
ΤΕΥΧΟΣ #4 -  ΑΝΟΙΞΗ 2020

3
/μ

η
νι

α
ίο

 Π
ερ

ιο
δ
ικ

ό
 τ

η
ς 

Jo
in

 B
ed

s®



PA
G

E 
3

E ίναι γεγονός πως η φετινή άνοιξη δεν ήρθε 
συνοδευόμενη από τη χαρά που φέρνει 

συνήθως μαζί της. Ολόκληρη η υφήλιος αντι- 
μετωπίζει μια κατάσταση που δεν αφήνει ανε- 
πηρέαστο κανέναν τομέα της κοινωνίας μας. 
Η κατάσταση αυτή μας καλεί σε μια ψύχραιμη και 
υπεύθυνη αντιμετώπιση. Ας αποδείξουμε για ακόμα 
μια φορά πως έχουμε την υπομονή που χρειάζεται 
στις κρίσιμες στιγμές, κοιτάζοντας το μέλλον με 
αισιοδοξία και δύναμη. Θα μας χρειαστούν όταν οι 
μέρες αυτές παρέλθουν.
Με τις αλλαγές του 2020, λοιπόν, να επηρεάζουν τις 
ζωές όλων μας και την εποχή όλο και πιο απαιτητική, 
οι καιροί απαιτούν τη διευκόλυνση των καταναλωτών 
με κάθε τρόπο και τις εταιρείες να κοιτούν μπροστά.    
Προβάλλοντας τη δική της αντίσταση στις αντιξοότητες 
των ημερών, η Join συνεχίζει αδιάκοπα το «ταξίδι» 
της προς την καινοτομία, κατορθώνοντας διαρκώς να 
καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της. 
Όσο οι εποχές αλλάζουν, οι προτιμήσεις των 
καταναλωτών εξελίσσονται διαρκώς με τις αναρίθμητες 
επιλογές τους να βρίσκονται ένα κλικ μακριά. 
Στη Join το γνωρίζουμε και δε μένουμε στάσιμοι. 
Αντιθέτως, διοχετεύουμε την πολυετή εμπειρία 
μας σε νέες ιδέες, ενώ διεκδικούμε αδιάλειπτα 
την πρώτη θέση στην προτίμηση εκείνων που μας 
εμπιστεύονται καθημερινά. Ακολουθώντας πιστά 
την πελατοκεντρική φιλοσοφία που μας ανέδειξε, 
δουλεύουμε συνεχώς με γνώμονα τις ανάγκες των 
καταναλωτών, όπλο τις καινοτόμες υπηρεσίες και 
τελικό στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 
των πελατών μας. Αντιμετωπίζουμε τη νέα εποχή ως 
«σύμμαχο» και τις αλλαγές στο χώρο του επίπλου 
και της τεχνολογίας ως πρόκληση. Θέτουμε ως 
προτεραιότητα τις δικές σας ανάγκες. Είμαστε πάντα 
ένα βήμα μπροστά, θέτοντας τον ένα στόχο μετά τον 
άλλον. Πάντα έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε κάθε 
νέο μέσο που θα μας φέρει πιο κοντά στην καλύτερη 
εξυπηρέτησή σας.  

Γιατί Join σημαίνει ατέρμονη εξέλιξη, σημαίνει 
καινοτομία, σημαίνει όρεξη για ζωή.
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Αγαπάμε την καινοτομία και μας αρέσει να εξελισ-
σόμαστε προσαρμοζόμενοι κάθε φορά στα νέα 

δεδομένα. Για τον λόγο αυτό σας παρουσιάζουμε την 
Joinslist.com, μία πλατφόρμα που δημιουργήθηκε χάρη 
στην ανάγκη μας για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών 
που παρέχουμε στους καταναλωτές μας. Μέσω αυτής 
προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα μοναδικών επίπλων 
από διακεκριμένες εταιρείες του χώρου, γεγονός που 
αποτελεί σφραγίδα για την εγγύηση των προϊόντων.
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια εμπειρία αγο-
ράς που να ανταποκρίνεται αποκλειστικά στις δικές σας 
ανάγκες απομακρύνοντας οτιδήποτε αποτελεί εμπόδιο 
σε αυτή, έχοντας διαμορφώσει ένα υπερεξατομικευμέ-
νο όλο και πιο βιωματικό περιβάλλον. Εργαζόμαστε 
προσανατολισμένοι στην άριστη εξυπηρέτηση και σε 
μια διαδικασία αγοράς όπου η διαφάνεια και η άμεση 
ικανοποίηση αποτελούν προτεραιότητα για εμάς.
Έχουμε δρομολογήσει με τέτοιο τρόπο τις υπηρεσίες 
μας ώστε να αποφεύγονται προβλήματα παράδοσης, 
κακή εξυπηρέτηση, αναμονή σε ουρές δίνοντάς σας 
εναλλακτικές ώστε να είναι ευέλικτος ο τρόπος 
πληρωμής.
Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί πρωτοπορία στην 
αγορά του επίπλου καθώς σας δίνεται η ευκαιρία 
να πραγματοποιήσετε μια online βόλτα στην Joinslist 
κάνοντας έρευνα αγοράς και διαμορφώνοντας μια 
εικόνα για τα έπιπλα που επιθυμείτε να αποκτήσετε από 
την άνεση του καναπέ σας χωρίς να χάνετε χρόνο στον 
δρόμο αλλά σας προφέρεται και η εναλλακτική να 
επισκεφθείτε το δίκτυο πιστοποιημένων καταστημάτων 
μας όπου μπορείτε να δείτε το προϊόν που σας 
ενδιαφέρει και τα χαρακτηριστικά του από κοντά μέσω 
της υπηρεσίας Join Sampling.

