσά νομίσματα και ένα σημείωμα 
του βασιλιά που εξηγούσε ότι ο χρυσός ήταν για εκείνον που 
έβγαλε τον ογκόλιθο από τον δρόμο. Έτσι ο χωρικός, χάρη στην 
απόφαση που πήρε να απομακρύνει το εμπόδιο από τον δρόμο 
και μετά να συνεχίσει την πορεία του, ανταμείφθηκε.

Tip of the Day: Κάθε εμπόδιο που συναντάμε, δεν είναι μόνο ένα 
πρόβλημα αλλά και μία ευκαιρία να βελτιώσουμε τις συνθήκες 
της ζωής μας. Μπορεί να είναι επίσης και μια αφορμή να 
βοηθήσουμε τον διπλανό μας... Οπότε αντί να παραπονιόμαστε 
συνεχώς για ό,τι μας συμβαίνει ή να απαιτούμε να τα κάνουν 
όλα οι άλλοι, είναι πιο ωφέλιμο να δημιουργούμε ευκαιρίες... Να 
είσαι λοιπόν αυτός που δεν θα προσπεράσει απλώς ένα εμπόδιο 
για να αποφύγει την προσπάθεια... Να είσαι αυτός που θα 
βοηθήσει, ώστε να ξεπεράσεις εσύ και οι γύρω του τα εμπόδια 
που εμφανίζονται στον δρόμο σας... Και αργά ή γρήγορα θα 
ανταμειφθείς.

Κλαίρη Στυλιαρά
Chief of SayYessers

claire@sayes.gr

mailto:claire%40sayes.gr?subject=


Πάνω από 160 αρχιτεκτονικά γραφεία έδειξαν 
ενδιαφέρον - από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την 
Αμερική - μετά την προκήρυξη αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού από την Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. για την 
εκπόνηση της μελέτης που θα οδηγήσει στην ανέγερση 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, στην Ακαδημία 
Πλάτωνος. Η Διεθνής Επιτροπή Αξιολόγησης επέλεξε 
ομόφωνα, μετά από ενδελεχή και διεξοδική εξέταση 
των προτάσεων που υποβλήθηκαν την πρόταση των 
αρχιτεκτονικών γραφείων David Chipperfield Architects 
και Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη Α.Ε.

Το νέο κτίριο θα εντάσσεται στο ιστορικό περιβάλλον 
της Ακαδημίας Πλάτωνος, θα είναι βιοκλιματικό για 
να έχει μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και 
θα προσφέρει στα άτομα με αναπηρία απρόσκοπτη 
πρόσβαση σε όλους τους χώρους του.

Ένας διάδρομος θα συνδέει τον νέο χώρο με την 
οικοδομημένη σύγχρονη πόλη, μια διαδρομή μέσα 
στο πράσινο που θα μεταφέρει τον επισκέπτη σε ένα 
περιβάλλον που ξεφεύγει από το αστικό. Το κτίριο 
βρίσκεται κάτω από τεχνητό κεκλιμένο λόφο, με 
φύτευση στις οροφές του, με χρήση κιονοστοιχιών 
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Το “νέο Μουσείο της πόλης των Αθηνών” στην Ακαδημία Πλάτωνος, συνολικού εμβαδού 

14.362 τ.μ. και σε έκταση που παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού από 

την Ακαδημία Αθηνών θα αναδείξει τον αρχαιολογικό χώρο και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση 

της ευρύτερης περιοχής.

Ένα νέο μουσείο γεννιέται 
στην Αθήνα!



και ευθεία σύνδεση με την κλασική αρχαιοελληνική 
αρχιτεκτονική.

Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο θα συνδεθεί με τα 
τρία κτίρια του Πολυτεχνείου που ανακαινίζονται 
από το ΕΜΠ. Με τη σύνδεση των δυο οικοδομικών 
τετραγώνων της Αθήνας σκοπός είναι να 
συνδιοργανώνονται δράσεις και εκθέσεις.

Στο μουσείο θα παρουσιάζεται η ιστορία της Αθήνας, 
μέσα από τα ευρήματα που έχει φέρει στο φως η 
αρχαιολογική έρευνα ετών. Όπως είχε αναφέρει η 
υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη 
“το πρόγραμμα ανάπλασης σέβεται απολύτως την 
ιστορικότητα του χώρου και αναβιώνει το πνεύμα της 
πλατωνικής Ακαδημίας για την ταυτόχρονη αγωγή του 
πνεύματος και του σώματος”.
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Οι μακέτες θα παρουσιαστούν στις
15 Φεβρουαρίου από τον πρωθυπουργό, με την 
παρουσία του Βρετανού αρχιτέκτονα Ντέιβιντ 

Τσίπερφιλντ, που σε συνεργασία με το γραφείο του 
αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Τομπάζη προκρίθηκαν 

για την αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου.

info
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Η παρουσίαση του περιεχομένου προσαρμόζεται αυτόματα 
στην οθόνη των υπολογιστών, smartphones και tab-
lets, παρέχοντας ένα φιλικό περιβάλλον στον χρήση. 
Μέσα από το αναβαθμισμένο site, οι πελάτες της ΕΥΔΑΠ 
συνεχίζουν να ενημερώνονται για όλες τις δραστηριότητες 
της Εταιρείας και να απολαμβάνουν την ευκολία των 
δυνατοτήτων και των ψηφιακών υπηρεσιών που τους 
παρέχει. 

