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   Το Women On Top πραγματοποίησε το Inclusivity Lounge online, ένα διαδικτυακό 
hub για την Έμφυλη Εκπροσώπηση στην Τεχνολογία και το Μέλλον της 
Εργασίας, με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ και υπό την αιγίδα της Γ.Γ. 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

   Η Patou Nuytemans αναλαμβάνει καθήκοντα chief executive officer στην Ogilvy 
EMEA. 

   H Lidl Ελλάς και η HOPEgenesis ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενδυνάμωση 
των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον και προχωρούν στην εκπόνηση έρευνας, 
κατ’ ανάθεση στον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Π. Ξένο, 
με θέμα: "Τεκνοποιία και Μητρότητα στην Ελλάδα σήμερα: Στάσεις, αντιλήψεις, 
ανάγκες". Θα ακολουθήσει πανελλήνια καμπάνια ενημέρωσης, με θέμα: "Γυναίκα - 
Καριέρα - Οικογένεια". 

   «Η ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού είναι... must!». Αυτό είναι το μήνυμα της 
καμπάνιας που δημιούργησε η BaaS | Digital για τη Φαρμασέρβ-Λίλλυ, με αφορμή 
το μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τη νόσο. Η καμπάνια προβάλλεται στο 
Facebook και μέσω της πλατφόρμας DV360 (programmatic) από την Google. 

   Καθήκοντα Chief Financial & Administration Officer στην Euler Hermes Greece 
ανέλαβε η Ζέτα Γκέκα. 

   Το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer υποδέχτηκε τις πρώτες τέσσερις νέες 
απόφοιτες του ΑΠΘ, που θα ενταχθούν στο Rotational Graduate Program.

   Η Κατερίνα Σάρδη, πρώην επικεφαλής του τομέα ενέργειας της Grant Thornton 
Greece, αναλαμβάνει CEO & Country Manager της Energean στην Ελλάδα.
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Hot Topics

Δεν υπάρχει πιο αντιφατικό 
περιεχόμενο από αυτό που 
αναδύεται στην πρώτη σελίδα της 
Google με την πληκτρολόγηση 
keywords. Ένα απλό googlάρισμα 
αρκεί για να αντιληφθεί κανείς ότι 
η ψηφιακή, άρα και κοινωνική, 
«σφαίρα διαλόγου» κρατάει ίσες 
αποστάσεις από την Ισότητα των 
Γυναικών στο business. Έρευνες, 
μελέτες, δεδομένα, συμπεράσματα, 
εκτιμήσεις, δηλώσεις, μαρτυρίες, 
όλα προδίδουν μια σύγχυση της 
ερευνητικής και πολιτειακής 
κοινότητας αναφορικά με 
το αν όντως οι Γυναίκες 
προσεγγίζουν, κατακτούν ή και …
αλώνουν παραδοσιακά ανδρικά 
επαγγελματικά ή και κοινωνικά 
«οφίτσια» ή αν τελικά τα κοιτάζουν 
με τα κιάλια στη χώρα της δικής τους 
ουτοπίας. 
Διαφορετικότητα, ισότητα, 
μισθολογική δικαιοσύνη, integration, 
inclusion: Νέες και παλιές λέξεις, 
έχουν μπει στη jargon των 
επιχειρήσεων κυρίως στα τμήματα 
HR και CSR. Οι περισσότερες 
επιχειρήσεις, κυρίως οι πολυεθνικές, 
αποτυπώνουν στις εκθέσεις 
βιωσιμότητας μια πιο φωτεινή 
διάσταση του προβλήματος ενώ οι 
πιο παραδοσιακοί κλάδοι απέχουν 
μίλια μακριά από το ζητούμενο της 
ίσης μεταχείρισης των Γυναικών 
και οι όποιες εξαγγελίες τους 
φαντάζουν μάλλον με ευχολόγια 
παρά για οργανωμένες στρατηγικές. 
Σημασία έχει να ανοίξει ο διάλογος, 
συνηθίζουν να επισημαίνουν 
διευθυντές HR μεγάλων και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων η 
πλειονότητα των οποίων, με τον ρόλο 
του διαφημιζόμενου, ανακαλύπτουν 
ότι η διαφορετικότητα στη 
διαφήμιση φέρνει και εμπορικά 
αποτελέσματα. Πράγματι! Οι 
διαφημίσεις που παρουσιάζουν 
υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες 
ανθρώπων και απεικονίζουν 
τη διαφορετικότητα, αποδίδουν 
καλύτερα από τις υπόλοιπες 
όσον αφορά το γενικό κοινό. 
Αυτό προκύπτει από έρευνα στη 
Μ.Βρετανία με τίτλο «Feeling Seen», 
που καταλήγει μεταξύ άλλων στο ότι 
«διαφορετικές ομάδες ανθρώπων 
ανταποκρίνονται στα ίδια πράγματα 
με τον ίδιο τρόπο - μόνο η ένταση της 
αντίδρασής τους αλλάζει».

W O M E N  I N  H O T  T O P I C S

ΙΣΟΤΗΤΑ!!!! Πάλι η διαφήμιση 

βγάζει το φίδι από την τρύπα; 
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100% Pure Cashmere
Ένας συνδυασμός απαλότητας και κομψότητας για τις κρύες μέρες 

που έρχονται, σε νέες αποχρώσεις για sophisticated outfits.

https://www.falconeri.com/gr/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B1/


Δύο νέα σημαντικά έργα της Κομισιόν ανέλαβε 
σε τοπικό επίπεδο η H+K Strategies. Πρόκειται 
για την καμπάνια Europe in my Region, η 
οποία αναδεικνύει την αριστεία σε τοπικά έργα 
που έχουν υλοποιηθεί με την υποστήριξη της 
Ε.Ε. και την καμπάνια NextGenerationEU, 
για την επικοινωνία του σχεδίου της Ε.Ε. για 
να βγούμε ισχυρότεροι από την πανδημία. 
Η Ε.Ε. θα προσφέρει υπηρεσίες Event 
Management, Media Relations, Storytelling 
και Influencer Marketing, καθώς επίσης και 
διαχείριση επικοινωνίας σε social media. 
Όπως επισημαίνει η κ. Ελένη Κωνσταντινίδη, 
CEO της H+K Strategies, «αναλαμβάνουμε 
με ενθουσιασμό δύο έργα που μας εμπνέουν 
ως εταιρεία, γιατί αναδεικνύουν την κοινή 
ευρωπαϊκή μας ταυτότητα, καθώς επίσης 
και το πώς, ενωμένοι, μπορούμε να 
ανακάμψουμε μέσα από τις προκλήσεις. 
Στόχος μας να εμπνεύσουμε και την 
Κοινωνία μέσα από τις καμπάνιες που θα 
υλοποιήσουμε.»

Μια νέα πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας, το ReGeneration FEMpowerment 
Initiative, παρουσιάζει το ReGeneration με την υποστήριξη της 
ΑΒ Βασιλόπουλος και της Πρεσβείας των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα 
θα αποτελείται από δύο πυλώνες: α. To The Academy, το οποίο 
απευθύνεται σε νέες έως 35 χρονών, περιλαμβάνει σειρά 
μαθημάτων σε soft skills, σε συνεργασία με το LinkedIn Learning, 
καθώς και workshops και mentoring σε επιμέλεια τoυ Women 
on Top και β. το Masterclass Series.

Τα καταστήματα ΙQOS πιστοποιήθηκαν ως «Covid-Shield» 
από τον ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TÜV 
Austria. H επικεφαλής Δικτύου Καταστημάτων ΙQOS, Βάγια 
Σιμόγλου, αναφέρει: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την 
πιστοποίηση που έλαβαν τα καταστήματα IQOS, για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά, καθώς επιβεβαιώνεται η ασφάλεια 
που εισπράττουν οι καταναλωτές από την πρώτη στιγμή που 
εισέρχονται στα καταστήματα. Πιο περήφανοι από όλα, όμως, 
είμαστε για τη γρήγορη προσαρμογή των υπηρεσιών μας 
στα καταστήματα IQOS, καταφέρνοντας να παρέχουμε εν 
μέσω πανδημίας ασύγκριτη εμπειρία εξυπηρέτησης μέσα σε 
συνθήκες απόλυτης και πιστοποιημένης ασφάλειας για όλους.»

Ελένη Κωνσταντινίδη, CEO της H+K Strategies: 
«Aναλαμβάνουμε με ενθουσιασμό δύο έργα της Ε.Ε.»

W O M E N  I N  T H E  W O R K P L A C E

Το ReGeneration 
προωθεί τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα

Βάγια Σιμόγλου, 
επικεφαλής Δικτύου 
Καταστημάτων ΊQOS: 
πιστοποίηση “Covid-Shield” 
για την Παπαστράτος
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Συνεργασία της με την Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, 
παραολυμπιονίκη στην κολύμβηση, πραγματοποίησε η 
Lenovo. Τα νέα της συνεργασίας ανακοινώθηκαν καθώς η 
Αλεξάνδρα ήταν στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της για 
τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Παραολυμπιονίκης 
αλλά και πανευρωπαϊκή και πανελλήνια πρωταθλήτρια στην 
κατηγορία S3 και S4, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου ξεκίνησε 
στα μέσα Αυγούστου για το Τόκιο μαζί με την επίσημη αποστολή 
παραολυμπιακών αθλητών της Ελλάδας. Με κεντρικό σύνθημα 
το #Ν1Life Champ, η Lenovo υλοποίησε μια καμπάνια 
υποστήριξης της Αλεξάνδρας, ενώ την έχει προμηθεύσει με 
συσκευές που καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις τεχνολογικές 
ανάγκες της.

Στη συνέχιση 
της χορήγησης 
υποτροφίας για 
σπουδές στο ΙΕΚ 
της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής 
προχωρά η 
Μπάρμπα Στάθης. 
Η υποτροφία 
χορηγείται σε 
παιδιά των 
συνεργαζόμενων 
συμβολαιακών 
παραγωγών της. 
Το πρόγραμμα 
εντάσσεται στο 
πλαίσιο των 
δράσεων για τη 

στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την ενθάρρυνση της 
νεανικής επιχειρηματικότητας. 
«Πρόθεσή μας είναι να είμαστε με κάθε ευκαιρία στο πλάι νέων 
ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με την πρωτογενή 
παραγωγή», δηλώνει η Αγάπη Παπαδοπούλου, Deputy CEO της 
Μπάρμπα Στάθης.

Η Lenovo στηρίζει την 
Αλεξάνδρα Σταματοπούλου 

Αγάπη Παπαδοπούλου, 
Deputy CEO της Μπάρμπα 
Στάθης: «Στηρίζουμε 
τους ανθρώπους της 
πρωτογενούς παραγωγής»

Η Acrossmedia241 έχει δρομολογήσει την είσοδο του 
Verizon Media SSP/Exchange στην ελληνική αγορά. 
Πρόκειται για μια σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα, 
μέσω της οποίας οι publishers μπορούν να διαχειρίζονται 
και να εκμεταλλεύονται εμπορικά το ad inventory των 
digital assets που διαθέτουν. H Ειρήνη Σαχά, Founder 
και CEO της Acrossmedia241 αναφέρει ότι «με portfolio 
50+ μέσων και συνεργαζόμενων brands (Yahoo, AOL, 
Microsoft, Apple, Samsung, κ.ά.) και ένα σύνολο από 
ιδιόκτητες ψηφιακές πλατφόρμες, η Verizon Media 
αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ψηφιακό εκδότη 
με περίπου 1 δις μοναδικούς επισκέπτες/μήνα, τον 
μεγαλύτερο 1st party data owner και τον 2ο μεγαλύτερο 
οργανισμό σε επισκεψιμότητα (σύμφωνα με την 
Comscore), μπροστά από το Facebook και πίσω μόνο 
από τη Google». Η Verizon Media ενισχύει καθημερινά 
τόσο το δίκτυό της με σύγχρονα κανάλια (DOOH, CTV, κ.ά.), 
πρωτογενές περιεχόμενο και αποκλειστικές συνεργασίες, 
όσο και τις βραβευμένες διαφημιστικές πλατφόρμες της με 
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας (machine learning, VR, 
AI, κ.ά.). 

Ειρήνη Σαχά, Acrossmedia241: η πλατφόρμα Verizon 
Media SSP έρχεται στην Ελλάδα

W O M E N  I N  T H E  W O R K P L A C E
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Η WIND ΕΛΛΆΣ ΓΙΆ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ  
ΤΩΝ ΓΥΝΆΙΚΩΝ ΚΆΙ ΤΗΝ ΙΣΌΤΗΤΆ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

W O M E N  I N  T H E  W O R K P L A C E

ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ …ΜΕΣΆ ΚΆΙ ΕΞΩ
Προκειμένου να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των γυναικών, το  
“W for Women” δημιουργεί δράσεις που αφορούν τόσο στο 
εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, όσο και στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον.
Δράσεις για το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας και τις 
γυναίκες εργαζόμενες της WIND

Οι δράσεις έχουν σχεδιαστεί πάνω σε τρεις άξονες:
1.  Ενδυνάμωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
  •  Προγράμματα ενίσχυσης ηγετικών ικανοτήτων
  •  “WomeNspire”: πραγματοποίηση ομιλιών που ενθαρρύνουν 

και εμπνέουν
  •  Reverse mentoring από νέες εργαζόμενες Γυναίκες

2.  Ενεργή στήριξη της μητρότητας και προστασία της 
οικογένειας

  •  Επιπλέον 5 ημέρες άδειας σε μέλλουσες μητέρες
  •  Επέκταση του μειωμένου ωραρίου εργασίας για τις νέες 

μητέρες κατά τρεις μήνες
  •  Πλήρης ευελιξία τηλεργασίας στους νέους γονείς για τις 

σημαντικές στιγμές των παιδιών τους (μέχρι την ηλικία των 6 
ετών)

3.  Ευεξία και ευημερία (well-being) στο εργασιακό περιβάλλον
  •  24/7 Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης & ευεξίας
  •  Πρόσθετες υπηρεσίες υγείας, μέσω του ομαδικού 

προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Δράσεις για το κοινωνικό περιβάλλον 
Η WIND θα υλοποιήσει το πρόγραμμα “Women in Tech”, με 
στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες για τη νέα γενιά σε επαγγέλματα 
του τομέα STEM. Μεταξύ των δράσεων, η πλήρως αμειβόμενη 
6μηνη πρακτική εργασία για νέες φοιτήτριες/απόφοιτες 
πολυτεχνικών σχολών και σχολών Τεχνολογίας, ο σχεδιασμός 
εξειδικευμένου κύκλου εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες κ.ά.