Ποιότητα
Η ποιότητα αποτέλεσε πρωταρχικό μας μέλημα από την πρώτη στιγμή που ασχοληθήκαμε με τον 
χώρο του επίπλου καθώς το στοιχείο αυτό μας διαφοροποιεί χρόνια τώρα στη συνείδηση του 
καταναλωτή και μας έχει επιτρέψει να εξελιχθούμε και να αναπτύξουμε την εταιρεία μας.
Στο ίδιο πνεύμα κινηθήκαμε σε όλο τον δρόμο που διανύσαμε μέχρι να ολοκληρωθεί το όραμά 
μας για την Joinslist. 

Παραγγελία προϊόντος
Μπορείτε να προχωρήσετε σε παραγγελία τόσο customized προϊόντων όσο και ετοιμοπαράδο-
των. Επίσης, υπάρχει η επιλογή κράτησης του προϊόντος στο κατάστημα ώστε εάν το επιθυμείτε 
να το παραλάβετε από το σημείο που σας εξυπηρετεί. Στην περίπτωση που θέλετε να το επιστρέ-
ψετε για τους δικούς σας λόγους μεριμνήσαμε ώστε να είναι και αυτή η επιλογή διαθέσιμη στους 
καταναλωτές μας προς διευκόλυνσή τους. 

Support
Στην Joinslist επικεντρώσαμε μεγάλο μέρος της προσοχής μας ώστε να παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο support.
Από τη στιγμή που λαμβάνουμε την παραγγελία και την παραδίδουμε ερχόμαστε εμείς στον χώρο σας και αναλαμβάνουμε δωρεάν την το-
ποθέτηση και συναρμολόγηση των προϊόντων. Για οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω τηλεφώνου, email 
και live chat με σκοπό να διευρύνουμε τους διαύλους επικοινωνίας και να έρθουμε πιο κοντά στον πελάτη-καταναλωτή.
Πληρωμή
Καταλαβαίνουμε πως οι καιροί είναι δύσκολοι και δείχνουμε κατανόηση στο ευαίσθητο αυτό κομμάτι της διαδικασίας. Μπορείτε να επιλέξετε 
να κάνετε πληρωμή στο κατάστημα με τους δικούς σας όρους αλλά υπάρχει και η δυνατότητα αντικαταβολής.
Αγαπάμε το έπιπλο και σεβόμαστε τον καταναλωτή. Για τον λόγο αυτό εργαζόμαστε αδιάκοπα ώστε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες 
που να διευκολύνουν την καθημερινότητά του. Μόνο με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται εμπιστοσύνη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο εξασφαλί-
ζουμε ικανοποιημένους πελάτες, συνώνυμο μιας επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας στη δική μας συνείδηση!

Προλογίζοντας μία καινοτόμα 
πλατφόρμα ηλεκτρονικών πωλήσεων
από το χώρο του ποιοτικού επίπλου
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Στην Join δημιουργούμε έπιπλα με νοημοσύνη, συν-
δυάζοντας τη λειτουργικότητα και την καινοτομία 

με το design, πάντα στις υπηρεσίες των δικών σας 
επιθυμιών.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της οικειότητας, της πρα-
κτικότητας και της χαλάρωσης στον προσωπικό σας 
χώρο, προσανατολιζόμαστε σε ιδέες, οι οποίες μπο-
ρούν να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες στην καθη-
μερινότητά σας.
Επιτυγχάνοντας  αυτόν ακριβώς τον στόχο να συνδυάσει 
τη χαλάρωση που όλοι επιθυμούμε να διέπει το χώρο 
μας, χωρίς να στερείται λειτουργικότητας, η Join 
καινοτομεί, ενσωματώνοντας τον Led Φωτισμό στα 
έπιπλα, με σεβασμό στην ανάγκη να δημιουργούμε 
κρεβάτια που προσφέρουν ξεκούραστο και ποιοτικό 
ύπνο. Σας δίνεται, λοιπόν, η επιλογή να προσθέσετε 
φώτα led με αισθητήρα κίνησης σε πολλές από τις 
κρεβατοκάμαρες, ενώ ο αισθητήρας ακολουθεί τις 
κινήσεις σας προκειμένου να φωτίσει τον δρόμο των 
δικών σας αναγκών. Οι στόχοι της Join δε σταματούν 
στις καινοτόμες ιδέες και την αδιάκοπη δουλειά για την 
υλοποίηση τους. Βασικό μας μέλημα είναι και το design, 
που στην προκειμένη περίπτωση, χαρακτηρίζεται από 
μια μινιμαλιστική άποψη, ώστε το αποτέλεσμα να είναι 
σαφώς άρτιο και χρηστικό, αλλά και καλαίσθητο.

Επιθυμώντας πάντα να είμαστε ένα βήμα 
μπροστά ώστε να προλαβαίνουμε τις ανάγκες 
σας, οφείλουμε να σκεφτόμαστε για σας 
πριν από σας. Όλοι έχουμε χρειαστεί το 
κινητό μας τηλέφωνο ή το laptop μας για 
να επικοινωνήσουμε ή να ολοκληρώσουμε 
μια σημαντική δουλειά από την άνεση της 
κρεβατοκάμαράς μας, αναζητώντας την 
κοντινότερη πρίζα. Γι’ αυτό, δημιουργήσαμε 
τον νέο FR8o Μulti Charger. Χάρη στον 
μοναδικό σχεδιασμό του σε ματ μαύρο 
τιτάνιο, ο νέος φορτιστής είναι πλήρως ενσω- 
ματωμένος στα έπιπλα με το pop-up σύστημά 
του. Τώρα μπορείτε απλά να ηρεμήσετε έπειτα 
από μια κουραστική μέρα και να αφεθείτε στις 
ευκολίες που σας παρέχει το Multitasking του 
FR8o Μulti Charger! 

