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Το καλοκαίρι πάντα µας µαγεύει… Είναι κάτι από τα 
χρώµατα του ουρανού, τις καλοκαιρινές µυρωδιές που 
µας ταξιδεύουν, τις ανέµελες στιγµές, τον ήλιο που έρχεται 
να φωτίσει κάθε γωνιά της ψυχής µας. Ο χρόνος µε τους 
αγαπηµένους µας, που µας κάνει να νιώθουµε πιο γεµάτοι. 
Η πολυτέλεια του να νιώθουµε ότι η καθηµερινότητα 
σταµατάει να τρέχει για λίγο και µπορούµε να επιστρέψουµε 
στη στιγµή και να χαρούµε αυτά που έχουν αξία. Για εµάς 
τους γονείς, το καλοκαίρι γίνεται σύµµαχος αγαπηµένος. 
Ξεχνάµε για λίγο την ανησυχία µας ότι τα παιδιά 
µεγαλώνουν πολύ γρήγορα και ίσως δεν είµαστε κάθε 
λεπτό εκεί για να το συνειδητοποιήσουµε, όσο θα θέλαµε. 

Αυτό το καλοκαίρι σάς ταξιδεύουµε σε τρεις αγαπηµένους 
παιδικούς προορισµούς. Με τη Marasil, χανόµαστε στα όµορφα 
καλοκαιρινά σοκάκια της πόλης. Στην Πλάκα του Αυγούστου, 
γεµάτη κόσµο, πανέµορφη όλους τους µήνες του χρόνου. 
Ανακαλύπτουµε τα µυστικά που κρύβει κάθε γωνιά της και 
µαγευόµαστε από τις ιστορίες της. Με τη Sprint βάζουµε πλώρη 
για παραθαλάσσιους προορισµούς. Με το ferryboat βιώνουµε 
την ελευθερία της παιδικής ηλικίας, τη θέληση να ανακαλύψεις 
τον κόσµο και τη βεβαιότητα ότι µπορείς να κατακτήσεις τα 
πάντα. Η Mandarino, µας θυµίζει την ανεµελιά του καλοκαιρινού 
εξοχικού. Το σπίτι που περνάµε τα καλοκαίρια, που τρέχουµε 
ξυπόλητοι και δε σταµατάµε το παιχνίδι. Τα χρόνια περνάνε, 
οι σχολικές τάξεις έρχονται στο τέλος τους η µία µετά την 
άλλη, αλλά εµείς πάντα επιστρέφουµε εκεί. Το κρύο πλακάκι 
στα πόδια µας, η αφόρητη µεσηµεριανή ζέστη, τα µπουγέλα 
µε το λάστιχο, το παιχνίδι στο δρόµο, οι φωνές στο κυνηγητό. 

Σε αυτό το τεύχος ανακαλύπτουµε µαζί τις τάσεις της σεζόν 
Άνοιξη-Καλοκαίρι 2020. Σας προτείνουµε βαπτιστικά σύνολα 
για την πρώτη δηµόσια παιδική εµφάνιση και µοδάτα looks 
για τις ηµέρες του Πάσχα. Παράλληλα, θίγουµε θέµατα που 
απασχολούν τους σηµερινούς γονείς όπως η παιδική διατροφή, 
η τακτοποίηση του σπιτιού και η κατάσταση µε τα αδέσποτα 
και πως µπορούµε να συµβάλλουµε στην αντιµετώπισή της. 

Να έχουµε ένα µαγευτικό και ταξιδιάρικο καλοκαίρι!

Summer always fascinates us... It is the colors of the sky, 
the summer scents that travel us, the carefree moments, 
the sun shining on every corner of our souls. The time 
spent with our loved ones that makes us feel fuller. 
The invaluable feeling that everyday life stops for a 
while and we can be in the moment and enjoy what 
is truly important. For us parents, summer becomes 
a beloved ally. We forget for a moment that our 
children grow up too fast and we may not be there to 
witness every single minute of it, even if we want to. 

This summer we travel you to three of children’s 
favorite summer destinations. With Marasil, we get 
lost in the beautiful summer city alleys. In Plaka of 
August, full of people, beautiful throughout the year. 
We discover the secrets behind every corner and get 
enchanted by its stories. Along with Sprint we set sail 
for lovely sea destinations. While traveling with the 
ferry we experience the freedom of childhood, the desire 
to discover the world and the certainty that kids can 
conquer everything. Mandarino reminds us of carefree 
summerhouse moments. The house we used to spend our 
summers running around barefoot and playing. Years 
were going by, school years would come to an end, 
but we would always go back. The feeling of the cold 
floor on our feet, the unbearable afternoon heat, the 
running wet from the water hose, the afternoons full of 
games, the shouting and yelling while playing chase. 

In this issue we discover trends of the Spring-Summer 
2020 collection. At the same time, we address issues 
that today’s parents are concerned about, such as 
child nutrition, tidying up our home and the situation 
of stray animals and how we can help to address it. 

We wish you a magical  summer journey!

Sweet 
Summer in 
our hearts
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Ακολουθήστε τη Marasil στα γραφικά σοκάκια της πόλης μια 
ζεστή καλοκαιρινή μέρα. Τα φωτεινά χρώματα έχουν τον κύριο 
λόγο στη νέα μας συλλογή, με ζεστά πορτοκαλί και δροσερά 
βεραμάν να πλαισιώνουν τα τροπικά prints και τα ριγέ μοτίβα. 
Τα κοριτσίστικα ρομαντικά αέρινα φλοράλ που θυμίζουν πίνακα 
ζωγραφικής και τα stylish σύνολα σε latin ύφος, αποπνέουν την 
πιο ανέμελη διάθεση. Τα κομψά men’s style κομμάτια μαζί με τα 
άνετα nautical σύνολα, βγάζουν στα αγόρια τον gentleman που 
κρύβουν μέσα τους.

Follow Marasil to the picturesque city alleys on a hot 
summer day. Bright colors dominate our new collection 
with warm and cool shades on tropical prints and playful 
stripes. The girly romantic florals reminiscent of paintings 
and the stylish latin looks exude the most carefree mood. 
Elegant men’s style pieces, along with comfortable nautical 
outfits, bring out the gentleman in every boy.

COME OUT  
 & PLAY

HELIA

Φόρεμα ριγέ με σούρα στη μέση
Striped dress

ARLENE

Μπλούζα polo εμπριμέ
Βερμούδα chino με ρεβέρ
Patterned top and chino
bermouda shorts
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KONSTANTINOS

Μπλούζα polo με τύπωμα
Παντελόνι chino σε κλασική 
γραμμή με τιράντες αποσπώμενες
Polo printed shirt and chino 
classic line trousers with 
detachable suspenders

AELIA

Φόρεμα εμπριμέ με βολάν
Patterned dress with frills
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ARLENE

Μπλούζα polo
με ριγέ λεπτομέρειες
Παντελόνι chino
σε κλασική γραμμή
Polo shirt with stripe
details and chino
classic line trousers

KONSTANTINOS

Μπλούζα polo
Βερμούδα chino
σε κλασική γραμμή
Polo shirt and
chino classic line
bermuda shorts
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HELIA

Φόρμα ολόσωμη με έναν ώμο
από εμπριμέ μουσελίνα

One shoulder patterned playsuit

AELIA

Τοπ με φιόγκο και σφηκοφωλιά
Παντελόνι crop πλισέ εμπριμέ

Shirred top with bow, cropped
pleated patterned trousers
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SOTIRIS

Πουκάμισο με μάο γιακά
και αυξομείωση στα μανίκια
Γιλέκο ζακάρ σε κλασική γραμμή
Mao collar shirt and classic line vest

TABLE  
FOR TWO,  
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AELIA

Floral φόρεμα με έξω πλάτη
Open back floral dress

SOTIRIS

Πουκάμισο με μάο γιακά
και αυξομείωση στα μανίκια
Γιλέκο ζακάρ σε κλασική γραμμή
Βερμούδα τζιν
Mao collar shirt and  
classic line vest
Denim Bermuda shorts
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summer 

KONSTANTINOS

Μπουφάν γιλέκο με
αποσπώμενη κουκούλα

Μπλούζα ριγέ με τύπωμα
Βερμούδα με

αποσπώμενες τιράντες
ξ Sleeveless jacket with 

detachable hood, printed top 
with stripes, bermuda shorts 
with detachable suspenders

CHRISTINE

Σετ με crop τοπ
και crop παντελόνι από 
βαμβακερή ποπλίνα
Two-piece set:
crop top and cotton
poplin trousers
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AELIA

Σετ τοπ με βολάν και  
σορτς με φιόγκο
Two-piece set: top with frills
and shorts with bow 

HELIA

Φόρεμα με σούρα στη μέση
Island print dress
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JANET

Τοπ εμπριμέ με σχέδιο λαχούρι
Σορτς με ξέφτια
Patterned top and shorts
with used effects

CHRISTINE

Φόρμα ολόσωμη 
με σούρα στη μέση
Playsuit with ruffles

THE  
  

HAPPINESS!
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SOTIRIS

Πουκάμισο εμπριμέ με μάο γιακά
Βερμούδα με αποσπώμενες τιράντες
Patterned shirt with mao
collar and bermuda shorts
with detachable suspenders

CHRISTINE

Φόρεμα με σούρα στη μέση και ανάγλυφα 
λουλούδια στην πλάτη
Dress with embossed flowers
on the back

DOUBLE  DAVID

Πουκάμισο εμπριμέ
Βερμούδα chino με ρεβερ

Patterned shirt
and chino bermuda shorts

JANET

Σετ crop top και σορτς
από κροσέ δαντέλα
Two-piece set: top

and shorts in crochet lace
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SARANTOS

Μπλούζα polo
Βερμούδα chino

σε κλασική γραμμή
Polo shirt and

chino classic line
bermuda shorts

CHRISTINE

Σετ με τοπ και crop παντελόνι
από λεπτό τζιν
Two-piece set: top and cropped 
lightweight denim 

JANET

Μπουφάν αμάνικο με ξέφτια
Τοπ με τύπωμα καρδιά
Sleeveless jacket with used 
effects, printed top and tulle skirt
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DAVID

Μπλoύζα ριγέ polo
Βερμούδα chino
με αποσπώμενες τιράντες
Striped polo shirt
and chino bermuda shorts
with detachable suspenders

SARANTOS

Μπλούζα με τύπωμα
Παντελόνι chino κλασική γραμμή
Printed top and chino classic
line trousers
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Τί είναι η Dogs’ Voice; Πώς ξεκίνησε και πώς λειτουργεί;
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Dogs’ Voice» ιδρύθηκε το 2015 
με αποστολή την προστασία των αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα. Ξε-
κίνησε ως πλατφόρμα προώθησης αδέσποτων σκύλων σε υιοθεσίες 
και μέχρι σήμερα έχει επιτύχει περισσότερες από 1.750 υιοθεσίες. 
Λειτουργεί σήμερα με μια σταθερή ομάδα 3 ανθρώπων και 15 
εθελοντών αναπτύσσοντας συνεχώς νέα προγράμματα και δράσεις. 

