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Θα τραγουδάμε σε λίγες μέρες μιας και ένας 
ακόμη χρόνος θα μας κουνήσει το μαντήλι 

του αποχωρισμού.

Ένας χρόνος που ωριμάσαμε, εξελιχθήκαμε και 
νιώσαμε ακόμη πιο δημιουργικοί. 
Το 2019 δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει 
καλύτερα, μιας και η έναρξη της νέας χρονιάς 
σήμανε την έναρξη μιας νέας εποχής πιο 
ανθρωποκεντρικής για εμάς και τους συνεργάτες 
μας. Και αυτό συνέβη με την επιτυχημένη 
συμμετοχή μας στην 9η Έκθεση Ελλήνων 
Κατασκευαστών στο γήπεδο του Tae Kwon Do.

Προχωρήσαμε στον σχεδιασμό νέων μοντέλων 
κρεβατοκάμαρας όπως η Melira Antique, η Melira 
χωρίς προεκτάσεις, η Αναΐς, η Melira more Dark.
Αποφασίσαμε τη δημιουργία του περιοδικού 
της Join για να μας γνωρίσετε καλύτερα και 
να έρθουμε πιο κοντά σας με σκοπό να σας 
ενημερώνουμε και να σας κρατάμε μια ευχάριστη 
συντροφιά.

Ο χρόνος αυτός φτάνει στη γραμμή του 
τερματισμού του όμως …μα του χωρισμού ο 
πόνος ας κοιμάται στην καρδιά…και ας είναι 
το 2020 γεμάτο υγεία, λιγότερη μοναξιά, 
περισσότερη αγάπη, καθόλου άσχημα γεγονότα, 
πολλή δημιουργία, περισσότερες συνωμοσίες του 
σύμπαντος για να έρχονται τα πράγματα όπως ο 
καθένας επιθυμεί και φυσικά πιο ποιοτικό ύπνο!

Από εμάς Χρόνια Πολλά, Χαρούμενα 
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος!

Ακόμα ένας χρόνος 
φτάνει στη γραμμή 
του τερματισμού του!
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΙΔΑ

Η εξ’ ολοκλήρου κατασκευή του 
από μασίφ ξύλο στα πόδια 

εγγυάται την αντοχή στο χρόνο, και 
η δερμάτινη επένδυση στο καπάκι 
την διαχρονικότητα στο στυλ.

Η όψη του ακατέργαστου ξύλου με 
τα χαρακτηριστικά νερά είναι must 
επιλογή για εσάς που λατρεύετε τα 
φυσικά υλικά μέσα στο σπίτι.

Η ασφάλεια που παρέχει με τα 
συρτάρια που κλειδώνουν και η 
βιβλιοθήκη με τον ενσωματωμένο 
φωτισμό led ολοκληρώνουν την 
εικόνα για ένα γραφείο statement 
στον χώρο σας.

Καλαισθησία
Εργονομία
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Η Join πάντα παρούσα 
στις μεγάλες εκθέσεις

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία 
η συμμετοχή της Join στην 9η 

Έκθεση Ελλήνων Κατασκευαστών που 
πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του 
Taekwondo, η οποία σηματοδότησε 
την έναρξη μίας νέας εποχής για την 
εταιρεία και τους συνεργάτες της.
Η νέα πολιτική της εταιρείας είναι 
ακόμα περισσότερο ανθρωποκεντρική 
με σκοπό την άριστη εμπειρία του 
πελάτη και την απόλυτη ικανοποίησή 
του. 
Αντιμετωπίζουμε το κάθε προϊόν ως 
μοναδικό και ιδιαίτερο πρέχοντας την 
προσωπική μας φροντίδα, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψην περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές παραμέτρους.
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Πρωτότυπες ιδέες για 
αξέχαστα Χριστούγεννα

O ι μέρες που γιορτάζουμε το έτος που φεύγει και υποδεχόμαστε το νέο 
είναι για πολλούς η αγαπημένη γιορτή ολόκληρης της χρονιάς. Αιτία 

για οικογενειακές στιγμές, αφορμή για πολλά δώρα, ευκαιρία για βόλτες 
σε στολισμένους δρόμους και έμπνευση για ρομαντικές ταινίες και γιορτινά 
τραγούδια, τα Χριστούγεννα αποτελούν τον πιο λαμπερό λόγο να στολίσουμε 
τον προσωπικό μας χώρο. Ορίστε μερικές ιδέες για όσους θέλουν να πάνε τη 
χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σπιτιού τους στο επόμενο level.

Παραδοσιακά με touch αλλαγής
Οι λάτρεις του παραδοσιακού δε διανοούνται Χριστούγεννα χωρίς ένα μεγάλο, 
ψηλό δέντρο, συνήθως διακοσμημένο με στολίδια σε χρυσούς και πράσινους ή 
κόκκινους τόνους, πολύχρωμα λαμπάκια, πλούσιες κορδέλες και γιορτινές κάλτσες. 
Αν παρόλα αυτά αυτή τη χρονιά θέλετε να «πειράξετε» λίγο την αγαπημένη σας 
κλασική διακόσμηση, μπορείτε να επιλέξετε γυάλινα στολίδια ή στολίδια-γλυκά 
για το δέντρο σας. Καραμέλες, γλειφιτζούρια και stick κανέλας μπορούν να 
αντικαταστήσουν τα συνηθισμένα στολίδια σας, ενώ μια γιρλάντα από μέντα θα 
δώσει έναν αέρα φρεσκάδας στις φετινές γιορτές. Εμπιστευτείτε εύκολα tutorials 
για να δημιουργήσετε στολίδια από χαρτόνι και άλλα υλικά ή για να μετατρέψετε 
πολύχρωμα μπαλόνια σε χριστουγεννιάτικα στολίδια και τέλος, αντί για κάλτσες 
δοκιμάστε να κρεμάσετε γάντια ή σκουφιά. Αν έχετε πολλά από αυτά, μπορείτε 
να τα τοποθετήσετε σε μια κορδέλα, φτιάχνοντας την πιο πρωτότυπη και… ζεστή 
γιρλάντα.

