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Συνώνυμο της ξεκούρασης και των διακοπών, 
συνυφασμένο με τον ήλιο, τη θάλασσα και την 

αμμουδιά, τραγουδισμένο σε αμέτρητα τραγούδια 
και εποχή αγαπημένη από πολλούς, το καλοκαίρι 
είναι και πάλι εδώ, το ίδιο ζεστό και ηλιόλουστο,
όπως κάθε άλλη φορά.Με τη αφετηρία της χρονιάς 
να μοιάζει ιδανική για νέα ξεκινήματα όπως κάθε 
νέο έτος- και μια άνοιξη που δεν επιβεβαίωσε τους 
όποιους καλούς οιωνούς, η καλοκαιρινή εποχή 
ήρθε σαν ανταμοιβή για τους δύσκολους μήνες 
που πέρασε ολόκληρος ο κόσμος. Η περιπέτεια 
βέβαια δεν είναι ακόμα πίσω μας και μένει να 
δούμε την εξέλιξή της, όμως οι δρόμοι γέμισαν 
και πάλι κόσμο, η αισιοδοξία επέστρεψε στα 
πρόσωπα των περισσότερων και το ελληνικό 
καλοκαίρι υπόσχεται και φέτος να μας ταξιδέψει 
σε ανέμελες στιγμές και να μας απαθανατίσει σε 
ξέγνοιαστες εικόνες, όπως μόνο εκείνο ξέρει. 
Και είναι αλήθεια πως ό, τι κι αν μας συμβαίνει, 
όσες δυσκολίες κι αν αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί 
κι ο καθένας ξεχωριστά, το καλοκαίρι μοιάζει 
πάντα σαν ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα και τα 
προβλήματα. 
Η Join είναι εδώ, και αυτή την απαιτητική 
χρονιά, φιλοδοξώντας να δώσει το δικό της 
αισιόδοξο μήνυμα, μέσα από τη σύγχρονη 
ματιά της στο χώρο του επίπλου και την εξέλιξη 
των υπηρεσιών της, διατηρώντας τα υψηλά της 
standards, την πρωτοπόρα φιλοσοφία της και τη 
συνέπεια στις αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητές 
της: την ποιότητα των προϊόντων της και την 
προσωποποιημένη εξυπηρέτησή σας.  Το καλοκαίρι 
του 2020, λοιπόν, ας το απολαύσουμε λίγο 
παραπάνω από τις άλλες φορές, ας αποζημιωθούμε 
για όσα πρωτόγνωρα ζούμε φέτος, ας χαρούμε 
για όσα θεωρούσαμε δεδομένα και είδαμε 
για πρώτη φορά πως είναι να τα στερούμαστε.
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E Ν Α Σ  Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  J O I N  L I F E

“Το μόνο που πρέπει να αποφασίσουμε είναι τι 

θα κάνουμε με τον χρόνο που μας έχει δοθεί.” 

είχε πει ο J. Tolkien.

Και εμείς αποφασίσαμε στον χρόνο αυτό που μας 

δόθηκε να μας γνωρίσετε καλύτερα αλλά και 

εμείς να γνωρίσουμε καλύτερα εσάς. Γι’ αυτό και 

δημιουργήσαμε το Join Life, ένα περιοδικό που 

φέτος γίνεται ενός έτους. Ίσως τα γενέθλιά του να 

μην πραγματοποιούνται με τις καλύτερες συνθήκες 

αλλά εμείς θα σβήσουμε τα κεράκια του. 

Το προηγούμενο καλοκαίρι, μέσω του Join Life, 

θελήσαμε να μας γνωρίσετε καλύτερα και αυτό 

αποτέλεσε για εμάς την καλύτερη ευκαιρία να σας 

ενημερώνουμε για όλα μας τα καινούρια προϊόντα 

αλλά και τις νέες δραστηριότητες και ιδέες μας.

Επιθυμία μας είναι κάθε φορά που αλλάζει η εποχή 

να σας κρατάμε συντροφιά με ένα καινούριο τεύχος 

ώστε να σας ενημερώνουμε, να σας διασκεδάζουμε και 

να σας χαλαρώνουμε τον ελεύθερο χρόνο σας.

Για εμάς αυτή υπήρξε μια σημαντική και δημιουργική 

χρονιά όπου πραγματοποιήσαμε δράσεις που θεωρούμε 

πρωτοποριακές για τον χώρο μας. 

Σχεδιάσαμε έπιπλα που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι 

πιο λειτουργικά και πρακτικά στην καθημερινότητα, ενώ 

παράλληλα δημιουργήσαμε την Joinslist, μία 

καινοτόμα πλατφόρμα επίπλου όπου προσφέρεται 

μια τεράστια ποικιλία επίπλων ανταποκρινόμενη σε 

κάθε γούστο και σε κάθε απαίτηση.

Σας αποκαλύψαμε μυστικά διακόσμησης για τον χώρο 

σας, μοιραστήκαμε τις σκέψεις μας και τις ιδέες μας 

για τον γάμο και τη βάφτιση, αποκτήσαμε οικολογική 

συνείδηση αλλά μάθαμε και πολλά ενδιαφέροντα 

στοιχεία για τη ζωή μεγάλων προσωπικοτήτων.

Και επειδή θέλαμε να γνωρίσουμε και εσάς καλύτερα, 

αναπτύξαμε τη μεταξύ μας επικοινωνία, ζητώντας τη 

βοήθειά σας στη θεματολογία μας και κάπως έτσι το 

Join Life έγινε υπόθεση όλων μας.