Κατανοώντας τις ανάγκες που επιβάλλει ο σύγ-
χρονος τρόπος ζωής και η καθημερινότητα, 
εντοπίσαμε ένα ακόμα κοινό πρόβλημα στις 
κρεβατοκάμαρες. Την έλλειψη αποθηκευτικών 
χώρων, που οδηγούν στην αγορά αρκετών 
έξτρα επίπλων, γεμίζοντας το χώρο του δω-
ματίου, προκαλώντας μια σύγχυση στην ανα-
ζήτηση απαραίτητων ρούχων ή αντικειμένων 
και τελικά επηρεάζοντας το «χαρακτήρα» και 
την αισθητική του πιο προσωπικού σας χώρου 
μέσα στο σπίτι. 
Για την αποφυγή των παραπάνω, η Join σας 
προσφέρει την επιλογή του κρεβατιού με τον 
έξυπνο αποθηκευτικό χώρο. Με αυτό τον 
τρόπο οργανώνετε καλύτερα το υπνοδωμάτιό 
σας χωρίς να θυσιάζεται την καλαισθησία. 
Παράλληλα, δημιουργείται μια αίσθηση 
ισορροπίας και αρμονίας που βοηθά την 
ψυχολογία σας, ώστε να μπορέσετε να 
χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε ανενόχλητοι.

Ενισχύστε έξυπνα την κρεβατοκάμαρά σας, 
βελτιώστε την ποιότητα του ύπνου σας και ξυ-
πνήστε πιο ευδιάθετοι από ποτέ!

Κρεβατοκάμαρες 
με νοημοσύνη

Συνθέσεις που ακολουθούν τις 
επιθυμίες σου
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Αλλάζουμε διάθεση, 
βελτιώνουμε την ποιότητα 
της ζωής μας.

Θέλει πολύ χρόνο, ενδοσκόπηση και δουλειά με τον εαυτό μας!
Μπορούμε να δούμε την όλη κατάσταση σαν ένα τεστ και να θυμηθούμε 
τις συμβουλές που έδινε η μητέρα μας…ξεκίνα από τα εύκολα και 
άσε τα δύσκολα για το τέλος…
Μπορούμε να ξεκινήσουμε να βάζουμε σε τάξη τη ζωή μας βάζοντας 
σε τάξη πρώτα τον προσωπικό μας χώρο…
Ένας καθαρός και οργανωμένος χώρος βοηθά να αισθανόμαστε 
καλύτερα και είναι πιο εύκολο να είμαστε πιο λειτουργικοί στη ζωή μας.
Επίσης, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε κοντά σε άτομα που μας 
κάνουν να νιώθουμε ασφαλείς και δεν έχουν αρνητισμό. Μπορεί 
να είναι η οικογένεια ή οι φίλοι μας. Πάντα είναι πιο εύκολο να 
ανοιχτούμε σε ένα άτομο που εμπιστευόμαστε και ξέρουμε πως δεν 
θα κατακρίνει αυτό που θα του εκμυστηρευτούμε.
Η αίσθηση της προσφοράς πάντα δημιουργεί ένα αίσθημα 
ικανοποίησης. Γραφτείτε εθελοντικά σε κάποια ομάδα και θα 
διαπιστώσετε πόσα οφέλη μπορεί να σας προσφέρει η ανιδιοτέλεια 
στον συνάνθρωπο.
Μια καλή ιδέα είναι ο χορός! Χορέψτε σα να μην υπάρχει αύριο. 
Δεν έχει σημασία αν τα καταφέρνετε καλά ή όχι…σημασία έχει να 
χαρείτε τη στιγμή!
Επιτρέψτε στον εαυτό σας να κάνει αυτό που πραγματικά επιθυμεί 
είτε είναι να πάει για ψώνια, είτε να γευτεί το αγαπημένο του φαγητό 
ή ακόμη να νιώσει δημιουργικός μαγειρεύοντας.
Πάρτε ένα - ένα τα δεδομένα στη ζωή σας. Εμείς φτιάχνουμε την 
καθημερινότητά μας μέσα από την οπτική και τις επιλογές μας. 
Κλείνοντας ας θυμηθούμε μια φράση του Καζαντζάκη:

Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο 
και μπες μέσα.

Ευ Ζην

Τι σημαίνει ποιότητα ζωής για τον καθένα μας;
Σίγουρα αν κάνουμε δειγματοληπτικά σε 20 άτομα την ερώτηση 
αυτή οι απαντήσεις θα είναι διαφορετικές.
Η πιο προφανής απάντηση θα είναι μια καλά αμειβόμενη δουλειά, 
ελεύθερος χρόνος, οικογένεια, φίλοι.
Μια άλλη απάντηση θα ήταν ένα σπιτάκι δίπλα στη θάλασσα και 
ένα καΐκι για ψάρεμα.
Η ζωή στο βουνό απολαμβάνοντας αγαπημένα βιβλία μέσα στην 
ησυχία της φύσης είναι μια ακόμα επιλογή.
Για πολλούς ποιότητα ζωής σημαίνει πολλά ταξίδια ενώ για 
άλλους συχνότερες επισκέψεις σε θέατρο ή κινηματογράφο.