 
Απλά και minimal 
Αγαπάτε το χριστουγεννιάτικο στολισμό, όμως η λάμψη, οι έντονοι χρωματισμοί 
και τα μεγάλα στολίδια είναι too much για σας; Στολίστε ένα mini δέντρο, έναν 
μεγάλο κορμό, λεπτά κλαδιά ή ένα minimal δέντρο με ελάχιστο φύλλωμα και 
επιλέξτε λεπτές γιρλάντες και στολίδια σε γήινους τόνους ή pale αποχρώσεις και 
αφήστε το γκρι, το μπεζ και τα φυσικά στοιχεία να κυριαρχήσουν στο χώρο σας. 
Προσθέστε ένα κρεμασμένο γκι, φύλλα ελάτου στον τοίχο, κλωνάρια στο βάζο 
σας, αλλά και γιρλάντες από κουκουνάρια στους υπόλοιπους χώρους και βάλτε την 
τελευταία πινελιά στη λιτή και κομψότατη γιορτινή version του σπιτιού σας.

White Christmas
Ποιος είπε πως τα Χριστούγεννα πρέπει να χρωματίζονται μόνο από κόκκινο, 
πράσινο ή χρυσό; Επιλέξτε παντού το λευκό και μετατρέψτε τους χώρους του 
σπιτιού σας σ’ έναν χειμερινό παράδεισο. Με το δέντρο, τα στολίδια, τα λαμπάκια 
και τα περιτυλίγματα των δώρων σε λευκές αποχρώσεις σε συνδυασμό με λευκά 
κηροπήγια και λευκές κάλτσες, ο χειμώνας θα πρωταγωνιστεί στο σαλόνι σας, 
ενώ μπορείτε να φτιάξετε πανεύκολα χειροποίητο χιόνι για να απλώσετε στο 
δέντρο ή στα βαζάκια και τα πιατελάκια του γιορτινού σας τραπεζιού. 
Τολμήστε το πρωτότυπο και extreme
Ανάμεσα στα αγαπημένα σας στολίδια είναι και οι κάλτσες, όμως δεν έχετε 
τζάκι για να τις κρεμάσετε. Κανένα πρόβλημα! Δημιουργήστε το δικό σας τζάκι, 
ζωγραφισμένο σε έναν πίνακα ή ένα μεγάλο πανί και κρεμάστε το στον τοίχο 
σας. 
Οι επισκέψεις τις μέρες των Χριστουγέννων είναι συχνές. Μετατρέψτε το μικρό 
bar του σπιτιού σας σε αυτοσχέδιο cocoa bar, διακοσμώντας το με φύλλα ελάτου, 
ρουστίκ διακοσμητικά και τοποθετείστε κανάτες και κούπες, για να σερβίρετε 
ζεστά ροφήματα στους καλεσμένους σας.  
Τέλος, οι λάτρεις του extreme ακολουθήστε την τάση των τελευταίων ετών και 
στολίστε ένα ανάποδο δέντρο, εντυπωσιάζοντας συγγενείς και φίλους. 
Καλές γιορτές με κέφι και στυλ!

CHRISTΜΑS 2019
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Η ενσυναίσθηση είναι μια λέξη που 
ακούγεται όλο και περισσότερο 

στην καθημερινή μας ζωή ενώ 
αποτελεί βασικό στοιχείο στον 
κινηματογράφο καθώς κάθε ταινία 
στοχεύει είτε στο να ταυτιστεί ο 
θεατής με την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται ο ήρωας ή να κατανοήσει 
να κίνητρα και τα συναισθήματα του 
ήρωα (ενσυναίσθηση). Ταινίες όπως 
Τhe impossible, οι Άθικτοι, The Help 
μας θυμίζουν πως πρέπει να βάζουμε 
τον άνθρωπο σε πρώτο πλάνο.
Δυστυχώς η πραγματικότητα ξεπερνά 
κατά πολύ τον κινηματογράφο. 

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες γεγο- 
νότων που απαιτούν την κατανόηση και 
τη συμμετοχή όλων μας. 

Ας μην πάμε μακριά καθώς τα 
παραδείγματα είναι πολλά με πιο 
πρόσφατο τον καταστροφικό σεισμό 
στην Αλβανία. Ζωές χάθηκαν, πολλοί 
άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ άλλοι 
ακόμα αγνοούνται. Μέσα στην 
άσχημη αυτή κατάσταση γειτονικές 
χώρες, συμπεριλαμβανομένης και 
της Ελλάδας, έστειλαν ως βοήθεια 
ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών 
και όχι μόνο.

Ας σταθούμε σε αυτό το σημείο και 
στη συγκλονιστική φωτογραφία 
του αείμνηστου Γιάννη Μπεχράκη. 
Πόση δύναμη και αγάπη αλήθεια 
αποκαλύπτεται στο στιγμιότυπο 
που αιχμαλώτισε ο βραβευμένος 
με Πούλιτζερ φωτογράφος όπου 
ένας Σύρος πατέρας κρατάει την 
κόρη του αγκαλιά φορώντας μια 
αυτοσχέδια κάπα από σακούλα 
σκουπιδιών μέσα στη βροχή!
Υπάρχουν όμως και πιο μικρά, 
σιωπηλά και  μεμονωμένα περιστα- 
τικά που ζητούν την προσοχή μας 
όχι τόσο με την υλική μας συμμετοχή 
αλλά με την συναισθηματική και 
ηθική μας συμπαράσταση. 