Το όμορφο και συναρπαστικό αυτό ταξίδι συνεχίζεται 

χάρη στη δική σας συμπαράσταση και αγάπη.

Ελπίζουμε να αγκαλιάζετε με την ίδια θέρμη κάθε μας 

νέα ιδέα και κάθε μας νέο τεύχος. Σβήνοντας τα κεράκια, 

αυτή θα είναι η ευχή μας!

Εμείς από την πλευρά μας σας ευχόμαστε ένα όμορφο, 

ξεκούραστο και φωτεινό καλοκαίρι!
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Μία καινοτόμα 
πλατφόρμα
πώλησης για το  
ποιοτικό έπιπλο

JOINSLIST.com

Με τις εξελίξεις να «τρέχουν» και τις εποχές να προχωρούν μπροστά, η Join 
αποδεικνύει διαρκώς την προσαρμοστικότητά και την αφοσίωσή της στην 
καινοτομία. Συνέπεια αυτής της ατέρμονης προσπάθειας για ποιοτικές αλλαγές 
είναι και η πλατφόρμα Joinslist.com. Μια πλατφόρμα με στόχο την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας, με «όπλο» τις σύγχρονες ιδέες και 
το οργανωτικό πνεύμα της ομάδας μας και με αφετηρία την επιμονή μας να 
βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά. 
Αρχική μας προτεραιότητά είναι η εξατομικευμένη εξυπηρέτησή σας, αφού 
η Joinslist προτείνει προσωποποιημένες προτάσεις επίπλων σύμφωνα με τις 
δικές σας ανάγκες. Κάνοντας κλικ στην σελίδα μας και αναζητώντας τα έπιπλα 
που θα αλλάξουν το χώρο και τη διάθεσή σας, η έξυπνη πλατφόρμα μέσω 
των σύγχρονων εφαρμογών της, «θυμάται» την περιήγησή σας και προτείνει 

τα ιδανικά έπιπλα για σας, με βάση τις αναζητήσεις σας, με 
την προβολή του καταστήματος να ακολουθεί τη διαισθητική 
πλοήγηση του χρήστη. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, αφού 
η Joinslist βάζει ψηλά τον πήχη, στοχεύοντας στην ανάπτυξη 
περισσότερων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, κάνοντας την 
«ξενάγησή» σας πιο εύκολη και αποτελεσματική.     
Η σχέση με τους πελάτες μας είναι σε απόλυτη 
προτεραιότητα, επιμένοντας στη συνεχή βελτίωση των 
υπηρεσιών που προσφέρουμε. Το νέο project Joinslist μένει 
πιστό σε αυτή τη φιλοσοφία, προσφέροντας μειωμένες τιμές 
σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της πλατφόρμας. Κι όλα 

αυτά μέσα από πολλαπλές δυνατότητες αγοράς online και 
offline, με στόχο να εξυπηρετηθείτε με τους δικούς σας όρους.  
Αν βεβαίως πριν την αγορά σας, επιθυμείτε να δείτε τα έπιπλα που 
επιλέξατε από κοντά, τότε δεν έχετε παρά να περάσετε σε ένα 
από τα πιστοποιημένα καταστήματα της Joinslist. Στα περισσότερα 
προϊόντα της σελίδας θα δείτε το σήμα του Join Sampling, που 
καταδεικνύει πως το προϊόν που σας ενδιαφέρει δειγματίζεται στο 
κατάστημα και μπορείτε να το δείτε σε φυσικό περιβάλλον, αλλά 
και να ζητήσετε τυχόν διευκρινίσεις, απευθυνόμενοι στο έμπειρο 
και υπεύθυνο προσωπικό του καταστήματος, πάντα έτοιμο να 
λύσει τις απορίες σας και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σας.  

Μ΄ ένα όνομα συνδεδεμένο με το εξαιρετικής 
ποιότητας έπιπλο, την περιβαλλοντική συνείδηση και 
την προτεραιότητα στη σχέση που έχουμε χτίσει με τους 
πελάτες μας, θέσαμε ως στόχο να σας προσφέρουμε 
απεριόριστες επιλογές μοναδικών επίπλων που 
καλύπτουν κάθε σας απαίτηση.
  

Επιμένουμε στην καινοτομία και τη διαχρονικότητα 
των προϊόντων μας, μένουμε αφοσιωμένοι στην 
ποιότητα και την προσωποκεντρική φιλοσοφία 
μας, συνεχίζουμε πάντα συνεπείς στην εξέλιξη 
των υπηρεσιών μας, με το βλέμμα στο μέλλον.

https://joinslist.com
https://joinslist.com
https://joinslist.com
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Γ ια τον κάθε άνθρωπο βέβαια ο βαθμός δυσκολίας κυμαίνεται 
από ήπιος μέχρι μεγάλης δυσκολίας. 

Η ζωή μοιάζει με ένα μονοπάτι πεζοπορίας. Εξαρτάται αν αυτό που 

διαλέξεις είναι σηματοδοτημένο ή όχι, αν θα πάρεις μαζί σου κάποιον 

οδηγό και αν το μονοπάτι θα είναι ήπιας, μέτριας ή μεγάλης δυσκολίας.