Μια νέα και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία 
υιοθέτησε η WIND Ελλάς στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη 
Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση, που στηρίζεται σε ένα 
περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής για όλους.
Η πρωτοβουλία “W for Women” έρχεται να ενισχύσει ακόμη 
περισσότερο την κουλτούρα των ίσων ευκαιριών χωρίς 
διακρίσεις και στερεότυπα με στόχο την ουσιαστική και έμπρακτη 
ενδυνάμωση των Γυναικών τόσο στο εργασιακό τους περιβάλλον 
όσο και στην Κοινωνία.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η σειρά δράσεων “W for Women” 
είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Wind 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 25 Στόχους για το 2025. 
Ξεπερνώντας κατά 4% τον στόχο του 20% που είχε τεθεί για το 
2020, η WIND Ελλάς δεσμεύεται να καλύψει το 35% των θέσεων 
ευθύνης από Γυναίκες μέχρι το 2025, καθώς και να αυξήσει το 
συνολικό ποσοστό των Γυναικών στον οργανισμό που αυτή τη 
στιγμή ανέρχεται στο 43%. 
Ο Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της WIND, δήλωσε για τη νέα πρωτοβουλία: «Στόχος μας είναι 
να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση των Γυναικών και στην 
αναγνώριση της αξίας που παράγουν και να συνεισφέρουμε 
στον κοινωνικό διάλογο για την ισότιμη πρόσβασή τους σε 
κάθε έκφανση της καθημερινότητας. Η πρωτοβουλία για την 
ενδυνάμωση των Γυναικών συμβαδίζει απόλυτα με τις αξίες μας, 
την εταιρική κουλτούρα και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
που έχουμε θέσει.»
Από την πλευρά του ο Γεράσιμος Καρμίρης, Human Resources 
Executive Director της WIND, ανέφερε: «Η ενδυνάμωση και 
ενίσχυση των γυναικών στο εργασιακό τους περιβάλλον 
αποτελεί συνεχή διαδικασία και προτεραιότητα για την WIND 
Ελλάς. Η ολιστική προσέγγιση στο σχεδιασμό των δράσεων, 
τόσο στο εσωτερικό μας περιβάλλον όσο και στην Κοινωνία 
ευρύτερα, συμβαδίζει απόλυτα με την πολιτική της εταιρείας 
για τη Διαφορετικότητα & Ενσωμάτωση και αποτελεί απόρροια 
της δέσμευσής μας για την προώθηση των ίσων ευκαιριών για 
όλους.» 

6 

https://www.wind.gr/wind/docs/25-stoxoi.pdf


7 



W O M E N  I N  A C T I O N

Η BARKING WELL MEDIA ΚΆΛΩΣΌΡΙΖΕΙ 
ΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΆΚΌΠΌΥΛΌΥ 
Η Barking Well Media καλωσορίζει 
τη Φωτεινή Ηλιακοπούλου στον ρόλο 
της Group Commercial Director. Η 
Φωτεινή Ηλιακοπούλου είναι ένα 
έμπειρο στέλεχος της επιχειρηματικής 
αγοράς, με επαγγελματική πορεία ετών, 
έχοντας διατελέσει Γενική Διευθύντρια 
σε πολυεθνικά media agencies, εταιρείες 
και ομίλους, διαχειριζόμενη μεγάλους 
διαφημιζόμενους. Όπως επισημαίνει η 
Barking Well Media, η πολύπλευρη γνώση 
της, η έμφασή της στο αποτέλεσμα και η 
στρατηγική της οπτική και κατεύθυνση, θα 
αποτελέσουν αποφασιστικό παράγοντα 
στην περαιτέρω εξέλιξη της εταιρείας. H 
εταιρεία επισημαίνει ότι «η Barking Well 
Media βρίσκεται σε τροχιά συνεχούς 
ανάπτυξης, προχωρώντας σε σημαντικές 
επιχειρηματικές κινήσεις και επενδύσεις, 
καθώς και διεύρυνση της διοικητικής 
της δομής με τα πλέον καταξιωμένα 
αναγνωρισμένα στελέχη της βιομηχανίας. 
Στόχος της σταδιακής διείσδυσής της 
σε όλους τους τομείς των ΜΜΕ είναι να 
δημιουργεί, να διανέμει και να προσφέρει 
στο κοινό προγράμματα και περιεχόμενο 
υψηλής ποιότητας και αισθητικής.»

ΝΕΌ ΤΜΗΜΆ ΓΙΆ ΤΗΝ ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΆ 
ΤΌΥ SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Η αία relate δημιούργησε νέο τμήμα 
που εξειδικεύεται στη στρατηγική και την 
επικοινωνία sustainable development, 
ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες 
ανάγκες των εταιρειών για οργανωμένα 
προγράμματα ανάπτυξης και ανάδειξης του 
συνολικού εταιρικού τους αποτυπώματος, 
με σύγχρονα πρότυπα και σύμφωνα με 
τα κριτήρια ESG. Επικεφαλής του νέου 
Τμήματος της αία relate αναλαμβάνει η 
Σοφία Τσιτσώνη. Η Αλεξία Μπακογιάννη, 
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος 
της αία relate, δήλωσε: «Με δεδομένο 
ότι η βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα είναι 
προτεραιότητα, τόσο για τις επιχειρήσεις, 
όσο και για τη χώρα, το νέο μας τμήμα 
έρχεται για να υποστηρίξει αυτή την κοινή 
πορεία προς το μέλλον. Δημιουργήσαμε 
το ESG & Sustainability Transformation 
Toolkit με την Grant Thornton, για να 
συνδυάσουμε εμπειρία και εξειδίκευση 
από διαφορετικές αφετηρίες, αλλά με 
ίδιο προορισμό, παρέχοντας για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα ένα πακέτο με πλήρεις 
υπηρεσίες Sustainability Strategy and 
Communication.»

ΣΤΌΧΌΣ Η ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΤΆΙΡΙΚΗΣ ΦΗΜΗΣ ΤΗΣ KAIZEN 
GAMING
Η Βένια Ζαφόλια ανέλαβε καθήκοντα 
Head of Corporate Communications 
στην Kaizen Gaming. Προέρχεται 
από την Tetra Pak στην οποία είχε 
διατελέσει Communications Manager 
για την Ανατολική και Νότια Ευρώπη ενώ 
νωρίτερα κατείχε τη θέση της Sustainability 
& Environment Communications 
Manager για το Tetra Pak Group. Στην 
εικοσαετή και πλέον επαγγελματική της 
διαδρομή έχει συνεργαστεί με μεγάλες 
ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον βιομηχανικό, τον 
τεχνολογικό και συμβουλευτικό κλάδο. 
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της 
Πενσυλβάνια όπου και πραγματοποίησε 
τις προπτυχιακές σπουδές της στον τομέα 
των Οικονομικών και των Διεθνών 
Σχέσεων, συνεχίζοντας αμέσως μετά 
τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών της 
στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και 
αργότερα στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ 
από όπου απέκτησε MSc. στον τομέα 
της Επικοινωνίας και της Διοίκησης, 
αντίστοιχα.

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Η 
Η Λ Ι Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 

B A R K I N G  W E L L  M E D I A 

Α Λ Ε Ξ Ι Α 
Μ Π Α Κ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η ,  

Πρόεδρος και Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της αία relate: 

Focus στο ESG

Β Ε Ν Ι Α  Ζ Α Φ Ο Λ Ι Α ,  
Head of Corporate 
Communications  

στην Kaizen Gaming 

Το Women Do Business απαντά στο 
πρόβλημα της επιχειρηματικής ανισότητας 
και των στερεοτύπων γύρω από τη 
γυναίκα και το επιχειρείν. Το Women Do 
Business είναι μια ΜΚΟ που προάγει 
την γυναικεία επιχειρηματικότητα και 
την κατάργηση στερεοτύπων μέσα από 
ποικίλες δράσεις, αρχικά στην Περιφέρεια 
της Κρήτης.
«Ξεκινήσαμε τo 2019, στο Ηράκλειο, 
διοργανώνοντας φόρουμ με στόχο την 
προαγωγή γυναικείας επιχειρηματικότητας 
και εξελιχθήκαμε στο 1ο business 
incubator στην Κρήτη» αναφέρει η Έρη 

Παυλάκη (Πωλήσεις Μάρκετινγκ Msc 
Διεθνές Δίκαιο & Διπλωματικές Σπουδές, 
Ιδρύτρια εθελοντικού σωματείου “Είμαι 
Ακόμα Παιδί”) και προσθέτει ότι στόχος 
είναι «να συμβάλουμε στην προαγωγή 
της ισότητας των φύλων και στην αλλαγή 
της κουλτούρας γύρω από τις γυναίκες 
που δραστηριοποιούνται στο επιχειρείν». 
Πυλώνες Δράσεων είναι σύμφωνα με 
την κ. Νατάσα Γρηγοράκη (Ιδιοκτήτρια 
και υπεύθυνη πωλήσεων στο κατάστημα 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ) οι Εκδηλώσεις Έμπνευσης/ 
Παρακίνησης, οι εκπαιδεύσεις και η 
Δικτύωση.

ΝΑΤΑΣΑ 
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ

ΕΡΗ 
ΠΑΥΛΑΚΗ

Ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη πωλήσεων στο κατάστημα 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Πωλήσεις Μάρκετινγκ Msc Διεθνές Δίκαιο & 
Διπλωματικές Σπουδές, Ιδρύτρια εθελοντικού 
σωματείου “Είμαι Ακόμα Παιδί”

ΔΥΌ ΓΥΝΆΙΚΕΣ ΙΔΡΥΌΥΝ ΤΌ WOMEN DO BUSINESS

CO-FOUNDERS
Δύο γυναίκες ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να αναδείξουμε την πιο δυναμική πλευρά  

των γυναικών στο επιχειρείν, μέσα από την έμπνευση και την υποστήριξη.
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W O M E N  I N  A C T I O N

ΝΕΆ COUNTRY MANAGER ΓΙΆ ΤΗΝ 
H&M ΕΛΛΆΔΆΣ
Η Minna Carlberg αναλαμβάνει τη θέση 
της Country Manager για την Αγορά 
Πωλήσεων της Ελλάδας στην H&M. 
Διαθέτει εμπειρία στον χώρο του 
λιανικού εμπορίου και είναι υπεύθυνη 
για τη διαχείριση και των 7 χωρών του 
Sales Market Greece, με έδρα την Αθήνα. 
«Η κύρια προτεραιότητά μου θα είναι 
να συνεχίσω να οδηγώ τη στρατηγική 
της εταιρείας με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ανάπτυξη της αγοραστικής εμπειρίας των 
πελατών μας, καθώς και να διασφαλίσω 
ότι η H&M συνεχίζει να βρίσκεται στις 
καρδιές των ανθρώπων.»

ΆΝΤΆΓΩΝΙΣΤΙΚΌ ΠΛΕΌΝΕΚΤΗΜΆ 
ΓΙΆ ΤΗ ROCKET
Η Rocket, η οποία δημιουργήθηκε το 
2018 στην Ουκρανία μπήκε πριν από 
δυο μήνες στην ελληνική αγορά. Ήδη 
υπόσχεται χαμηλότερη προμήθεια σε 
σχέση με τους βασικούς της ανταγωνιστές 
«θέλοντας να διασφαλίσει ότι τα 
συνεργαζόμενα εστιατόρια θα κερδίζουν 
περισσότερα με την Rocket σε σύγκριση 
με τον ανταγωνισμό», όπως επισημαίνει 
η Clementine Joly, Head of Marketing 
για την Ευρώπη προσθέτοντας: «Αυτό 
μπορεί να σημαίνει ότι η προμήθεια 
θα προσαρμόζεται. Προσφέρουμε 
χαμηλότερα standard ποσοστά και 
μπορούμε να τα προσαρμόσουμε με 
οποιοδήποτε χαμηλότερο ποσοστό που 
ενδέχεται να δίνουν οι ανταγωνιστές μας 
σε σχέση με τα δικά μας.»

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΆ ΚΆΙ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΆ
Η Χήτος ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο του 
αναπτυξιακού της πλάνου και της 
διεύρυνσης του προϊοντικού της 
χαρτοφυλακίου, προχώρησε σε 
αναδιάρθρωση του τμήματος PR & 
Marketing. Η νέα δομή περιλαμβάνει δύο 
διευθύνσεις, τη Διεύθυνση Επικοινωνίας 
και Εταιρικής Υπευθυνότητας και τη 
Διεύθυνση Marketing. Τη θέση της 
διευθύντριας Επικοινωνίας και Εταιρικής 
Υπευθυνότητας αναλαμβάνει η Χριστίνα 
Δούμα, με σκοπό το σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη της εταιρικής ταυτότητας, 
υπευθυνότητας και προβολής των 
δράσεων της Χήτος ΑΒΕΕ στο εξωτερικό 
και εσωτερικό περιβάλλον. 