Αν συνεχίσουμε η λίστα δε θα έχει τελειωμό…
Και αυτό οφείλεται στη διαφορετικότητα που συνθέτει το μωσαϊκό 
της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας.
Δεν είναι λίγες οι φορές που οι σταθερές στη ζωή μας ανατρέπονται 
και τότε πρέπει να μηδενίσουμε και να ξεκινήσουμε πάλι από 
την αρχή. Δύσκολο αλλά έχει τη γοητεία που κρύβει το άγνωστο.
Η απόφαση για το πως θα χειριστούμε την κάθε κατάσταση 
βρίσκεται στα χέρια μας καθώς οδηγεί το μονοπάτι της ζωής μας 
προς τα εκεί που θέλουμε να πάμε. 

Δε χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε αν και κάθε μας αντίδραση 
θα πρέπει να την αποδεχόμαστε και να την αγκαλιάζουμε γιατί 
μόνο έτσι θα οδηγηθούμε προς την εξέλιξη. 
Χρειάζεται να πάρουμε βαθιά εισπνοή, να έρθουμε αντιμέτωποι 
με τον ίδιο μας τον εαυτό και τις δικές του ανάγκες. 
Τι είναι αυτό που θα κάνει εμάς ευτυχισμένους; Δύσκολο 
ερώτημα; Σίγουρα…
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Ο ύπνος είναι εκπληκτική βιολογική 
λειτουργία που συντελεί στην ανα-

γέννηση του οργανισμού και την αποβο-
λή όλων των άχρηστων πληροφοριών 
που δεχόμαστε ασταμάτητα στη διάρ-
κεια της ημέρας. 

Είναι μία λειτουργία ζωτικής σημασίας 
για τη διατήρηση της καλής μας υγεί-
ας, τόσο της σωματικής όσο και της 
ψυχολογικής.

Η σύγχρονη κοινωνία με τις καθημερι-
νές της απαιτήσεις και τους αγχωτικούς 
της ρυθμούς, έχει επιφέρει αλλαγές στις 
ώρες που έχουμε αφιερωμένες στον 
ύπνο ή προκαλεί σε αυτές διαταραχές 
που αφορούν την ποιότητά του. 
Αν και ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορε-
τικός, χρειαζόμαστε εφτά με οχτώ ώρες 
ύπνου καθημερινά, ώστε να μπορούμε 
να ανταποκρινόμαστε σωστά στις απαι-
τήσεις της ημέρας.

Η έλλειψη ύπνου σε τακτά χρονικά διαστήματα, είναι ικανή να φέρει σοβαρές 
συνέπειες στο άτομο που την έχει, όπως αδυναμία έλλειψης συγκέντρωσης, 
έντονη νευρικότητα, αδιαθεσία. Όταν περάσουν ενενήντα ημέρες χωρίς ύπνο, 
τότε το άτομο δε μπορεί να διαχωρίσει την πραγματικότητα και βιώνει έναν 
κυκεώνα παραισθήσεων, γεγονός που τον καθιστά ακόμα και επικίνδυνο.

Η ποιότητα του ύπνου είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός από εμάς. 
Για να έχουμε έναν αποτελεσματικό και αναζωογονητικό ύπνο, καλό είναι 
να έχουμε απομακρυνθεί από κάθε ηλεκτρονική συσκευή τριάντα τουλάχι-
στον λεπτά πριν πέσουμε για ύπνο. Όταν κοιμόμαστε, είναι καλό να μην 
επιτρέπουμε σε άσκοπες σκέψεις να μας διαταράσσουν τον ύπνο και να μας 
αναστατώνουν. Αν συμβαίνει αυτό, τότε είναι καλύτερο να σηκωθούμε και 
να ασχοληθούμε με μία άλλη δραστηριότητα και όχι να προσπαθούμε να 
κοιμηθούμε ξανά και ξανά. Αυτό πρέπει να συμβαίνει, διότι έτσι ο εγκέφαλος 
συνηθίζει στη δυσκολία έλευσης του ύπνου και μετά θα δυσκολευόμαστε να 
κοιμηθούμε όλο και περισσότερο.
Ο ύπνος είναι τόσο απαραίτητος, που όχι μόνο δεν πρέπει να θεωρείται 
πολυτέλεια, αλλά να του δίνεται όλη η απαραίτητη προσοχή και ώρες.
Δίνοντας σημασία σε αυτό που πράττουμε στη διάρκεια της ημέρας, βοηθάμε 
τον εαυτό μας να έχει καλύτερη απόδοση σε όλα στη διάρκεια της ημέρας.

Το άρθρο μας το έστειλε η κα Μαρία Σκαμπαρδώνη.
Αν θέλετε να μας στείλετε κι εσείς το άρθρο σας για το επόμενο τεύχος
επισκευθείτε τον σύνδεσμο: www.join.gr/author

Τόσο απαραίτητος 
& τοσο δύσκολος

ΥΠΝΟΣ
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Άμεση προτεραιότητα, ξεπερασμένος θεσμός, αφορμή 
για…κρίση πανικού, ο γάμος ηχεί στα αυτιά του καθε-