Πολλές φορές δεν έχουμε το δικαίωμα της επιλογής. Κάποιοι από εμάς έχουν 

οδηγό κάποιοι όχι, κάποιοι αναγκαστικά παίρνουν το μεγάλης δυσκολίας 

μονοπάτι, κάποιοι το μέτριας και κάποιοι το ήπιας δυσκολίας. Άλλες φορές 

πάλι κάποιες καταστάσεις μας χτυπάνε την πόρτα χωρίς να το θέλουμε ή 

χωρίς να το περιμένουμε.

Και τότε καλούμαστε να δείξουμε τις αντοχές μας απέναντι σε συναισθήματα 

και γεγονότα πρωτόγνωρα και να τα διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε 

κάποια στιγμή να μπορέσουμε να εξέλθουμε από το τούνελ που μπήκαμε. 

Πόσο εύκολο θα ήταν να υπήρχε ένα εγχειρίδιο Οδηγός Ζωής! Όποτε 

προέκυπτε κάθε ανάγκη θα ανατρέχαμε στα περιεχόμενα, θα βρίσκαμε τις 

σελίδες που θα μας ενδιέφεραν και όλα θα λύνονταν ως διά μαγείας. 
Ζούμε, όμως, σε μια εποχή όπου τα προβλήματα αντί να λύνονται, 

Ευ Ζην

συσσωρεύονται. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην επιστήμη και στην 
τεχνολογία μπορεί να έχει κάνει την καθημερινότητά μας πιο εύκολη σε 

κάποιους τομείς και να έχει αυξήσει το προσδόκιμο της ζωής όμως αυτό δεν 

έχει λύσει σημαντικά κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά προβλήματα.

Κάθε δυσκολία είναι και ένας νέος αγώνας ο οποίος μας οδηγεί σε μια νέα 

πραγματικότητα, σε έναν καινούριο εαυτό. Είναι απαραίτητο να βιώσουμε στη 

ζωή μας ματαιώσεις και συγκρούσεις αλλά είναι αναγκαίο να καταφέρουμε να 

βγούμε από αυτές. Τότε ο καθένας θα είναι σε θέση να ανακαλύψει για τον 

εαυτό του πράγματα που αγνοούσε στο ξεκίνημα του ταξιδιού αυτού.

Πώς οι γυναίκες θα αποκτούσαν δικαιώματα αν δεν πάλευαν γι΄αυτά;

Πώς οι λαοί θα αποκτούσαν την ανεξαρτησία τους αν δεν αγωνίζονταν γι’ αυτή;

Δυσκολίες και προκλήσεις υπήρχαν - υπάρχουν -  θα υπάρχουν πάντα στη ζωή 

μας εκτελώντας και αυτές τον δικό τους ρόλο και επηρεάζοντας την εξέλιξή μας. 

Σημασία έχει το πως εμείς τις αντιλαμβανόμαστε και από το πρίσμα 

ποιας οπτικής επιλέγουμε να τις δούμε. 

Και αυτό ξεκινάει από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής μας...

Πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο πρόβλημα στο σχολείο; 

Πώς θα χειριστούμε μια πραγματικότητα που ο σχολικός περίγυρος μας 

κοροϊδεύει λόγω κάποιας ιδιαιτερότητάς μας;

Πώς θα συνεχίσουμε τις σπουδές μας χωρίς χρήματα;

Πόσο θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε για δουλειά βλέποντας τους δείκτες 

ανεργίας να χτυπάνε κόκκινο;

Και τι κάνουμε όταν κάποιο πρόβλημα υγείας ή η απώλεια αγαπημένου 

προσώπου μας χτυπά την πόρτα;

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα βρίσκεται στη δύναμη που κρύβει ο καθένας 

μέσα του και στην πίστη πως θα υπάρξουν πιο ηλιόλουστες μέρες και γι’ αυτές 

αξίζει να παλεύει κανείς.

Κλείνοντας αξίζε ι  να θυμόμαστε τα λόγια του Immanuel Kant: 

“Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται συνήθως με τρεις τρόπους: 

την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ”

“Δεν υπάρχουν 
στη ζωή 

τάξεις για 
αρχάριους. 

Από την 
πρώτη στιγμή 
χρειάζεται να 
αντιμετωπίσεις 

τα πιο 
δύσκολα. 

 
“

Rainer Maria Rilke

Πώς οι δυσκολίες 
της ζωής μας 
κάνουν πιο 
δυνατούς
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O ύπνος δεν είναι πολυτέλεια

0 ύπνος τόσο ως διαδικασία όσο και ως ανάγκη, είναι μία αξιοθαύμαστη 

λειτουργία του σώματος με την οποία ο άνθρωπος πραγματικά ξαναγεννιέται και 

απεγκλωβίζεται από τον κυκεώνα των πληροφοριών με τον οποίο βομβαρδίζεται 

καθημερινά. Ο ύπνος στην ουσία μας βοηθάει να απελευθερωνόμαστε από 
τον ατελείωτο αριθμό πληροφοριών που δεχόμαστε διαρκώς, συντελεί στη 

συγκράτηση μόνο των απαραίτητων πληροφοριών που έχουμε ανάγκη για τη ζωή μας. 