M I N N A  C A R L B E R G  
C o u n t r y  M a n a g e r ,  H & M 

C L E M E N T I N E  J O LY , 
H e a d  o f  M a r k e t i n g , 

R o c k e t  Ε υ ρ ώ π η ς

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α  Δ Ο Υ Μ Α  
δ ι ε υ θ ύ ν τ ρ ι α 

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς  κ α ι 
Ε τ α ι ρ ι κ ή ς  Υπ ε υ θ υ ν ό τ η τ α ς 

τ η ς  Χ ή τ ο

Νέο ισχυρό πόλο στην εγχώρια αγορά 
τηλεπικοινωνιών δημιουργεί η εξαγορά της Wind 
Hellas από τη United Group, μητρική της Nova. 
Το deal, που βάσει του χρονοδιαγράμματος, 
θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2022 κατόπιν 
των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές, αναμένεται να μεταβάλει 
τις υφιστάμενες ισορροπίες και συσχετισμούς, 
ειδικά σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας, αλλά και της συνδρομητικής 
τηλεόρασης. H συμφωνία, η οποία αποτελεί μια 
από τις μεγαλύτερες του κλάδου στη χώρα μας, 
προβλέπει την απόκτηση του 100% της Wind 
από τη United Group. Η εξαγορά της Wind θα 
επιτρέψει στην United Group, να συνδυάσει τη 
Wind με τη Nova, δημιουργώντας τον δεύτερο 
μεγαλύτερο όμιλο στην Ελλάδα, τόσο στις 
υπηρεσίες τηλεφωνίας όσο και στις υπηρεσίες 
τηλεόρασης. Εξάλλου, όπως είχε αναφέρει η 
CEO της United Group, Viktoriya Boklag, στους 
στρατηγικούς στόχους εντάσσονται τομείς όπως 
είναι η pay tv αλλά και οι ευζωνικές υπηρεσίες, 
ενώ από το κάδρο δεν λείπει η παρουσία της 
εταιρείας στην κινητή τηλεφωνία. Οι επενδύσεις 
της United Group στην ελληνική αγορά, όπως 
έχει ανακοινωθεί, θα φτάσουν σε αξία τη φετινή 
χρονιά στα 200 εκατ. ευρώ. 

VIKTORIYA 
BOKLAG
CEO της United Group

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 200 ΕΚΆΤ. ΕΥΡΩ
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COO ΤΗΣ COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Κάτια Φύτρου

η αλλαγή της στρατηγικής μας στη δομή αποδίδει καρπούς και γι’ 
αυτό το λόγο έχουμε ήδη αποφασίσει να ενισχύσουμε την παρουσία 
γυναικών σε περισσότερες θέσεις ευθύνης.

Πως αντιμετωπίζει η εταιρεία σας τις Γυναίκες εργαζόμενες 
σε σχέση με το inclusion;
Για όλες τις θέσεις εργασίας στην Cosmos, οι προοπτικές εξέλιξης 
είναι ίδιες ανεξάρτητα με το Φύλο και όχι μόνο. Δίνουμε μεγαλύτερη 
σημασία στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου αλλά και 
στην παραγωγικότητα του παρά στο φύλο του. 
Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού μας αλλά και της «δια 
βίου μάθησης» του είναι προτεραιότητα για μας. Δίνουμε κίνητρα 
εξέλιξης σχεδόν καθημερινά τα οποία ακολουθούν ένα προσεκτικά 
σχεδιασμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού μας.

Πως βλέπετε οι πελάτες σας να αξιοποιούν γυναικεία ταλέντα 
στις εταιρείες τους στον κλάδο της Πληροφορικής και της 
Τεχνολογίας; 
Η αξιοποίηση των γυναικείων ταλέντων δεν είναι κάτι σύνηθες 
στους πελάτες μας. Όμως βλέπουμε ότι σιγά-σιγά εντάσσουν τις 
γυναίκες σε θέσης ευθύνης στην Τεχνολογία και Πληροφορική. Θα 
χρειαστούν πολλά χρόνια για να έχουμε ικανό αριθμό γυναικών 
στον τομέα αυτό όμως δημιουργείται μια καλή «μαγιά», η οποία θα 
αλλάξει το κατεστημένο.

Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζει μια 
γυναίκα που εργάζεται στον τομέα της Τεχνολογίας και/ή του 
digital; 
Το πρώτο πράγμα που θα επισήμαινα είναι η δυσπιστία των 
συνομιλητών μου, οι οποίοι με γνωρίζουν για πρώτη φορά. 
Συνήθως χρειάζεται διπλάσια προσπάθεια για μια γυναίκα στον 
κλάδο της τεχνολογίας να γίνει αποδεκτή για τις ικανότητες της απ’ 

ΣΤΗ: ΣΌΝΙΑ ΧΑΪΜΑΝΤΑ

Τ
η συνέντευξη της Κάτιας Φύτρου πρέπει να τη διαβά-
σουν όλες οι Γυναίκες που τρέχουν μετ’ εμποδίων στον 
επαγγελματικό στίβο - όχι απαραίτητα στον κλάδο του 
STEM. Όχι μόνον επειδή κατέχει μια υψηλόβαθμη θέση 

(COO) στην Cosmos Business Systems που δίνει λύσεις σε θέματα 
Τεχνολογίας και πρωτοπορεί με καινοτόμα προϊόντα, αλλά κυρίως 
επειδή η κα Φύτρου καταθέτει με ειλικρίνεια και γενναιοδωρία τη 
δική της συμπυκνωμένη εμπειρία ενώ ανοίγει ένα μεγάλο παρά-
θυρο στις νεότερες Γυναίκες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε 
ένα ανδροκρατούμενο τερέν. Από τη συζήτησή μας αυτή κρατάμε 
το συγκριτικό πλεονέκτημα της γυναικείας παρουσίας στον κλάδο 
της Τεχνολογίας κομίζοντας ανανεωμένη αύρα management, 
αυξάνοντας την ενσυναίσθηση, σφίγγοντας τον συνεκτικό εργασιακό 
ιστό, ιχνηλατώντας ευκαιρίες και προκλήσεις, σκάβοντας νέα 
και βαθύτερα κανάλια δικτύωσης και το πιο σημαντικό, χτίζοντας 
στέρεες γέφυρες εμπιστοσύνης με τους πελάτες: ένας γενναίος νέος 
κόσμος προστίθεται στον παλιότερο.

Η Cosmos Business Systems εξελίχθηκε και κατάφερε 
να κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στον κλάδο της 
Τεχνολογίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, επισημαίνοντας 
τη δυναμική που έχει η εταιρεία μέσω του ανθρώπινου 
δυναμικού που διαθέτει. Σε ποιο βαθμό αυτό το success 
story οφείλεται στην παρουσία και γυναικών στο προσωπικό 
ή στη διοικητική ομάδα;
Η επιτυχία της εταιρείας μας είναι ομαδικό αποτέλεσμα. Όπως όλοι 
γνωρίζουμε μια δυνατή και ενωμένη ομάδα με κοινούς στόχους 
και προοπτικές θα φέρει άριστα αποτελέσματα. Η πλειονότητα 
στην εταιρεία μας είναι άντρες σε ποσοστό 74% εάν και γίνονται 
οργανωμένες προσπάθειες από το τμήμα HR να υπάρξει καλύτερη 
κατανομή. Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης υπήρχαν εξ’ αρχής στην 
Cosmos Business Systems αλλά δεν συμμετείχαν στη Διοίκηση.
Η παρουσία γυναικών στη Διοίκηση τα τελευταία χρόνια έφερε 
μια ανανεωμένη «αύρα» management με πιο οικογενειακά 
χαρακτηριστικά όπως αύξηση της ενσυναίσθησης μέσα στις 
ομάδες, αύξηση της εμπιστοσύνης αλλά και του αισθήματος ότι 
ανήκουν σε ένα οργανισμό ή καλύτερα σε μια «οικογένεια» που 
νοιάζεται για τους υπαλλήλους ως άτομα και όχι ως εργαζόμενους 
και μόνο. 
Τα αποτελέσματα της εταιρείας μας, μας δείχνουν έμπρακτα ότι 

Στο μυαλό μιας Γυναίκας 

υπάρχουν μοναδικά 

στοιχεία και ποιότητες

I N T E R V I E W
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της εργασίας της, της οικογένειας αλλά και του απαιτητικού 
προγράμματος των παιδιών όπου στη δική μου περίπτωση είναι και 
τρία.

Πως αισθάνεστε που είστε σ΄ ένα ανδροκρατούμενο 
περιβάλλον; 
Κολακευμένη αν και ιδιαίτερα στρεσαρισμένη. Αν και είναι λίγο 
περίεργο να είσαι η μοναδική γυναίκα στο τραπέζι όπως είπα και 
πριν, είναι και αρκετά ευχάριστο. Όλοι θα προσέξουν το τρόπο που 
θα μιλήσουν, θα είναι πιο ευγενείς απ’ ότι όταν είναι μόνοι τους. Θα 
θελήσουν να είναι αρεστοί σε αυτό που έχουν να καταθέσουν γιατί 
δύσκολα θα στεναχωρήσουν μια γυναίκα και θα προτιμήσουν να 
λειάνουν κάποιες γωνίες σε δύσκολα θέματα. 
Από την άλλη πλευρά, είμαι ιδιαίτερα αγχωμένη για να είμαι άξια 
των περιστάσεων κάθε φορά σε όλα τα επίπεδα. Το τρίπτυχο που 
χρειάζεται μια γυναίκα για να επιβιώσει σε ένα ανδροκρατούμενο 
περιβάλλον είναι χαμόγελο, ευγένεια και γνώσεις.

Με ποιον τρόπο η Τεχνολογία επηρεάζει τις επιχειρήσεις 
ειδικά στη μετά-covid εποχή; 
Θα έλεγα ότι ο Covid-19 επέδρασσε θετικά στην εξέλιξη της χρήσης 
της τεχνολογίας και μάλιστα χωρίς αντιρρησίες και επαναστάτες. 
Όλοι υποχρεώθηκαν να εξελιχθούν άμεσα. Μέσα σε λίγες μέρες 
πάρθηκαν αποφάσεις για την τεχνολογική εξέλιξη επιχειρήσεων και 
του κράτους που κωλυσιεργούσαν πολύ καιρό, αν όχι χρόνια.
Η αλλαγή αυτή, διατηρείται και μετά-covid. Η τηλεργασία 
ήρθε και θα μείνει σε ένα βαθμό σε ένα υβριδικό μοντέλο. Θα 
χρησιμοποιείται όπου η φυσική παρουσία είναι δύσκολη ή μη 
εφικτή. Επίσης θεωρώ ότι θα είναι ένα καλό μέσο για να εργαστούν 
γονείς με οικογενειακές υποχρεώσεις που πριν δεν μπορούσαν να 
παρακολουθήσουν.
Η τεχνολογική εξέλιξη των επιχειρήσεων θα συνεχιστεί όπως 
ήδη βλέπουμε στην αγορά σε τομείς ασφάλειας, δικτύων, κέντρα 
Disaster Recovery αλλά και αναβάθμισης των υποδομών τους.

Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τις γυναίκες που 
προσπαθούν να εισέλθουν στο χώρο της Τεχνολογίας; 
Θεωρείτε ότι οι πόρτες είναι μεν ανοικτές αλλά όχι ελεύθερο 
το πεδίο για αναρρίχηση σε υψηλόβαθμα στελέχη; 
Οι πόρτες είναι ανοιχτές και η ευκαιρία είναι μπροστά τους. Δεν είναι 
ένας εύκολος κλάδος για να αναρριχηθείς αλλά μπορείς να δείξεις 
τις ικανότητές σου και να πετύχεις. Εάν δεν φοβάσαι τη σκληρή 
δουλειά, την καθημερινή σύγκριση και γενικά δεν σε λυγίζουν οι 
δυσκολίες, η τεχνολογία είναι ο κλάδος που πρέπει να μπεις.
Και όπως είπε η βρετανίδα επιστήμονας πληροφορικής Karen 
Spärck Jones «Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπουν οι 
γυναίκες στον κόσμο της Πληροφορικής. Η πληροφορική είναι πολύ 
σημαντική για να την αφήσουμε στους άντρες».

Τέλος, υπάρχει κάτι στο γυναικείο μυαλό που έρχεται να 
προσθέσει, να συμπληρώσει, να επαυξήσει στο mindset και 
τη λειτουργία μιας εταιρείας Πληροφορικής-Τεχνολογίας; 
Δεν θα μπορούσα να απαντήσω αρνητικά σε αυτή την ερώτηση. 
Φυσικά και υπάρχει!
Πρώτον, οι γυναίκες είναι ειδικές στο να αντιλαμβάνονται τις 
ευκαιρίες σε νέες ιδέες αλλά και συνεργάτες. Έχουν την ικανότητα 
να δίνουν ζωή στις ιδέες τους αλλά και να βοηθούν τους γύρω τους 
να αναπτύξουν τις δικές τους.
Ακόμη οι γυναίκες είναι ειδικές στο να δημιουργούν το δικό τους 
δίκτυο που θα τις βοηθήσει να πραγματοποιήσουν τούς στόχους 
που έχουν θέσει αλλά και να τις δοκιμάσουν από πριν.
Επίσης είναι ειδικές στο να καλλιεργούν σχέσεις που είναι γνήσιες 
και ουσιαστικές και φυσικά αυτό βοηθά στην ανάπτυξη των 
σχέσεων της εταιρείας με τους συνεργάτες αλλά και τους πελάτες 
ως σχέσεις εμπιστοσύνης.

ότι ένας άντρας, οποίος έχει «δικαίωμα» να βρίσκεται στον χώρο 
αυτό.
Η πλειονότητα των συνομιλητών είναι άντρες και πολλές φορές 
βρίσκομαι στη θέση της μοναδικής γυναίκας σε ένα meeting. Το 
γεγονός αυτό, σε βάζει σε μια θέση αδυναμίας όπου θα πρέπει να 
υποστηρίξεις τις θέσεις σου με εμπεριστατωμένες αποδείξεις και 
αδιάσειστα data, αλλιώς η γνώση σου επί του θέματος δεν έχει 
καμιά βαρύτητα.
Η συμπεριφορά της γυναίκας στον εργασιακό χώρο θα πρέπει 
να είναι πολύ μετρημένη γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί πιο εύκολα 
και παράλληλα πρέπει να βρει την ισορροπία της διατήρησης της 
θηλυκής της πλευράς χωρίς να θεωρηθεί ότι προκαλεί. Τα αρνητικά 
σχόλια για τις γυναίκες που αφορούν την εμφάνισή τους είναι 
περισσότερο συχνά απ’ ότι για τους άντρες.