νός μας διαφορετικά. 
Κάποτε το κορίτσι μεγάλωνε με την αγωνία της μαμάς πότε 
θα αποκατασταθεί όσο το αγόρι ετοιμαζόταν για μια καλή 
προίκα. Γινόταν 20 χρόνων, όντας ανύπαντρη και ήταν 
ήδη ύποπτο κρούσμα… γεροντοκόρης. Παντρευόταν όταν 
και όπως ήθελαν γονείς και πεθερικά, ζούσε με τους κανό-
νες του συζύγου της, δεν έπαιρνε αποφάσεις. Κι αν η γει-
τόνισσα της έδινε το «παράσημο» της σωστής νοικοκυράς, 
τότε ήξερε πως ήταν μια καλή σύζυγος και μητέρα. Το είπε 
και η γειτόνισσα άλλωστε!
Βεβαίως, πολλά ήταν και τα βάρη που επωμιζόταν κι ο σύ-
ζυγος, όμως οι συμβάσεις της εποχής βάραιναν περισσότε-
ρο τη γυναίκα. Σ΄ εκείνη έπεφτε ο «κλήρος» να «κρατήσει 
το ζευγάρι ενωμένο». 
Έχοντας ξεπεράσει –έστω επίσημα- αυτές τις εποχές, ο γά-
μος μοιάζει να είναι σήμερα μια κοινή απόφαση πολλών 
αγαπημένων ζευγαριών, παρά μια οικονομική συμφωνία 
ή το θέλημα των γονιών. Τουλάχιστον για τους περισσό-
τερους. 
Ταινίες, τραγούδια, ποιήματα, βιβλία, ακόμα και οδηγοί… 
επιβίωσης έχουν γραφτεί για τον θεσμό.  
Υπάρχει πράγματι οδηγός για έναν επιτυχημένο 
γάμο; Οι συμβουλές της γιαγιάς, της μαμάς και της ήδη 
παντρεμένης φίλης αντικαταστάθηκαν από γνώμες ειδικών. 
Πλέον οι άνθρωποι ορθώς ζητούν τη βοήθειά επαγγελμα-
τιών, διαβάζουν ένα καλό σχετικό βιβλίο, επισκέπτονται 
έναν σύμβουλο.

Η σημασία του 
Γάμου στη σημερινή 
εποχή

Στην εποχή που η ισότητα των φύλων είναι εξέχου-
σας σημασίας, δύο πια άνθρωποι δουλεύουν σκληρά 
για την επαγγελματική τους καταξίωση -προσπαθώντας 
να διατηρήσουν την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά 
και την οικογένειά τους- και μπορούν να φύγουν από 
έναν γάμο πιο άμεσα και χωρίς το «στίγμα» των ζω-
ντοχήρων, εκείνοι που παλεύουν να παραμείνουν 
μαζί μοιάζουν με ρομαντικούς ήρωες. Το έχει πει και 
ο βραβευμένος Γάλλος σκηνοθέτης, Claude Lelouch, 
«μ’ αρέσει η ιδέα του γάμου, γιατί πρόκειται για 
μια πράξη ηρωισμού». Ακούγεται υπερβολικό κι 
όμως είναι ηρωικό να κάνεις την υπέρβαση μέσα σε 
μια εποχή γεμάτη δυσκολίες, τολμώντας να ζήσεις μαζί 
με τον άνθρωπο που ερωτεύτηκες κι είναι ηρωικό να 
προσπαθείς σθεναρά γι’ αυτό. Μια επιτυχημένη σχέση 
«δίνει εξετάσεις» κάθε μέρα και μια έγκυρη βοήθεια 
είναι πολύτιμη. 

Ας ακολουθήσουμε ορισμένα απλά tips:
• Πείτε ευχαριστώ. Αν, για παράδειγμα, ο σύζυγός 
σας πλημμυρίσει το μπάνιο σας, παριστάνοντας τον 
υδραυλικό, εκτιμήστε την προσπάθεια. 
• Έχετε εμπιστοσύνη. Όταν π.χ. η σύζυγός σας φεύγει 
εκδρομή με τις φίλες της. Δεν είστε ενωμένοι με κόλλα 
στιγμής για να κάνετε τα πάντα μαζί. 
• Δείξτε κατανόηση. Όταν κάποιος από τους δυο σας 
κάψει το φαγητό, προσπαθώντας να ολοκληρώσει ένα 
σημαντικό τηλεφώνημα. 
• Στηρίξτε τον άνθρωπό σας. Με άλλα λόγια, όταν ο 
σύζυγός σας παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια, προσποι-
ηθείτε πως έχετε μεγάλη αγωνία για την έκβαση του 
παιχνιδιού. 
• Να είστε ειλικρινείς. Εκτός αν η σύζυγός σας σάς ρω-
τήσει αν φαίνονται κάποια κιλάκια που πήρε τελευταία. 

Φυσικά, δεν επιθυμούν όλοι οι άνθρωποι να παντρευ-
τούν, όπως επίσης κάποιοι που δεν κατάφεραν να «σώ-
σουν» το γάμο τους, δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
«στοιχειώνονται» από ένα διαζύγιο. 
Μικρή η μεγάλη η σημασία του γάμου στη σύγχρονη 
εποχή, στο τέλος της ημέρας οφείλουμε όλοι να έχου-
με μια υγιή σχέση με τον εαυτό μας και να τιμούμε τις 
επιλογές μας. 
Αυτό είναι που μας κάνει ευτυχισμένους!