Ωστόσο, παρά την τεράστια ανάγκη που έχει ο άνθρωπος από αυτόν και παρά 

το γεγονός πως είναι απαραίτητος για τη σωματική υγεία και την ψυχολογική 

σταθερότητα, εντούτοις παρατηρείται το γεγονός πως δεν του δίνεται προσοχή από 

τους περισσότερους. Οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται αργά ή εμφανίζουν κάποια 

στιγμή πρόβλημα με τον ερχομό του ύπνου και υποφέρουν από την έλλειψή του (το 

γνωστό πρόβλημα της αϋπνίας).  Η δυσκολία να ανταπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά 

στις απαιτήσεις της ημέρας, όπως η αδυναμία λήψης αποφάσεων και κρίσης , έχει 

διαπιστωθεί πως συνδέεται με την έλλειψη επαρκούς και ποιοτικού ύπνου. Για ποιους 

λόγους οι άνθρωποι αναβάλλουν διαρκώς τον ύπνο τους, ενώ αυτός είναι τόσο 

απαραίτητος;

Οι λόγοι είναι πολλοί και διάφοροι και διαφέρουν σε κάθε άτομο. Οι στρεσογόνες και 

ιδιαίτερα αγχώδεις συνθήκες διαβίωσης οδηγούν πολλούς ανθρώπους 

στο να μεταφέρουν τα προβλήματα της καθημερινότητας  στο 

μαξιλάρι τους, με αποτέλεσμα να υποφέρουν από 

αρνητικές σκέψεις και να αδυνατούν να απολαύσουν 

έναν ήρεμο και ξεκούραστο ύπνο. Όσο οι αρνητικές 

σκέψεις κυριαρχούν στο μυαλό κάποιου, τόσο θα 

καθυστερεί ο ερχομός του ύπνου ή ακόμα 

και αν έρθει δεν θα είναι  ξεκούραστος 

και ικανοποιητικός επαρκώς. Αν 

διάφορες σκέψεις πλανώνται στο 

κεφάλι μας την ώρα που πάμε 

να κοιμηθούμε, είναι καλύτερο 

να σηκωνόμαστε και να μην  

πιέζουμε τον εαυτό μας 

διαρκώς για να κοιμηθεί. 

Είναι καλύτερο να 

αποφασίζουμε να αδειάσει το μυαλό μας εντελώς όταν επιχειρούμε να κοιμηθούμε 

και να μη σκεφτόμαστε προβλήματα, στεναχώριες, λάθη της ημέρας. Η νύχτα πάντοτε 

φέρνει στην επιφάνεια όλες τις πράξεις και τα λάθη που πράττουμε στη διάρκεια 

της ημέρας, για αυτό καλό είναι όσο μπορούμε να τακτοποιούμε εκκρεμότητες και 

προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις -όσο είναι εφικτό βεβαίως- την ημέρα. 

Ένας άλλος λόγος είναι η προσκόλληση των περισσότερων ανθρώπων  στις ηλεκτρονικές  

συσκευές. Η παρακολούθηση των email, η ενασχόληση με το κινητό ή τις διάφορες 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, είναι εξαιρετικά εθιστικές και πολλές φορές παρασύρουν 

τον άνθρωπο, μπορεί να τον αναγκάσουν ακόμα να παραμελήσει και εντελώς τον 

ύπνο του. Αν αναφέρουμε και το γεγονός πως η ηλεκτρονική ακτινοβολία επηρεάζει 

αρνητικά, έχει διαπιστωθεί πως ο ύπνος καθυστερεί να έρθει αν επιχειρήσουμε να 

κοιμηθούμε αμέσως μετά από την υπερβολική έκθεση σε ηλεκτρονικές συσκευές. Για 

αυτό και είναι περισσότερο ωφέλιμο να απέχουμε από όλες αυτές τουλάχιστον μία 

ώρα πριν επέλθει η νυχτερινή κατάκλιση και η προσπάθεια για έλευση 

του ύπνου.

Ο ύπνος είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της υγείας. 
Δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική ανάγκη του ανθρώπου. 

Δε χρειάζεται κάποιος να τον αναβάλλει για κανένα λόγο. 

Δίνοντας προσοχή σε αυτά που πράττουμε στη διάρκεια της 

ημέρας, θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σωστότερα και 

σοφότερα σε όλες τις προκλήσεις που συναντάμε στη διάρκεια 

της ημέρας. Όλα είναι στο χέρι μας και μπορούμε να τα 
κατακτήσουμε!

Το  άρθρο  μας  τ ο  έσ τ ε ι λ ε  η  κα  Μαρία  Σκαμπαρδώνη .  Αν  θέλε τ ε  να  μα ς  σ τ ε ί λ ε τ ε  κ ι  εσε ί ς  έ να  δ ι κό  σας  άρθρο  γ ια  τ ο  επόμενο  τ ε ύχο ς  επ ισκεφ τ ε ί τ ε  τ ο ν  σύνδεσμο :  www. jo in .g r/au thor