Ποιο είναι το ποσοστό αδέσποτων σκύλων στην Ελλάδα 
και ποια τα αίτια; Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα;
Υπολογίζεται ότι σήμερα στην Ελλάδα διαβιώνουν περίπου 1,5 
εκατομμύρια αδέσποτοι σκύλοι. Δεν υπάρχει καμία χώρα εντός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που να εμφανίζει αυτή την εικόνα σχετικά 
με τα αδέσποτα ζώα. Το να υποφέρουν ζώα στους δρόμους είναι 
πρωτίστως ένα κοινωνικό ζήτημα και η χώρα μας καλείται να το 
αφήσει πίσω της. Οι αιτίες εντοπίζονται στους ιδιοκτήτες ζώων οι 
οποίοι δε στειρώνουν τα κατοικίδια τους και κάποιο εξ αυτών τα 
εγκαταλείπουν. Δεν μπορεί να τεθεί ένας πληθυσμός σε έλεγχο 
όταν αναπαράγονται συνεχώς νέα ζώα.  

Η δική σας οργάνωση πώς συμβάλλει στο σημαντικό 
έργο της καταπολέμησης όλης αυτής της κατάστασης; 
Από το 2017 εισάγουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση προγράμμα-
τα προστασίας αδέσποτων ζώων με όπλο την τεχνολογία και την 
εφαρμογή νέας τεχνογνωσίας. Μέσα από τα προγράμματα μας η 
φιλοζωική κοινότητα - δήμοι, κτηνίατροι και πολίτες - ενώνονται για 
να αλλάξουν την εικόνα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων σε 
τοπικό επίπεδο. Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και δημο-
τικούς υπαλλήλους, καμπάνιες υιοθεσίας αδέσποτων, προγράμ-
ματα στειρώσεων, επεμβάσεις μας σε περιπτώσεις κακοποίησης 
ζώων, προγράμματα διαχείρισης σε περιπτώσεις φυσικών κατα-
στροφών και μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία έχουν γίνει πλέον 
πραγματικότητα. Έτσι η Dogs’ Voice προσεγγίζει το πρόβλημα ολι-
στικά: στειρώσεις, παιδεία, τεχνολογία, συνεργασία, υιοθεσίες. 
Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε μια νέα κουλτούρα σεβασμού στα 
αδέσποτα ζώα.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας;
Στόχος μας είναι να κλείσουμε την οργάνωση γιατί θα τα έχουμε 
καταφέρει. Θέλουμε τα επόμενα 10 χρόνια η Ελλάδα να έχει 
θέσει σε πλήρη έλεγχο το ζήτημα των αδέσποτων ζώων, να υπάρ-
χουν οργανωμένες υποδομές στην πολιτεία, ώστε κανένα ζώο να 
μην υποφέρει σε κανένα σημείο της χώρας μας και η κακοποίηση 
ζώων να είναι ένας μακρινός εφιάλτης. 

What is Dogs’ Voice? How did it start and how does it work?
The non-profit organization Dogs’ Voice was founded in 
2015 with the mission of protecting stray animals in Greece. 
It started as a stray dog promotion platform and has accom-
plished more than 1.750 adoptions to date. It operates with 
a core team of 3 people and 15 volunteers and constantly 
develops new programs and activities.

What is the percentage of stray dogs in Greece and what are 
the causes? How big is the problem?
It is estimated that currently in Greece there are about 1.5 
million stray dogs. There is no country within the EU dis-
playing this number of stray animals. Suffering animals 
on the streets is primarily a social issue and our country is 
called upon to leave it behind. The most common cause is 
pet owners not neutering their pets or abandoning them. 
The population cannot be controlled when animals are 
constantly breeding.

How does your organization contribute to the fight against 
this whole situation?
Ever since 2017, we develop and introduce stray animal pro-
tection programs in local municipalities with the help of tech-
nology and new know-how. Municipalities, veterinarians and 
citizens come together to change the stray animal management 
at a local level. Training programs for students and govern-
ment officials, stray adoption campaigns, neutering programs, 
animal abuse interventions, stray animal handling during 
disastrous situations and a range of digital tools have now be-
come a reality. Dogs’ Voice approaches the problem holistically:  
neutering, education, technology, collaboration, adoptions. All 
of this leads to a new culture of respect for stray animals.

What are your goals?
Our goal is to shut down the organization because our mis-
sion will be accomplished. In the next 10 years we wish 
for Greece to have complete control over the issue of stray 
animals and to have the organized infrastructure so that no 
animal suffers anywhere in the country. We hope animal 
abuse to be a distant nightmare.

Τί θα συμβουλεύατε κάποιον που θέλει να αποκτήσει σκύλο; 
Adopt don’t shop! Να υιοθετήσει ένα σκύλο που ταιριάζει στη ζωή 
του και να το έχει σκεφτεί σοβαρά και υπεύθυνα. Υπάρχει μια προ-
κατάληψη ότι μόνο οι μικρόσωμοι σκύλοι είναι κατάλληλοι για δι-
αμέρισμα. Δεν ισχύει. Τα επίπεδα ενέργειας του σκύλου, η ηλικία 
και ο χαρακτήρας του σε σχέση με την καθημερινότητα εκείνου που 
υιοθετεί είναι τα κριτήρια για να επιλέξει κάποιος τον σκύλο που 
πραγματικά του ταιριάζει! 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του να μεγαλώνει ένα παιδί 
με ένα τετράποδο φίλο;
Δεκάδες μελέτες διεθνώς έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά που με-
γαλώνουν με ένα ζωάκι αναπτύσσουν ταχύτερα συναισθηματική 
νοημοσύνη, ενσυναίσθηση και αίσθημα υπευθυνότητας, ενώ σε 
παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες η παρουσία ενός τετράποδου 
στο σπίτι έχει πολλές φορές οδηγήσει σε θεαματική βελτίωση.  

Εσείς έχετε σκύλο;
Και σκύλο και γάτο! Το σκύλο μου τον υιοθέτησα όταν ήταν 4 ετών 
μετά την απομάκρυνσή του από τον άνθρωπο που τον κακοποιού-
σε. Ήταν και ο λόγος που δημιούργησα την οργάνωση. Στην αρχή 
έτρεμε και τη σκιά του. Πολύ σύντομα όμως εξελίχθηκε σε ένα 
υπέροχο πλάσμα που μας δίνει μόνο χαρά και συμβιώνει άριστα 
με όλους!

Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει ή να συμμετέχει στο 
έργο σας;
Αρχικά μπορεί ο καθένας να μπει στο dogsvoice.gr και να γίνει 
εθελοντής στηρίζοντας τη δράση μας. Μπορεί επίσης, να αναδη-
μοσιεύει τις αγαπημένες του αγγελίες υιοθεσίας, να φιλοξενήσει 
ένα αδέσποτο ζωάκι για λίγες μέρες ή ακόμα να μας υποστηρίξει 
με μια μικρή δωρεά ή ξηρά τροφή. 

What would you advise someone who wants a pet? 
“Adopt don’t shop”! One should adopt a dog that fits into his or her 
life and think it through responsibly. There is a misconception that 
only small-sized dogs are suitable for an apartment. That’s not 
true. The dog’s energy levels, age and character in relation to the 
lifestyle of the person who wants to adopt constitute the criteria for 
choosing a dog!

What are the benefits of a child growing up with a four-leg-
ged friend?
Dozens of studies worldwide have demonstrated that 
children growing up with a pet show higher emotional 
intelligence, empathy and a sense of responsibility. More-
over, as far as children with developmental difficulties are 
concerned, the presence of a pet at home has often led to 
substantial improvement.

 

Do you have a dog?
A dog and a cat! I adopted my dog when he was 4 years 
old after he was removed from the man who abused him. He 
was the reason I founded the organization. At first, he was 
so scared, but fortunately he soon evolved into a wonderful 
creature spreading joy and coexisting perfectly with everyone!

How can someone help or become part of your mission?
For starters, one can join dogsvoice.gr and support our cause 
by becoming a volunteer. He or she can also share his or her 
favorite adoption listing, foster a stray dog for a few days, or 
contribute with a small donation or dry dog food.

Τα παιδιά που μεγαλώνουν με ένα ζωάκι αναπτύσσουν 
ταχύτερα συναισθηματική νοημοσύνη, ενσυναίσθηση και 

αίσθημα υπευθυνότητας

CHILDREN GROWING UP WITH A PET, SHOW HIGHER EMOTIONAL 
INTELLIGENCE, EMPATHY AND A SENSE OF RESPONSIBILITY

Elena Dede,  
Lawyer and Founder
of the NGO  «Dogs’ Voice»

29
 I

N
T

E
R

V
IE

W

28
 I

N
T

E
R

V
IE

W

Dogs’Voice

Τα αδέσποτα έχουν  
τη δική τους φωνή! 

‘Ελενα Δέδε 
Δικηγόρος και Ιδρύτρια  

της Μ.Κ.Ο. «Dogs’ Voice»

A bark to be heard!
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IT'S THAT 
TIME OF  
THE YEAR!