Μέσω του eΕΥΔΑΠ - του ηλεκτρονικού καταστήματος 
της ΕΥΔΑΠ - οι καταναλωτές κατά την εγγραφή 
τους διευκολύνουν την καθημερινότητά τους, 
πραγματοποιώντας πλήθος αιτημάτων και συναλλαγών 
εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Αποκτούν πρόσβαση 
και πλήρη έλεγχο στη διαχείριση των παροχών 
των ακίνητών τους, προχωρούν σε πληρωμή των 
λογαριασμών τους ή διακανονισμό των οφειλών 

τους και εξόφληση των δόσεων. Μπορούν ακόμη να 
υποβάλλουν αίτημα για την υπαγωγή τους στα ειδικά 
τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ (επαγγελματικό, φιλανθρωπικό, 
πολυτέκνων, υπερηλίκων) ή στο Έκτακτο Ειδικό 
Τιμολόγιο, παρακολουθώντας ταυτόχρονα, την πορεία 
τους ηλεκτρονικά. 

Για τους πελάτες που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική 
διεκπεραίωση των αιτημάτων τους, δίνεται η επιλογή 
να κλείσουν ραντεβού μέσα από το ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο κρατήσεων που βρίσκεται αναρτημένο στο 
eydap.gr, επιλέγοντας την ημερομηνία και την ώρα που 
επιθυμούν. Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνήσουν 
μέσω της υπηρεσίας Click2Call για να εξυπηρετηθούν για 
οποιοδήποτε ζήτημα, δηλώνοντας την ώρα που επιθυμούν 
να γίνει η κλήση, είτε καλώντας απλά στο 1022 ή το 
2102144444. 

Με γνώμονα πάντα την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση και ενημέρωση του πελάτη, το 

αναβαθμισμένο site της ΕΥΔΑΠ, www.eydap.gr, είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της σύγχρονης 

ψηφιακής εποχής.

ΈΥΔΑΠ: Ψηφιακή Έξυπηρέτηση 
για κάθε πελάτη

ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ - ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 1022

https://www.eydap.gr/login/
https://www.eydap.gr/MyAccount/PayUnregisteredBill/
https://www.eydap.gr/MyAccount/DiakanonismoiInfo/
https://www.eydap.gr/MyAccount/DiakanonismoiInfo/
https://www.eydap.gr/CustomerService/Appointment/
https://www.eydap.gr/CustomerService/Appointment/
https://www.eydap.gr/CustomerService/CustomerContactOffice/ClickToCall/
http://www.eydap.gr/


Ακόμη, μέσω της υπηρεσίας ebill, ο πελάτης μπορεί 
να ενεργοποιήσει την αποστολή ηλεκτρονικού 
λογαριασμού, καταργώντας τον έντυπο και κατ’ 
επέκταση μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 
Μάλιστα στην ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο της καμπάνιας 
“Μαζί θα κάνουμε το χαρτί οξυγόνο”, για κάθε 
5 λογαριασμούς που καταργούνται, φυτεύουμε ένα 
δέντρο σε συνεργασία με τη we4all.

Ενισχύοντας την ψηφιακή αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της, η ΕΥΔΑΠ προέβη στην ενσωμάτωση 
ενός σύγχρονου Ψηφιακού Βοηθού (Chatbot), στην 
επίσημη ιστοσελίδα της, ο οποίος είναι διαθέσιμος 24 
ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες τον 
χρόνο. Το Chatbot προσφέρει πληροφορίες σχετικά με 
ποικίλα ερωτήματα των πελατών ενώ τους καθοδηγεί 
στην εύρεση πληροφοριών εύκολα και γρήγορα για 
λογαριασμούς, διαρροές και βλάβες του δικτύου, 
πληροφορίες για το ηλεκτρονικό κατάστημα και άλλα. 

Σημαντική επίσης είναι η ενέργεια της ΕΥΔΑΠ, σε 
συνεργασία με τον «Φάρο Τυφλών Ελλάδος», να 
παρέχει ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες καθολικής 
προσβασιμότητας σε καταναλωτές με προβλήματα 
όρασης, οι οποίες περιλαμβάνουν την αποστολή ειδικών 
αναγνώσιμων λογαριασμών (μορφή braille, μεγάλες 
γραμματοσειρές), αποστολή SMS και ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας, κ.α. 