http://www.join.gr/author
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Ε ίναι εποχή για κορόνες και στέφανα;
Θα σε έχω κορόνα στο κεφάλι μου υπόσχονται πολλοί 
υποψήφιοι γαμπροί στις μελλοντικές συζύγους τους ορκι-
ζόμενοι αιώνια πίστη, αφοσίωση και αγάπη...οι μέλλου-
σες νύφες ενθουσιάζονται από τα λόγια του καλού τους 
και κάπως έτσι μετά την ιδιαίτερη αυτή στιγμή ξεκινάνε οι 
διαδικασίες διοργάνωσης της τελετής του γάμου.
Αυτά λοιπόν συνέβαιναν παραδοσιακά μέχρι και τις 
αρχές του 2020, στην προ κορονοϊού εποχή. Στην επί 
κορονοϊού εποχή η κορόνα στο κεφάλι αποκτά μια πιο 
κυριολεκτική σημασία... όχι και τόσο ευχάριστη και σί-
γουρα όχι και τόσο πόθητη.
Είναι φυσικό επόμενο η κατάσταση αυτή να επηρεάσει 
και τους γάμους όπως έχει επηρεάσει και όλους τους 
υπόλοιπους τομείς της ζωής μας. 
Η στιγμή αυτή είναι πολύ σημαντική για ένα ζευγά-
ρι καθώς αποτελεί μια συμβολική μέρα όπου μαζί 
με αγαπημένα πρόσωπα γιορτάζουν τα ανιδιοτελή 
αισθήματα του ενός για τον άλλο και την απόφα-
σή τους να χτίσουν μαζί μια κοινή ζωή βασιζόμενη 
στον αλληλοσεβασμό και την κατανόηση.
Συμμετέχοντες σε αυτή τη γιορτή είναι αγαπημένα πρό-
σωπα του οικογενειακού, φιλικού και επαγγελματικού 
περιβάλλοντος. Ένας όμορφος στολισμός, ένα γευστικό 
μενού, άφθονες φωτογραφίες που θα θυμίζουν τα στιγμι-
ότυπα της ιδιαίτερης αυτής περίστασης και φυσικά πολύ 
κέφι, χορός και τραγούδι συμπληρώνουν το πορτρέτο 
που φιλοτεχνείται τη μέρα αυτή. 
Πώς όμως αυτά μπορούν να πάρουν σάρκα και οστά εν 
έτει 2020 που τα μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού 

απαιτούν φυσική απόσταση από τον διπλανό μας, χρήση 
μάσκας, γαντιών και γενικά ό,τι συνιστά η φράση ατο-
μική ευθύνη;
Οι ειδικοί του χώρου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις 
συμβουλές των αρμοδίων, προσφέρουν τις δικές τους 
υπηρεσίες και συμβουλές για μια άρτια και ασφαλή δι-
οργάνωση.
Κατ’ αρχάς θα πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των κα-
λεσμένων. Θα ήταν καλό η δεξίωση ή το πάρτι να πραγ-
ματοποιηθεί σε κάποιον ανοιχτό χώρο. 
Τα τραπέζια θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους την κατάλλη-
λη απόσταση και ο αριθμός των καλεσμένων ανά τραπέζι 
να είναι συγκεκριμένος σύμφωνα με τις τηρούμενες απο-
στάσεις που προτείνουν οι αρμόδιοι. 
Το μενού μπορεί να προσφερθεί σε μπουφέ με σει-
ρά προτεραιότητας που θα τηρηθεί αυστηρά ή μπο-
ρεί ακόμα καλύτερα να σερβιριστεί σε κάθε τραπέζι 
ξεχωριστά. Και το προσωπικό θα πρέπει να είναι 
εξοπλισμένο με μάσκες και γάντια, ίσως λίγο πιο 
καλαίσθητα και δημιουργικά από τα συνηθισμένα.
Επίσης, είναι καλό να προσφερθούν στους καλεσμένους 
αντισηπτικά μπουκαλάκια ή μαντιλάκια για την τακτική 
τους απολύμανση σε μια όμορφη συσκευασία
Όσον αφορά την ώρα του χορού και εκεί θα πρέπει 
να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Οι καλεσμένοι καλό 
θα είναι να χορεύουν κρατώντας πετσέτες που θα τους 
συνδέουν μεταξύ τους. Μπορεί, επίσης, να δημιουργη-
θούν πάνω από μία πίστες χορού για την αποφυγή συ-
νωστισμού. Μια άλλη λύση είναι κάθε φορά να υπάρχει 
συγκεκριμένος αριθμός ατόμων στην πίστα ώστε όλοι να 
χορέψουν αλλά ο καθένας θα έχει τη δική του σειρά.
Υπάρχουν βέβαια και τα ζευγάρια που αποφασίζουν να 
αναβάλλουν τον γάμο τους, σκεφτόμενοι αισιόδοξα πως 
κάτι τέτοιο θα τους δώσει τον χρόνο να οργανώσουν κα-
λύτερα την ξεχωριστή αυτή μέρα και έτσι θα έχουν κοντά 
τους περισσότερα αγαπημένα πρόσωπα. 
Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να δηλώσει ο καθέ-
νας στο ταίρι του την αγάπη του και την αφοσίωσή του 
ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές... ίσως 
η μέρα να χάσει λίγο από τον αυθορμητισμό της όμως η 
ουσία δεν θα αλλάξει και αυτό είναι το πιο σημαντικό!

την εποχή
του κορονοϊού

ΓAMOΣ
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Ίσιδα Fuji

Α γαπάμε τις λεπτομέρειες που μετατρέ-
πουν μια απλή κρεβατοκάμαρα σε μια πο-
λυτελή κατασκευή. Η Ίσιδα Fuji αντιπροσω-
πεύει ακριβώς αυτό. Με αποσπώμενο πανί 
στο κεφαλάρι, η επιβλητική της σχεδίαση 
επεκτάθηκε και στο design του κομοδίνου 
επενδύοντας το χερούλι με ύφασμα.
Μπορείτε να απολαύσετε το αγαπημένο σας 
βιβλίο επιλέγοντας φωτισμό led στο κεφα-
λάρι με δυνατότητα αυξομείωσης της έντα-
σης του φωτός που σας προσφέρεται στον 
προαιρετικό εξοπλισμό.