MELINA

Σετ τοπ βαμβακερό σφηκοφωλιά
με φούστα τούλινη
Two-piece set: Shirred top
and tulle skirt

EMBRACING THE MOST  
PLAYFUL SEASON 



FLEDGLING
When a young bird loses its fluff and gets feathers it 

can use for flying

KONSTANTINOS

Πουκάμισο ποπλίνα με μάο γιακά
Γιλέκο κλασικό ζακάρ

Βερμούδα με αποσπώμενες τιράντες
Poplin shirt with mao collar,

classic vest and bermuda shorts
with detachable suspenders

BLOOM
1. a flower, especially one cultivated for its beauty
2. a youthful or healthy glow in a person's complexion

PHOEBE

Floral φόρεμα
με σούρα στη μέση

Floral dress

32
 M

A
R

A
S

IL
 B

A
B

Y

33
 M

A
R

A
S

IL
 B

A
B

Y



SCENT 
a distinctive smell, especially one that is pleasant

PHOEBE

Τοπ έξωμο βαμβακερό
Σορτς πεντάτσεπο εμπριμέ
Off shoulder cotton top

and patterned shorts

BRIGHTEN UP THE DAY
Something or someone who makes you feel good 
and happy for the rest of the day. Someone who is a 
ray of sunshine can really brighten up your day.

PETROS

Μπλούζα πικέ polo
Βερμούδα με αποσπώμενες τιράντες
Polo shirt and bermuda shorts
with detachable suspenders
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MELINA

Σετ με έξωμη μπλούζα
και κολάν με τύπωμα
Two piece set: open shoulder top 
and printed cropped leggings

KONSTANTINOS

Πουκάμισο εμπριμέ
Μπλούζα με στάμπα
Παντελόνι chino σε κλασική 
γραμμή με αποσπώμενες τιράντες
Patterned shirt, printed top
and chico classic line trousers 
with detachable suspenders

PETROS

Μπλούζα με τύπωμα ψάρια
Βερμούδα τζιν με επεξεργασίες
Fish printed top and denim
bermuda shorts with used effects

FRESH AS A DAISY 
healthy and full of energy
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Η νέα newborn συλλογή της Marasil περιλαμβάνει πρακτικά και άνετα σύνολα σε εξαιρετικά απαλές ποιότητες και ζωηρά 
καλοκαιρινά χρώματα, ενώ ταυτόχρονα ξέρει πως να παραμένει in fashion. Τα έξυπνα χιουμοριστικά prints των αγοριών, μας 

μεταφέρουν στον υποβρύχιο κόσμο της θάλασσας, αλλά και σε αστείες μπανανοπεριπέτειες με άτακτες μαϊμούδες. Οι κομψές και 
διαχρονικές navy επιλογές ακολουθούν το αγαπημένο μας επίσημο ύφος. Για τα μικρά κορίτσια, επιλέγουμε χαρούμενες multicolor 

ρίγες, ρομαντικά ανθισμένα μοτίβα, αλλά και ανάλαφρες denim φουφούλες. Φυσικά δε λείπουν και τα παιχνιδιάρικα girly τυπώματα 
που χαρίζουν μια γλυκιά χαριτωμένη εμφάνιση.

Marasil newborn collection includes practical and comfortable outfits in extremely soft qualities and vibrant summer 
colors, while at the same time stays in fashion. The clever humorous boys’ prints take us to underwater sea worlds and 

funny banana stories with naughty monkeys. Elegant navy pieces constitute our favorite formal style. We choose happy 
multicolor stripes, romantic patterns and lightweight denim onesies for the little girls, while playful  

girly prints offer a sweet cute look.

ANGELOS

Φορμάκι με τύπωμα
Printed onesie

NE
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starting 
line with 
style
0............................24
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HARIS

Φόρεμα με σούρα και βρακάκι εσωτερικά
Σετ καπέλο και παπούτσια,  

όλα σε ντεσέν πουά καρδιές
Printed dress with panties

Two piece set:  
matching printed hat and shoes

ANGELOS

Σετ πουκάμισο κλασικό με σχέδια και  
παντελόνι με αποσπώμενες τιράντες 
Two piece set: Patterned classic line shirt and  
trousers with detachable suspenders

ANGELINA

Floral φόρεμα αμπίρ με βρακάκι εσωτερικά
Floral dress with panties
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ANGELINA

Φορμάκι τζιν με τύπωμα και ανάγλυφο λουλούδι
Denim printed onesie with embossed flower

ANGELOS

Σετ μπλούζα πόλο και βερμούδα ριγέ με ρεβέρ  
Two piece set: polo shirt and striped bermuda shorts
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ANGELOS

Σετ μπλούζα με τύπωμα και βερμούδα ριγέ  
Two piece set: printed top and striped bermuda shorts

HARIS

Σετ μπλούζα με βολάν και τύπωμα και ριγέ σορτς
Two piece set: top with frills and striped shorts
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Be nautical with style... Μια δροσερή και άκρως καλοκαιρινή γκάμα, που μας ταξιδεύει στην αγαπημένη μας θάλασσα,  
μα όχι για χαλάρωση και κολύμπι, αφού βάζει πλώρη για ναυτικές περιπέτειες και θαλάσσια σπορ.  Ρούχα σε κομψές αλλά και άνετες 
γραμμές. Χρώματα δροσερού σιελ ή σκούρου μπλε στις αποχρώσεις των κυμάτων και του βυθού και το χαρακτηριστικό κόκκινο που 

συναντάμε κυρίως στα prints με yachting ύφος. Οι ιδιαίτερες unusual τεχνικές, πλέουν πλάι σε διαχρονικές μαρινιέρες  
και αντιανεμικά cruising jackets.

Be nautical with style... The classic Summer trend that travels us to our beloved sea, not for relaxation, but for nautical 
adventures. Elegant but comfortable pieces. Light or dark blue shades reminiscent of the waves and the  

bottom of the ocean. Timeless red, found mainly in yachting style prints.  
Modern techniques blend with classic stripes and windproof cruising jackets.

Nautical

1. Φόρεμα Dress MARASIL
2. Φόρμα ολόσωμη Playsuit MARASIL
3. Μπλούζα Top MARASIL
4. Σορτς Shorts MARASIL
5. Μπλούζα Top MARASIL
6. Σορτς Shorts MARASIL
7. Σετ Two-piece Set MARASIL

Greek
ISLANDS

We love Greek summer και το δείχνουμε με τα πιο ξεχωριστά σύνολα. Μοναδικά ντεσέν
που θυμίζουν πίνακα ζωγραφικής αποτυπώνουν το μπλε τιρκουάζ της θάλασσας. Τα

ολόλευκα denim υφάσματα, συνδυάζονται με ανάλαφρα ρομαντικά κομμάτια στο γαλανό
του ουρανού. Εμφανίσεις ιδιαίτερης αισθητικής, εμπνευσμένες από την ελληνική ριβιέρα. 

We love Greek summer and we show it with the most special looks. Unique designs
reminiscent of paintings depicting the deep blue sea. White denim fabrics combined 
with lightweight romantic pieces. Fashionable styles inspired by the Greek riviera.

TRENDS

1 

1. Σετ Two-piece Set  MARASIL
2. Μπουφάν αμάνικο Sleeveless jacket MARASIL
3. Πουκάμισο Shirt MARASIL
4. Παντελόνι Trousers MARASIL
5. Σετ Two-piece Set  MARASIL
6. Μπουφάν Jacket MANDARINO
7. Σετ Two-piece Set  MARASIL
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Τοπ Top MARASIL
Φούστα Skirt MARASIL
Κορμάκι Bodysuit MARASIL
Τζιν Denim MARASIL
Κολάν Leggings MARASIL
Τσιμπιδάκια Hair pins MARASIL
Μποτάκια Booties EXE
Bomber Jacket MARASIL
Φούστα Skirt MARASIL
Μπλούζα Top MARASIL

Lollipop  
FLAVORVibes

TROPICAL

Ακολουθώντας τα tropical vibes της συλλογής μας, θα ανακαλύψετε το δικό σας τροπικό παράδεισο, μέσα από τα πιο 
δροσερά και ζωηρόχρωμα σύνολα. Εντυπωσιακά εξωτικά μοτίβα με ιβίσκους και φοίνικες, μοδάτα Hawaiian γραφικά με 

δυναμικά στοιχεία και χαλαρές βερμούδες θα μετατρέψουν τις καλοκαιρινές διακοπές σας στην πιο trendy εμπειρία.

Following the tropical vibes of our collection, you will discover your own tropical paradise
through the coolest and most colorful outfits. Impressive exotic prints, stylish Hawaiian

designs with dynamic elements and loose bermuda shorts will turn your summer vacation
into a trendy experience.

1. Μπλούζα Top MARASIL
2. Παντελόνι Trousers MARASIL
3. Φόρμα ολόσωμη Playsuit MARASIL
4. Φόρεμα Dress MARASIL
5. Σετ Two-piece Set MARASIL
6. Φούστα Skirt MARASIL
7. Μπλούζα Top MARASIL

Κορίτσια που έχουν διάθεση για χορό; Ώρα για ένα cocktail πάρτι! Εκεί σας συνοδεύουν τα
ζωηρόχρωμα floral σε θηλυκή 60’s γραμμή και οι ρομαντικές διαφάνειες στη φρέσκια

απόχρωση της λεβάντας με ιδιαίτερα κρόσια που χαρίζουν κίνηση. Μια δροσερή νότα στην
γκαρνταρόμπα για την Άνοιξη και το Καλοκαίρι.

Girls in the mood for dancing? Time for a cocktail party! Colorful florals, 60’s girly lines and
romantic tulle lilac details with fringes that offer movement.  

A refreshing note in our Spring-Summer wardrobe.