Πόσο μπορεί να κοστίσει μια 
καλημέρα στη γιαγιά που μένει 
μόνη της στην πολυκατοικία;
Ας παραχωρήσουμε τη θέση μας στον 
παππού που είναι στο λεωφορείο 
και δεν μπορεί να κρατηθεί από 

πουθενά γιατί κρατάει τα ψώνια 
που έκανε.

Ας ακούσουμε ουσιαστικά αυτό που 
έχουν να μας πουν τα αγαπημένα μας 
πρόσωπα και ας προσπαθήσουμε 
να παρατηρήσουμε τι κρύβεται 
πίσω από τα λόγια τους και πίσω 
από το χαμόγελο που βλέπουμε. 
Ίσως πίσω από ένα «καλά είμαι» 
κρύβεται ένας κόσμος που δεν 
έχουμε αντιληφθεί και μπορούμε 
ακούγοντας να αποτελέσουμε 
σημαντικούς συμπαραστάτες.
Ας γίνουμε αυτοί που θα θέλαμε να 
είμαστε γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις 
λειτουργεί η αποτελεσματική τεχνική 
του μιμητισμού. 
Ας πάρουμε την πρωτοβουλία να 
αφουγκραστούμε τις ανάγκες των 
άλλων, όσο αντέχει ο καθένας, 
γιατί σίγουρα το να προσφέρει 
κανείς απλόχερα και μέσα από την 
καρδιά του είναι μεταδοτικό.

Ο άνθρωπος 
σε πρώτο πλάνο

Ενσυναίσθηση
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129 τρόποι να βρείτε 
τον ιδανικό γαμπρό
Ρίχνοντας σήμερα μία ματιά σε ένα άρθρο 
του 1958 από το περιοδικό McCall’s

Επίσης,στο νούμερο 68 παροτρύνει τις 
νεαρές κοπέλες να πετάνε τα αποτσίγαρά 
τους στο τασάκι. Συγγνώμη αλλά πλέον 
πού τασάκι… κομμένα αυτά με τον νέο 
αντικαπνιστικό νόμο.
Το άρθρο συνεχίζοντας, πάει ένα βήμα 
παραπέρα συμβουλεύοντας τα αθώα 
κοράσια πως θα τον κερδίσουν.
Προτείνει λοιπόν να βγαίνουν μαζί με άλλα 
ευτυχισμένα παντρεμένα ζευγάρια για να 
δελεαστεί ο δυνάμει σύζυγος από τις χαρές 
του έγγαμου βίου.
Βεβαίως καλό θα ήταν σε μια κουβέντα να 
πετάξουν και το επιχείρημα πως ο μέσος 
όρος θανάτου στους εργένηδες είναι ο 
διπλάσιος σε σχέση με τους παντρεμένους. 
Άμα θέλουν τώρα ας μην τις παντρευτούν!
Φτάνοντας στο τελευταίο μέρος του άρθρου 
διαβάζουμε πως όλα επιτρέπονται!
Και ποια είναι αυτά τα όλα;
Στο νούμερο 111 προτείνει να πάνε στο 
Yale… είναι μια επιμορφωτική πρόταση το 
δίχως άλλο.
Λίγες σειρές πιο κάτω (νούμερο 122) δίνει 
την ιδέα να έχουν πάντα μαζί τους μια 
φωτογραφική μηχανή και αν εντοπίσουν 
κανέναν ευειδή περαστικό να του ζητήσουν 
να τις βγάλει μια φωτογραφία. Δυστυχώς 
σήμερα τα κινητά μας έχουν αποξενώσει 
καθώς πλέον υπάρχουν οι selfies. 
Κλείνοντας το άρθρο επισημαίνει στα 
κορίτσια να μην παντρευτούν κάποιον με 
πολλά χαλαρά κουμπιά…μην έχουν να 
ράβουν κιόλας!
Μάλλον κανείς από τη δεκαεξαμελή επιτροπή 
δεν είχε δει τη θεία απ’ το Σικάγο γιατί 
τότε θα είχαν προτείνει και την αλάνθαστη 
μέθοδο με το κανάτι.
Μόνο χιουμοριστικά μπορούμε να δούμε 
σήμερα τις συμβουλές αυτές που εύκολα θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ντεμοντέ, 
σεξιστικές και μη φεμινιστικές.
Το περίεργο είναι πως στο εξώφυλλο του 
περιοδικού δεσπόζει μια γάτα. 
Να είναι άραγε σημειολογικό;

Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στο έτος 
1958 στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι 