Τί αντιμετωπίσατε εσείς συγκεκριμένα;
Το βασικότερο που είχα να αντιμετωπίσω ήταν η κοινωνική 
προκατάληψη και πεποίθηση σε σχέση με τη διοικητική μου 
ικανότητα μέσα στην εταιρεία. Ήταν σαν να είχα έναν αόρατο 
εχθρό και έπρεπε να ικανοποιήσω όλες του τις προσδοκίες για την 
αποτυχία μου.
Μια γυναίκα είναι ικανή για θέση βοηθητικές ή επικουρικές 
αλλά δεν είναι ικανή για να διευθύνει μια επιχείρηση ή να έχει 
υφισταμένους άντρες. Αυτό είναι ένα από τα στερεότυπα που 
είχα να αντιμετωπίσω. Όμως οι περισσότεροι ξεχνούν, μάλλον 
ηθελημένα, ότι μια γυναίκα από τη φύση της καλείται να έχει 
διοικητικές και οργανωτικές δεξιότητες λόγω του συνδυασμού 
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ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΕΡΤ

Έλλη 
Καταλαγαριανού  

τις διακρίσεις τους, αλλάζουν οι ισορροπίες. Η πλαισίωση των 
γυναικών, η ενδυνάμωση και η ενθάρρυνσή τους είναι κρίσιμα 
ζητήματα και πιστεύω ότι ως κοινωνία κινούμαστε προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε εσείς συγκεκριμένα; 
Το 2010, βρέθηκα σε έναν κυρίως ανδροκρατούμενο χώρο ως 
η μοναδική γυναίκα σε θέση ευθύνης στη συγκεκριμένη Γενική 
Διεύθυνση. Ωστόσο με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη 
των συνεργασιών, η αναγνώριση και η αποδοχή οδήγησαν στη 
δημιουργία μιας δυνατής ομάδας η οποία δίνει καθημερινά τον 
καλύτερό της εαυτό.

Με ποιον τρόπο η τεχνολογία επηρεάζει τις επιχειρήσεις 
ειδικά στη μετά-covid εποχή; 
Η πανδημία και η εξέλιξή της παγκοσμίως μέσα σε λίγους μήνες 
προκάλεσε αλλαγές οι οποίες -υπό κανονικές συνθήκες- θα 
έπαιρναν περισσότερο χρόνο. Η ψηφιακή υιοθέτηση και η ευελιξία 
που αποκτήθηκε από τις εταιρείες, θεωρώ αποτελεί στη μετά-covid 
εποχή χαρακτηριστικό το οποίο θα τις συνοδεύει. Την ίδια στιγμή, 
η υιοθέτηση αυτοματοποιημένων συστημάτων όπου είναι εφικτό 
και χωρίς να παραβιάζει τις εργασιακές συνθήκες, είναι ένα ακόμη 
κομμάτι το οποίο θα δούμε να ανθεί. Η πανδημία απέδειξε σε 
όλους, ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να είναι εξίσου αποδοτικοί και 
«παρόντες» παρότι μακριά.

Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να δείτε να αλλάζει στον τομέα 
του και/ή της τεχνολογίας;
Η πανδημία επηρέασε με τον πιο εμφατικό τρόπο τη λειτουργία 
των εταιρειών σε παγκόσμια κλίμακα, δημιουργώντας, ωστόσο, 
κοινές προκλήσεις. Η δημιουργία νέας κουλτούρας μέσα στις 
εταιρείες είναι μια από τις σημαντικές αλλαγές που βρίσκεται σε 
εξέλιξη και θα ήταν αυτό που θα ήθελα να δω να αλλάζει και να 
εξελίσσεται. Για παράδειγμα, η εργασία εκτός γραφείου έπαψε 
να σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί να είναι αποδοτικός, αντίθετα, 
κατακτήσαμε το ότι δεν χρειάζεται να βρισκόμαστε σε ένα γραφείο 
για να συνεργαστούμε και να κάνουμε τη δουλειά μας. Στη μετά-
covid εποχή η συνέχιση της εταιρικής κουλτούρας στην οποία οι 
άνθρωποι θα λαμβάνουν αναγνώριση αλλά και θα υποστηρίζονται 
κατάλληλα για να λειτουργούν δημιουργικά και απρόσκοπτα στο 
digital περιβάλλον, αποτελεί το σημείο που μπορεί να δημιουργήσει 
θετικό αποτύπωμα. 

ΣΤΗ: ΔΉΜΉΤΡΑ ΜΉΤΚΑ

E
ίναι μάλλον άδικο να αποκαλεί κανείς το Ertflix, «το ελλη-
νικό Netflix», ακόμη και αν η διεθνής πλατφόρμα γνωρί-
ζει τόσο μεγάλη επιτυχία στα τέσσερα σημεία του πλανήτη. 
Με σαφώς λιγότερους πόρους, ανθρώπινους και οικο-

νομικούς, το ERTFLIX έχει κατακτήσει τη δική του θέση στο τηλεκο-
ντρόλ των Ελλήνων και Ελληνίδων και την πρωτοκαθεδρία ανάμε-
σα σε όλες τις εγχώριες ψηφιακές πλατφόρμες, χάρη στο πιστό κοινό 
που έχει αποκτήσει. Η Έλλη Καταλαγαριανού, προϊσταμένη της Δι-
εύθυνσης Ψηφιακών Μέσων ΕΡΤ, βάζει τα πράγματα στη θέση τους 
και αποκαλύπτει τη συνταγή της επιτυχίας του ERTflix. 
Από δημοφιλείς ελληνικές σειρές της δημόσιας τηλεόρασης, ξένες 
παραγωγές που φιλοξενούνται και online για όσους δεν θέλουν 
να χάνουν επεισόδιο, έως πλήθος ενημερωτικών, αθλητικών και 
μουσικών εκπομπών και φυσικά ντοκιμαντέρ και οσκαρικές ταινίες, 
το Εrtflix κατάφερε μέσα σε ενάμιση χρόνο, να δεχθεί εκατομμύρια 
επισκέψεις. Φυσικά η Διεύθυνση Ψηφιακών Μέσων της ΕΡΤ 
της οποία ηγείται η Έλλη Καταλαγαριανού, περιλαμβάνει πολύ 
περισσότερα από το ERTFLIX με το …κοινό αναφοράς να είναι τόσο 
ανδρικό όσο και γυναικείο. 
«Στα 30 χρόνια εμπειρίας μου στον κόσμο των Μ.Μ.Ε., μου δόθηκε 
η ευκαιρία να ασχοληθώ με διαφορετικά αντικείμενα τα οποία με 
διαμόρφωσαν ως επαγγελματία. Το 2010 όταν η ΕΡΤ άρχισε να 
μπαίνει δυναμικά στον ψηφιακό κόσμο, ανέλαβα ένα νεοσύστατο 
τμήμα, το οποίο είχε ως κύρια ευθύνη την προώθηση όλων των 
assets μέσω της digital οδού. Την τρέχουσα περίοδο έχω την 
ευθύνη των Ψηφιακών Μέσων της ΕΡΤ με κύριο πεδίο δράσης 
τη βέλτιστη προβολή αλλά και την προώθηση του συνόλου του 
περιεχομένου της εταιρείας από τα ψηφιακά μέσα». 

Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζει μια 
γυναίκα που εργάζεται στον τομέα της τεχνολογίας και/ ή του 
digital; 
Οι γυναίκες σήμερα παντού στον κόσμο διεκδικούν και απαιτούν 
την ίση μεταχείριση στο εργασιακό περιβάλλον είτε αυτό αφορά στις 
αμοιβές, είτε στις παροχές, την αναγνώριση και την εκπροσώπησή 
τους. Ο τομέας της Τεχνολογίας και του digital ανδροκρατείται. 
Υπάρχει και όχι μόνο στην Ελλάδα, μια προκατάληψη ότι είναι τομείς 
στους οποίους δραστηριοποιούνται και διακρίνονται άνδρες.
Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια με τη γενικότερη κινητοποίηση των 
γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και με τις επιτυχίες και 

Αλλάζουν οι ισορροπίες 

ανδρών-γυναικών στον 

κλάδο της Τεχνολογίας 

I N T E R V I E W
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«Είναι πολύ πιο σημαντικό να ευαισθητοποιείς την κοινωνία με το 
βραχιολάκι και τις εκδηλώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να παρέχεις 
οικονομική στήριξη ιδίως σε εταιρείες και οργανισμούς όπως η 
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία στην οποία προσφέρουμε τις 
υπηρεσίες μας δωρεάν και στηριζόμαστε στον εθελοντισμό των 
μελών μας. Γι αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντική η συμβολή της 
Estψe Lauder και είμαστε ευγνώμονες όλοι στην Ε.Α.Ε. με την 
63χρονη ιστορία και τα χιλιάδες μέλη για το γεγονός ότι η Κοινωνία 
γνωρίζει τη συμβολή του ροζ μαστογράφου», αναφέρει ο 
Ευάγγελος Φιλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας. «Δυστυχώς η προσπάθεια αυτή είχε την ατυχία να 
πέσει στην πανδημία που νέκρωσε η ζωή στην Ελλάδα που 
σταμάτησαν οι μετακινήσεις γεγονός που επηρέασε σημαντικά 
τη λειτουργία του. Χάρις στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των 
στελεχών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, μέσα σε 
λίγους μήνες, η ροζ κινητή μονάδα θα έχει ολοκληρώσει στα τέλη 
Οκτωβρίου 3.500 μαστογραφίες - ένα νέο ρεκόρ. Και αυτό αφενός 
γιατί πεισμώσαμε βλέποντας ότι ο κόσμος είχε μείνει χωρίς 
προληπτικούς ελέγχους και φυσικά επειδή είχαμε την ηθική 
συμπαράσταση από την Estψe Lauder».

Σύμφωνα με όλες τις μελέτες, η ασθένεια που προκαλεί 
μεγαλύτερο φόβο στις γυναίκες είναι ο καρκίνος του 
μαστού. Και αυτό είναι μεν λογικό αλλά ταυτόχρονα και 
σχετικά αβάσιμο. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί 
και πόσο βάσιμος είναι ο φόβος για μια γυναίκα που έχει 
βάλει την πρόληψη στη ζωή της;
Είναι γεγονός ότι η ασθένεια που φοβούνται οι γυναίκες 
περισσότερο είναι ο καρκίνος του μαστού. Και το φοβούνται 
αφενός γιατί έχουν την εντύπωση ότι σημαίνει την κατά κάποιο 
τρόπο καταδίκη τους, αφετέρου γιατί φοβούνται την εικόνα του 
σώματός τους, ότι θα παραμορφωθεί από τη θεραπεία. Και οι 

Ό ΕΥΆΓΓΕΛΌΣ ΦΙΛΌΠΌΥΛΌΣ, 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΜΙΛΑ ΣΤΟ WID

ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΕΠΕΦΥΛΑΞΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΟΤΑΝ ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΤΟ 

ΕΙΔΑΝ ΝΑ «ΛΟΥΖΕΤΑΙ» ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΡΟΖ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. 

                               ίσω από αυτήν τη συμβολική, αλλά τόσο 
σημαντική κίνηση, βρίσκεται  ο Όμιλος Estψe Lauder 
Companies ο οποίος πραγματοποίησε τη φωταγώγηση 
ενός εμβληματικού κτηρίου, στo πλαίσιo της παγκόσμιας 
πρωτοβουλίας φωταγώγησης μνημείων και κτηρίων 
οροσήμων, για την εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του 
μαστού. 
Το φετινό μήνυμα της καμπάνιας είναι δυνατό και με παγκόσμια 
απήχηση: «Ενωμένοι, μπορούμε να βοηθήσουμε να μπει ένα 
τέλος στον καρκίνο του μαστού για όλους.» Το έναυσμα έδωσε 
και φέτος η κ. Ελένη Μενεγάκη, ως η Ελληνίδα Πρέσβειρα της 
Εκστρατείας για τον Καρκίνο του Μαστού τον Ομίλου Estδe 
Lauder Companies, η οποία συμμετέχει αφιλοκερδώς σε αυτήν 
την πρωτοβουλία.

Στην Ελλάδα, ο όμιλος Estée Lauder Hellas με κύριο στόχο 
την ευαισθητοποίηση του κοινού, συνεργάζεται από το 2005 
αποκλειστικά με το γνωστό σχεδιαστή Duka, για το σχεδιασμό 
μιας statement συλλεκτικής σειράς βραχιολιών. Κάθε χρόνο, το 
Pink Ribbon Bracelet τυγχάνει θερμής αποδοχής ενώ τα έσοδα 
από την πώλησή του, συμβάλλουν σημαντικά στη συγκέντρωση 
χρημάτων για την ενίσχυση του σπουδαίου έργου της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας. 

I N T E R V I E W

Η Estee Lauder «οπλίζει» 
το μοναδικό όπλο των Γυναικών 
κατά του Καρκίνου του Μαστού: 

Την Πρόληψη
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δύο όμως αυτές αντιλήψεις είναι λανθασμένες πρώτον γιατί η 
επιβίωση στον καρκίνο του μαστού έχει βελτιωθεί σημαντικά 
ιδίως όταν η διάγνωση γίνει σε αρχικό στάδιο όπου τότε οι 5ετείς 
και οι 10ετείς επιβιώσεις που είναι εύκολα μετρήσιμες δείχνουν 
ποσοστά 50% και 80% παραπάνω, αντίστοιχα. Από την άλλη 
πλευρά η χειρουργική που ήταν η κύρια αιτία να υπάρχουν 
ακρωτηριαστικές επεμβάσεις στο στήθος δηλαδή μαστεκτομές, 
έχει περιορίσει κατά πολύ την έκταση των ιστών που αφαιρεί 
και έτσι σήμερα μια γυναίκα που έχει έναν μικρό όγκο στο 
μαστό δεν θα φανεί ότι έχει υποστεί κάποια επέμβαση γιατί οι 
μαστεκτομές έχουν πάψει πια να είναι τόσο διαδεδομένες και 
επιφυλάσσονται μόνο σε γυναίκες σε προχωρημένο στάδιο αν η 
θεραπεία με χημειοθεραπεία δεν έχει καταφέρνει να σμικρύνει 
τον όγκο ώστε να μπορεί να γίνει και σε αυτές τις περιπτώσεις 
κάποια επέμβαση που να μην ακρωτηριάζει το στήθος.  