Cocktail
PARTY

1 

2

3

4

5

6

7

1. T-Shirt MARASIL
2. Βερμούδα Bermuda shorts MARASIL
3. Μπουφάν Jacket MANDARINO
4. Πουκάμισο Shirt MARASIL
5. Βερμούδα Bermuda shorts MARASIL
6. T-Shirt MANDARINO
7. Παντελόνι Trousers MANDARINO
8. Σετ Two-piece Set MANDARINO
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Αυτή η δροσερή καλοκαιρινή γκάμα ξεχωρίζει όχι μόνο επειδή διαθέτει τα πιο κομψά σύνολα των αγοριών, αλλά και γιατί 
συμπεριλαμβάνει τις πιο ζεστές αποχρώσεις του ηλιοβασιλέματος. Κλασικά πουκάμισα με διακριτικά μοτίβα, εφαρμοστά chinos και τζιν

κομμάτια, συνδυάζονται με ιδιαίτερα polo μπλουζάκια και χαλαρά jackets, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ.

This cool summer trend stands out not only for its sophisticated boys’ looks, but also for its
warm sunset shades. Classic shirts with distinctive patterns, elegant chinos and denim

pieces, combined with stylish polo shirts and loose jackets, create a unique style.

1. Σετ Two-piece Set MARASIL
2. Μπουφάν Jacket MARASIL
3. T-Shirt MARASIL
4. T-Shirt MANDARINO
5. Τζιν Jeans MARASIL
6. Σετ Two-piece Set MARASIL
7. Πουκάμισο Shirt MARASIL
8. Παντελόνι Trousers MARASIL

Summer
SUNSET
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Μια λουλουδένια γλυκιά γεύση αναδεικνύεται μέσα από αυτά τα υπέροχα κοριτσίστικα σύνολα.  
Οι εμπριμέ επιφάνειες, με τις δροσερές watercolor πινελιές, αποκτούν πτυχώσεις και δημιουργούν αέρινα ανοιξιάτικα κομμάτια.  
Οι ανάγλυφες δαντέλες μαζί με τις ρομαντικές διαφάνειες, βάφονται σε κοραλί και bubblegum αποχρώσεις για να συνθέσουν

άλλο ένα αγαπημένο καλοκαιρινό θέμα.

A floral sweet taste emerges from these beautiful girly outfits. Spring pieces decorated with
printed fabrics, watercolor details and pleats. Embossed lace and romantic tulle painted in

coral and bubblegum shades create one of our favorite summer trends.

1. Σετ Two-piece Set MARASIL
2. Φόρεμα Dress MARASIL
3. Φόρμα ολόσωμη Jumpsuit MARASIL
4. Σετ Two-piece Set MARASIL
5. Φόρεμα Dress MARASIL

Lollipop  
FLAVOR
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VALERIA

Σετ, μπλούζα με τύπωμα και παγιέτες 
συνδυασμένη με capri κολάν

Two-piece set: printed top with sequins 
and cropped printed leggings

REGINA

Σετ τοπ με κέντημα παγιέτες
και σορτς με τύπωμα αστέρια

Two-piece set: top
with sequins and printed shorts

NATALIA

Φόρεμα με κέντημα παγιέτα διπλής όψης
Dress with double faced sequins
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ALL ABOARD
WITH SPRINT
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ANDREAS

Σετ μπλούζα και βερμούδα
Two-piece set: top and bermuda shorts

VALERIA

Σετ 3 τεμαχίων μπλούζα δίχτυ με παγιέτα 
διπλής όψης, τοπ εσωτερικά και κολάν με 
τύπωμα animal
Three-piece set: fish net top with
double-faced sequins, strap top
and animal print cropped leggings

PHILIPPOS

Μπλούζα με τύπωμα και βερμούδα
με all over τύπωμα
Printed top and bermuda shorts
with all over print

ANDREAS

Μπλούζα φούτερ με κουκούλα 
και βερμούδα με επεξεργασίες

Hoodie and bermuda shorts 
with used effects
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PHILIPPOS

Σετ μπλούζα με τύπωμα all over
και βερμούδα
Two-piece set: top with all over print and 
bermuda shorts

ANDREAS

Σετ μπλούζα με τύπωμα και βερμούδα
Two-piece set: printed top and
bermuda shorts
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VALERIA

Φόρεμα εμπριμέ με τύπωμα
Dress with patterns

ANDREAS

Σετ μπλούζα με τύπωμα και βερμούδα
Two-piece set: printed top

and bermuda shorts

AIMILIOS

Σετ μπλούζα με τύπωμα και βερμούδα
Two-piece set: printed top

and bermuda shorts

REGINA

Σετ μπλούζα με κέντημα παγιέτας διπλής 
όψης και κολάν εμπριμέ ντεγκραντέ

Two-piece set: top with double-faced 
sequins and patterned gradient  

cropped leggings
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NATALIA

Μπλούζα με κέντημα παγιέτα
και κολάν κάπρι
Top with sequins and 
cropped leggings

NATALY

Σετ αθλητικό τοπ με τύπωμα
και σορτς
Two-piece set: athletic
printed top and shorts
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AIMILIOS

Σετ μπλούζα με all over τύπωμα και βερμούδα
Two-piece set: top with all over print and
bermuda shorts

HENRY

Σετ μπλούζα με τύπωμα και βερμούδα
Two-piece set: printed top and
bermuda shorts

SEA
SUN
SKY
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PHILIPPOS

Σετ μπλούζα με τύπωμα και 
βερμούδα με τύπωμα all over 
Two-piece set: printed top 
and all over print  
bermuda shorts

REGINA

Σετ μπλούζα με κέντημα
και τύπωμα και κολάν κάπρι 

Two-piece set: printed top with 
embroidery and cropped leggings

NATALY

Σετ τοπ με τύπωμα και σορτς εμπριμέ
Two-piece set: printed top

and patterned shorts 
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smooth SAILING
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VALERIA

Φόρμα ολόσωμη εμπριμέ με βολάν
Patterned playsuit with frills

NATALIA

Σετ μπλούζα με τύπωμα και δαντέλα
πίσω και σορτς εμπριμέ
Two-piece set: printed top with lace
detail on the back and patterned shorts
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PHILIPPOS

Σετ μπλούζα με all over τύπωμα 
συνδυασμένη με βερμούδα
Two-piece set: all over printed 
top and bermuda shorts

HENRY

Σετ μπλούζα μελανζέ με τύπωμα
και βερμούδα με τύπωμα
Two-piece set: printed top and 
printed bermuda shorts

AIMILIOS

Σετ μπλούζα με all over τύπωμα 
συνδυασμένη με βερμούδα
Two-piece set: all over print top 
and bermuda shorts
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NATALY

Σετ μπλούζα με τύπωμα και δέσιμο στη μέση 
συνδυασμένη με ριγέ εμπριμέ κολάν
Two-piece set: printed top with bow
and patterned cropped leggings

REGINA

Σετ τοπ με κέντημα από παγιέτες 
συνδυασμένο με ριγέ σορτς
Two-piece set: printed top with  
sequins and striped shorts 

HENRY

Μπλούζα με τύπωμα
Βερμούδα με επεξεργασίες
Printed top and bermuda

shorts with used effects
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HENRY

Σετ μπλούζα με τύπωμα και 
βερμούδα με πλαϊνές τρέσες
Two-piece set: printed top 
and bermuda shorts

AIMILIOS

Σετ μπλούζα με τύπωμα  
και παγιέτα διπλής όψης  
και βερμούδα
Two-piece set: printed top 
with double faced sequins 
and bermuda shorts

PHILIPPOS

Σετ μπλούζα με all over 
τύπωμα και βερμούδα
Two-piece set: all  
over print top and  
bermuda shorts
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Σετ μπλούζα με κέντημα παγιέτα διπλής όψης και κολάν με all over τύπωμα
Two piece set: top with double faced sequins and all over print leggings

Σετ μπλούζα με διακοσμητικό φερμουάρ και βερμούδα με επεξεργασίες
Two piece set: top with zipper decoration and bermuda shorts with used effects
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Σετ σε δύο χρώματα, μπλούζα με τύπωμα και βερμούδα με επεξεργασίες
Two piece set in two colors: printed top and bermuda shorts with used effects

Σετ μπλούζα με κέντημα και τύπωμα συνδυασμένη με ριγέ βερμούδα
Two piece set: printed top with embroidery and striped bermuda shorts
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Φούτερ Blouse SPRINT, Παντελόνι Trousers SPRINT
Φούτερ Blouse SPRINT, Παντελόνι Trousers SPRINT
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Σετ μπλούζα με all over τύπωμα συνδυασμένη με βερμούδα
Two piece set: all over print top with bermuda shorts

Σετ σε δύο χρώματα, μπλούζα με τύπωμα
και βερμούδα με επεξεργασίες

Two piece set in two colors: printed top
and bermuda shorts with used effects



80
 S

P
R

IN
T

81
 S

P
R

IN
T

Σετ τοπ με τύπωμα συνδυασμένο με κολάν
Two piece set: printed top with leggings

Σετ τοπ εμπριμέ με τιράντες και σορτς με βολάν
Two piece set: patterned strap top and shorts with frills

Φόρμα εμπριμέ ολόσωμη με βολάν
Patterned playsuit with frills
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Σετ μπλούζα με κέντημα και τύπωμα συνδυασμένη με κολάν
Two piece set: embroidered top and leggings

Σετ τοπ με κέντημα παγιέτα και σορτς φάρδυ με τύπωμα
Two piece set: embroidered top and wide printed shorts

Σετ μπλούζα με κέντημα παγιέτες και βολάν συνδυασμένη με κολάν
Two piece set: top with sequins and leggings

Σετ τοπ με τύπωμα στο πλάι και σορτς με επεξεργασίες
Two piece set: printed top and shorts with used effects
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Σετ τοπ με κέντημα παγιέτες και σορτς με all over τύπωμα
Two piece set: top with sequins and all over print shorts

Σετ μπλούζα με τύπωμα και σορτς με επεξεργασίες
Two piece set: printed top and bermuda shorts with used effects



Πιστεύετε ότι τα παιδιά σήμερα στην Ελλάδα τρέφονται 
σωστά;
Είμαστε τυχεροί που ζούμε σε μια χώρα με τέτοια ποικιλία και αφθο-
νία λαχανικών, φρούτων, καρπών και με τέτοια παράδοση στη 
διατροφή. Τα παραδοσιακά φαγητά όπως είναι τα λαδερά και τα 
όσπρια είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εβδομαδιαίας διατροφής 
των Ελλήνων. Έχουμε λοιπόν μια ισχυρή βάση στη διατροφή μας.
Η όποια ανισορροπία στη διατροφή των παιδιών μας προκύπτει 
όταν αποκλίνουμε τόσο από την παραδοσιακή μεσογειακή διατρο-
φή όσο και από τις διεθνείς συστάσεις για την παιδιατρική διατροφή. 