ΓAMOΣ
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Ορισμός της minimal αισθητικής και του επίπλου με εκλεπτυσμένο de-
sign, η Τροχήλατη Ντουλάπα θα δώσει στην κρεβατοκάμαρά 

σας έναν σύγχρονο αέρα, πηγαίνοντας την αισθητική του προσωπικού 
σας χώρου σε νέα επίπεδα. 
Κι επειδή ένα έπιπλο για να αποτελεί την τέλεια επιλογή για το 
υπνοδωμάτιό σας δεν αρκεί να είναι καλαίσθητο και μοντέρνο, 
αλλά πάνω απ’ όλα να είναι χρήσιμο και πρακτικό, η Τροχήλατη 
Ντουλάπα παίρνει άριστα και σε αυτό. 
Μικρή και εύκολη στη μεταφορά, διαθέτει τέσσερις ρόδες με φρένο, 
δίνοντας σας τη δυνατότητα να τη μετακινήσετε και να την ακινητοποιήσετε 
σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στον προσωπικό σας χώρο. 
Παράλληλα είναι εξαιρετικά πρακτική. Σίγουρα πολλές φορές σας έχει 
συμβεί να απλώνετε διάφορα ρούχα πάνω στο κρεβάτι σας ή να τα 
αφήνετε φορτωμένα σε μία καρέκλα, προσπαθώντας να αποφύγετε 
το χρονοβόρο ψάξιμο στη μεγάλη ντουλάπα σας, ώστε να βρείτε 
γρηγορότερα όλα αυτά που χρειάζεστε καθημερινά, όπως μια ζακέτα 
ή ένα αξεσουάρ ή ακόμα και τα ρούχα που θέλετε να φορέσετε την 
επόμενη μέρα στη δουλειά σας.  
Με το νέο έπιπλο - καινοτομία που σας προτείνει η Join, μπορείτε να 
κρεμάσετε ρούχα στην κρεμάστρα της, αλλά και αντικείμενα στα δύο 
συρτάρια που υπάρχουν στο κάτω μέρος της, έχοντας πλέον εύκολη 
πρόσβαση σε όσα χρειάζεστε καθημερινά, χωρίς να χρειάζεται 
να χάνετε χρόνο ψάχνοντάς τα στην ντουλάπα. Τι σημαίνει αυτό; 
Εξοικονόμηση χρόνου και χώρου, εύκολα και απλά μ’ ένα 
πλήρως εργονομικό έπιπλο που στις λεπτομέρειες κάνει τη διαφορά.  
Στη σημερινή εποχή που έπιπλα και αντικείμενα εξελίσσονται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν τις ολοένα και πιο απαιτητικές ανάγκες 
μας, η πρακτική και λειτουργική Τροχήλατη Ντουλάπα είναι ίσως το πιο 
έξυπνο έπιπλο για την κρεβατοκάμαρά σας, αφού όπως κάθε smart 
προϊόν έχει ως στόχο να διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή 
επιλογή των ρούχων σας και να σας λύσει τα χέρια.  
Εξοπλίστε το υπνοδωμάτιό σας με κομψότητα και στυλ, 
χωρίς να στερείστε πρακτικότητας και συνδυάστε design και 
χρηστικότητα, διευκολύνοντας την καθημερινότητά σας και 
ανανεώνοντας τον προσωπικό σας χώρο. 

Details matter

Τροχήλατη 
ντουλάπα
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Οι περισσότεροι από μας γνωρίζουμε ποια είναι τα υλικά που ανακυκλώνονται, διαχωρίζοντας 
τα από τα απορρίμματά μας. 
Χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρος, μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές, οργανικά υπολείμματα και ρούχα ανήκουν στα ανακυκλώσιμα υλικά της καθημε-
ρινότητάς μας. Όμως, χρειάζεται προσοχή! 
Αρχικά, δεν ταιριάζουν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά στον μπλε κάδο ανακύκλωσης. Για παρά-
δειγμα, οι μπαταρίες, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τα ρούχα και τα οργανικά υπο-
λείμματα διαθέτουν τους δικούς τους κάδους ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε σχετικά και επισκε-
φθείτε τον κοντινότερο κάδο του Δήμου της κατοικίας ή της δουλειάς σας. Δεύτερον, ελέγχουμε 
τις συσκευασίες μας, καθώς εκείνες που ανακυκλώνονται διαθέτουν το σήμα της ανακύκλωσης 
(τριγωνικό σύμβολο που αποτελείται από τρία βέλη που «οδηγούν» το ένα στο άλλο).   

Ας εστιάσουμε όμως στη συχνότερη παρανόηση κατά την ανακύκλωση. Τα υλικά που καταλή-
γουν λανθασμένα στον μπλε και όχι στον πράσινο κάδο. 
• Ναι στο πλαστικό στον μπλε κάδο (όπως όλες οι πλαστικές σακούλες, αλλά και τα πλαστικά 
μπουκάλια χωρίς το καπάκι τους). Όχι καλαμάκια ή πλαστικές βούρτσες. Όχι πλαστικά αντικεί-
μενα που δεν είναι αμιγώς πλαστικά (όπως παιχνίδια με μηχανικά μέρη).
• Όχι λερωμένες συσκευασίες στον μπλε κάδο, καθώς μπορεί να λερώσουν τα υλικά που ανή-
κουν εκεί, ακυρώνοντας την προσπάθεια κι άλλων ανθρώπων. 
• Όχι κουτιά πίτσας, ζαχαροπλαστείου ή κάθε είδους λαδωμένο χαρτί, καθώς ναι μεν αποτε-
λούνται από χαρτόνι, όμως δεν μπορούν πια να ανακυκλωθούν. 
• Ναι στις γυάλινες συσκευασίες, εξαιρουμένων των ποτηριών, των τζαμιών και των καθρεπτών. 
• Ναι στο χαρτί (κατά προτίμηση όχι σκισμένο σε μικρά κομματάκια). Όχι, όμως, φωτογραφίες. 
• Ναι σε γκαζάκια ή σπρέι, όταν είμαστε σίγουροι πως είναι εντελώς άδεια. Όχι CD, κασέτες 
ήχου ή βιντεοκασέτες στον μπλε κάδο. 
Ας μελετήσουμε, λοιπόν, λίγο καλύτερα αυτούς τους κανόνες, αναζητώντας τους με περισσότε-
ρες λεπτομέρειες σε έγκυρες πηγές και μην ξεχνάμε το σπουδαιότερο μάθημα που μας δίνει η 
ανακύκλωση: 
Tίποτα δεν πάει χαμένο κι ο κύκλος ζωής των αντικειμένων προχωρά ατέρμονα.