Είναι τα στοιχεία σήμερα με το μέρος των 
Γυναικών; Και ποιας μερίδας γυναικών; Ποια είναι 
ανθρωπογεωγραφία των Γυναικών ανάλογα με την 
πρόληψη αλλά και τη νόσηση;
Ναι τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά υπέρ των Γυναικών. 
Μπορεί ο καρκίνος του μαστού να βρίσκεται στην πρώτη 
θέση των γυναικείων καρκίνων σε μεγάλο ποσοστό αλλά 
από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες γυναίκες θα ζήσουν 
πολλά χρόνια, χωρίς ενοχλήσεις. Ένα 67% των Γυναικών 
που ασθένησαν θα καταλήξει από κάποια άλλη αιτία και όχι 
από τη νόσο της.  

Τι πρέπει να κάνει η Ελληνίδα σήμερα προκειμένου 
να αφήσει τον καρκίνο του μαστού μακριά από την 
ζωή της;
Οι γυναίκες οφείλουν να ακολουθήσουν τον τακτικό 
προληπτικό έλεγχο, τη λεγόμενη δευτερογενή πρόληψη γιατί 
οι κύριοι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση 
της νόσου δεν επηρεάζονται εύκολα από τη συμπεριφορά 
μας και αυτό αφορά την ύπαρξη κληρονομικότητας, ή 
οικογενειακού ιστορικού ή ατομικού στον καρκίνο του 
μαστού, η ακτινοβολία στην περιοχή του θώρακος όταν είναι 
μια γυναίκα έφηβη, η διατήρηση της εμμήνου ρύσεως για πάρα 
πολλά χρόνια, η ατεκνία και ο μη θηλασμός.   

Μια από τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους εξέτασης 
του πληθυσμού είναι οι κινητοί μαστογράφοι κυρίως 
για απομακρυσμένες περιοχές. Τι κάνει η Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρεία για αυτό; 
Οι κινητές μονάδες μαστογράφου έχουν το πολύ μεγάλο 
πλεονέκτημα να μπορούν να πάνε στη γειτονιά των γυναικών 
εκεί που μένουν και αυτό διευκολύνει στο να παρασύρει η 
μια την άλλη ή διευκολύνει την πρόσβαση ιδίως όταν αυτή 
παρέχεται δωρεάν ώστε όλες οι γυναίκες να μπορούν να 
κάνουν μαστογραφία. Είναι η μόνη 
δυνατότητα για απομακρυσμένες 
περιοχές που στη χώρα μας είναι 
αρκετές. Με την κρίση σε περιοχές και 
στον αστικό ιστό υπάρχουν γυναίκες 
που λόγω οικονομικής κατάστασης 
ή και προκαταλήψεων αποφεύγουν 
τον προληπτικό έλεγχο. Αν πάει 
όμως η μονάδα δίπλα τους η μια 
γυναίκα παρακινεί την άλλη, έχουμε 
καλύτερα αποτελέσματα. Η Ελληνική 

Αντικαρκινική Εταιρεία με συνέπεια τα τελευταία χρόνια κινεί 
δύο Κινητούς Μαστογράφους χάρις στην υποστήριξη των 
τοπικών κοινωνικών αλλά κυρίως των ευγενών χορηγών 
όπως είναι η μεγάλη εταιρεία, η Estδe Lauder η οποία στηρίζει 
οικονομικά και ηθικά την προσπάθειά μας. 

Τι είναι αυτό που σας παρέχει ικανοποίηση στη θέση που 
βρίσκεστε; 
Αυτό που μπορώ να πω ότι μου δίνει ικανοποίηση είναι όταν 
βλέπω τη βελτίωση στην προληπτική εξέταση στη στάση των 
γυναικών στις προληπτικές εξετάσεις, απομυθοποιείται ο 
καρκίνος και απολαμβάνω τις χαρές του εθελοντισμού και 
δεν είναι συνδεδεμένος με πόνο και δάκρυ αλλά με αγάπη, με 
χαρές, με γνωριμίες νέων ανθρώπων…Και αυτό με ανταμείβει 
για όλα όσα μπορώ να προσφέρω.

Τι μήνυμα στέλνετε στους άνδρες αναφορικά με την 
πρόληψη των Γυναικών στο θέμα του καρκίνου του 
μαστού; Μπορούν κάπως να βοηθήσουν;
Θα ήθελα να πω ότι η Γυναίκα είναι το στήριγμα της οικογένειάς, 
μητέρα, σύζυγος, αδελφή, κόρη και βρίσκεται στο κέντρο της 
ζωής των ανδρών. Η ασθένεια μιας γυναίκας κλονίζει και τον 
άνδρα. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που μου έχει εντυπωθεί 
στα πρώτα μου χρόνια, ότι τη νύχτα στην εφημερία έβλεπες 
τις γυναίκες να είναι αεικίνητες για να εξυπηρετήσουν τους 
πατεράδες, συζύγους ή αδελφούς τους ενώ οι άνδρες κάθονται 
«σαν χαμένο σκυλί που δεν ξέρει τι να κάνει»… Άρα είναι πολύ 
σημαντικό οι άνδρες να συμπαραστέκονται και να είναι δοτικοί.

Η ΕΑΕ κατασκεύασε και λειτουργεί 
από 12ετίας δύο Κινητές Μονάδες 
Μαστογράφου οι οποίες περιοδεύουν 
όλη τη χώρα παρέχοντας ΔΩΡΕΑΝ 
μαστογραφικό έλεγχο σε γυναίκες με 
δυσκολίες πρόσβασης σε μονάδες 
υγείας ή είναι κοινωνικά αποκλεισμένες. 
Έως σήμερα έχει εξετάσει περισσότερες 
από 100.000 γυναίκες.

I N T E R V I E W

  Κάναμε νέο ρεκόρ 
μαστογραφιών. 

Πεισμώσαμε βλέποντας ότι 
ο κόσμος είχε μείνει στην 

πανδημία χωρίς πρόληψη και 
φυσικά επειδή είχαμε  

τη συμπαράσταση  
της Estee Lauder.
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W O M A N S ’  G A D G E T S

H οικογένεια των foldables της Samsung φιλοδοξεί να αλλάξει 
για πάντα την εικόνα που έχουμε για τα smartphones και τον 
τρόπο λειτουργίας τους. Η πρωτοπορία, η εξέλιξη, οι premium 
λειτουργίες απεικονίζουν την τόλμη που επιδεικνύει η κορεατική 
εταιρεία, η οποία με τα αναδιπλούμενα smartphones μας 
επιτρέπει να δούμε την mobile τεχνολογία μέσα από ένα νέο και 
τελείως διαφορετικό πρίσμα. Το Galaxy Z Flip3 πρόκειται για το 
νέο εξελιγμένο foldable smartphone της νέας εποχής, το οποίο 
περνάει την καθημερινότητα κάθε δυναμικής γυναίκας σε μια νέα 
διάσταση… 
Το Galaxy Z Flip3 βασίζεται στη δύναμη της «έκφρασης», για αυτό 
και χαρακτηρίζεται από design που διακρίνεται για την κομψότητα 
και τις εντυπωσιακές elegant γραμμές. Αυτό που καθιστά το 
Flip3 τόσο ξεχωριστό, είναι ότι όταν βρίσκεται στη folded μορφή 
του, μπορεί με ευκολία να χωρέσει σε οποιαδήποτε τσάντα ή 
ακόμη και στην τσέπη του παντελονιού σας… εύκολα και απλά! 

To Flip3 αποτελεί τον ορισμό του stylish gadget τεχνολογίας και 
είναι εμφανές ότι το σχεδιαστικό team της Samsung, πρόσεξε 
ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια σε αυτό, δημιουργώντας 
ένα τεχνολογικό κομψοτέχνημα που μαγνητίζει το βλέμμα και 
δεν θα ήταν υπερβολή να το χαρακτηρίσουμε ως ένα fashion 
item υψηλής τεχνολογίας. Προσφέροντας άλλωστε την επιλογή 
ανάμεσα σε τέσσερα μοναδικά μοντέρνα χρώματα (Cream, 
Green, Lavender και Phantom Black), το νέο foldable της 
Samsung καταφέρνει να ταιριάξει σε κάθε mood και γούστο, όσο 
διαφορετικό κι εάν είναι! 
Και μπορεί να ξεχωρίζει εξαιτίας της “fashionable” φιλοσοφίας 
που το διέπει, όμως το Flip3 είναι πολλά περισσότερα από 
ένα αντικείμενο υψηλής τεχνολογίας που το θαυμάζεις. Οι 
έμπειροι designers της Samsung σχεδίασαν το Flip3 με 
γνώμονα το γεγονός ότι δεν θα αποτελεί ένα smartphone 
που το χρησιμοποιείς μόνο τα σαββατόβραδα στην βραδινή 

Samsung Galaxy Z Flip3 

Όταν η φαντασία συναντάει  
την υψηλή τεχνολογία! 
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σου έξοδο, αλλά ένα high-tech πολυεργαλείο που αποτελεί 
προέκταση του εαυτού σας. Για αυτό και «επένδυσε» σε μεγάλο 
βαθμό στην αντοχή του νέου της αναδιπλούμενου smartphone, 
προσθέτοντας πιστοποίηση IPx8, που ουσιαστικά σημαίνει 
μεγαλύτερη προστασία από το νερό. Και οι εκπλήξεις φυσικά δεν 
σταματούν εδώ, καθώς σήμα κατατεθέν της τρίτης γενιάς των flip 
είναι δεύτερη οθόνη η (τέσσερις φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση 
με την προηγούμενη version), η οποία επανασχεδιάστηκε και 
φιλοξενείται στο εξωτερικό μέρος της συσκευής. 
H επαφή που έχει κάθε δυναμική γυναίκα με το Flip3 είναι 
απλώς… «εμπειρία»! H ύπαρξη της δεύτερης οθόνης επιτρέπει 
την πιο εύκολη και on-the-fly προβολή των ειδοποιήσεων 
και μηνυμάτων, χωρίς να χρειάζεται το ξεδίπλωμά του. 
Φέροντας μια σειρά από widgets στην εξωτερική οθόνη, κάθε 
δραστήρια επαγγελματίας μπορεί να έχει μια σαφή εικόνα 
για όλα συμβαίνουν στην καθημερινότητά της. Όμως και η 
αναβαθμισμένη εσωτερική οθόνη, με τεχνολογία Dynamic 
AMOLED 2X προσφέρει ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz και είναι 
ιδανική για smooth scrolling Και άνετο multitasking. Η υψηλή 
ευκρίνεια που προσφέρει το Flip3 κάνει κάθε επαγγελματία να 
μπορεί να διαχειριστεί με ευκολία από ένα απλό έγγραφο στο 
Word μέχρι τα καθημερινά ραντεβού, ενώ η καινοτόμα λειτουργία 
Flex Mode Panel δίνει νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με το Z 

Flip3, χαρίζοντας μια απείρως πιο βολική εμπειρία προβολής, 
μετακινώντας το βίντεο στο πάνω μισό μέρος της οθόνης και τα 
αντίστοιχα πλήκτρα ελέγχου (για παράδειγμα της φωτεινότητας 
και της έντασης), στο κάτω μισό μέρος αυτής. Με αυτόν τον 
τρόπο τα video conferences και τα zoom meetings μπορούν να 
πραγματοποιηθούν με ακόμη μεγαλύτερη άνεση. 
Και επειδή ο παράγοντας «ψυχαγωγία» είναι κομμάτι της mobile 
καθημερινότητας μας, το Z Flip3 έχει όλα όσα χρειάζεστε για να 
κάνει κάθε στιγμή σας ακόμη πιο διασκεδαστική. Το σύγχρονο 
camera setup επιτρέπει τη γρήγορη λήψη φωτογραφιών, αλλά 
και εκπληκτικά selfies με τη λειτουργία Flex. Και εάν βαριέστε 
να το «ξεδιπλώσετε» για να φωτογραφήσετε ή να κάνετε video 
recording, μπορείτε πολύ εύκολα με τη λειτουργία γρήγορης 
λήψης (quick Shot), καταγράφοντας οποιοδήποτε στιγμιότυπο με 
την κάμερα της εξωτερικής οθόνης. Και επειδή, το Flip3 είναι όχι 
μόνο ιδανικό για «business» αλλά και για… «pleasure», η stylish 
foldable της Samsung έρχεται επίσης με νέα απίθανα ηχεία Dolby 
Atmos, τα οποία θα σας χαρίσουν ένα μοναδικό κινηματογραφικό 
feeling. 
Tο Galaxy Z Flip3 είναι αυτό που ψάχνει κάθε γυναίκα η οποία 
θέλει να επενδύσει σε μια συσκευή που να λειτουργεί όπως το 
άλλο της μισό! Χωρίς αμφιβολία, το Flip3 είναι ένα tech «εισιτήριο», 
σε ένα διαφορετικό και μαγευτικό κόσμο αυτό-έκφρασης! 

W O M A N S ’  G A D G E T S
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Ότι πιο απλό για συνομιλία, το Creative Chat είναι ένα 
στερεοφωνικό ακουστικό που λειτουργεί σε όλα τα λειτουργικά 
συστήματα και πλατφόρμες μέσωτυπικής αναλογικής 
σύνδεσης υποδοχής 3,5mm. Συμβατά με τις περισσότερες 
δημοφιλείς εφαρμογές διασκέψεων, όπως το Zoom και το 
Microsoft Teams, διαθέτουν ένα αναδιπλούμενο μικρόφωνο 
βραχιόνων εξουδετέρωσης θορύβου με απευθείας διακόπτη 
σίγασης μικροφώνου, ιδανικό για παραγωγικές κλήσεις 
εργασίας.

Και όταν η δουλειά τελειώνει το Creative Chat παρέχει 
πλήρη και πλούσιο στερεοφωνικό ήχο για απόλαυση 
οποιουδήποτε πολυμέσου—ταινίες, μουσική και gaming.