Ταυτόχρονα, στο ευρύτερο πλαίσιο  συμπεριληπτικής 
στρατηγικής  ατόμων με  προβλήματα όρασης, παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα ειδικών σχεδιασμένων υπηρεσιών 
(accessibility menu). Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στους 
πελάτες να έχουν έλεγχο της οθόνης τους, κάνοντας 
αυξομείωση της έντασης της φωτεινότητας, της 

γραμματοσειράς αλλά και άλλων ρυθμίσεων, ανάλογα με 
τις ανάγκες τους.

Τέλος, για πρώτη φορά, στο νέο site της ΕΥΔΑΠ έχουν 
αναρτηθεί Ακουστικά Αρχεία για μη Βλέποντες, που 
περιλαμβάνουν μια σύντομη περίληψη της Έκθεσης 
Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, προκειμένου άνθρωποι με 
προβλήματα όρασης ή ολικά τυφλοί, να έχουν ισότιμη 
πρόσβαση  στη πληροφόρηση. 

Η ψηφιακή εξυπηρέτηση που παρέχει η ΕΥΔΑΠ ενισχύεται 
με την αναβαθμισμένη εφαρμογή EYDAPP, για smart-
phones και tablets, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους 
καταναλωτές να απολαμβάνουν μία νέα εμπειρία 
βασισμένη στο UserExperience (UX), αρκεί να κατεβάσουν 
εκ νέου την εφαρμογή που ταιριάζει στο λογισμικό τους, 
iOS ή Android. Η προβολή και η απευθείας πληρωμή 
των λογαριασμών από το EYDAPP, είναι μία εύκολη 
υπόθεση. Επίσης, με τη λειτουργία barcode scanning, οι 
χρήστες έχουν την επιλογή να σκανάρουν τον αριθμό 
παραστατικού τους και να αποκτήσουν άμεσα πρόσβαση 
είτε στον λογαριασμό τους, είτε σε όλες τους τις παροχές.

Στην εφαρμογή EYDAPP, υπάρχει η επιλογή ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΒΛΑΒΗΣ, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη 
να δηλώσει οποιοδήποτε πρόβλημα/βλάβη, γρήγορα 
και εύκολα, ανεβάζοντας απλά τη φωτογραφία του 
προβλήματος/βλάβης και δηλώνοντας στον χάρτη την 
τοποθεσία. 
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Μάθετε πως... Να εγγραφείτε στο eΈΥΔΑΠ, 
το ηλεκτρονικό σας κατάστημα

https://www.eydapp.gr/
https://www.eydapp.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=WjPT-kMjg8Y&t=13s&ab_channel=EYDAP
https://www.youtube.com/watch?v=WjPT-kMjg8Y&t=13s&ab_channel=EYDAP


Μιλώντας στο SF Gate των SF Film Awards ο Columbus 
αναφέρθηκε στη βραβευμένη ταινία η οποία γυρίστηκε 
στο San Francisco, καθώς και στη φιλία του με τον 
αείμνηστο Williams, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή 
του το 2014 σε ηλικία 63 ετών. “Είναι αδύνατο. Είναι 
απλά αδύνατο”, διαβάζει το Three Pixels Lab να λέει ο 

Chris Columbus για το εάν 
μπορεί να φανταστεί 

οποιονδήποτε άλλον 
να παίξει το ρόλο 
που έπαιξε ο 
Robin Williams, σε 
κάποιο sequel του 
Mrs Doubtfire.

“Τυχαία, διάβαζα πολλές κριτικές σήμερα και για το 
σόου του Broadway (σ.σ. το σόου για το Mrs Doubtfire 
έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα)… 
Και αυτός ο τύπος που τον υποδύεται (σ.σ. Rob McClure) 
έχει πολλή ενέργεια και είναι φανταστικός. Αλλά δεν 
είναι ο Robin. Ο Robin ήταν μοναδικός στο είδος του”. 

Χρήστος Αρφάνης, 
Σκηνοθέτης - Αρθρογράφος

SAY The Movies
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Γιατί ένα sequel του Mrs Doubtfire 
είναι αδύνατο να γίνει

Ο Chris Columbus, ο οποίος σκηνοθέτησε το κλασικό πλέον Mrs Doubtfire με τους 

Robin Williams και Sally Field, αναφέρθηκε πρώτη φορά στο εάν είναι εφικτό να έχει sequel 

η αγαπημένη ταινία.



Ενώ πολλά κινηματογραφικά συνεργεία και καστ 
ακολουθούν χωριστούς δρόμους μετά το τέλος της 
παραγωγής, ο Columbus δήλωσε ότι εκείνος και ο 
Williams κράτησαν επαφή και μετά το τέλος των 
γυρισμάτων.

“Γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Περνούσαμε κάθε 
Σαββατοκύριακο μαζί, πηγαίνοντας σε μαγαζιά με 
κόμικς και κάνοντας παρέα”, μοιράστηκε ο σκηνοθέτης.