Τα Dos & Don’ts 
της ανακύκλωσης

Ας θυμηθούμε τα σπουδαία οφέλη της:

1. Τα απορρίμματα μειώνονται και η διαχείρισή τους βελτιώνεται αισθητά.
2. Η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή των ανακυκλώσιμων υλικών και οι φυσικοί πόροι 
εξοικονομούνται σημαντικά.
3. Η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων μειώνεται, εμποδίζοντας 
σημαντικά την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
5. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την προστασία του 
πλανήτη. 
6. Τέλος, νιώθουμε όλοι το αίσθημα ευθύνης, συμμετέχοντας ενεργά στη βελτίωση του περιβάλ-
λοντας και συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα στη δημόσια υγεία και σ’ ένα πιο ευοίωνο μέλλον. 

ECO JOIN
Σε μία εποχή που τα προβλήματα του 

περιβάλλοντος είναι πιο «ορατά» από 
ποτέ, όλο και περισσότεροι άνθρωποι 
έχουν στραφεί προς την προστασία του. 
Η ανακύκλωση είναι εδώ και χρόνια στη 
ζωή πολλών ανθρώπων, ως ένας απλός 
και εύκολος τρόπος να αγκαλιάσουμε την 
οικολογικής μας πλευρά, όμως υπάρχει 
μια μεγάλη μερίδα κόσμου που τείνει να 
ξεχνά ή να αγνοεί την σημασία της σε πε-
ριβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο.
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“If winter comes,
can spring be far behind?”
Percy Bysshe Shelley, 
Ode to the West Wind
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Συναισθήματα 
της άνοιξης

Η άνοιξη αποτελούσε και αποτελεί πάντα μια αφορμή για γιορτή 
και χαρά. Από την αρχαία Ελλάδα κιόλας σημαντικά ήταν τα 

Ανθεστήρια, μια γιορτή αφιερωμένη στην αναγέννηση της φύσης, τα 
λουλούδια και το κρασί προς τιμή του Λιμναίου Διονύσου και του 
Χθόνιου Ερμή. 
Φτάνοντας στο σήμερα συναντάμε το Spring break, μια ακαδημαϊκή 
παράδοση που ξεκίνησε από την Αμερική και πλέον εφαρμόζεται και 
σε άλλες χώρες ώστε οι φοιτητές να ξεκουράζονται απολαμβάνοντας 
τις χαρές που τους προσφέρει η ομορφιά της άνοιξης.
Πέρα από αφορμή για γιορτή είναι και αφορμή για έμπνευση και 
δημιουργία.
Πόσοι ποιητές δεν έχουν εξυμνήσει την ψυχική ανάταση που προκαλούν 
οι πρώτες ζεστές θερμοκρασίες, την ελπίδα, την αγάπη για ζωή και 
χαρά, τα άνθη που θάλλουν στις αμυγδαλιές, τα χρώματα με τα οποία 
όλη η φύση είναι ντυμένη.
Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις 
την άνοιξη να έρθει, γράφει ο Pablo Neruda.
Έστησε ο έρωτας χορό με τον ξανθό Απρίλη γράφει ο Διονύσιος 
Σολωμός στους Ελεύθερους Πολιορκημένους. 
Και ναι η άνοιξη με την αναγεννησιακή της πνοή μας καλεί να 
ερωτευτούμε, να κάνουμε όνειρα, να πάρουμε βαθιές εισπνοές και 
να περπατήσουμε στα καταπράσινα πλέον λιβάδια και πάρκα. Να 
απαλλαγούμε από τα βάρη του χειμώνα. Να φορέσουμε πιο ανάλαφρα 
ρούχα και αντίστοιχη διάθεση. Να κάνουμε πιο αισιόδοξες σκέψεις. 
Να προγραμματίσουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Να βγούμε 
περισσότερο και να χαρούμε το φως της μέρας όσο αυτή μεγαλώνει. 
Είναι η χαρά που δίνει η ζεστασιά από τις πρώτες ακτίνες του ήλιου που 
χαϊδεύουν το πρόσωπό μας όταν καθόμαστε πλέον να απολαύσουμε 
τον καφέ μας σε κάποιον εξωτερικό χώρο.
Ας αφεθούμε στο πολύχρωμο κύμα ευφροσύνης που μας καλεί να 
μας παρασύρει η άνοιξη και ας μην ξεχνάμε το χαρμόσυνο μήνυμα 
αισιοδοξίας, χαράς και ανανέωσης που αντιπροσωπεύει όχι μόνο 
τώρα αλλά σε όποια εποχή του χρόνου και αν βρισκόμαστε.

SPRING 2020
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Meryl Streep
«Είναι απίστευτο τι μπορείς να 
αποκτήσεις όταν το απαιτείς αθόρυβα, 
ξεκάθαρα και αξιόπιστα!»