Γιατί είναι καλό να αποφεύγουν τα παιδιά τη ζάχαρη;
Η συχνή κατανάλωση ζάχαρης σε συνδυασμό με τη σχετικά καθι-
στική ζωή που έχουν σήμερα τα παιδιά μας μπορεί να είναι αρκετά 
επιζήμια. Όχι απαραίτητα επειδή μπορεί να οδηγήσει σε υπερ-
βάλλον σωματικό βάρος, αλλά επειδή η ζάχαρη και τα προϊόντα 
που την περιέχουν αποδίδουν μόνο «κενές» θερμίδες, χωρίς να 
παρέχουν τα μικροθρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για 
την υγιή ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Επιπρόσθετα, εάν 
ένα παιδί λάμβανε τις αντίστοιχες θερμίδες από πλήρεις ανεπε-
ξέργαστες τροφές, όπως είναι τα φρούτα, οι ξηροί καρποί και οι 
μπάρες δημητριακών από βρώμη τότε θα λάμβανε περισσότερα 
ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, πρωτεΐνες και καλά λιπαρά.

Μπορεί η διατροφή να επηρεάσει τη συμπεριφορά των 
παιδιών;
Φυσικά η διατροφή μπορεί να επηρεάσει και τη γνωσιακή λειτουρ-
γία και τη συμπεριφορά των παιδιών σε όλες τις ηλικίες και με πολ-
λαπλούς τρόπους. Αρκεί να σημειωθεί ότι μια από τις συχνότερες 
ανεπάρκειες θρεπτικών συστατικών από τον πρώτο κιόλας χρόνο 
ζωής ενός παιδιού είναι η σιδηροπενική αναιμία. Για την καλή απορ-
ρόφηση σιδήρου χρειάζεται τακτική λήψη τροφών πλούσιων σε σίδη-
ρο όπως είναι τα όσπρια, τα θαλασσινά, το κρέας, σε συνδυασμό με 
πηγές βιταμίνης C, όπως είναι τα εσπεριδοειδή και τα λαχανικά. Αρ-
κετές μελέτες μέχρι σήμερα υποδεικνύουν ότι η σιδηροπενική αναιμία 
σχετίζεται με διαταραχές στη γνωσιακή λειτουργία, οι οποίες μπορεί 
να επηρεάσουν ακόμα και τις επιδόσεις ενός παιδιού στο σχολείο. 
Από εκεί και πέρα, αρκετές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία επηρεάζουν τη 
νευρολογική ανάπτυξη των παιδιών και κατ’ επέκταση τη συμπεριφο-
ρά τους για αυτό και χρειάζονται μεγάλη ποικιλία τροφών που είναι 
πλούσιες σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Τέτοια είναι τα φρούτα, 
τα λαχανικά, τα θαλασσινά, τα ανεπεξέργαστα σιτηρά και τα αυγά.

Εσείς ως μητέρα τι έχετε προσπαθήσει να εφαρμόσετε στη 
διατροφή της κόρης σας πέρα από τις βασικές συστάσεις 
για τον παιδιατρικό πληθυσμό; 
Θεωρώ πολύ σημαντική την υγιή διατροφική συμπεριφορά στα παι-
διά. Προσπαθώ να μη βρίσκομαι σε συνθήκες που θα χρειαστεί να 
πω «όχι» στην κόρη μου για κάποιο τρόφιμο και με αυτόν τον τρόπο 
να το αντιληφθεί ως «απαγορευμένο». Η εκπαίδευση για την άποψη 
«καταναλώνουμε από όλες τις τροφές ισορροπημένα» ξεκινάει από 
πολύ μικρή ηλικία. Για αυτό όταν βρεθούμε σε εκδηλώσεις ή γιορτές 
δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Στην καθημερινότητά μας όμως 
φροντίζουμε και οι δύο γονείς να έχουμε πάντα σε εμφανή σημεία 
στο σπίτι ή στην τσάντα μας υγιεινές επιλογές, ούτως ώστε να εκτίθε-
ται σε αυτές όσο περισσότερο γίνεται και να συνηθίζει σε αυτές τις 
ισορροπημένες φυσικές γεύσεις.

As a mother, what have you tried to apply, besides the basic 
guidelines, to your daughter’s diet?
I believe that a healthy nutritional behavior in children is 
really important. I am trying not to find myself in a position 
to have to say «no» to specific foods, since I don’t want my 
daughter to feel that they are forbidden. The mentality that 
we have to consume all foods in a balanced manner begins 
at an early age. When we attend events or parties there is no 
limitation. However, in our everyday life, we always make 
sure to have healthy choices available in order for our daughter 
to get exposed to them as much as possible and get used to these 
balanced natural flavors.

Όλα τα μυστικά γύρω 
από τη διατροφή  
των παιδιών

Secrets behind  
children’s nutrition 

Do you believe that today’s children, nourish appropriately?
We are lucky enough to live in a country with a long 
tradition in nutrition as well as a variety and abundance 
of fruits and vegetables. Our weekly diet includes tradi-
tional Mediterranean dishes rich in legumes and vegeta-
bles consisting a strong foundation in our nutrition. 
The imbalance in children’s nutrition results when we 
deviate from the traditional Mediterranean nutrition 
and the international dietary guidelines for children 
in particular. 

Why is it important for children to avoid sugar?
The frequent consumption of sugar in combination with the 
relative sedentary lifestyle that children engage in today, could 
be quite harmful. Not necessarily because it may lead in excess 
body weight, but because sugar and foods that contain it, 
offer solely calories without any micronutrient ingredients, 
necessary for the children’s and teenager’s healthy development.  
Moreover, if a child would receive the same calories from 
non-processed foods like fruits and cereal or oat bars, the re-
ceived minerals, vitamins, proteins and good fats would be 
much more adequate. 

Could nutrition affect children’s behavior? 
Nutrition can surely affect the cognitive functioning as 
well as the behavior in all ages and in multiple ways. 
One of the most frequent inefficiencies in nutrients, even 
from the first year of age, is iron deficiency anemia. In 
order to better absorb iron, it is necessary to regularly 
consume foods rich in iron such as legumes, seafood and 
meat together with foods rich in vitamin C such as citrus 
fruits and vegetables. A number of studies suggest that 
iron deficiency anemia is linked to cognitive functioning 
disorders that may even affect the child’s performance at 
school. Since numerous vitamins and minerals affect the 
child’s neurological development and behavior, it is neces-
sary for them to consume a variety of foods rich in nutri-
ents like fresh fruits, vegetables, seafood, non-processed 
cereals and eggs. 

1. Επιλέξτε ψωμί, ζυμαρικά και δημητριακά ολικής άλεσης, καθώς και 
ανεπεξέργαστο ρύζι. Αποφύγετε το λευκό ψωμί και τα διάφορα αρτο-
σκευάσματα από λευκό αλεύρι. 
Choose whole grain bread and pasta, as well as non-processed rice.  
Try to avoid white bread and various pastries made of white flour.

2. Καθιερώστε μια ποικιλία λαχανικών, μαγειρεμένα ή ωμά και σερβιρι-
σμένα με διάφορους τρόπους, για να τα αγαπήσουν τα παιδιά. 
Squeeze in your weekly diet plan a variety of vegetables, cooked or raw 
and serve them in different ways, so that children will love them.

3. Στο τραπέζι ή στον πάγκο της κουζίνας να έχετε σε εμφανές μέρος 
ένα μπολ με φρούτα. Αν τα φρούτα είναι διαθέσιμα τα παιδιά είναι πιο 
πιθανό να τα καταναλώσουν. 
 Always have a bowl of fresh fruits placed on the table or kitchen counter. 
If fruits are visible, children are more likely to consume them.

4. Καταναλώστε ποικιλία τροφίμων που είναι πλούσια σε ασβέστιο. Επιλέξ-
τε γαλακτοκομικά χαμηλά σε λιπαρά στο πρωινό, αλλά και ενδιάμεσα των 
γευμάτων ή πριν τον ύπνο. 
Consume more foods that are high in calcium. Choose low fat dairy at 
breakfast, but also between meals or before bedtime.

5. Προτιμήστε το ψάρι και τα πουλερικά, αντί του κόκκινου κρέατος. Μην 
παραλείπετε τα όσπρια από το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής της οικογέ-
νειας. Συνοδεύστε τις πηγές πρωτεΐνης με πολύχρωμα λαχανικά, όπως οι 
πολύχρωμες πιπεριές, για να είναι πιο προσιτά στα παιδιά. 
Prefer fish and poultry instead of red meat. Always have legumes on 
the weekly family nutrition plan. Accompany protein sources with 

colorful vegetables, such as colorful peppers, to make them more 
desirable to children.

6. Προτιμήστε ελαιόλαδο, αντί για βούτυρο και μαργαρίνη για τη μαγειρι-
κή και επιλέξτε άψητους ανάλατους ξηρούς καρπούς. 
Prefer olive oil instead of butter or margarine for cooking and try to choose 
raw unsalted nuts.

7. Αποφύγετε τα τρόφιμα που περιέχουν ζάχαρη. Επιλέξτε προσεκτικά τα 
τυποποιημένα τρόφιμα που δίνετε στα παιδιά σας. 
Avoid foods that contain sugar. Carefully choose the packaged foods that 
you give your children.