Ο ύπνος δεν αποτέλεσε ποτέ ξανά μια 
τόσο πολυτελή εμπειρία απόλαυσης!

Στον  προαιρετικό  εξοπλισμό  τα  φωτιστικά 
σώματα τύπου led που χρησιμοποιούνται εί-
ναι της γερμανικής εταιρίας Halemeier, ενώ οι 
μηχανισμοί των επίπλων είναι της γερμανικής 
εταιρίας Hettich για απόλυτη αξιοπιστία!

Details Matter

https://join.gr/bed_luxury/isida-fuji/
https://join.gr/bed_luxury/isida-fuji/
https://join.gr/bed_luxury/isida-fuji/
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Ηλεκτρικά 
Αυτοκίνητα και 
τα οφέλη που 
δημιουργούν
στο περιβάλλον
και στην
υγεία μας

Ό ταν το 2020 έμοιαζε πολύ μακρινό, οι άνθρωποι πίστευαν 
πως μέχρι σήμερα θα ζούμε σκηνές από την ταινία Back to the fu-
ture. Το 2020 ήρθε, η μηχανή του χρόνου δεν έχει εφευρεθεί, τα 
ιπτάμενα αυτοκίνητα έκαναν τις πρώτες τους εμφανίσεις, όμως πριν 
οραματιστούμε πως θα είναι να «πετάμε» για να φτάσουμε στις 
δουλειές μας, ας στραφούμε σε μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη στον 
κόσμο της αυτοκίνησης. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν βρει τη θέση 
τους στο χώρο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας και αποτελούν 
την εικόνα του μέλλοντος. Δε θα μας ταξιδέψουν στο χρόνο, ούτε θα 
λύσουν το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στους δρόμους, 
υπόσχονται, όμως, καθαρότερο περιβάλλον και καλύτερη υγεία.  

Ποια είναι, όμως, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πως λειτουργούν; 
Ηλεκτρικό ονομάζεται το αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί την ηλεκτρική 
ενέργεια που αποθηκεύεται σε επαναφορτιζόμενες συστοιχίες 
συσσωρευτών (μπαταρίες), διαθέτοντας ηλεκτρικούς κινητήρες αντί 
μηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ). Τα αυτοκίνητα με μπαταρίες 
που μπορούν να φορτιστούν χωρίς τη χρήση ΜΕΚ είναι ένα είδος 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, που δεν καταναλώνουν καύσιμα, ενώ 
τα αυτοκίνητα που συνδυάζουν τη χρήση ηλεκτρικών μηχανών με τη 
χρήση των ΜΕΚ ονομάζονται υβριδικά αυτοκίνητα και δεν είναι αμιγώς 
ηλεκτρικά. Μια κατηγορία ηλεκτρικών αυτοκινήτων με κινητήρες που 
τροφοδοτούνται από διαφορετικές πηγές ενέργειας και όχι από μια 
ενσωματωμένη μπαταρία, είναι το ηλιακό αυτοκίνητο που τροφοδοτείται 
με ηλιακούς συλλέκτες, ενώ το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί 

ECO JOIN

γεννήτρια βενζίνης είναι μια μορφή υβριδικού αυτοκινήτου. Συνοψίζοντας, 
αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι εκείνα που τροφοδοτούνται από 
ενσωματωμένο συσσωρευτή (μπαταρία) .

Πως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα «χτίζουν» ένα φιλικότερο προς 
όλους περιβάλλον, βελτιώνοντας την υγεία μας;

Οι ειδικοί επιμένουν πως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι η απάντηση στις δυσάρεστες 
συνέπειες που έχουν προκαλέσει στην ατμόσφαιρα τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. 
 
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα:
Α. Παράγουν μηδενικούς ρύπους, χαρακτηριστικό που παίζει τον 
σπουδαιότερο ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και 
της υγείας μας. 
Είναι γεγονός πως οι ατμοσφαιρικοί ρύποι από οχήματα με βενζίνη και diesel είναι 
«ένοχα» για κρίσεις άσθματος και βρογχίτιδα, ενώ μακροπρόθεσμα μπορούν 
να προκαλέσουν πνευμονολογικά προβλήματα, καρδιακές παθήσεις και πολλές 
ακόμα σοβαρές ασθένειες. 
Β. Αφήνουν μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με τα 
βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.
Αυτό συμβαίνει γιατί τα ηλεκτρικά οχήματα λειτουργούν με μπαταρία, προερχόμενη 
από ανανεώσιμη ενέργεια. Επομένως, σε κάθε μορφή τους (δηλαδή, ακόμα και 
τα υβριδικά), παράγουν πολύ λιγότερα ορυκτά καύσιμα και αέρια θερμοκηπίου, 
που επιβαρύνουν την θερμοκρασία και την ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος.  
Γ. Δεν σπαταλούν ενέργεια κατά τη διάρκεια της «ζωής» τους.
Είναι αλήθεια πως κατά τη διαδικασία κατασκευής τους, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
απαιτούν πολλά υλικά και ενέργεια. Όταν, όμως, βγουν στο δρόμο μπορούν 
να αντισταθμίσουν αυτή τη σπατάλη ενέργειας μέσα σε δεκαοκτώ μήνες ζωής, 
αφήνοντας κατά πολύ πίσω τους τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα και την ενέργεια που 
καταναλώνουν σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα.  
Επιπλέον, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποζημιώνουν όσους τα επιλέξουν, 
βελτιώνοντας αισθητά την εμπειρία της οδήγησης αφού:
• Έχουν σε μεγάλο βαθμό υψηλότερο συντελεστή ενεργειακής απόδοσης σε 

σχέση με τα αυτοκίνητα που λειτουργούν με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ενώ 
ανακτούν ενέργεια, καθιστώντας το κόστος τους πολύ χαμηλό ανά χιλιόμετρο.