Αρχική δημοσίευση: Three Pixels Lab, 15 Δεκεμβρίου 
2021

Πηγές:
https://www.filmy.gr/movies-database/
mrs-doubtfire/
https://www.sfgate.com/sf-culture/article/
robin-williams-mrs-doubtfire-chris-colum-
bus-sequel-16686526.php
https://www.broadway.com/shows/
mrs-doubtfire/

SAY The Movies
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Αναλυτικότερα, συγκριτικά με το 2019:

- Οι συνολικές πτήσεις κατά το 2022 ήταν αυξημένες κατά 
σχεδόν 50% ξεπερνώντας τις 49.000, καλύπτοντας 34 
προορισμούς εσωτερικού και 24 εξωτερικού.

- Οι επιβάτες της εταιρίας το 2022 σχεδόν 
τριπλασιάστηκαν, φτάνοντας τους 3.500.000, 
αντανακλώντας και την εισαγωγή δύο AIRBUS Α320neo 
στο στόλο.

- Το 2022 τα συνολικά εκτιμώμενα έσοδα της εταιρίας 
υπερτριπλασιάστηκαν φτάνοντας τα €267 εκ., 
οδηγούμενα από την υψηλότερη ανάπτυξη των πτήσεων 
εξωτερικού.

- Αντίστοιχα, με την ωρίμανση των δρομολογίων 
εξωτερικού το μέσο έσοδο ανά επιβάτη το 2022 σχεδόν 
διπλασιάστηκε.

- Η μέση πληρότητα βελτιώθηκε κατά 20 ποσοστιαίες 
μονάδες κατά τη διάρκεια του 2022 αποδεικνύοντας 
τη δυναμική της εμπορικής πρότασης της εταιρίας, της 
επιχειρησιακής της αποτελεσματικότητας, αλλά και 
συμβάλλοντας στην επαναφορά της τουριστικής κίνησης 
κοντά στα επίπεδα του 2019.

- Η οργανική αυτή ανάπτυξη των μεγεθών της εταιρίας 
υποστηρίχτηκε από ισχυρή αύξηση των θέσεων εργασίας 
που έφτασαν το 2022 τις 619, με 390 νέες προσλήψεις 
την τετραετία 2019-2022, που περιλαμβάνει και την 
περίοδο της πανδημίας (βάσει στοιχείων 31/08/2022).

Διεθνής αναγνώριση
Η ανάπτυξη αυτή αντανακλάται στα στοιχεία του Euro-
control, σύμφωνα με τα οποία η SKY express αναδείχθηκε 
ως η ευρωπαϊκή εταιρία με τη μεγαλύτερη αύξηση σε 
επίπεδο πτητικού έργου για το 2022 σε σχέση με το 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την εντυπωσιακή αύξηση 
του πτητικού της έργου, η SKY express εξυπηρέτησε με 
συνέπεια όλες τις πτήσεις της καθ’ όλη τη διάρκεια της 
καλοκαιρινής περιόδου 2022, (χωρίς καμία ακύρωση), 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του Διεθνούς 
Αερολιμένος Αθηνών. Ως εκ τούτου, βάσει των σχετικών 
στοιχείων του Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών, η SKY 
express αναδείχτηκε για 5 η συνεχόμενη χρονιά ως η 
ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία. Επιπλέον, 
από το 2019 μέχρι το 2022 η εταιρεία έχει μεταφέρει στο 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 5.691.609 επιβάτες.

Παράλληλα, χάρη και στη Skyserv, την εταιρία επίγειας 

εξυπηρέτησης του Ομίλου ΙΟGR στον οποίο ανήκει η SKY 
express, κατέγραψε τα συγκριτικά λιγότερα προβλήματα, 
σε μια περίοδο που χαρακτηρίσθηκε πολύ απαιτητική για 
όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης.

Ένα μοναδικό case study με τη 
σφραγίδα της Google
Η εταιρία πιστή στη δέσμευσή της προς τον ψηφιακό 
της μετασχηματισμό έκανε χρήση των πιο προηγμένων 
εργαλείων της Google (travel insights), ώστε να επιτύχει 
στοχευμένη και εξατομικευμένη επικοινωνία στους 
υποψήφιους ταξιδιώτες σε διεθνές επίπεδο, με τον πιο 
φιλικό και άμεσο τρόπο. Το αποτέλεσμα του έργου 
αυτού κατέταξε την SKY express στην πρώτη τριάδα των 
Ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών που αύξησαν την 
online επισκεψιμότητά τους σε σχέση με το 2019. Ένα 
διεθνές case study από την Ελλάδα και την SKY express, με 
την σφραγίδα της Google. Αυτή η προηγμένη στρατηγική 
digital marketing αναγνωρίστηκε και σε τοπικό επίπεδο 
με σχετικές διακρίσεις που ανέδειξαν τη SKY express σε 
brand of the year.

Νέες επενδύσεις
Η εταιρία πρόκειται να παραλάβει το Β’ τρίμηνο του 2023 
τα δύο πρώτατης Α321neo αεροσκάφη.

Με τις δύο νέες αυτές προσθήκες στο στόλο της, η 
εταιρία ενισχύει έμπρακτα το επίπεδο κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας του πτητικού της έργου.