της Ελλάδας το νέο Σύνταγμα προβλέπει 
ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς. 
Την ίδια περίοδο στη μακρινή Αμερική στο 
περιοδικό McCalls’s δημοσιεύεται ένα άρθρο 
με τίτλο «126 τρόποι να βρείτε γαμπρό». 
Το τεύχος με το εν λόγω άρθρο αγόρασε η Kim 
Marx-Kuczynski και το δημοσίευσε το 2018 
στο προφίλ του facebook της αποσπώντας 
χιλιάδες like και κοινοποιήσεις.
To concept έχει ως εξής: 16 ειδικοί κάθονται 
σε ένα τραπέζι συσκέψεων και ο καθένας 
χωρίς απολύτως κανένα περιορισμό λέει 
όποια συμβουλή του έρχεται στο μυαλό. Εξού 
και το brainstorming, η τεχνική δηλαδή που 
το άρθρο αναφέρει πως χρησιμοποιήθηκε και 
έχει εμπνεύσει πολλές λαμπρές επιχειρηματικές 
ιδέες. 
Ας δούμε λοιπόν τις προτάσεις των ειδικών:
Το άρθρο στο νούμερο 15 προτείνει στις 
επίδοξες νύφες να βρουν μια κυβερνητική 
δουλειά στο εξωτερικό…ευκολάκι με την 
ανεργία που υπάρχει στις μέρες μας.
Προχωρώντας στην ανάγνωση του άρθρου 
στο νούμερο 28 παροτρύνει τις συχνές 
μετακομίσεις. Δυστυχώς με το Airbnb κάνεις τον 
σταυρό σου αν βρεις ένα σπίτι της προκοπής. 
Για να μην αναφερθούμε στον Γολγοθά του 

μάζευε-πακέταρε-ξεπακέταρε. Αμέσως μετά, 
στο νούμερο 29 προτείνει την επιλογή μικρών 
ξενοδοχείων γιατί εκεί οι σχέσεις συσφίγγονται 
ευκολότερα. Άσε που κάνεις και οικονομία!
Πώς θα σας φαινόταν να βλέπατε μια κοπελίτσα 
να κλαίει; Θα πηγαίνατε να ρωτήσετε τι έχει; 
Ε, σε αυτό βασίζεται η συμβουλή νούμερο 40. 
Άραγε να υπήρχαν τότε αδιάβροχα ρίμελ;
Αυτά όσον αφορά πού να βρουν τον γαμπρό. 
Αν όμως θεωρείτο κελεπούρι ο υποψήφιος 
γαμπρός έπρεπε να βρουν τρόπο να φανούν 
καλές σε αυτόν. Και τι προτείνει το άρθρο;
Να φοράνε οι κοπέλες ψηλά τακούνια…οκ ως 
εδώ. Αρκεί όμως να μην είναι ο υποψήφιος 
πιο κοντός από αυτές. 
Πρόβλημα!

Where t
o find him

1. Get a dog and walk it.

2. Have your car break down at stra
tegic 

places.

3. Attend night school – take courses 

men like.

4. Join a hiking club.

5. Look in the census reports fo
r places 

with the most sin
gle men. Nevada has 

125 males for every 100 females.

6. Read the obituaries to find eligible 

widowers

7. Take up golf and go to different golf 

courses.

8. Take several short vacations at 

different places rather than one long one 

at one place.

9. Sit on a park bench and feed the 

pigeons.

10. Take a bicycle trip through Europe.

11. Get a job in a medical, dental or 

law school.

12. Become a nurse or airline stewardess 

– they have very high marriage rates.

13. Ask your frie
nds’ husbands who the 

eligible men are in their offices.

14. Be nice to everybody – they may 

have an eligible brother or son.

15. Get a government job overseas.

16. Volunteer for jury duty.

17. Be friendly to ugly men – handsome 

is as handsome does.

18. Tell your frie
nds that you are 

interested in getting married. Don’t keep 

it a secret.

19. Get lost at football games.

20. Don’t take a job in a company run 

largely by women.

21. Get a job demonstrating fishing 

tackle in a sporting goods store.

22. On a plane, train or bus don’t sit 
next 

to a woman – sit next to a man.

23. Go to all reunions of your high 

school or college class. There may be 

widowers there.

24. Don’t be afraid to associate with 

more attractive girls; t
hey may have 

some leftovers.

25. Go back to your hometown for a 

visit –
 the wild kid next door may have 

become a very eligible bachelor while 

you were away.

26. Don’t room with a girl who is a 

sad sack and let her pull you down to 

her level.

27. Get a part-tim
e job in a convention 

bureau.

28. Change apartments fro
m time to 

time.

29. When traveling, stay at small hotels 

where it is 
easier to meet stra

ngers.

30. Learn to paint. Set up easel outside 

engineering school.

48. Men like to think they’re the author-

ities on perfume. Ask his advice on what 

kind you should wear.
49. Get better-looking glasses – men still 

make passes at girls who wear glasses – 

or try contact lenses.50. Practice your drinking with your 

women friends first.51. If you dye your hair, pick a shade 

and stick to it.52. Wear high heels most of the time – 

they’re sexier!53. Unless he happens to be shorter 

than you are!54. Tell him he’s handsome.
55. Take good care of your health. Men 

don’t like girls who are ill.
56. If you look good in sweaters, wear 

one on every third date.
57. Dress differently from the other girls 

in the office.58. Get a sunburn.59. Watch your vocabulary.

60. Go on a diet if you need to.

61. When you are with him, order your 

steak rare.62. Don’t tell him about your allergies.

63. European women use their eyes to 

good advantage. Practice in front of 

a mirror.64. Buy a full-length mirror and take a 

good look before you go to greet him.

65. Change the shade of your stockings 

and be sure to keep the seams straight!

66. Get that fresh-scrubbed look by 

scrubbing!67. If he has bought you any trinket or 

accessory, wear it.68. Use the ashtray; don’t crush out 

cigarettes in coffee cups!
69. Polish up on making introductions; 

learn to do them gracefully.
70. Don’t be too fussy.

71. Stick to your moral standards.

72. Don’t whine – girls who whine stay 

on the vine!

How to look good to him

How to land him

73. Show him you can have fun on a 

cheap date – but don’t overdo it!

74. Don’t let your parents treat him like 

a potential husband.

75. Ask your parents to disappear when 

you’re entertaining!

76. Double-date with a gay, happily mar-

ried couple – let him see what it’s like!

77. Tell his friends nice things about 

him.