• Το κόστος τους για service είναι επίσης εξαιρετικά χαμηλό, καθώς δεν 
προβλέπονται έξοδα για τη συντήρηση του κινητήρα ή για μηχανικές βλάβες.

• Είναι σχεδόν αθόρυβα, κάνοντας πιο ευχάριστες τις οδικές σας διαδρομές και 
συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της ηχορύπανσης στις πόλεις.

• Επιταχύνουν εξαιρετικά, χάρη στην τεράστια ροπή που παράγουν. 
• Διαθέτουν μεγαλύτερους χώρους λόγω της απουσίας μηχανικών μερών.  

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ήρθαν για να μείνουν. Καιρός να κάνουμε κι 
εμείς σοφότερες επιλογές υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.
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Stay safe
Summer 2020
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020
Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι...πήγες διακοπές σε κάποιο ελληνικό νησί, μαγεύτηκες από την απαράμιλλη φυσική του ομορφιά, τις 

δαντελωτές του ακτές και τα γαλαζοπράσινα νερά του. Φυσικά όχι μόνος σου αλλά παρέα με αγαπημένα πρόσωπα χωρίς να χρειαστεί να 
σκέφτεσαι πόσα μέτρα απόσταση έχετε...το βραδάκι περνούσες ανέμελα τον χρόνο σου απολαμβάνοντας κάποιο δροσερό κοκτέιλ...

άφησες όμως και κάποιες μέρες των διακοπών για να επισκεφθείς γονείς, παππούδες και συγγενείς στο χωριό. Αυτό που κάποτε 
σνόμπαρες αλλά σου χάρισε μερικές από τις πιο ξέγνοιαστες και ανέμελες στιγμές των παιδικών σου χρόνων. Το παιχνίδι με τους 

καλοκαιρινούς σου φίλους στην πλατεία του χωριού, τα χτυπημένα γόνατα, τα λερωμένα σορτσάκια, τα παγωτά, τα τραταρίσματα 
από τον γνωστό που είχε το καφενεδάκι στην πλατεία, τα μπάνια στη δροσερή θάλασσα ή ακόμα και τα ταπεράκια που 

κουβαλούσε η μητέρα σου για να προλάβει την πείνα σου... Και οι αναμνήσεις αυτές σε κάνουν να το αποζητάς πιο πολύ 
από ποτέ!

Όταν έφτανε η στιγμή που όλο αυτό το όνειρο τελείωνε σε κυρίευε εκείνη η γλυκιά που μελαγχολία που έπρεπε να 
επιστρέψεις στη ρουτίνα της καθημερινότητας. 

Φέτος το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά... περάσαμε μια καραντίνα και αναθεωρήσαμε πράγματα 
που πριν θεωρούσαμε δεδομένα αλλά ίσως είναι τα πιο ουσιαστικά. Γιατί τι προκαλεί μεγαλύτερη αγαλλίαση 

στην ψυχή ενός ανθρώπου όταν όλα γύρω καταρρέουν πέρα από το ενδιαφέρον για τις ανθρώπινες σχέσεις και 
τα αισθήματα για τον διπλανό μας; Τι συμβαίνει, όμως, όταν έρχεται η στιγμή που για να προστατεύσεις τα 

αγαπημένα σου πρόσωπα πρέπει να αποστασιοποιηθείς από αυτά;
Το ψυχολογικό τίμημα είναι μεγάλο αλλά ξέρεις πως κρατώντας τις αποστάσεις και τηρώντας 

όλα τα μέτρα ασφαλείας τουλάχιστον έχεις φτιάξει ένα προστατευτικό δίχτυ για εσένα και τον 
περίγυρό σου. Και το καλοκαίρι; Το ανέμελο εκείνο καλοκαίρι με τον υπέροχο ήλιο, τις βουτιές στις 

ειδυλλιακές παραλίες, τις γνωριμίες με νέους τόπους, ανθρώπους ήθη και έθιμα;
Το καλοκαίρι αυτό μπορεί να μην είναι τόσο ανέμελο αλλά σίγουρα υπάρχουν τόσα πράγματα που 

η δύσκολη εποχή που διανύουμε δεν μπορεί να μας τα στερήσει...
Τα ζεστά χάδια του ήλιου, οι προσεκτικές επισκέψεις στην παραλία, τα γευστικά 

παγωτά, ο ήχος από τα τζιτζίκια, τα εποχιακά φαγητά και φρούτα που μπορούμε να 
γευτούμε, οι περίπατοι που εντάξαμε στην καθημερινότητά μας, τα καταπράσινα 

πάρκα που ανακαλύψαμε πως υπάρχουν μόλις λίγα μέτρα από τα σπίτια μας...  
Ας πάρουμε τα πράγματα όπως έχουν και ας ανακαλύψουμε μέρα με τη μέρα 

τι ομορφιά μας κρύβει η νέα ανατολή του ήλιου. 
Μπορεί τα πράγματα να αλλάζουν αλλά αυτό δεν είναι απαραιτήτως κακό... 