Το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνοψίζεται στα εξής:

- 5.000 τόνοι (11 023 113 lb) χαμηλότερο αποτύπωμα CO 
2 το χρόνο ανά αεροσκάφος

- Περίπου 50% χαμηλότερο αποτύπωμα θορύβου 
συγκριτικά με τα προηγούμενης γενιάς Airbus

- 25% μικρότερη κατανάλωση καυσίμου/θέση

- Μεγαλύτερη εμβέλεια πτήσης κατά 500 nm / 926 km.
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Σε εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η SKY express 

υποδέχτηκαν το 2023 με την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας και παρουσίασαν τα βασικά μεγέθη 

που η SKY express σημείωσε κατά το 2022 ακολουθώντας μία επιτυχημένη πορεία που δημιουργεί αξία 

και για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

SKY express: μεγάλη, σύγχρονη 
και ακόμα πιο «πράσινη»

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-cee/consumer-insights/consumer-trends/travel-%20insights-sky-express/
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Το δημοφιλές Ελαιοπουλάκι, το 
πατενταρισμένο κοτόπουλο που τρέφεται 
με 100% φυτικές τροφές που βασίζονται 
στο αγνό ελαιόλαδο και το καλαμπόκι, 
διακρίθηκε για άλλη μια φορά με το 
Βραβείο Ανώτερης Γεύσης και δύο χρυσά 
αστέρια από το Διεθνές Ινστιτούτο 
Γεύσης (ITI) στις Βρυξέλλες, ξεχωρίζοντας 
ανάμεσα σε περισσότερα από 2.000 
προϊόντα τροφίμων και ποτών από όλο 
τον κόσμο.

Το Ελαιοπουλάκι, που είχε διακριθεί με 
δύο χρυσά αστέρια και στον αντίστοιχο 
διαγωνισμό του 2019, βραβεύτηκε 
και φέτος από 200 σεφ και ειδικούς της γαστρονομίας για τη ζουμερή υφή, την πλούσια γλυκιά γεύση και τη 
χρυσαφένια του εμφάνιση. Η νέα αυτή σπουδαία διάκριση επιβεβαιώνει έμπρακτα την προσήλωση της εταιρείας 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ στη διατήρηση της άριστης ποιότητας και γεύσης των προϊόντων της.

Ο Θάνος Αγγελάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ, δήλωσε σχετικά: «Το γεγονός ότι η νέα χρονιά 
ξεκίνησε με μία από τις πιο σημαντικές πιστοποιήσεις γεύσης παγκοσμίως για την εμβληματική σειρά προϊόντων 
Ελαιοπουλάκι, μας γεμίζει χαρά, περηφάνια και αισιοδοξία. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην 
ποιότητα και στην έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο να προσφέρουμε ακόμη πιο νόστιμα και καινοτόμα προϊόντα 
κοτόπουλου που ταυτόχρονα να ξεχωρίζουν και για την υψηλή διατροφική τους αξία».

Το Έλαιοπουλάκι της ΑΓΓΈΛΑΚΗΣ ξεχώρισε για 
άλλη μια χρονιά για την ανώτερη γεύση του 
στα Superior Taste Awards 2023

Ξεκινούν οι πρώτες κατ’ οίκον αξιολογήσεις για 
τον Προσωπικό Βοηθό για άτομα με αναπηρία

Press Room

Ξεκινούν οι πρώτες κατ’ οίκον αξιολογήσεις της α’ φάσης του 
πιλοτικού προγράμματος “Προσωπικός Βοηθός για άτομα με 
αναπηρία” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
Ειδικότερα, όσοι επιλέχθηκαν για τις πρώτες αξιολογήσεις, θα 
λάβουν σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε 
να επιλέξουν το ραντεβού τους ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα 
https://prosopikosvoithos.gov.gr/. Οι διαθέσιμες ημερομηνίες 
των πρώτων αξιολογήσεων είναι από τις 24 Ιανουαρίου έως 
τις 6 Φεβρουαρίου, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους θα 
ακολουθήσουν νέοι κύκλοι αξιολογήσεων. Για όσους δεν επιλέξουν 
οι ίδιοι ραντεβού, το σύστημα θα επιλέξει αυτόματα ένα ραντεβού 
για αυτούς και θα λάβουν σχετική ενημέρωση.

Με σκοπό την καλύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας, έχουν 
συγκροτηθεί ειδικές διεπιστημονικές επιτροπές οι οποίες 
αποτελούνται από: α) κοινωνικό λειτουργό, β) ψυχολόγο, 
γ) φυσικοθεραπευτή, δ) εργοθεραπευτή και όλοι οι συμμετέχοντες 
έχουν λάβει ειδική επιμόρφωση και αναλυτικές οδηγίες.