78. Send his mother a birthday card.

79. Ask his mother for her recipes.

80. Talk to his father about business and 

agree that taxes are too high!

81. Buy his sister’s children an occa-

sional present.

82. On the first date tell him you aren’t 

thinking of getting married!

83. Don’t talk about how many children 

you want.

84. If he’s a fisherman, learn to scale 

and clean fish.

85. Don’t tell him everything about 

yourself at the start. Hold something 

in reserve.

86. When you’re out strolling with him, 

don’t insist on stopping at every shop 

window.

87. Don’t tell him how much your 

clothes cost.

88. Learn to sew and wear something 

you have made yourself.

89. Don’t gossip about him.

90. Never let him know he’s the only 

one, even if you have to stay home one 

or two nights a week!

91. Don’t be a pushover when he’s trying 

to make a date.

92. Very early in your dating, why not 

get a favorite song that you both regard 

as your own?

93. Find out about the girls he hasn’t 

married. Don’t repeat the mistakes 

they made.

94. Don’t discuss your former 

boyfriends.

95. If you are widowed or divorced, 

don’t constantly discuss your former 

husband.

96. Be flexible. If he decides to skip 

the dance and go rowing on the lake, 

go – even if you are wearing your best 

evening gown.

97. Hide your Phi Beta Kappa key if 

you own one – later on junior can play 

with it.

98. Turn wolves into husband material 

by assuming they have honor.

99. Resist the urge to make him over – 

before marriage, that is!

100. Learn where to draw the line – but 

do it gracefully.
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ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ JOIN

Ή ακόμα πόσες φορές επιθυμούμε 
έπειτα από μια κουραστική μέρα να 
χαλαρώσουμε στο κρεβάτι μας ενώ 
κάνουμε διάφορες δραστηριότητες 
στο κινητό ή στον υπολογιστή μας και 
χρειάζεται να έχουμε ανοιχτό το λαμπατέρ 
ή κάποια άλλη συσκευή και όλα αυτά 
να βρίσκονται κοντά μας χωρίς να είναι 
μπερδεμένα ανάμεσα σε ακαλαίσθητα 
καλώδια;
Ε, λοιπόν σε αυτές τις μικρές απολαύσεις 
της καθημερινότητας έρχεται ο νέος FR8o 
Μulti Charger να προσφέρει τη μαγική 
του λύση και εμείς δεν μπορούμε παρά 
να σας τον παρουσιάσουμε.
Στο πλαίσιο του multitasking, και 
επιθυμώντας πάντα να είμαστε ένα 
βήμα μπροστά ώστε να προλαβαίνουμε 
να καλύπτουμε τις ανάγκες σας, σας 
παρουσιάζουμε με περηφάνια πλέον τον 
νέο FR8o Μulti Charger.
Χρειάζεται να δουλέψουμε στο laptop 
ενώ ταυτόχρονα κάνουμε χρήση του 
κινητού αλλά θέλουμε και το φωτιστικό 
ανοιχτό;
Και τι γίνεται τη στιγμή που χρειάζεται 
το laptop και το κινητό φόρτιση και δεν 
έχουμε πολύμπριζο;
Εδώ έρχεται ο νέος FR8o Μulti Charger 
για να σας δώσει τη λύση που αναζητάτε.

Χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό του σε ματ 
μαύρο τιτάνιο, ο νέος φορτιστής FR80 Μulti 
Charger είναι πλήρως ενσωματωμένος 
στα έπιπλα με το pop-up σύστημά του.
Η διαδικασία τοποθέτησής του είναι 
ιδιαίτερα απλή. Μπορούμε είτε να κάνουμε 
χρήση των ήδη υφιστάμενων καλωδίων 
είτε να χρησιμοποιήσουμε ένα νέο σε 
οποιαδήποτε επιφάνεια με μέγιστο πάχος 
50 mm.
Η φόρτιση μπορεί να επιτευχθεί είτε 
ενσύρματα είτε ασύρματα. Μπορείτε να 
συνδέσετε τις συσκευές σας ενσύρματα είτε 
με φορτιστή τύπου C, είτε με 2x USB είτε με 
πρίζα σούκο.
Ξεχάστε πια τα ακαλαίσθητα πολύμπριζα 
που γνωρίζατε με την παραδοσιακή 

τους σημασία. 
Φροντίζουμε ώστε τα έπιπλά μας να 
διακρίνονται από μια ιδιαίτερα χρηστική 
διάθεση επενδύοντας ταυτόχρονα σε 
αξεσουάρ που αποτελούν την τελευταία λέξη 
της τεχνολογίας. 
Βασικό μας μέλημα είναι και το design, το 
οποίο χαρακτηρίζεται από μια μινιμαλιστική 
άποψη ώστε το αποτέλεσμα να είναι άρτιο, 
χρηστικό αλλά και καλαίσθητο.
Και όλα αυτά χωρίς να γίνεται καμία έκπτωση 
στη σωστή και γρήγορη λειτουργία των 
περιφερειακών φορτιζόμενων μηχανημάτων.
Γιατί μαζί με όλα τα παραπάνω δεν αμελήσαμε 
να επισφραγίσουμε την άριστη ποιότητα των 
υπηρεσιών που σας προσφέρουμε με την 
πιστοποίηση ασύρματου δικτύου Qi.

Ο νέος πολυφορτιστής επίπλων

Πόσες λειτουργίες καλούμαστε να εκτελέσουμε 
ταυτόχρονα μέσα στη μέρα;
Σίγουρα πολλές, παραπάνω από μία!

Κάθε τεμάχιο πολυφορτιστή διαθέτει:

Ασύρματο φορτιστή, ώστε να έχετε την 
ευχέρεια να χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
σας χωρίς τη δέσμευση του καλωδίου.