Ας μην ξεχνάμε πως το καλοκαίρι το κουβαλάμε μέσα μας, αρκεί ένα 
ηλιόλουστο χαμόγελο, μια ανέμελη διάθεση, μια δροσερή βουτιά στον 

πυθμένα της ζωηρής μας φαντασίας...
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Elon Musk

H αποτυχία είναι μια επιλογή. Αν τα πράγματα 
δεν αποτυγχάνουν, δεν είναι αρκετά καινοτόμα!
Η φράση αυτή ανήκει στον Elon Musk και 
συμπυκνώνει τη φιλοσοφία ζωής του.
Γεννημένος στις 28 Ιούνη του 1971 από 
Νοτιοαφρικανό μηχανικό πατέρα και Καναδή 
μοντέλο μητέρα, ο Elon Musk πέρασε τα πρώτα 
χρόνια της ζωής του στην Πρετόρια της Νότιας 
Αφρικής. Το 1980 οι γονείς του χώρισαν και 
ο ίδιος με τον αδερφό του έμειναν με τον 
πατέρα τους. Σε ηλικία 12 ετών πούλησε ένα 
ηλεκτρονικό παιχνίδι σε ένα περιοδικό για 
περίπου 500 δολάρια. Παρόλα αυτά η παιδική 
του ζωή δεν ήταν εύκολη καθώς ο ίδιος αποτέλεσε 
θύμα bullying στο σχολείο.
Όταν τελείωσε το λύκειο μετακόμισε στον Καναδά, 
όπου γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Οντάριο ενώ 
το 1992 φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια 
αποκτώντας πτυχίο στα οικονομικά και τη φυσική το 
1995. 
Ο Μusk και ο αδερφός του το 1995,  χρησιμο-
ποιώντας το κεφάλαιο που τους είχε δώσει o πατέρας 
τους, ιδρύουν τη Zip2, μια εταιρεία που παρείχε 
χάρτες και διευθύνσεις εταιρειών απευθυνόμενοι 
κυρίως σε online εφημερίδες.
Η Zip2 εξαγοράζεται το 1999 από την Compaq 
έναντι 307.000.000 δολαρίων και συνεχίζει με 
το επόμενο πλάνο του την X.com, μια διαδικτυακή 
εταιρεία που παρείχε οικονομικές υπηρεσίες και 
μετέπειτα εξελίχθηκε στη γνωστή PayPal. To 2002 
to eBay αγόρασε την PayPal έναντι 1.500.000.000 
δολαρίων, από τα οποία ο Musk αποκόμισε το 11%.
Ο Elon συνέχισε ακούραστος τη σκληρή δουλειά 
και τα χρήματα που κέρδισε από την PayPal τα 
επένδυσε στη SpaceX και την Tesla. Για τη SpaceX 
επισκέφθηκε τη Ρωσία προκειμένου να αγοράσει 
παλιούς διαστημικούς πυραύλους αλλά το κόστος 

ήταν υψηλό. Έτσι, ιδρύθηκε η SpaceX με τη λογική 
ότι θα κατασκευάζει τους πυραύλους με πολύ 
χαμηλότερο κόστος. Επόμενη επένδυσή του η 
Tesla Motors, η οποία το 2008 κυκλοφόρησε 
το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το Tesla 
Roadster.
To 2006 έδωσε την ιδέα για τη δημιουργία της Solar 
City, μια εταιρεία που ιδρύθηκε από τα ξαδέρφια 
του με αντικείμενο τις υπηρεσίες παραγωγής ηλιακής 
ενέργειας. Σήμερα αποτελεί κομμάτι της Tesla.
To 2008 το χαρακτηρίζει ως τη χειρότερη χρονιά 
της ζωής του καθώς παραλίγο να χάσει την Tesla 
και τη SpaceX.
H λύση δόθηκε λίγο πριν την εκπνοή του 2008 καθώς 
σύναψε για την SpaceX συμβόλαιο 1.500.000.000 
δολαρίων με τη NASA για την προμήθεια υλικών 
στο διάστημα με δικούς του πυραύλους ενώ στην 
Tesla επένδυσε 50.000.000 δολάρια η DAIMLER.
Στην προσωπική του ζωή ήταν παντρεμένος από 
το 2000 έως το 2008 με την Καναδή συγγραφέα 
Τζαστίν Γουίλσον και μαζί απέκτησαν έξι παιδιά.
Το 2010 παντρεύτηκε την Ταλούλα Ρίλεϊ με την οποία 
παρέμεινε έως και το 2016 ενώ στο μεσοδιάστημα 
πήραν διαζύγιο και ξαναπαντρεύτηκαν. Σήμερα 
βρίσκεται σε σχέση με τη μουσικό Grimes. 
Έχει ιδρύσει το Elon Musk Foundation μαζί 
με τον αδερφό του και οι δραστηριότητές τους 
επικεντρώνονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
στην εξερεύνηση του διαστήματος, σε παιδιατρική 
έρευνα και την εξέλιξη της ασφαλούς τεχνητής 
νοημοσύνης. 
Δε μένει παρά να δούμε τι άλλες καινοτομίες θα 
εμπνευστεί ο ιδεολόγος αυτός επιχειρηματίας και 
δεν αμφιβάλλουμε πως θα κάνει τα αδύνατα δυνατά 
για να δει τα οράματά του να παίρνουν σάρκα και 
οστά αν κρίνουμε από τη μέχρι τώρα πορεία του.

Η βιογραφία ενός alternative επιχειρηματία
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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 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

https://join.gr/pricelist-2020/
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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

https://join.gr/authorized-stores/
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