8. Αντί για γλυκό προτιμήστε μια σπιτική μηλόπιτα ή ένα γιαούρτι χαμηλό 
σε λιπαρά με μέλι και λίγα αμύγδαλα. Τα παιδιά επίσης θα αγαπήσουν 
και ένα milkshake παρασκευασμένο από λίγο γάλα χαμηλό σε λιπαρά 
και 1 μπανάνα.   
Instead of dessert, try a homemade apple pie or a low-fat yogurt with 
honey and a few almonds. Kids will also appreciate a low-fat milkshake 
made of milk and 1 banana.

9. Ετοιμάστε σπιτικά μπισκότα ή κέικ με βρώμη, ταχίνι, μέλι, φρούτα και 
ξηρούς καρπούς. 
Bake homemade cookies or cakes with oats, tahini, honey, fruits and nuts.

10. Αποφύγετε να έχετε στο σπίτι μπισκότα, κέικ, επεξεργασμένα δημητρια-
κά και άλλα γλυκά. 
Avoid having packaged cookies, processed cereals and other sweets 
available at home.

απλά βήματα για να βελτιώσετε τη διατροφή των παιδιών σας 
simple steps to improve your children's nutrition10
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Υλικά

5 μπανάνες
1/2 φλ. βρώμη
1 φλ. πίτουρο βρώμης
3 κ.γ. baking powder
1 φλ. ωμά αμύγδαλα
1/4 φλ. σιρόπι αγαύης ή μέλι
2 κουταλιές coconut cream  
    ή βούτυρο

3 αυγά
Ξύσμα από 2 λεμόνια
3 κ.σ. χυμός λεμονιού
3 βανίλιες
1 κ.σ. κανέλα
1 κ.γ. τριμμένο γαρύφαλλο
1/2 φλ. κομματάκια κουβερτούρας

Ingredients

5 bananas
1/2 cup oats
1 cup oat bran
3 tbsp. baking powder
1 cup raw almonds
1/4 cup agave syrup or honey
2 tablespoons coconut cream  
    or butter

3 eggs
Zest of 2 lemons 
3 tbsp. lemon juice
3 vanilla sticks
1 tsp cinnamon
1 tsp grated cloves
1/2 cup of dark chocolate

Σπιτικό Κέικ: 
η υγιεινή εκδοχή

Homemade Cake: 
the healthy way

Σπιτικά Μπισκότα 
ιδανικό σνακ για το σχολείο και  
την παιδική χαρά

Τα μπισκότα βρώμης είναι μια καλή επιλογή για υγιεινό σνακ.

Θα χρειαστείτε:
2/3 φλ. βρώμη (κουάκερ)
½ φλ. μέλι
½ φλ. ταχίνι
½ κουταλάκι κανέλα 
Μπορείτε να προσθέτετε ό,τι προτιμάτε από:
- κομματάκια κουβερτούρας
- κομματάκια φρέσκων φρούτων - μπανάνα ή μήλο 
- ξηρούς καρπούς - φυστίκια αιγίνης ή αμύγδαλα ή φουντούκια
- τριμμένη φλούδα πορτοκαλιού

Ανακατεύετε όλα μαζί τα υλικά σε ένα μεγάλο μπολ και δίνετε στη 
ζύμη κυλινδρικό σχήμα βάζοντάς τη σε μια σακούλα τροφίμων ή 
σε ζελατίνα. Την τοποθετείτε στο ψυγείο για 10 λεπτά να δέσει. 
Την ξετυλίγετε από τη σακούλα και την κόβετε σε μικρά μπισκο-
τάκια. Τα βάζετε σε χαρτί ψησίματος σε ένα ταψάκι, αφήνοντας 
μεγάλη απόσταση μεταξύ τους γιατί θα απλωθούν κατά το ψήσιμο.
Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° C για 10 λεπτά.
Το σπίτι θα μυρίσει τέλεια!

Homemade Cookies 
an ideal snack for school  
and playground

Oatmeal cookies are a good choice for a healthy snack.

You’ll need:
2/3 cup oats 
½ cup honey
½ cup tahini
½ teaspoon cinnamon
You can add any of the ingredients you prefer from the list below:
- dark chocolate chips
- chunks of fresh fruit - banana or apple
- Nuts – peanuts, almonds or hazelnuts
- Grated orange peel

Mix the ingredients together in a large bowl and give the dough a 
cylindrical shape by putting it in a food bag or plastic wrap. Cool 
it in the fridge for 10 minutes for it to tighten up a bit. Unwrap it 
from the bag and cut it into small biscuits. Place them on a baking 
tray with baking paper, leaving enough space between them as 
they will spread out during baking.
Bake in preheated oven at 180 ° C for 10 minutes.
The house will smell deliciously!

Εκτέλεση
Αλέθετε τη βρώμη και το πίτουρο βρώμης στο blender μέχρι να 
γίνει πούδρα και προσθέτετε το baking powder και τα μπαχαρικά. 
Στη συνέχεια αλέθετε τα αμύγδαλα στο blender μέχρι να αποκτή-
σουν υφή βουτύρου. Προσθέτετε σε αυτό το βούτυρο καρύδας, 
το χυμό λεμονιού, το σιρόπι αγαύης, τις βανίλιες, το ξύσμα και 
τις μπανάνες. Σε ένα μίξερ αναμειγνύετε την πούδρα από βρώμη 
και αυτό το μίγμα και προσθέτετε ένα ένα τα αυγά. Στο τέλος, 
προσθέτετε τα κομματάκια σοκολάτας και ανακατεύετε λίγο ακό-
μα. Αλείφετε τη φόρμα για κέικ με λίγο βούτυρο καρύδας και 
αδειάζετε τη ζύμη που έχετε ετοιμάσει. Ψήνετε για 60 λεπτά σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 180°C.

Method
Grind the oats and oat bran until powdered and add the 
baking powder and spices. Then grind the almonds until they 
have a buttery texture. Add to this mixture the coconut butter, 
lemon juice, agave syrup, vanilla, zest, and bananas.  
Mix with the oat powder and then add the eggs one at 
a time. Finally, add the chocolate and stir a little more. 
Spread some coconut butter in the cake form and place the 
dough you prepared. Bake in preheated oven at 180°C 
for 60 minutes. Eirini Christaki,  

Clinical Dietitian-Nutritionist,  
MSc., PhD Candidate of Medical School – 
 Kapodistrian University of Athens

Ειρήνη Χριστάκη,  
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc.,  

Υποψήφια διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας.
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Για τα αγόρια αυτή τη σεζόν αγαπάμε τις εκκεντρικές 
εμφανίσεις, όπως το κλασικό blazer στο χρώμα της θάλασσας 
με το τροπικό σχέδιο ανανά στο φουλάρι ή το σοφιστικέ 
σύνολο με την περιπετειώδη όψη της indigo παραλλαγής.  
Για τα κορίτσια, οι πουά διαφάνειες μπλέκονται με τα αέρινα 
τούλινα στοιχεία δημιουργώντας ένα νεραϊδένιο αποτέλεσμα, 
ενώ η πλισέ ντεβορέ ρίγα χαρίζει μία ρομαντική χροιά. 
Τα υπέροχα σύνολα συνοδεύονται από τα πιο ιδιαίτερα και 
πρωτότυπα χειροποίητα αξεσουάρ, σχεδιασμένα με αγάπη στη 
λεπτομέρεια, συνθέτοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο βάπτισης 
μοναδικής αισθητικής. 

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση! 
This season we love eccentric looks for boys, like 
the classic sea shade blazer with the tropical 
pineapple scarf design or the sophisticated outfit 
with the adventurous indigo military pattern. 
For girls, polka dots are blended with tulle 
elements creating a fairytale effect, while the 
pleated devoré stripes radiate romantic elegance. 
The wonderful looks are accompanied by the 
most unique and original handmade accessories, 
designed with attention to detail.

Τη συλλογή Βάπτισης Spring-Summer 2020 μπορείτε να βρείτε σε 
επιλεγμένα καταστήματα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα  

www.maisonmarasil.com

The Spring-Summer 2020 Marasil Christening Collection 
is available in selected stores and online at  

www.maisonmarasil.com

My  
Christening  

The first official appearance!

Σετ: σακάκι κλασικό, πουκάμισο, παντελόνι με 
ενσωματωμένες τιράντες, φουλάρι, παπιγιόν, καπέλο

Τσάντα με φερμουάρ
Λαδόπανο με κέντημα

Σετ λαδιού σε μπλε αποχρώσεις
Λαμπάδα Βάπτισης 

Six-piece set: classic line blazer, shirt, trousers with 
detachable suspenders, foulard and bow-tie

Christening bag with zipper
ξOil cloth with embroidery

Oil set in shades of blue
Christening candle with decoration

EDITOR’S PICKS: 
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Σετ: γιλέκο κλασικό, πουκάμισο, βερμούδα ζακάρ 
ασορτί με παπιγιόν και τραγιάσκα, φουλάρι λινό

Λαμπάδα Βάπτισης
Σετ λαδιού

Λαδόπανο με κέντημα
Τσάντα Βάπτισης

Six-piece set: classic line vest, shirt, printed 
bermuda shorts, bow-tie, hat, linen foulard

Christening candle
Oil set 

Oil cloth with embroidery
Large Christening bagΦόρεμα πλισέ ριγέ με αξεσουάρ μαλλιών

Καλάθι Βάπτισης
Λαδόπανο με κέντημα
Σετ λαδιού
Λαμπάδα Βάπτισης
Striped pleated dress with hair accessory 
Christening basket
Oil cloth with embroidery
Oil set
Christening candle

Φόρεμα με βολάν και πουά τούλι με ασορτί  
αξεσουάρ μαλλιών

Λαμπάδα με τούλι και λουλούδια
Κουτί ξύλινο διακοσμημένο με δαντέλα

Σετ λαδιού με λουλούδια
Λαδόπανο με κέντημα

Dress with frills and polka dot tulle  
with matching head piece

Christening candle with tulle and flowers
Wooden Christening box 

Oil set with flower decoration
Oil cloth with embroidery
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Μαζί με τις γιορτινές μέρες του Πάσχα, υποδεχόμαστε και την 
Άνοιξη. Επιλέξτε για τα ρομαντικά κορίτσια ανάμεσα σε ανθισμένα 
ντεσέν, θηλυκές πτυχώσεις και nautical chic επιλογές σε δροσερές 
αποχρώσεις, ενώ για ένα πιο χαλαρό bohemian look προτείνουμε 
ανάλαφρες παντελόνες ή φορέματα με εμπριμέ liberty μοτίβα.