Σίγουρα η συμβουλή της έχει βαρύτητα αν σκεφτεί 
κανείς τα 3 Oscar, τις 21 υποψηφιότητες αλλά 

και τις αναρίθμητες διακρίσεις που έχει λάβει.

Η Mary Louise Streep γεννήθηκε στο Summit του 
New Jersey στις 22 Ιουνίου 1949. Στα 12 της 
χρόνια εντυπωσίασε το κοινό της σχολικής χορωδίας 
τραγουδώντας στα γαλλικά το Άγια Νύχτα. Από τη 
στιγμή εκείνη πηγαίνει μια φορά την εβδομάδα στο 
Upper East Side για να κάνει μαθήματα όπερας με 
τη διεθνούς φήμης δασκάλα Estelle Liebling μέχρι 
τα 14 της οπότε βάφει ανοιχτόχρωμα τα μαλλιά της, 
αρνείται να φορέσει σιδεράκια, γίνεται cheerleader 
και ασχολείται με τα αγόρια. Το 1971 αποφοιτά από το 
κολλέγιο Vassar με πτυχίο στην υποκριτική και το σχέδιο 
κοστουμιών ενώ συνεχίζει τις σπουδές της στο Yale. 
Στην αρχή της καριέρας της συζεί με τον αρραβωνιαστικό 
της Τζον Καζάλ σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. 
Ο Καζάλ θεωρείτο πολύ ταλαντούχος ηθοποιός αλλά 
απεβίωσε τον Μάρτη του 1978 λόγω καρκίνου των 
οστών. Το Δεκέμβρη του ίδιου έτους παντρεύεται τον 
γλύπτη Don Gummer με τον οποίο έχουν αποκτήσει 
τέσσερα παιδιά. Το 1977 πραγματοποιεί την πρώτη 
της κινηματογραφική εμφάνιση στην ταινία Julia και τον 
Ελαφοκυνηγό. Την ίδια χρονιά κερδίζει το πρώτο της 
Emmy για τη mini τηλεοπτική σειρά Το ολοκαύτωμα.
Το 1979 κατακτά το Oscar Β’ γυναικείου ρόλου για 
το Kramer vs. Kramer. Το 1982 κρατά στα χέρια της 
το χρυσό αγαλματίδιο Α’ γυναικείου ρόλου για την 
Εκλογή της Σόφι υποδυόμενη μια Πολωνή επιζήσασα 
από το στρατόπεδο των Ναζί. Το 1985 αποσπά ακόμα 
μια υποψηφιότητα Oscar για την ταινία Out of Africa.
Στα τέλη του 1980 η Streep έχει πια εδραιωθεί στον 
χώρο αλλά η φήμη της έχει συνδεθεί με σοβαρές και 

συχνά καταθλιπτικές ταινίες. Αυτό προσπάθησε να το 
αλλάξει επιλέγοντας άλλοτε κωμωδίες όπως Ο θάνατος 
σου πάει πολύ, άλλοτε θρίλερ π.χ. Φλερτάροντας τη 
ζωή και άλλοτε περιπέτειες όπως ο Άγριος Ποταμός. Τα 
επόμενα χρόνια συμμετείχε σε αξιοσημείωτες ταινίες 
αποσπώντας μάλιστα υποψηφιότητα για Oscar A’ 
γυναικείου ρόλου για τα Οι Γέφυρες του Μάντισον, Κάτι 
Αληθινό και Μια τρυφερή Σχέση. Το 2000 κέρδισε 
Χρυσή Σφαίρα Α’ γυναικείου ρόλου για τις Ώρες. Το 
2002 λαμβάνει ακόμα μία υποψηφιότητα Oscar για 
το Adaptation, το 2006 για το Ο διάβολος φοράει 
Prada ενώ το 2009 για την Αμφιβολία και το Julie and 
Julia. Για την τελευταία ταινία μάλιστα της απονέμεται η 
Χρυσή Σφαίρα Α’ γυναικείου ρόλου. Το 2011 έρχεται 
η στιγμή όπου κερδίζει το 3ο της Oscar και την 6η 
Χρυσή της Σφαίρα για τη Σιδηρά Κυρία υποδυόμενη τη 
Μάργκαρετ Θάτσερ. 
Το 2017 καταρρίπτει όλα τα ρεκόρ αποσπώντας την 
21η υποψηφιότητα Oscar για το The Post.
Σημαντική στιγμή στην καριέρα της αποτελεί η τιμητική 
Χρυσή Σφαίρα Cecil B. DeMille που της απονεμήθηκε 
για την εξαιρετική της συμβολή στον κόσμο της 
ψυχαγωγίας το 2017. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
της άσκησε κριτική στον Donald Trump με αποτέλεσμα 
αυτός να την χαρακτηρίσει ως την πιο υπερτιμημένη 
ηθοποιό.
Η εκφραστικότητα του προσώπου της, η εξαιρετική 
τεχνική της και η ικανότητά της να υιοθετεί την εκάστοτε 
προφορά κατατάσσουν αναμφισβήτητα τη Meryl 
Streep ως την πιο ταλαντούχα ηθοποιό της γενιάς της 
(αν και δεν αποδέχεται τον χαρακτηρισμό αυτό). Πόσα 
ακόμη ρεκόρ σε βραβεία και υποψηφιότητες μπορεί 
να καταρρίψει δε μας μένει παρά να συνεχίσουμε να 
παρακολουθούμε την πορεία της για να το μάθουμε!
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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 Plus
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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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Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3457182 - 210 3413910
E-mail: info@join.gr / website: www.join.gr

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες του περιοδικού υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.
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