Εγχειρίδιο χρήστη, ώστε να κάνετε εύκολη τη 
χρήση του προϊόντος από την πρώτη κιόλας 
στιγμή και να μπορέσετε να απολαύσετε τις 
ευκολίες που σας προσφέρει ο πολυφορτιστής.

Καλώδιο προσαρμογέα ρεύματος, ώστε να 
διευκολύνετε τη διαδικασία εφαρμογής του 
προϊόντος.

Τώρα μπορείτε απλά να ηρεμήσετε έπειτα από μια 
κουραστική μέρα και να αφεθείτε στις ευκολίες που σας 
παρέχει το Multitasking του FR8o Μulti Charger.
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Ας δούμε παρακάτω μερικές χρήσιμες συμβουλές που μπορούμε να 
ακολουθήσουμε όλοι μας:

1. Ρυθμίστε τον εκτυπωτή σας ώστε να πραγματοποιεί εκτυπώσεις διπλής όψης.
2. Χρησιμοποιήστε έναν πίνακα και κιμωλίες για να γράφετε τις υπενθυμίσεις 
σας. Σκεφετείτε το! Θα είναι και ωραίο ντεκόρ.
3. Χρησιμοποιήστε εφημερίδες αντί για χαρτί κουζίνας για να καθαρίσετε τα 
τζάμια του σπιτιού σας. 
4. Αγοράστε βιβλία από παλαιοπωλεία, δανειστείτε από φίλους σας ή ακόμη και 
από τη δανειστική βιβλιοθήκη της γειτονιάς σας. Μπορείτε επίσης να κατεβάζετε 
e books και να ενημερώνεστε από ηλεκτρονικές εφημερίδες και περιοδικά.
5. Email, email, email… στη δουλειά και όχι μόνο. Εάν θέλετε να 
επικοινωνήσετε με συνεργάτες σας χρησιμοποιήστε τον γρήγορο και ανέξοδο 
τρόπο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
6. Μη βγάζετε τα πάντα φωτοτυπία. Δημιουργήστε ένα ηλεκτρονικό αρχείο 
το οποίο είναι πιο λειτουργικό και σας γλιτώνει αποθηκευτικό χώρο στο 
γραφείο σας. Φροντίστε μόνο να κάνετε back up.
7. Όσον αφορά τις λογιστικές σας εκκρεμότητες πλέον τα τιμολόγια και οι 
αποδείξεις παρέχονται και σε ηλεκτρονική μορφή.
8. Τώρα που έρχονται οι γιορτές προτιμήστε να στείλετε ηλεκτρονικές κάρτες. 
Εκτός του ότι βοηθάτε το περιβάλλον, είναι πιο οικονομικός και άμεσος 
τρόπος να εκφράσετε τις ευχές σας.
9. Εάν διανύετε την απαιτητική και δύσκολη περίοδο της προετοιμασίας 
του γάμου σας στείλτε ηλεκτρονικές προσκλήσεις. Είναι ένας τρόπος να 
εξοικονομήσετε και χρήματα!
10. Ζητήστε από τον πάροχό σας να σας στέλνει ηλεκτρονικά τους 
λογαριασμούς.
11. Πάρτε πρωτοβουλία και δημιουργήστε κάδο ανακύκλωσης στη δουλειά σας.
12. Αγοράστε ανακυκλωμένο χαρτί.
13. Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα. Πχ μαντίλια αντί για 
χαρτομάντιλα.
14. Επιλέξετε την επαναστατική μέθοδο της αποεκτύπωσης. Το χαρτί μπορεί 
να αποεκτυπωθεί και να επανατυπωθεί έως και πέντε φορές. 

Όσες δηλαδή και οι φορές που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με τις 
συμβατικές μεθόδους ανακύκλωσης.

Ας προσπαθήσει ο καθένας μας μέσα από την καθημερινότητά του να βάλει 
το δικό του λιθαράκι στην προστασία του περιβάλλοντος γιατί είναι ευθύνη 
όλων μας να διασφαλίσουμε την ισορροπία του. 

Εξοικονομούμε χαρτί, 
βοηθάμε το περιβάλλον

Π ού να φανταζόταν ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος το 
1455, χρονολογία κατά την οποία εκτυπώθηκε η 

Βίβλος πόσο μεγάλο αντίκτυπο θα είχε στην ανθρωπότητα 
η εφεύρεσή του! Tόνοι χαρτιού έχουν καταναλωθεί και 
καταναλώνονται καθημερινά για διαφορετικούς σκοπούς.
Γνωρίζατε πως για να παραχθεί ένας τόνος χαρτιού 
κόβονται περίπου 20 πράσινα δέντρα;Είναι σημαντικό 
να ευαισθητοποιηθούμε όλοι και να φροντίσουμε να μη 
γίνεται αλόγιστη χρήση χαρτιού γιατί κάτι τέτοιο χαλάει 
την ισορροπία του περιβάλλοντος.

Μόνο το 10% του ανθρώπινου πληθυσμού χρησιμοποιεί 
το 50 % του παγκόσμιου χαρτιού με πρώτους στη λίστα 
κατανάλωσης τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους.