Στα σύνολα των αγοριών, τα κομψά κομμάτια διαθέτουν 
μπλε indigo αναφορές και τα στιλάτα blazer φοριούνται με 
κλασικά men’s style πουκάμισα σε λευκό ή στο χρώμα του 
ουρανού. Τα polo μπλουζάκια εμφανίζονται στο απαλό χρώμα 
του ροδάκινου συνδυασμένα με βαθύ μπλε ή μπεζ της άμμου. 
Φυσικά δε λείπουν και οι ναυτικές αναφορές, με την απαραίτητη 
sport πινελιά, μαζί με τα διαχρονικά used denim παντελόνια. 
Dress to impress!

Along with the festive Easter days, we welcome Spring. 
Romantic girls can choose between floral tones, feminine 
pleats and nautical chic pieces. For a more relaxed bohemian 
look we recommend light cropped wide leg trousers or dresses 
with liberty prints.

Boys’ chic outfits feature blue indigo references, while the 
elegant blazers are combined with classic men’s style 
shirts. Our favorite polo shirts appear in peach color 
matched with deep blue or beige. Nevertheless, this 
Easter we love nautical references with their necessary 
sporty touch, along with timeless used denim pants. 
Dress to impress!
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3

5
4

6

Πουκάμισο Shirt MARASIL
Μπλούζα Top MARASIL
Παντελόνι Trousers MARASIL

Μπουφάν Jacket MARASIL
Εμπριμέ φόρεμα Dress with patterns MARASIL
Φόρεμα Dress MARASIL

Ναυτικό φόρεμα Nautical dress MARASIL
Ριγέ φόρεμα Striped dress MARASIL
Φόρεμα με επεξεργασίες Dress in blue shades MARASIL

T H E

Charming  

Pink!

1. Πόλο Polo shirt MARASIL 2. Τζιν Jeans MARASIL 3. Αμάνικο μπουφάν Sleeveless jacket MARASIL
4. Πουκάμισο Shirt MARASIL 5. Παντελόνι Trousers MARASIL 6. Μπλούζα Sweater MARASIL
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Μπλούζα Top MARASIL
Παντελόνι Trousers MARASIL

Μπλούζα Top MARASIL
Τζιν Jeans MARASIL

Μπλούζα Top MARASIL
Παντελόνι Trousers MARASIL

7
Αμάνικο μπουφάν Sleeveless jacket MARASIL

Φόρεμα Dress MARASIL

Πουκάμισο Shirt MARASIL
Πόλο Polo shirt MARASIL

Μπουφάν Jacket MARASIL
Βερμούδα Bermuda shorts MARASIL

Πουκάμισο Shirt MARASIL
Σακάκι Jacket MARASIL
Παντελόνι Trousers MARASIL
Φουλάρι Scarf MARASIL

Σακάκι Jacket MARASIL
Πουκάμισο Shirt MARASIL
Παντελόνι Trousers MARASIL

7
Πόλο Polo shirt MARASIL
Πουκάμισο Shirt MARASIL
Παντελόνι Trousers MARASIL

Πουκάμισο Shirt MARASIL
Βερμούδα Bermuda shorts MARASIL

& VIVID
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Σπίτι σε τάξη 
ζωή σε τάξη 

Η μαγεία του να τακτοποιείς

The life-changing  
magic of tidying up

Ο βασικός κανόνας είναι να ξεκινήσουμε να τακτοποιού-
με όλο το σπίτι ανά είδος αντικειμένου (πχ ρούχα, βιβλία 
κτλ) με συγκεκριμένη σειρά και όχι ανά δωμάτιο, εάν δε θέ-
λουμε να περάσουμε την υπόλοιπη ζωή μας συμμαζεύοντας! 

Το μυστικό είναι να αποφασίσουμε τι θα κρατήσουμε και 
όχι τι θα αποχωριστούμε. Αφού συγκεντρώσουμε τα αντι-
κείμενα ανά κατηγορία, ρωτάμε τον εαυτό μας για το κάθε 
ένα εάν μας γεμίζει χαρά ή μας χαρίζει θετικά συναισθή-
ματα. Με αυτό το κριτήριο επιλέγουμε τα αντικείμενα που 
θα συνεχίσουν να μας συντροφεύουν και αποχωριζόμα-
στε εκείνα που μπορούν να δώσουν χαρά σε κάποιον άλλο. 

The first rule is to tidy all at once, sorting items by  
category and in the right order. If you tidy room by 
room instead, you’ll spend the rest of your life tidying. 

The secret is to decide what to keep and not what to let go. Af-
ter having sorted items by category, we ask ourselves whether 
each one sparks joy or not. That way we can select the items 
that will continue to accompany us and let go of the ones that 
could spark joy to someone else.

Από πού ξεκινάμε; 

Where do we start from?

1. Ρούχα Clothing
Αρχικά συλλέγουμε όλα τα ρούχα σε ένα χώρο, τα χωρίζουμε 
ανά είδος (πχ μπλούζες, παντελόνια κτλ) και κάνουμε την επιλογή. 
Στη συνέχεια είναι απαραίτητη η αποθήκευση ανά κατηγορία, το 
σωστό δίπλωμα και η τοποθέτηση σε όρθια θέση, προκειμένου να 
έχουμε οπτική επαφή με όλα τα ρούχα στο συρτάρι ανοίγοντάς το. 
Έτσι θα εξοικονομήσουμε χώρο και χρόνο και θα αποτρέψουμε 
την ακαταστασία.
For starters we gather all clothes in one place and sort them 
by type (ex: t-shirts, pants etc). Then it is time to decide what 
to keep. It is necessary to arrange them by category, fold them 
in a proper manner and place them in an upright position in 
order to be able to view all items while opening the drawer. 
This will save space and time and prevent clutter.

2. Βιβλία, χαρτιά Books, various papers
Τα βιβλία μας προσφέρουν γνώσεις και πληροφορίες.  
Όταν υπάρχει υπερπληθώρα βιβλίων, η νέα πληροφορία 
μοιάζει θαμπή και χάνεται. Μπορούμε λοιπόν να κρατήσουμε 
τα αγαπημένα μας ή αυτά στα οποία ανατρέχουμε συχνά.
Books provide knowledge and information. When there is an 
excessive number of books laying around, the new informa-
tion seems dull and gets easily lost. We can hold on to our 
favorites or the ones we often revisit. 

Οι μικρές χαρές της ζωής είναι αυτές που μας κρατούν χαμογελαστούς στο διάστημα που μεσολαβεί 
ανάμεσα στις μεγάλες συγκινήσεις. Χαρά είναι μια όμορφη ανάμνηση, μια παιδική ζωγραφιά,  

οι πολύτιμες στιγμές με τους αγαπημένους μας ή ένα χαρούμενο τραγούδι.

Μία από αυτές τις μικρές χαρές είναι και η διαχρονική ικανοποίηση που αντλούμε όταν ο χώρος που 
ζούμε είναι άνετος, καθαρός και τακτοποιημένος. Η τάξη στο χώρο, μας εξοικονομεί χρόνο, συμβάλλει 

στην ηρεμία μας και κατά κάποιο τρόπο διευκολύνει και τη ζωή μας αντίστοιχα να μπει σε τάξη.

Για ένα σπίτι ο ερχομός ενός παιδιού αποτελεί πρόκληση, καθώς μαζί με αυτό έρχονται και πολλά 
αντικείμενα ψάχνοντας τη θέση τους. Με τη βοήθεια της Marie Kondo, της γνωστής Γιαπωνέζας 

guru της τακτοποίησης, υιοθετούμε ένα «decluttered lifestyle» για μια minimal ζωή! 

 
 

The small pleasures in life are the ones that keep us smiling while we wait for the moments of 
great bliss. Happiness is all about a beautiful memory, a child’s drawing, the precious moments 

with our loved ones or a joyful song.

One of those small pleasures is the timeless satisfaction we get when the space we live in is 
comfortable, clean and tidy. Tidying up saves us time, contributes to our tranquility and in a way 

gets our life in order.

Having a child can be quite challenging as far as the incoming stuff and the levels of clutter 
are concerned. Marie Kondo, the well-known Japanese organizing guru helps us engage in a 

«decluttered lifestyle» for a minimal life!
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3. Διάφορα Miscellaneous 
(κουζίνα, μπάνιο, παιδικά παιχνίδια και χειροτεχνίες)  
(kitchen, bathroom, children’s toys and crafts)
Τα παιδιά είναι εκείνα που θα πρέπει αποφασίσουν ποια από τα 
παιχνίδια ή τις χειροτεχνίες θα κρατήσουν ή θα αποχωριστούν. 
Τα παιχνίδια μπορούν να αποθηκευτούν σε καλάθια, κουτιά 
Maison Marasil ή διαφανείς θήκες με ετικέτες κυρίως για τα 
μικρά και σκόρπια αντικείμενα. Οι χειροτεχνίες μπορούν να 
αποθηκευτούν σε χάρτινους κυλίνδρους σχεδίων ή να πρωτα-
γωνιστήσουν σε κάδρα ώστε να τις θαυμάζουν όλοι.
Children should be responsible for the toys and crafts they will 
keep or let go. Toys can be stored in baskets, Maison Marasil 
boxes or clear labeled pouches mainly for small or loose items. 
Crafts can be stored in paper tubes for artwork or framed for 
everyone to admire.

4. Αντικείμενα  
συναισθηματικής αξίας  

Items of  
sentimental value
Το δυσκολότερο μέρος της διαδικασίας είναι τελευταίο, καθώς 
παίρνει περισσότερο χρόνο και συνήθως τα αντικείμενα που 
τελικά αποχωριζόμαστε είναι λιγότερα.
The most difficult part of the process is left for last as it 
takes longer and usually the items we eventually  
let go are fewer.