Η πρώτη φάση του πιλοτικού προγράμματος, το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, ξεκινά άμεσα για τα 
πρώτα 1.000 άτομα με αναπηρία στην Αττική και θα επεκταθεί σύντομα και σε επιπλέον Περιφέρειες της χώρας, ενώ το 2024 
θα εφαρμοστεί πανελλαδικά.

Market Trends 

https://prosopikosvoithos.gov.gr/
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Η Endless EC παρουσιάζει τη 
νέα σειρά της, Good mood - μια 
φρέσκια, branded σειρά στη σωστή 
τιμή!
Η σειρά αποτελείται από χαρτιά 
υγείας και ρολό κουζίνας, τα 
οποία είναι απαλά, απορροφητικά, 
πρακτικά και φέρνουν μόνο «good 
mood» σε κάθε χρήση τους. Οι
συσκευασίες στολίζονται με 
μίνιμαλ σχέδια σε 4 διαφορετικά 
χρώματα, κόκκινο, ροζ, γαλάζιο
και πράσινο, συνδυάζοντας την 
απλότητα με μια διακριτική 
χρωματιστή πινελιά που σου
προκαλεί αμέσως καλύτερη 
διάθεση. Επιπλέον, τα προϊόντα 
συσκευάζονται σε 100%

ανακυκλώσιμη συσκευασία προστατεύοντας το περιβάλλον και τον πλανήτη.
Η εταιρία θα βγει τις επόμενες μέρες στον αέρα με τη διαφημιστική καμπάνια της και αναμένεται να προκαλέσει κύματα 
καλής διάθεσης στο τηλεοπτικό κοινό που θα την παρακολουθήσει. “Τα νέα χαρτιά υγείας και κουζίνας Endless Good 
mood είναι τόσο καλά που δεν κρατιέσαι να τα δείξεις και θα τα βρεις στη σωστή τιμή” είναι το τo moto της σειράς και η 
διαφήμισή της φαίνεται να προβάλλει ακριβώς αυτή την ιδέα.
Επιπλέον, τη σειρά θα πλαισιώσει ένα 360° πλαίσιο υποστήριξης σε όλα τα μέσα ώστε να ενημερώσει και να φτάσει στον 
τελικό καταναλωτή και να βρει αυτό που ψάχνει: Ένα ποιοτικό προϊόν στη σωστή τιμή!
Η σειρά Endless Good Mood διατίθεται ήδη στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, My Market, Θανόπουλος, 
Μασούτης, Xαλκιαδάκης κ.α. σημειώνοντας σημαντικό αριθμό πωλήσεων. Το επόμενο διάστημα θα διευρύνει ακόμα 
περισσότερο την κυκλοφορία της, με σκοπό να συνεχίσει να φτιάχνει την διάθεση όλων και να “μην κρατιέσαι να τα 
δείξεις” σε όποιον συναντάς!

Για να έχει καλύτερη απόδοση το 
πλυντήριο αναφορικά με το καθάρισμα 
των ρούχων αλλά και να μην φθείρεται, 
θα πρέπει να προσέχουμε τον τρόπο 
με τον οποίο το χρησιμοποιούμε και 
το συντηρούμε. Ένα πολύ βασικό και 
συχνό λάθος είναι ότι κλείνουμε την 
πόρτα αμέσως μετά από κάθε χρήση. 
Γιατί είναι λάθος; Όταν η πόρτα του 
πλυντηρίου κλείνει μετά τη λειτουργία 
του, παγιδεύεται υγρασία στο 
εσωτερικό του κάδου. Αυτό δημιουργεί 
μούχλα στο πλυντήριο και βοηθάει τα 
βακτήρια να αναπτυχθούν.

Η νέα branded σειρά από την Endless EC 
οικονομική, αξιόπιστη και πάντα ποιοτική

Δεν πρέπει να κλείνουμε την πόρτα
του πλυντηρίου μετά την πλύση

Market Trends 

Ήξερες ότι...
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Τα πλυντήρια πιάτων της LG σας βοηθούν

να  απολαμβάνετε κάθε στιγμή

Κάνετε δουλειά γραφείου και γενικότερα 
καθιστική ζωή;

Σύμφωνα με μία νέα μελέτη από φυσιολόγους 
του Πανεπιστημίου Κολούμπια πέντε λεπτά 
περπάτημα κάθε μισή ώρα σε περιόδους που 
το κάθισμα είναι παρατεταμένο, μπορεί να 
αντισταθμίσει μερικές από τις πιο επιβλαβείς 
συνέπειες. Ειδικότερα στη μελέτη διαπιστώθηκε 
ότι κατάφερε να μειώσει τόσο το σάκχαρο όσο 
και την αρτηριακή πίεση.