To απόλυτο must-have για κλήσεις εργασίας, το Sound Blaster 
PLAY! Το 4 έχει σχεδιαστεί για να λύνει κάθε πρόβλημα στις 
βιντεοκλήσεις απλοποιώντας τον τρόπο επικοινωνίας σας. 
Μαζί του το ολοκαίνουργιο SmartComms Kit, γεμάτο από μια 
σειρά χαρακτηριστικών έξυπνης επικοινωνίας, όπως αυτόματη 
σίγαση και αμφίδρομη ακύρωση θορύβου που εγγυάται τον 
επαναπροσδιορισμό της εμπειρίας βιντεοκλήσης.

Έτοιμοι στο λεπτό για βιντεοκλήσεις, διαδικτυακά μαθήματα 
ή διαδικτυακές συνεντεύξεις (ακόμη και για αυτά της 
τελευταίας στιγμής)! Η Creative Live! Cam Sync 1080p V2 
είναι συμβατή με UVC και λειτουργεί με τις περισσότερες από 
τις δημοφιλείς εφαρμογές τηλεδιάσκεψης - απλά συνδέστε 
τη! Επίσης εξοπλισμένη με την τελευταία καινοτομία της 
Creative, το SmartComms Kit, που λειτουργεί παράλληλα με 
τα ενσωματωμένα σε αυτή μικρόφωνα για τον βέλτιστο τρόπο 
online επικοινωνίας.

CREATIVE CHAT

SOUND BLASTER 
PLAY! 4

LIVE! CAM SYNC 
1080P V2

Τα απαραίτητα 
στο γραφείο… 
από το σπίτι!

Αυτά είναι τα προϊόντα της Creative 
που μπορούν σίγουρα να σας 
βοηθήσουν να λειτουργείτε καλύτερα 
ενώ εργάζεστε από το σπίτι ή στο 
γραφείο. Όχι μόνο θα βελτιώσουν 
την παραγωγικότητά σας, αλλά θα 
σας επιτρέψουν να επικοινωνείτε 
καθαρά και αποτελεσματικά με τους 

συναδέλφους σας.

Επισκεφθείτε το https://gr.creative.com/  
για ελκυστικές εταιρικές συμφωνίες

https://gr.creative.com/


A U T O 

Δυναμισμος και υψηλή τεχνολογία  
σε elegant «Περιτύλιγμα»

Το περιμέναμε χρόνια... να κινούμαστε εντελώς αθόρυβα, με μηδενικούς ρύπους και με απίστευτη ευκολία, με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας. Η ηλεκτροκίνηση επιτέλους «είναι εδώ» και το Peugeot e-208 είναι η ιδανική της μετουσίωση σε ένα fun to drive 
και ελκυστικό όχημα, για πολλές χρήσεις! Η αυτονομία των 340 Km εξασφαλίζει ότι μια φόρτιση την εβδομάδα είναι αρκετή για 
τις αστικές σας μετακινήσεις. Μέσα στην καμπίνα του δεν ακούτε πρακτικά τίποτα και μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας, ή 
απλώς... την απόλυτη ησυχία, μακριά από την ηχορύπανση της πόλης. Απλώς επιλέξτε Eco, Normal ή Sport mode και απολαύστε την 
εκπληκτική του επιτάχυνση και ευελιξία! Το πλούσιο σύστημα infotainment με οθόνη αφής 10”, τέσσερις USB θύρες και 6 surround 
ηχεία συνεργάζεται άψογα με το smartphone σας και σας επιτρέπει να είστε παραγωγικοί αλλά και να διασκεδάζετε, ακόμα κι αν 
«κολλήσετε» για λίγο στην κίνηση. Συνδυάστε τα παραπάνω με το i-Cockpit το οποίο εξελίσσεται σε «σήμα-κατατεθέν» της Peugeot και 
η εμπειρία οδήγησης περνά σε άλλη διάσταση. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι στη διάθεσή σας, όταν ακριβώς τις χρειάζεστε, 
με διακριτικότητα αλλά και ευκρίνεια. Όσο περίφημο είναι το e-208 εκ των έσω, όμως, είναι και εξωτερικά! Τα φωτιστικά σώματα στο 
εμπρός και το πίσω μέρος αποπνέουν δυναμική και ενισχύουν τον φουτουριστικό σχεδιασμό, μαζί με τις ζάντες αλουμινίου των 17” 
και τις «κοφτερές» ακμές τους, που ενισχύουν και την αεροδυναμική του οχήματος. Μικρές λεπτομέρειες όπως το μονόγραμμα “e” 
και φυσικά ο εμληματικός Λέων της Peugeot επιτρέπουν ακόμα και στον αμύητο να καταλάβει αμέσως περί τίνος πρόκειται. Ιδιαίτερα 
εντυπωσιακό στο μπλε Vertigo αλλά και στο κίτρινο Faro χρώμα, ξεχωρίζει από μακριά και τραβάει τα βλέμματα όπου κι αν πάτε, 
διατηρώντας ωστόσο ένα διακριτικό και elegant προφίλ. Φυσικά, όντως ηλεκτρικό, θα σας βοηθήσει να ξεχάσετε τις επισκέψεις στα 
πρατήρια καυσίμου, τις αλλαγές λαδιών και ό,τι είχατε συνηθίσει μέχρι σήμερα! Η οδήγηση είναι εξαιρετικά απλή, κυρίως με χρήση του 
πεντάλ του γκαζιού, ενώ η ανάκτηση ενέργειας επιβραδύνει ήπια το όχημα χωρίς καν να πατήσετε το φρένο! Ο μικρός κύκλος στροφής 
καθιστά πανεύκολη την οδήγηση και τη στάθμευση, ακόμα και μέσα στα πιο δύσκολα «στενά» της πόλης. Ολόκληρη η τεχνολογική 
εξέλιξη της αυτοκίνησης συμπυκνώνεται μέσα σε ένα όχημα και έρχεται στα χέρια σας, σήμερα, με ένα «κλικ» στο peugeot.gr.

PEUGEOT e-208 
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F A S H I O N 

Κάθε εργαζόμενη γυναίκα, η καθημερινότητα 
της οποίας χαρακτηρίζεται από ανειλημμένες 
υποχρεώσεις, επαγγελματικά meetings 
και περιορισμένο προσωπικό χρόνο, έχει 
την ανάγκη να είναι πάντα ευπαρουσίαστη. 
Η περιποίηση των μαλλιών και το ανάλογο 
styling σε αυτή την περίπτωση μπαίνουν σε 
πρώτο «πλάνο», καθώς αποτελούν το «κλειδί» 
κάθε επιτυχημένης εμφάνισης. 
Η επίσκεψη στο κομμωτήριο μπορεί να 
εξασφαλίζει άψογα μαλλιά τις πρώτες 
ώρες, όμως οι καιρικές συνθήκες, όπως 
η υγρασία, ο αέρας ή η βροχή, αρκούν για 
να καταστρέψουν μέσα σε λίγα λεπτά το 
αποτέλεσμα. Όλες οι πολυάσχολες γυναίκες 
ζουν με τον ενδόμυχο «πόθο» να μπορούσαν 
να διορθώσουν το χτένισμά τους ακόμα 
και καθοδόν, προκειμένου να εμφανίζονται 
«αψεγάδιαστες» τις πολυάσχολες ημέρες 
στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Πλέον 
όμως αυτή η επιθυμία μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα, καθώς η ghd, μια κορυφαία 
εταιρεία στον τομέα των επαγγελματικών 
εργαλείων styling, παρουσίασε μια 

ghd «unplugged» 

Ένα επαναστατικό ασύρματο styler 
για άψογα μαλλιά on the go

«επαναστατική» συσκευή που επιτρέπει 
διορθώσεις στο styling on the go.

Η «ΕΞΥΠΝΗ» ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΌΥ ΧΩΡΆ ΣΕ 
ΚΆΘΕ ΓΥΝΆΙΚΕΙΆ ΤΣΆΝΤΆ
Πρόκειται για το πρώτο ασύρματο 
μίνι styler «unplugged», μια ελαφριά, 
φορητή και πανίσχυρη συσκευή, που με 
χρόνο θέρμανσης 45 δευτερολέπτων, 
εξασφαλίζει έως 20 λεπτά συνεχούς 
styling και προσφέρει 65% περισσότερη 
λάμψη. Αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση 
που διευκολύνει την καθημερινότητα 
στο αυτοκίνητο, στο αεροπλάνο ή στο 
ξενοδοχείο και μπορεί να χωρέσει 
εύκολα σε κάθε γυναικεία τσάντα. 
Με υβριδική τεχνολογία κοβαλτίου-
λιθίου και μπαταρίες ιόντων λιθίου 
μακράς διαρκείας, η προηγμένη 
τεχνολογία ghd dual-zone διασφαλίζει 
την ιδανική θερμοκρασία styling των 
185°C και στις δύο πλάκες. Το ασύρματο 
styler διακρίνεται παράλληλα και για 
τις υψηλές του επιδόσεις. Άλλωστε, 

πρόκειται για μια καινοτομία της ghd, της 
«ηγέτιδας» παγκοσμίως στον τομέα του 
hairstyling και των εργαλείων για μαλλιά 
και πρώτης σε πωλήσεις εργαλείων 
styling στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αξίζει 
να αναφερθεί ότι οι πρέσες και τα 
σεσουάρ ghd χρησιμοποιούνται από 
250.000 hairstylists σε όλο τον κόσμο 
και πωλούνται σε περισσότερες από 
30 χώρες και σε πάνω από 50.000 
κομμωτήρια.

ΆΚΌΛΌΥΘΗΣΤΕ ΤΌ ΠΆΡΆΔΕΙΓΜΆ ΤΗΣ 
CHIARA FERRAGNI 
Το ghd unplugged παρουσίασε η Chiara 
Ferragni, globe trotter, επιχειρηματίας 
και σύμβολο της μόδας, η οποία δήλωσε 
χαρακτηριστικά: «Είμαι ενθουσιασμένη 
που επιστρέφω σε έναν τρόπο ζωής on 
the go και μπορώ να ταξιδεύω και πάλι. 
To ghd unplugged είναι ο καλύτερός 
μου φίλος. Μπορώ να δημιουργώ 
διαφορετικά styling ανά πάσα στιγμή για 
να έχω πάντα μια good hair day.»
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F A S H I O N 

Άλλη μια από τις φετινές 
τάσεις είναι η στρογγυλή 
λαιμόκοψη στις ζακέτες. 
Επέστρεψε δυναμικά από 
τα 90s και είναι ιδανική 
για αυτό το Φθινόπωρο 
καθώς προσδίδει 
αυτήν την προσεγμένη 
εμφάνιση που θέλουμε 
να έχουμε στο γραφείο ή 
τις εξόδους μας. Επιλέξτε μια σε κάποιο χρώμα πέραν 
των τετριμμένων, όπως αυτή σε σκούρο φούξια που 
βρήκαμε στο Marks & Spencer από 100% κασμίρι για 
άνετη εφαρμογή και μέγιστη απαλότητα. 

Φυσικά, δεν γίνεται να λείπει 
ένα κασμιρένιο σακάκι από την 
ντουλάπα μας. Μια ιδανική 
πρόταση είναι ένα κλασικό 
μαύρο, όπως αυτό το ανάμεικτο 

από την Benetton. Είναι casual 
και ευέλικτο ενώ συνδυάζει την 

απαλότητα ενός πουλόβερ με τη 
λειτουργικότητα ενός μπλέιζερ. 

Ταιριάζει με τα πάντα και έχει 2 
τσέπες.

Ζακέτα με κλειστή 
στρογγυλή λαιμόκοψη 
από 100% κασμίρι

Κολάν με Κασμίρι 
και Rib πλέξη

Η γκαρνταρόμπα μας 
στη... xώρα του Κασμίρ
ΚΑΣΜΙΡ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΜΙΑ ΕΞΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΙΑ ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΑΚΙΣΤΑΝ, Η ΓΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Ο ΣΟΦΟΣ KASHYAPA, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΟ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: ΤΟ ΚΑΣΜΙΡΕΝΙΟ 
ΜΑΛΛΙ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΑΡΗ ΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ, ΑΝΗΚΕΙ 
ΣΤΑ ΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΑ ΠΛΕΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ. 

Για τις βραδινές μας εμφανίσεις, 
θέλουμε την ιδανική μπλούζα 

και τη βρήκαμε στο διαχρονικά 
classy Falconeri και στο χρώμα 
της Magenta. Με μια διακριτική 

γραμμή μπροστά και πίσω, είναι 
διαχρονική και στιλάτη ενώ 

ταυτόχρονα μπορεί να μπει μέσα 
από το παντελόνι, συνοδεύοντάς 

το τέλεια. Αποκαλύπτει το ντεκολτέ 
όσο πρέπει.

Μπλούζα από 
Ultralight Cashmere

Φέτος, τα κολάν έχουν 
επιστρέψει δυναμικά στη Mόδα. 
Για να μην δείχνουν σαν ρούχα 
‘σπιτιού’ όμως, καλό θα ήταν 
να επενδύσουμε σε κάποιο 
κομμάτι από ποιοτικά υλικά. 
Βρήκαμε αυτό που ψάχναμε 
στο e-shop της Calzedonia, 
με το συγκεκριμένο κολάν 
με κασμίρι και rib πλέξη να 
αποτελεί μια ιδανική λύση για 
κάθε έξοδο, σε συνδυασμό με 
τα αγαπημένα μας μποτάκια.