ECO JOIN
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Τα Χριστούγεννα 
όλοι οι δρόμοι

oδηγούν στο σπίτι 
Marjorie Holmes
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Christmas 2019
Οι λίρες και οι λυρισμοί 
των Χριστουγέννων

Αναμφισβήτητα τα στολισμένα  χριστουγεννιάτικα 
δέντρα, τα φωτάκια, τα διακοσμημένα 
καταστήματα, οι αγορές, οι έξοδοι, τα ταξίδια 
σε χιονισμένους και γιορτινούς προορισμούς, οι 
βόλτες στα εμπορικά καταστήματα, τα κόκκινα 
πουλόβερ, τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες, 
τα αγιοβασιλίτικα σκουφάκια, τα δώρα ή 
ακόμη και οι ταινίες δημιουργούν ένα πλαίσιο 
που βοηθά αρκετό κόσμο να αντιληφθεί πως η 
επονομαζόμενη ομορφότερη εποχή του χρόνου 
είναι εδώ. 
Και κάπως έτσι δημιουργούνται ουρές στα ΑΤΜ 
για αγορές της τελευταίας στιμής που δεν έγιναν 
νωρίτερα και οι πωλητές των καταστημάτων 
βρίσκονται σε απόγνωση γιατί για αυτούς 
η εποχή αυτή δεν είναι η ομορφότερη του 
χρόνου. 
Είναι σημαντικό λοιπόν να φερόμαστε λίγο πιο 

ευγενικά σε άτομα που ακόμα και τις μέρες 
αυτές εργάζονται αλλά ακόμα πιο σημαντικό να 
δίνουμε λίγο από τον χρόνο μας σε πρόσωπα 
που πραγματικά έχουν ανάγκη την παρουσία 
μας όχι μόνο την περίοδο αυτή αλλά όλο τον 
χρόνο.
Και όταν φτάσει η ώρα να τοποθετήσουμε το 
νόμισμα στη χριστουγεννιάτικη βασιλόπιτα το 
φλουρί ας είναι αυθεντικό ό,τι αξία και αν έχει 
και όχι μια λίρα που είναι κάλπικη. 
Ας μην ξεχνάμε σε πόσους μπελάδες έβαλε 
τους πρωταγωνιστές της ομώνυμης ταινίας μια 
κάλπικη λίρα και κυρίως ας θυμηθούμε τα 
τελευταία λόγια του αφηγητή:
Μια μεγάλη αγάπη που ξεκίνησε από μια 
κάλπικη λίρα που είναι άχρηστη πια.
Αν και κάλπικη δεν είναι η λίρα σ’ αυτή την 
ιστορία. Κάλπικο είναι γενικά το χρήμα.

Και πόσο χαιρόμαστε όταν 
φτάνουν οι γιορτές και 

μάλιστα των Χριστουγέννων 
όπου οι μέρες μας επιτρέπουν 
να έχουμε λίγο παραπάνω 
χρόνο ώστε να δημιουργήσουμε 
όμορφες αναμνήσεις με τα 
πρόσωπα που επιθυμούμε. 

Να μαγειρέψουμε και να 
μαζευτούμε σε ένα σπίτι για να 
φάμε και να πούμε τα νέα μας. 
Γιατί το φαγητό δεν καλύπτει μόνο 
βιολογικές ανάγκες αλλά είναι και 
συντροφιά, ανταλλαγή απόψεων, 
δημιουργία αναμνήσεων.
Σημαίνουν αυτό τα Χριστούγεννα 
για τον καθένα μας άραγε;

Τρέξιμο, δουλειές, 
υποχρεώσεις και κάπου 
εκεί ανάμεσα στο βαρύ 
πρόγραμμά μας προσπαθούμε 
να στριμώξουμε λίγο τον 
χρόνο μας για να δούμε τους 
ανθρώπους που αγαπάμε και 
ίσως να αφιερώσουμε και 
λίγο χρόνο στον εαυτό μας.
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Steve Jobs

Καρπός έρωτα του Σύριου Abdulfattah “John” 
Jandali και της Ελβετικής και Γερμανικής κα-

ταγωγής Joanne Schieble, γεννήθηκε στις 24 Φε-
βρουαρίου του 1955 στο Σαν Φρανσίσκο της 
Καλιφόρνια. Όμως, η αυστηρή, καθολική οικογέ-
νεια της Schieble δεν μπορούσε να αποδεχτεί τη 
σχέση της με τον μουσουλμάνο Jandali κι έτσι ο 
γιος τους δόθηκε για υιοθεσία. Ο μικρός υιοθε-
τήθηκε από τον βετεράνο μηχανικό Ακτοφυλακής 
Paul Reinhold Jobs και την αρμενικής καταγωγής 
Clara Hagopian και πήρε το όνομα Steven Paul 
Jobs. Ανήσυχος και ζωηρός, ο μικρός Steve 
δεν αγαπούσε το σχολείο, οργάνωνε φάρσες 
για να μην πλήττει, μελετούσε μόνο όταν τον 
δωροδοκούσε η δασκάλα, ενώ λάτρευε να 
συναρμολογεί ηλεκτρονικά μαζί με τον πα-
τέρα του στο γκαράζ του σπιτιού, ασχολία 
που τον δίδαξε πολλά για τις ηλεκτρονι-
κές συσκευές. Η ευφυΐα και το διορατικό 
του πνεύμα ήταν ήδη τόσο έκδηλα που 
στην τετάρτη δημοτικού οι δάσκαλοι πρό-
τειναν να πάει απευθείας στο Γυμνάσιο, 
πρόταση που οι γονείς του απέρριψαν. 
Όταν άλλαξε σχολείο, μετατράπηκε σ’ 
έναν κοινωνικά αμήχανο, μοναχικό μα-
θητή, υπέστη bullying από τους συμμα-
θητές του, ενώ στην ηλικία των 13 ετών, 
απέκτησε την πρώτη του καλοκαιρινή δου-
λειά από τον Bill Hewlett (συνιδρυτή της 
πασίγνωστης Hewlett-Packard). Έπειτα, εγ-
γράφηκε στο Reed College του Όρεγκον, 
πριν το εγκαταλείψει μόλις έξι μήνες μετά, 
συνεχίζοντας όμως να παρακολουθεί 
τα δημιουργικά μαθήματα της σχολής, 
όπως την καλλιγραφία. Το 2005, κατά 
τη διάρκεια της περίφημης ομιλίας του 