Η μελέτη, με επικεφαλής τον Κιθ Ντίαζ 
αναπληρωτή καθηγητή συμπεριφορικής ιατρικής 
στο Πανεπιστήμιο Columbia, δημοσιεύτηκε 
διαδικτυακά στο περιοδικό του Αμερικανικού 
Κολλεγίου Αθλητιατρικής Medicine & Science 
in Sports & Exercise. Ο Ντίαζ τόνισε ότι “Αυτό που γνωρίζουμε τώρα είναι ότι για βέλτιστη υγεία, πρέπει να κινείσαι 
τακτικά στη δουλειά, πέρα από την καθημερινή άσκηση. Παρότι αυτό μπορεί να ακούγεται ανέφικτο, τα ευρήματα 
δείχνουν ότι ακόμη και μικρές δόσεις περπατήματος που κατανέμονται ομοιόμορφα στη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας 
μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και άλλων χρόνιων ασθενειών”.

Η λύση για όσους κάνουν δουλειά γραφείου

Τo τραπέζι έχει τελειώσει και μία σκέψη ίσως να απασχολεί τους 

οικοδεσπότες – πώς θα πλυθούν όλα αυτά τα πιάτα και τα σκεύη. 

Τα πλυντήρια πιάτων με ατμό QuadWash™ της LG Electronics (LG) 

έρχονται για να δώσουν την απάντηση!

Με λιγότερο θόρυβο, αποτελεσματικά και αξιόπιστα χάρη στον 

κινητήρα Inverter Direct Drive™, ο οποίος υποστηρίζεται από δεκαετή 

εγγύηση, θα χαρίσουν στιγμές ηρεμίας, ενώ θα είστε ένα βήμα, πριν 

απολαύσετε αστραφτερά καθαρά τα αγαπημένα σας σκεύη.

Τα πλυντήρια πιάτων με ατμό LG QuadWash™ με δυνατότητα 

ημιεντοιχισμού, διαθέτουν τεχνολογία TrueSteam™ μειώνοντας 

έτσι τις κηλίδες από το νερό. Επιπλέον η τεχνολογία QuadWash™ 

εξασφαλίζει μέγιστο καθαρισμό χάρη στους βραχίονες ψεκασμού 

πολλαπλής κίνησης και τους ψεκαστήρες υψηλής πίεσης.

Παράλληλα, με την τεχνολογία EasyRack™ Plus τα κάνιστρα 

ρυθμίζονται ευκολότερα, ενώ διατίθεται και 3ο κάνιστρο, το οποίο 

μπορεί να ρυθμιστεί κατά ύψος για σκεύη που είναι δύσκολο να 

χωρέσουν. Το πρόβλημα με τις κατσαρόλες μόλις λύθηκε!

Τέλος, μέσω της εφαρμογής ThinQ™ για smartphones προσφέρονται 

στους χρήστες πληθώρα επιλογών, όπως νέα προγράμματα πλυσίματος 

για την κάλυψη των αναγκών τους, εξατομικευμένες ρυθμίσεις 

καθαρισμού, καθώς και η λειτουργία Smart Diagnosis™ για την λύση 

τυχόν προβλημάτων.

Market Trends 

Ηealth News
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Πώς θα έχουμε ένα ζεστό σπίτι χωρίς να ξοδεύουμε πολλά για θέρμανση;

Απλά tips για ζεστό σπίτι 
τον χειμώνα!

Δείτε μερικά απλά tips που θα σας βοηθήσουν να 
διατηρήσετε το σπίτι σας ζεστό.

- Όπου υπάρχει άνοιγμα και μπαίνει κρύο στα 
κουφώματα, στεγανοποιήστε το κενό 
με σιλικόνη.

- Τις μέρες που έχει λιακάδα τραβήξτε 
τις κουρτίνες να μπει ο ήλιος μέσα 
στο σπίτι. Όταν πέφτει ο ήλιος όμως 
κλείστε τις κουρτίνες για να τη 
φυλακίσετε τη ζέστη μέσα στο σπίτι.

- Καλύψτε όλα τα πατώματα: 
τοποθετήστε χαλιά, μοκέτες, φλοκάτες, 
βαμβακερά πατάκια. Έτσι, η ζέστη 
του σπιτιού δεν θα διαφεύγει από το 
δάπεδο.

- Όποτε μπορείτε, κάντε ντους με ανοιχτή 
την πόρτα του μπάνιου, ώστε ο ζεστός 
ατμός να πάει και σε άλλους χώρους.

- Αν έχετε τζάκι να το σφραγίζετε όταν δεν είναι 
αναμμένο (με το ειδικό φουσκωτό), ώστε να μην 
φεύγει η ζέστη από την καμινάδα.

- Όταν τελειώνετε με 
το μαγείρεμα του 
φαγητού αφήστε το 
καπάκι ανοιχτό για 
5’-10’ ή αντίστοιχα 
την πόρτα του 
φούρνου σας για να 
απλωθεί η ζέστη.

- Σε δωμάτια που 
δεν χρησιμοποιείτε 
φροντίστε να 
μονώσετε τις 
πόρτες.
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Η δραματική σειρά «Big Sky», από τον δημιουργό του Big Lit-
tle Lies, David E. Kelley, επιστρέφει με περισσότερα σκοτεινά 
μυστικά στον 3 ο κύκλο επεισοδίων, που κάνει πρεμιέρα 
την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στις 21.00 στο FOX Life. Τα νέα 
επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Πέμπτη στις 21.00.