Μπλούζα από    
Modal και Ultralight     

Cashmere

Σακάκι από ανάμεικτο 
μάλλινο και κασμίρ

Αρχικά, πρέπει να επενδύσουμε 
σε basic κομμάτια που μπορούν 

να «σταθούν» κάτω από τα 
ταγιέρ ή τα κοστούμια μας 
και να σεταριστούν τέλεια 

με τα παντελόνια μας. Αυτά 
τα κασμιρένια μακρυμάνικα 

από την Intimissimi είναι οι 
ιδανικές επιλογές, καθώς στρώνουν 

πάνω στη σιλουέτα μας και έχουν 
όμορφες λεπτομέρειες σε λαιμό 

και μανίκι. Ειδικά το σομόν χρώμα, 
αποτελεί μια δυνατή τάση φέτος.
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LEGWEAR ALERT
Η νέα συλλογή της Calzedonia είναι ο ιδανικός συνδυασμός στυλ,  

τάσεων και υψηλής ποιότητας υλικών.

https://www.calzedonia.com/gr/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B1/


B E A U T Y

Στη La Prairie η νύχτα 
έχει το χρώμα του κοβαλτίου 

ΝΕΟ SKIN CAVIAR NIGHTTIME OIL: η μυστική δύναμη του χαβιαριού 
Το μπλε χρώμα, κάποτε εξίσου πολύτιμο με τον χρυσό, το μπλε του 
ουρανού και της θάλασσας, το μπλε του μυστηρίου της νύχτας μέσα 
σ' ένα πολύτιμο γυάλινο μπουκάλι. 
Οι ερευνητές της La Prairie αναρωτήθηκαν τί θα μπορούσε να φέρει 
η μυστηριώδης νύχτα στο φως. Εντόπισαν ένα μοναδικό συστατικό 
που αναπτύσσεται στο χαβιάρι τα βράδια: τη σπάνια φυσική ρετινόλη. 
Το αποτέλεσμα αυτής της ανακάλυψης είναι το Caviar Retinol, μια 
νέα "ενσάρκωση" του ελβετικού χαβιαριού. Καλά κρυμμένη μέσα 
στο σκοτάδι της νύχτας, μακριά από τις ακτίνες του ήλιου που την 
εξουδετερώνουν, η ρετινόλη του χαβιαριού είναι ένα σπάνιο, φυσικό 
μόριο, εξαιρετικά δύσκολο να εξαχθεί και να διατηρηθεί, περιζήτητο 
όμως για τις απαράμιλλες αντιγηραντικές του ιδιότητες. 
Οι επιστήμονες της La Prairie, χρησιμοποιώντας μια πρωτοποριακά 
σχεδιασμένη διαδικασία εκχύλισης, κατάφεραν να λάβουν και να 
διατηρήσουν, για πρώτη φορά, τόσο τα λιπίδια του χαβιαριού όσο και 
τη ρετινόλη. Χάρη σε αυτόν το μοναδικό συνδυασμό, το Caviar Retinol 
της La Prairie είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην εξάλειψη λεπτών 
γραμμών ενώ λειαίνει την όψη της επιδερμίδας και αποκαθιστά 
τη σφριγηλότητά της: μια αποτελεσματικότητα που φτάνει στο 
αποκορύφωμά της τις νυχτερινές ώρες. 
Εμπλουτισμένο με την πολύτιμη Caviar Retinol, το Skin Caviar 
Nighttime Oil έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συνδυασμό με τους 
φυσικούς κιρκαδικούς ρυθμούς της επιδερμίδας ώστε να συμβάλλει 
στην εξουδετέρωση των επιπτώσεων που προκαλεί το πέρασμα 
του χρόνου, ενώ η ελαιώδης σύνθεσή του δημιουργεί έναν άμεσο 
προσωρινό εξωτερικό επιδερμικό φραγμό που ελαχιστοποιεί την 
απώλεια της υγρασίας. 
Το Skin Caviar Nighttime Oil, εμπνευσμένο από το καινοτόμο έργο 
του Δρ. Paul Niehans γύρω από την αναζωογόνηση της επιδερμίδας 

που επιτέλεσε στην περίφημη Clinique La Prairie περιλαμβάνει 
το Αποκλειστικό Κυτταρικό Σύμπλεγμα της La Prairie, το οποίο 
ενσωματώνεται για πρώτη φορά μέσα σε ένα λάδι. 

SKIN CAVIAR NIGHTTIME OIL: Η ΒΡΑΔΙΝΗ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ SKIN CAVIAR
Η βραδινή τελετουργία περιποίησης Skin Caviar ξεκινά σε 
απόλυτα καθαρή επιδερμίδα. Στη συνέχεια, μερικές σταγόνες 
Skin Caviar Essence-in-Lotion καταπραΰνουν και προετοιμάζουν 
το δέρμα για τις θεραπείες που θα ακολουθήσουν. Σειρά έχει 
το εμπλουτισμένο με Caviar Premier και Caviar Absolute, 
Skin Caviar Liquid Lift, για ασυναγώνιστη ανόρθωση και 
ορατή επανάκτηση του όγκου της επιδερμίδας. Ακολουθεί 
το Skin Caviar Eye Lift με τη σύνθεση Caviar Premier για 
αναζωογόνηση, ανόρθωση και επαναπροσδιορισμό της 
περιοχής των ματιών. Απολαύστε την αίσθηση ανόρθωσης 
στα μάτια με το εμπλουτισμένο με το Caviar Premier, Skin 
Caviar Luxe Eye Cream. Ολοκληρώστε την τελετουργία με το 
Skin Caviar Nighttime Oil, την τελευταία κίνηση της νύχτας. 
Με την πάροδο του χρόνου, οι λεπτές γραμμές και οι ρυτίδες 
εμφανίζονται μειωμένες, η επιδερμίδα δείχνει σφριγηλή και η 
υγρασία παραμένει θωρακισμένη στις εσωτερικές στιβάδες 
της, παρατείνοντας τη δραστικότητα του χαβιαριού πέραν των 
βραδινών ωρών. 
Η La Prairie, για να λανσάρει τη νέα σειρά διοργάνωσε ένα 
event στο ΜοΜΑ PS1 με πιάτα από χαβιάρι από τη βραβευμένη 
σεφ Daniela Soto-Innes. Στο event έγινε παρουσίαση των νέων 
μπουκαλιών τα οποία είναι εμπνευσμένα από το μπλε του 
κοβαλτίου που δημιούργησε η Γαλλίδα καλλιτέχνιδα Niki de Saint 
Phalle.

Στη La Prairie η νύχτα έχει το χρώμα του κοβαλτίου 
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Η ΙΚΕΆ είναι πολλά περισσότερα από ένα μεγάλο και καταξιωμένο 
«love brand» που προσφέρει καλοσχεδιασμένα, λειτουργικά, 
ποιοτικά και προσιτά έπιπλα σπιτιού. 
Είναι το κατάστημα με τις φαεινές ιδέες και τις πρωτότυπες πατέντες 
και ευκολίες. Είναι ο αξιοζήλευτος σουηδικός τρόπος ζωής της 
απλότητας και χαλάρωσης. Είναι αυτή η μαγική σαββατιάτικη 
βόλτα με την οικογένεια ή με φίλους με το καθιερωμένο σουηδικό 
gourmet γεύμα του μεσημεριού με θέα το αστικό τοπίο. Είναι, πάνω 
από όλα, μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία που έχει συνδέσει το 
όνομά της με τη βιωσιμότητα παράγοντας προϊόντα με φροντίδα για 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον
Πράγματι, η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Όμίλου FOURLIS, προωθεί τη 
βιωσιμότητα για μια καλύτερη καθημερινή ζωή προσφέροντας 
οικονομικές λύσεις και εμπνέοντας τους ανθρώπους να 
προχωρούν αυτές τις μικρές αλλά τόσο σημαντικές αλλαγές ώστε 
να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 
Και το αποδεικνύει αυτό στο πλήρες ανάπτυγμα των 
δραστηριοτήτων της: Από την αυτονόητη παροχή -από την αρχή 
της λειτουργίας της - προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί για να 
προσφέρουν λύσεις για μια άνετη και βιώσιμη για τους πολλούς, 
καθημερινή ζωή στο σπίτι, μέχρι και τη στοχο-προσήλωσή της 
στη βιωσιμότητα με τη στρατηγική και τις δεσμεύσεις της να 
ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τους Στόχους Βιώσιμης Άνάπτυξης 
του ΌΗΕ. 
Σήμερα η ΙΚΕΑ, έχει θέσει τις βάσεις ώστε ως το 2030, να είναι 
θετική προς το κλίμα προχωρώντας σε μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι 
παράγει, και να μπορεί να προσφέρει προϊόντα που βασίζονται σε 
ανανεώσιμα ή ανακυκλωμένα υλικά. 
Στο πλαίσιο αυτό έχει προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες με 

στόχο την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος 
μεταξύ των οποίων η αξιολόγηση περισσότερων από 9.500 
προϊόντων για κυκλικές δυνατότητες και βελτιώσεις σε όλη την 
αλυσίδα ΙΚΕΑ, ώστε να μειωθεί περαιτέρω το περιβαλλοντικό της 
αποτύπωμα και να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή που τείνει να 
γίνει κλιματική κρίση, παγκοσμίως. 

ΠΡΌΣΕΧΕΙ ΤΌ ΜΙΚΡΌΠΕΡΙΒΆΛΛΌΝ
Πιστή στο δόγμα ότι «κάθε αλλαγή ξεκινά πάντα από το σπίτι μας», η 
ΙΚΕΑ, έχει προχωρήσει και σε μια σειρά από προϊοντικές αλλαγές 
με πιο αξιοσημείωτες την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης 
από τα καταστήματα και τα εστιατόριά της, την προσφορά και 
χρήση αποκλειστικά λαμπτήρων LED, την ενθάρρυνση για μείωση 
σπατάλης τροφίμων στο σπίτι, ενώ, πήρε και μια γενναία απόφαση 
να καταργήσει τον γνωστό έντυπο κατάλογο – σήμα κατατεθέν 
των προωθητικών της ενεργειών για περισσότερα από 70 χρόνια. 
Εξίσου καινοτόμο το γεγονός ότι μέχρι του τέλος του έτους θα 
προσφέρει αποκλειστικά επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Επιπρόσθετα, προσφέρει στον καταναλωτή προϊόντα από 
βιώσιμες πηγές, χρησιμοποιώντας ξυλεία με πιστοποίηση FSC ή 
ανακυκλωμένη από δάση με υπεύθυνη διαχείριση αποφεύγοντας 
την αποψίλωση, βαμβάκι που προέρχεται αποκλειστικά από 
βιώσιμες πρακτικές ενώ στο τέλος του 2020, έκανε τη μετάβαση 
από περίπου 100.000 μετρικούς τόνους πρωτογενούς πολυεστέρα 
σε ανακυκλωμένο πολυεστέρα στα υφασμάτινα προϊόντα της. 
«Για εμάς στην ΙΚΕΑ θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας η 
προστασία του Περιβάλλοντος, η κοινωνική προσφορά και η 
ενθάρρυνση του κόσμου για χρήση βιώσιμων προϊόντων για 
μια καλύτερη ζωή στο σπίτι», επεσήμανε η κ. Νατάσα Χρηστοφή, 
Marketing Manager ΙΚΕΑ στο πλαίσιο πρόσφατης και μάλιστα 

IKEA

Το love brand που έγινε συνώνυμο του «green living»
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https://www.ikea.gr/
https://www.ikea.gr/energeies-gia-ton-anthropo-tin-koinonia-kai-to-perivallon/
https://www.fourlis.gr/
https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/
https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/
https://www.ikea.gr/odigos-gia-mia-viosimi-zoi-sto-spiti/


πιστοποιημένης ως «Ανθρακικά Ουδέτερης» εκδήλωσης καθώς 
υπολογίσθηκε και αντισταθμίστηκε το σύνολο των εκπομπών των 
αερίων της, με τη βοήθεια της Green Evolution A.E.
Σε εταιρικό επίπεδο, η ΙΚΕΑ στην Ελλάδα, έχει προχωρήσει στις 
απαραίτητες ενέργειες για μείωση σπατάλης νερού και ενέργειας 
στα καταστήματά της καθώς και ορθολογικής διαχείρισης 
απορριμμάτων, ενώ διαθέτει ειδικούς κάδους συλλογής 
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων όπως χαρτί, μπαταρίες, αλουμίνιο 
κτλ. Παράλληλα, παρακολουθείται συστηματικά η κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου και 
πραγματοποιούνται απαραίτητες παρεμβάσεις με στόχο την 
αποδοτικότερη διαχείρισή τους και εφαρμόζονται συγκεκριμένες 
πρακτικές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
«Η ΙΚΕΑ, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε Ελλάδα, Κύπρο 
και Βουλγαρία, ως εταιρεία του Ομίλου FOURLIS, λειτουργεί 
με γνώμονα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 
Πραγματοποιούμε συνεχώς νέες δράσεις με σεβασμό στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον επιτυγχάνοντας κάθε φορά τους 
ετήσιους στόχους μας», ανέφερε ο κ. Διονύσης Πυροβολισιάνος, 
Store Operations Manager ΙΚΕΑ.
H ΙΚΕΑ εφαρμόζει συγκεκριμένες πρακτικές για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης: 
•  Τοποθέτηση ψηφιακών αισθητήρων θερμότητας που 

προσαρμόζουν αυτόματα τη θέρμανση και ως εκ τούτου την 
κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. 

•  Σταδιακή προσθήκη συστημάτων χρήσης ηλιακής ενέργειας για 
την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και εστιατορίων. 

•  Μείωση Κατανάλωσης Ενέργειας (φυσικό αέριο, πετρέλαιο) & 
Νερού.

•  Υλοποίηση εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής ενέργειας 
στις στέγες των κτιρίων. 

•  Ολοκλήρωση διαδικασίας για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού 
συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο κατάστημα 
ΙΚΕΑ Κύπρου που αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα. 

•  Με τις επίπεδες συσκευασίες επιτυγχάνεται μείωση των 
εκπομπών ρύπων από τις μεταφορές. 

•  Διαθέτει μόνο λαμπτήρες LED καταργώντας τους συμβατικούς 
από το 2015. 

•  Μέχρι το τέλος του 2021 προχωρά σε διακοπή της πώλησης 
των αλκαλικών μπαταριών αντικαθιστώντας τις με 
επαναφορτιζόμενες. 

•  Στο κατάστημα ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης έχει τοποθετηθεί και 

λειτουργεί 1 ταχυφορτιστής για ηλεκτρικά αυτοκίνητα με στόχο 
την ανάπτυξη και στα υπόλοιπα καταστήματα. 