στο Πανεπιστήμιο Stanford, παραδέχτηκε 
πως εκείνη την περίοδο κοιμόταν στο πάτω-

μα των κοιτώνων φίλων του και έτρωγε δωρεάν 
γεύματα σε τοπικό ναό, υπενθυμίζοντας πως οι δυ-
σκολίες υπάρχουν μόνο για να ξεπερνιούνται. Στη 
συνέχεια, εργάστηκε ως video games designer 
στην Atari, για να φύγει λίγους μήνες αργότερα 
για την Ινδία με στόχο τον πνευματικό διαφωτισμό. 
Μόλις δύο χρόνια μετά, –με ξυρισμένο κεφάλι και 
έχοντας ασπαστεί το βουδισμό- έγινε συνιδρυτής 
της Apple μαζί με τον άνθρωπο που τον συνέδεε η 
κοινή τους λατρεία για τα ηλεκτρονικά και πρώην 
συμμαθητή του, Steve Wozniak. Ο Jobs πούλη-
σε το βανάκι του, ο Wozniak τον υπολογιστή του 
κι έτσι το 1976 ιδρύθηκε η Apple Computer στο 
γκαράζ του σπιτιού του Jobs. «Επαναστάτες» της 
βιομηχανίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, και-
νοτόμησαν στον τομέα της τεχνολογίας, κάνοντας 
τα μηχανήματα, μικρότερα, φθηνότερα και πιο 
προσιτά στους καθημερινούς καταναλωτές. Από 
το Apple I και το Apple II ως τη μεγάλη επιτυχία 
της εταιρείας το 1980, το ανθρώπινο δυναμικό 
αυξανόταν και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της 
Pepsi-Cola, John Sculley ανέλαβε CEO της Apple. 
Όμως, οι συνεχείς εντάσεις του με τον ισχυρογνώ-
μων Jobs οδήγησαν τo 1985 στην παραγκώνιση 
και τελικά στην απομάκρυνση του τελευταίου από 
την ίδια του την εταιρεία. Έκτοτε, ο Jobs ίδρυσε 
την NeXT, αγόρασε την Pixar Animation Studios 
–για να την πουλήσει το 2006 στη Walt Disney 
Company έναντι 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων- 
και επέστρεψε στην Apple το 1997, κυριολεκτικά 
αναζωογονώντας τη. 
Ο καινοτόμος οραματιστής έφυγε από τη ζωή στις 
5 Οκτωβρίου 2011 μετά από μακροχρόνια μάχη 
με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω του την οικογέ-
νειά του, ένα σπουδαίο έργο στον τομέα της τε-
χνολογίας κι ένα αξιοθαύμαστο success story που 
θα εμπνέει για πάντα εκείνους που ακολουθούν με 
πείσμα αυτό που αγαπούν.

«Ο χρόνος σου είναι περιορισμένος, 
γι΄αυτό μην τον σπαταλάς ζώντας 
στη σκιά κάποιου άλλου.»



PA
G

E 
2

4

PA
G

E 
2

5

Αναΐς Διώνη Ιοκάστη Καπιτονέ Γραφείο Σάρα

Μελίρα Ελιά Διώνη Cubo Δανάη Γραφείο Ίσιδα

Μελίρα Antique Rustic Ηλέκτρα Δελφίς Αποθηκευτικός Χώρος

Sara more Dark Ιοκάστη - Λευκή Λάκα Άλκηστη Pillow Μεταλικό Πλαίσιο 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
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Αττική

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Περιστέρι, Πειραιάς, 
Κηφισιά, Σαλαμίνα, 
Ελευσίνα, Νίκαια, Άλιμος, 
Νέα Φιλαδέλφεια, Δάφνη, 
Νέα Ιωνία, Μαρούσι (κ.α.)

Θεσσαλία
Τρίκαλα, Βόλος,
Καρδίτσα,
Φάρσαλα, Λάρισα
Καλαμπάκα 

Νησιά
Κρήτη, Νάξος, Σύρος, 
Σάμος, Κάλυμνος, Κως, 
Ρόδος, Χίος, Λέσβος, 
Κέρκυρα, Ζάκυνθος

Στερεά Ελλάδα
Λαμία, Χαλκίδα,
Ιτέα, Αγρίνιο,
Καρπενήσι,
Θήβα, Μεσολόγγι

Θράκη
Ξάνθη, Κομοτηνή, 
Αλεξανδρούπολη, 
Ορεστιάδα

Ήπειρος
Άρτα, Πρέβεζα,
Ιωάννινα,
Ηγουμενίτσα

Μακεδονία
Δράμα, Κοζάνη, 
Θεσσαλονίκη, Βέροια, 
Γιαννιτσά, Φλώρινα, 
Έδεσσα, Κατερίνη, 
Σέρρες, Καβάλα

Πελοπόννησος
Πάτρα, Κιάτο,
Κόρινθος,
Τρίπολη, Σπάρτη,
Πύργος, Άργος
Καλαμάτα

Εξωτερικό
Λίβανος
Ισραήλ, Μάλτα

Για να ενημερωθείτε για τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα της περιοχής σας,
καλέστε στα τηλέφωνα: 210 3413910, 210 3426520, 210 3457182.

Κύπρος
Λευκωσία,
Λεμεσός
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