Το FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, 
Nova, Vodafone TV, Wind Vision. Οι προηγούμενοι κύκλοι (1 
και 2) της σειράς «Big Sky» είναι διαθέσιμοι στο Disney+.

Η ιδιωτική ντετέκτιβ Cassie Dewell (Kylie Bunbury), η 
υπαστυνόμος Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) και ο νέος 
σερίφης Beau Arlen (Jensen Ackles) κρατούν τη Helena της 
Montana σε τάξη. Όμως, μέσα στην άγρια ερημιά, πολλά 
μπορούν να συμβούν. Στα νέα επεισόδια «Big Sky», μία 
εκδρομή στην ύπαιθρο, που οργανώθηκε από τη λάτρη της 
φύσης Sunny Barnes (Reba McEntire), δεν εξελίσσεται ομαλά 
και η ομάδα καλείται να αντιμετωπίσει το πιο δύσκολο 
μυστήριο μέχρι σήμερα, όπου κανένας δεν είναι άξιος 
εμπιστοσύνης, ενώ ο κίνδυνος παραμονεύει σε κάθε γωνία.

Παρουσίαση της 
ποιητικής συλλογής 

“παραπέρα” του Νίκου 
Δροσάκη

Οι εκδόσεις Κέδρος και το 
βιβλιοπωλείο Επί λέξει σας 
προσκαλούν στην παρουσίαση 
της ποιητικής συλλογής του 
Νίκου Δροσάκη “παραπέρα”, την 
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου στις 
19:00.

Την εκδήλωση θα προλογίσει 
ο λογοτέχνης Ηλίας 
Παπακωνσταντίνου, αντιπρόεδρος 

Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, και την 
πλαισιώνουν πρόσωπα της ποίησης του τώρα, του 
άλλοτε. Η συλλογή είναι μία λέξη και γίνεται αφορμή 
συζήτησης για το παραπέρα γραμμάτων και τέχνης.

Σύντομη παρέμβαση του Χάρη Παπαδόπουλου, 
προέδρου της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών.

Ποιήματα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Νίκος 
Καραστέργιος, Γιώργος Πασσάκος και Δάφνη Ατία.

Την εκδήλωση θα επενδύσει μουσικά ο συνθέτης 
Όθωνας Μπικάκης (λύρα).

Επί Λέξει | Ακαδημίας 32, Αθήνα 106 72 | 21 0338 8054.

Ο νέος κύκλος της 
δραματικής σειράς

«Big Sky» κάνει 
πρεμιέρα αποκλειστικά 

στο FOX Life

Agenda
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Ο Μάιλο μπορεί να μην είναι κανένα ξεχωριστό 
σύννεφο με ιδιαίτερο σχήμα, είναι όμως το σύννεφο 
που διαλέγει η Λίζι για να το πάρει σπίτι μαζί της. 
Δεν είναι πολύ μεγάλος. Δεν είναι πολύ φανταχτερός. 
Είναι ακριβώς όπως πρέπει. Η φροντίδα ενός 
σύννεφου είναι πολύ σημαντική, και η Λίζι 

παίρνει τη δουλειά της 
στα σοβαρά. Ο Μάιλο 
αρχίζει να μεγαλώνει. Και 
να μεγαλώνει… Και να 
μεγαλώνει…Τι θα κάνει 
η Λίζι όταν δε θα του 
φτάνει πια ο χώρος;

Για το βιβλίο υπάρχουν 
διαθέσιμες εκτυπώσιμες 
δραστηριότητες. Aπό τις 
εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.

Η Λίζι και το 
σύννεφο

Κάθε σελίδα κρύβει πολλά διαφορετικά στοιχεία 
για να ανακαλύψουν τα παιδιά. Μέσα από υπέροχες 
εικόνες και πάμπολλα στοιχεία προς αναζήτηση 
και εύρεση τα μικρά παιδιά θα λατρέψουν αυτό το 
διασκεδαστικό βιβλίο πρώτης μάθησης! Από τη σειρά 
Παρατηρώ και ανακαλύπτω. Ηλικία: 0-1, 2-4. 

Από τις εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ.

Στην πόλη

Food for Thought
kids’ edition

https://assets.metaixmio.gr/files/Ekpaideytiko_yliko_H_LIZI_K_TO_SYNNEFO.pdf
https://assets.metaixmio.gr/files/Ekpaideytiko_yliko_H_LIZI_K_TO_SYNNEFO.pdf
https://minoas.gr/seira/paratiro-kai-anakalypto/
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quote of the day

“CUSTOMER SERVICE IS ABOUT
EMPATHY.”

Chaz Van de Motter

tip of the day
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Σήμερα
γιορτάζουν!Ευφρασία, 

Μακάριος, 
Μακαρία

19 Ιανουαρίου
› World Quark Day
› Get to Know Your Customers Day
› Good Memory Day
› National Popcorn Day
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