•  Κατάργηση πλαστικού μιας χρήσης από τη συλλογή προϊόντων 
και τα εστιατόριά από το 2020. 

•  Υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με ειδικούς κάδους 
στα καταστήματα και γενικότερα στους χώρους εργασίας. 

•  Ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών, αλουμινίου, γυαλιού, 
μπαταριών, πλαστικού, ξύλου, μετάλλου, ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μαγειρικού λαδιού. 

FOOD FOR GOOD THOUGHT 
Με στόχο τη μείωση σπατάλης τροφίμων στα εστιατόρια ΙΚΕΑ, έχει 
εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης και καταγραφής 
των τροφίμων ενώ υπολογίζεται πως η σπατάλη τροφίμων θα 
μειωθεί κατά 30%. Η βιωσιμότητα στα τρόφιμα που παρέχει η 
ΙΚΕΑ μέσω των καταστημάτων της συνοψίζεται στα εξής:

•  Εγκατάσταση συστήματος καταγραφής των τροφίμων που 
απορρίπτονται στα εστιατόρια. 

•  Στο κατάστημα ΙΚΕΑ Αεροδρομίου γίνεται ορθή διαχείριση 
οργανικών απορριμμάτων τα οποία προωθούνται για 
κομποστοποίηση. Ενθαρρύνει τους εργαζόμενους και τους 
καταναλωτές να ακολουθήσουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο 
ζωής. 

•  Επένδυση σε ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης και καταγραφής 
αποβλήτων τροφίμων στις κουζίνες των εστιατορίων. 

•  Εκπαίδευση προσωπικού στις επιπτώσεις της σπατάλης 
τροφίμων για το περιβάλλον, τη σημασία σωστής καταγραφής 
του και διαχείρισης των αποθεμάτων. 

O κ. Δημήτρης Σπυρίδης, In store IFB Manager ΙΚΕΑ, ανέφερε 
σχετικά, «γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει για τη σύγχρονη 
εποχή ο περιορισμός της σπατάλης τροφίμων, προσπαθούμε 
να ευαισθητοποιήσουμε και να ενθαρρύνουμε τον καταναλωτή 
προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πρώτο μας μέλημα είναι να 
ξεκινήσουμε από το ‘σπίτι’ μας, τα εστιατόρια ΙΚΕΑ εκπαιδεύοντας 
το προσωπικό μας και χρησιμοποιώντας χρήσιμα ψηφιακά 
εργαλεία στις κουζίνες μας.»

ΚΌΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΆΙΌΣΥΝΗ & ΙΣΌΤΗΤΆ 
Το 2030 η ΙΚΕΑ θέλει να έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο για 
όλους μέσα στην αλυσίδα της εταιρείας και να συμβάλλει στη 
δημιουργία μιας κοινωνίας από την οποία θα μπορούν να 
επωφεληθούν περισσότεροι άνθρωποι. 
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Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, 
η Mattel δημιούργησε το 2018 το Dream Gap Project*, μια συνεχή 
παγκόσμια πρωτοβουλία, σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει 
έμπνευση και εφόδια στα κορίτσια όλου του κόσμου ώστε να 
πιστεύουν στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους. Ένας από 
τους τρόπους που η Mattel επιλέγει να το κάνει είναι με το να 
προβάλλει πρότυπα γυναικών οι οποίες εργάζονται σε καριέρες 
στο STEM, αποδεικνύοντας έτσι ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, φτάνει 
να το πιστεύουν οι ίδιες. 
Μέρος των προσπαθειών της Mattel για την καταπολέμηση 
αυτών των ανισοτήτων είναι και η συνεργασία με τον ESA 
(European Space Agency) στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας 
Διαστήματος με θέμα «Γυναίκες στο Διάστημα». Έτσι, για 
πρώτη φορά, η κούκλα που δημιουργήθηκε με πρότυπο την 
Samantha Cristoforetti, την μόνη active γυναίκα-αστροναύτη στην 
Ευρώπη, θα πραγματοποιήσει μια πτήση σε μηδενική βαρύτητα, 
προωθώντας την ενασχόληση κοριτσιών με το διάστημα και τις 
επιστήμες. Παράλληλα, η Mattel δημιούργησε εκπαιδευτικό υλικό 
για τους γονείς και δασκάλους, ενώ μέρος των εσόδων από τις 
πωλήσεις της κούκλας Samantha Cristoforetti, η οποία διατίθεται 
σε όλη την Ευρώπη, θα δοθεί στην οργάνωση Women In 

Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες οι γυναίκες ακόμα 
και σήμερα εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
καριέρες STEM. Eιδικότερα, στην Ευρώπη, όπου οι γυναίκες 

αποτελούν το 52% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και το 57,7% των 
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρόλα αυτά ακόμα μόλις 
2 στους 5 είναι επιστήμονες και μηχανικοί, σύμφωνα με έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενδιαφέρον έχει επίσης το 
γεγονός ότι από πολύ νεαρή ηλικία ήδη, τα κορίτσια αναφέρουν 
ότι είναι λιγότερο σίγουρες για τις μαθηματικές τους ικανότητες στο 
σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι, σε βάθος χρόνου, αποκλείονται από 
θέσεις δυνητικά υψηλά αμειβόμενες, σε επαγγέλματα του κλάδου 
των επιστημών, ο οποίος διαθέτει 3πλάσιο ρυθμό αύξησης της 
απασχόλησης σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα. 

H MATTEL ΣΤΌΝ ΆΓΩΝΆ ΓΙΆ 
ΤΗΝ ΚΆΤΆΠΌΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ 

ΆΝΙΣΌΤΗΤΩΝ ΣΤΌ STEM H Barbie 

Η ΠΆΓΚΌΣΜΙΌΥ ΦΗΜΗΣ ΕΤΆΙΡΕΙΆ ΠΆΙΧΝΙΔΙΩΝ MATTEL, 
ΔΗΜΙΌΥΡΓΌΣ ΤΗΣ ICONIC ΚΌΥΚΛΆΣ ΒARBIE, ΕΧΕΙ 
ΕΔΩ ΚΆΙ ΚΆΙΡΌ ΕΝΤΌΠΙΣΕΙ ΤΗΝ ΆΝΙΣΌΤΗΤΆ ΣΤΗΝ 
ΆΝΤΙΠΡΌΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΆΙΚΩΝ ΣΤΌΥΣ ΤΌΜΕΙΣ 

ΤΌΥ STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, 
MATHEMATICS). 

σε κατάσταση... zero-g
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AMY O'SULLIVAN 
νοσοκόμα που ανέλαβε τον πρώτο ασθενή 
με COVID-19 στο νοσοκομείο Wycoff 
Hospital στο Brooklyn της Νέας Υόρκης

AUDREY CRUZ 
γιατρός της πρώτης γραμμής στο Λας 
Βέγκας, που αντιμετώπισε διακρίσεις

CHIKA STACY ORIUWA
 Καναδή νοσοκομειακή ψυχίατρος στο 
Πανεπιστήμιο του Τορόντο, που πάλεψε 
κατά του συστημικού ρατσισμού στην 
παροχή υγειονομικών υπηρεσιών

JAQUELINE GOES DE 
JESUS BRAZILIAN
βιοιατρική ερευνήτρια από τη Βραζιλία 
που ηγήθηκε της ομάδας που εντόπισε 
τη γενετική ακολουθία μίας από τις 
μεταλλάξεις του ιού

KIRBY WHITE
Αυστραλή ιατρός που ανακάλυψε μια 
ειδική χειρουργική “μπλούζα” που μπορεί 
να πλυθεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί με 
ασφάλεια από τους εργαζόμενους στις 
επάλξεις του αγώνα κατά τις πανδημίας

SARAH GILBERT
 Βρετανή εμβολιολόγος που συν-ηγήθηκε 
της ομάδας που ανέπτυξε το εμβόλιο της 
Οξφόρδης/ AstraZeneca

Aerospace, δημιουργώντας μια υποτροφία 
«Barbie» για φοιτητές με Διδακτορικό 
Δίπλωμα.
Η κούκλα της Samantha θα αναχωρήσει 
από τη βάση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος (ESA) στη Γερμανία και 
θα ταξιδέψει σε μια πτήση μηδενικής 
βαρύτητας παρουσιάζοντας, με αυτό 
τον τρόπο, την προετοιμασία και την 
εμπειρία μιας πραγματικής αστροναύτη. 
Και το πρόγραμμα δεν σταματά εκεί: 
Η ίδια η Samantha Cristoforetti, 
44χρονη αεροπόρος, μηχανικός και 
αστροναύτης από την Ιταλία, βρίσκεται 
ήδη σε εκπαίδευση, ενόψει της επόμενης 
αποστολής της στον Διεθνή Διαστημικό 
Σταθμό (International Space Station, ISS) 
τον Απρίλιο του 2022. Κατά τη διάρκεια 
της εξάμηνης παραμονής της στον ISS, 
η Cristoforetti θα αναλάβει το ρόλο της 
Επικεφαλής και φυσικά, σκοπεύει να πάρει 
μαζί στην αποστολή και την κούκλα της, 
έτσι ώστε να συνεχίσει να εμπνέει κορίτσια! 
Όπως λέει και η ίδια: «Μερικές φορές 
μικρά πράγματα μπορεί να αποτελέσουν 
έμπνευση για μεγάλα όνειρα. Ποιος ξέρει; 
Ίσως οι εικόνες και τα βίντεο της κούκλας 
μου που ταξιδεύει σε ένα περιβάλλον με 
μηδενική βαρύτητα να πυροδοτήσει τη 
φαντασία των παιδιών και να τους οδηγήσει 
να σκεφτούν μια καριέρα στις Επιστήμες 
της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των 
Μαθηματικών!»
Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν 
είναι η πρώτη φορά που η Barbie προωθεί 
το μήνυμα στα κορίτσια ότι μπορούν να 
γίνουν ό,τι οι ίδιες ονειρεύονται: Από τότε 
που η πρώτη κούκλα Barbie Αστροναύτης 
«περπάτησε στο φεγγάρι» (πριν από τον 
άνθρωπο, το 1965), η Barbie πέρασε 
περισσότερα από 55 χρόνια εμπνέοντας τα 
κορίτσια να ακολουθήσουν μια καριέρα 
στο διάστημα. Έχει υπάρξει Αστροφυσικός, 
Επιστήμονας του Διαστήματος και 
Αστροναύτης δημιουργώντας μοναδικές 
κούκλες από γυναίκες - πρότυπα της 
πραγματικής ζωής, όπως η αστροναύτης 
Sally Ride από τις ΗΠΑ, η κοσμοναύτης 
Anna Kikina από τη Ρωσία και φυσικά η 
Samantha Cristoforetti της ESA.
Και ακόμα πιο πρόσφατα, πριν από 
λιγότερο από ένα μήνα, η Mattel και η 
Barbie αποφάσισαν να τιμήσουν 6 ακόμα 
γυναίκες από τον τομέα των επιστημών 
δημιουργώντας κούκλες και προσθέτοντάς 
τις στη λίστα με τα πρότυπα-γυναικών 
τους! Οι 6 νέες προσθήκες στην σειρά των 
“Barbie role models” (κοινώς, κούκλες 
που βασίζονται σε πραγματικές γυναίκες-
πρότυπα) προέρχονται από την πρώτη 
γραμμή της αντιμετώπισης της υγειονομικής 
κρίσης!
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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας 
οι επιλεχθείσες είναι οι παρακάτω:
Μόλις ένα μήνα νωρίτερα, η Sarah Gilbert 
τιμήθηκε και με τον τίτλο τιμής της Dame 
(το γυναικείο αντίστοιχο του “Knight”) από 
τη Βασίλισσα Ελισάβετ, σε ειδική τελετή 
απονομής, για “τις υπηρεσίες που παρείχε 
υπέρ της δημόσιας υγείας, ειδικότερα κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19”. 
Τώρα, η διακεκριμένη επιστήμονας, πέρα 
από την τιμητική διάκριση εκ μέρους της 
Βασίλισσας, μπορεί να δει τον εαυτό της να 
“απαθανατίζεται” και σε μορφή κούκλας, 

χάρη στη Mattel. 
Σε δηλώσεις που έκανε η Gilbert στην 
εφημερίδα Τhe Guardian ανέφερε ότι στην 
αρχή αυτή η διάκριση της φάνηκε “πολύ 
περίεργη” αλλά ελπίζει ότι θα εμπνεύσει κι 
άλλες νέες γυναίκες σε όλο τον κόσμο, να 
επιδιώξουν μια καριέρα στις επιστήμες, την 
τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά 
(STEM). "Το να εμπνεύσουμε την επόμενη 
γενιά κοριτσιών ώστε να ακολουθήσουν 
μια πορεία στα STEM είναι κάτι για το 
οποίο τρέφω πραγματικό πάθος. Ελπίζω 
ότι τα παιδιά που θα δουν την Barbie που 
με απεικονίζει να συνειδητοποιήσουν 
πόσο σημαντικές είναι οι επιστήμες στο 
να βοηθήσουμε τον κόσμο μας. Η ευχή 
μου είναι αυτή η κούκλα να καταφέρει 

να δείξει στα κορίτσια ότι υπάρχουν και 
άλλες καριέρες που πιθανώς να μην είχαν 
σκεφτεί, όπως εμβολιολόγος.”
“Η Barbie αναγνωρίζει ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι στις πρώτες γραμμές άμυνας 
κατά της πανδημίας έκαναν εξωφρενικές 
θυσίες αντιμετωπίζοντας την υγειονομική 
κρίση και τις προκλήσεις που αυτή 
προκάλεσε αλλά και όξυνε περαιτέρω,” 
δήλωσε η Lisa McKnight, Senior Vice 
President και Global Head of Barbie and 
Dolls στη Mattel. "Αυτό που θέλουμε είναι 
να φέρουμε τις προσπάθειες τους στο 
προσκήνιο, να μοιραστούμε τις ιστορίες τους 
με τον κόσμο. Ελπίζουμε αυτή η κίνησή μας 
να εμπνεύσει την επόμενη γενιά ώστε να 
μοιάσει σε αυτές τις ηρωίδες.”
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