Η τάξη είναι οικογενειακή υπόθεση. Στόχος είναι τα παιδιά να 
εμπνευστούν από τη διαδικασία και όλη η οικογένεια παρέα να 
ανακαλύψει τη μαγεία της μεταμόρφωσης του χώρου. 

Κάθε μέλος της οικογένειας είναι υπεύθυνο για τα αντικείμενά 
του και την τήρηση της τάξης. Έτσι και τα παιδιά θα πρέπει να 
συνηθίσουν να είναι υπεύθυνα για το χώρο που αποθηκεύουν 
τα παιχνίδια και τα υλικά ζωγραφικής τους, καθώς και για την επι-
στροφή τους εκεί μετά τη χρήση. Όταν όλα είναι τακτοποιημένα 
και οργανωμένα, η κάθε δραστηριότητα γίνεται πιο ευχάριστη και 
η δημιουργικότητα ενισχύεται.

Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για ένα παιδί να μάθει να τακτοποιεί 
και να είναι υπεύθυνο για τα αντικείμενά του. Η επαφή του με τη 
διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει ως παιχνίδι μαζεύοντας τα παιχνί-
δια του με σκούπα παιχνιδιών ή βρίσκοντας το ταίρι στις κάλτσες! 

Η τάξη απαιτεί προσοχή, ενθαρρύνει την ευγνωμοσύνη και ενι-
σχύει την πειθαρχία. Άλλωστε όπως μας διαβεβαιώνει και η Marie 
Kondo, τα παιδιά που μαθαίνουν να συμμετέχουν στην τακτοποί-
ηση του σπιτιού, μεγαλώνοντας γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. 
 Ένα σπίτι σε τάξη είναι η αρχή για μια ζωή σε τάξη!

You can do this. Ready, set, GO!

Tidying is a family activity. The goal is for the children to be 
inspired by the process and for the whole family to discover 
the magic of transforming their home. 

Each member of the family is responsible for his own be-
longings and keeping them in order. Children should also be 
accustomed to being responsible for the area they store toys 
and drawing materials, as well as for returning the items 
back in their place after use. When everything is in orderly 
fashion and organized, each activity becomes more enjoyable 
and creativity is enhanced.

It is never too early for a child to learn how to tidy up and be 
responsible for his own belongings. The primary contact with 
the process can start as a game by sweeping his toys away or 
matching the socks into pairs!

Tidying requires mindfulness, fosters gratitude, and instills dis-
cipline. After all, as Marie Kondo confirms, children who learn 
to get involved with tidying grow up to be better people. A 
home in order is the beginning of a life in order!

You can do this. Ready, set, GO!

Ποιος θα  
τo αναλάβει;

Who should  
be responsible?

Τα πράγματα που τελικά θα αποχωριστούμε μπορούμε να τα δωρίσουμε για φιλανθρωπικό σκοπό ή να τα χαρί-
σουμε σε ανθρώπους που μπορούν με τη σειρά τους να πάρουν ευχαρίστηση από αυτά. Η Marie Kondo υποστηρί-
ζει πως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας είναι να ευχαριστήσουμε τα αντικείμενα που αποχωριζόμαστε για τη 

χαρά που μας προσέφεραν όσο καιρό τα είχαμε κοντά μας. 

The things we eventually let go can be donated to charity or given to people to whom they could 
spark joy to. Marie Kondo declares that an essential part of the process is to thank the items we let 

go for the pleasure they brought into our lives. 

Τα best seller βιβλία της Marie Kondo «Σπίτι σε τάξη, ζωή σε τάξη - Η μαγεία του να τακτοποιείς» και  

«Κίκι και Ζακ - Η μαγεία τη φιλίας» (σε εικονογράφηση Salina Yoon) κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος  

και είναι διαθέσιμα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Marie Kondo’s best sellers “ The life-changing magic of tidying up - The Japanese art of decluttering and organizing” and  
“Kiki and Jax - The life-changing magic of friendship” (Illustrated by Salina Yoon) are available for purchase in selected bookstores.
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MANDARINO
PRESENTS

Be cool by the pool...Η Mandarino ακολουθεί τα trends της μόδας και χαρίζει 
μοναδικό στυλ, στις χαλαρές καλοκαιρινές στιγμές των παιδιών. Για τα κορίτσια τα 
boho και hippie style σύνολα, αποπνέουν μια ανάλαφρη αίσθηση, χάρη στα off the 
shoulder tops, τις αέρινες παντελόνες και τα εξωτικά ντεσέν σε ζωηρές αποχρώσεις. 
Στα αγόρια τα εμπριμέ μοτίβα δίνουν μια surfer νότα, ενώ τα stylish prints και οι rock 

rebel denim εμφανίσεις ολοκληρώνουν μια ανατρεπτική casual συλλογή.

Be cool by the pool... Mandarino follows the summer fashion trends and offers a 
unique style to children’s relaxed summer days. Boho and hippie style outfits for girls 
radiate a light mood with off the shoulder tops, cropped wide leg trousers and exotic 

prints in vibrant colors. Tropical patterns for boys give a surfer touch, while stylish 
prints and rock rebel denim looks complete a dynamic casual collection.

VASSILIS

Γιλέκο εμπριμέ κλασική γραμμή
Πουκάμισο με αυξομείωση στα μανίκια
Classic line printed vest
Shirt with adjustable sleeves



VASSILIS 
Γιλέκο εμπριμέ κλασική γραμμή
Πουκάμισο με αυξομείωση στα μανίκια 
Βερμούδα πεντάτσεπη με ρεβέρ
Classic line printed vest
Shirt with adjustable sleeves 
Five pocket bermuda shorts

LYDIA

Σετ τοπ μπροντερί με σούρες και 
φούστα μακριά με βολάν
Two-piece set: broderie top, 
long skirt with frills
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KONSTANTINA

Σετ τοπ με βολάν
και παντελόνα εμπριμέ 
Two-piece set: top with
frill and cropped wide
leg trousers

ALEXANDROS

Σετ μπλούζα με παγιέτα
διπλής όψης και
βερμούδα πεντάτσεπη
Two-piece set: T-Shirt
with double sided 
sequins and five
pocket bermuda shorts

STAYING 

cool by  

the pool

LYDIA

Φόρμα ολόσωμη με βολάν
και φιόγκο στη μέση

Playsuit with frill and bow

VASSILIS

Πουκάμισο εμπριμέ
κλασική γράμμη

Παντελόνι πεντάτσεπο
με επεξεργασίες

Printed classic line shirt
Five pocket trousers

with used effects
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ANTONIS

Σετ μπλούζα εμπριμέ και  
τζιν βερμούδα με επεξεργασίες
Two-piece set: printed T-Shirt 
and denim bermuda shorts

VASSILIS

Σετ μπλούζα με τύπωμα
και βερμούδα ποπλίνα
Two-piece set: T-Shirt
with print and poplin
bermuda shorts
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CIARA

Σετ τοπ με χιαστή τιράντες και τύπωμα
glitter συνδυασμένο με ριγέ σορτς
Two-piece set: top with glitter

print combined with striped shorts

Yeah,  
tell me 
about it..

LYDIA 
Τοπ με βολάν   
Σορτς με ξέφτια
Top with frill  
Shorts with fringes 

KONSTANTINA

Φόρεμα floral με σούρα στη μέση
Floral dress
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glimpse of 
sunlight

ANTONIS

Μπουφάν τζιν με επεξεργασίες
Μπλούζα με τύπωμα all over

Βερμούδα τζιν πεντάτσεπη 
Denim jacket with used effects

All over print T-Shirt
Five pocket bermuda shorts



ANTONIS

Σετ μπλούζα με τύπωμα
και βερμούδα με τσέπες
Two-piece set: printed
T-Shirt and bermuda shorts

CIARA

Σετ τοπ με τύπωμα και μοτίφ 
συνδυασμένο με εμπριμέ σορτς
Two-piece set: top with decorated 
print combined with printed shorts

LYDIA

Τοπ με έναν ώμο ριγέ εμπριμέ 
Σορτς πεντάτσεπο με ζώνη κορδόνι

Striped top with embroideries
Five pocket shorts
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CIARA
Σετ μπλούζα με στριφτό δέσιμο
και κολάν εμπριμέ κάπρι
Two-piece set: top with sequins
combined with cropped printed leggings

LYDIA
Φόρεμα με βολάν εμπριμέ 
Printed dress with frill
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ALEXANDROS 
Σετ μπλούζα με τσεπάκι και τύπωμα
και βερμούδα εμπριμέ
Two-piece set: T-Shirt with printed
pocket and printed bermuda shorts
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Τοπ με βολάν και κεντητό ανανά
Σορτς τζιν με μοτίφ

Top with frill and pineapple embroidery
Denim shorts with decorations

Σετ μπλούζα με τύπωμα και εμπριμέ βερμούδα

Two-piece set: printed T-Shirt
and bermuda shorts
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Φόρμα ολόσωμη τζιν με ζώνη κορδόνι
Denim playsuit

Σετ μπλούζα με τύπωμα
και παγιέτες και κολάν εμπριμέ

Two-piece set: top with sequins
and printed leggings



Σετ μπλούζα με τύπωμα με παγιέτες
και αθλητική βερμούδα

Two-piece set: T-Shirt with sequins
and bermuda shorts

Σετ μπλούζα με παγιέτα διπλής όψης
και βερμούδα με επεξεργασίες

Two-piece set: T-Shirt with double
sided sequins and bermuda shorts

with used effects

Σετ μπλούζα με ανάγλυφα γράμματα
και βερμούδα με επεξεργασίες

Two-piece set: T-Shirt
with embossed print

and printed bermuda shorts
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cute 
ness
calling

Τοπ έξωμο με σούρες
Παντελόνι φαρδύ ριγέ
Φόρεμα με σούρα στη μέση ριγέ

Off the shoulder top
Cropped wide leg trousers
Gathered striped dress

Τοπ ριγέ με βολάν
Σορτς με μοτίφ και ζώνη
Striped top with frill
Shorts with belt and decorations

Σετ μπλούζα με τύπωμα  
και βερμούδα με επεξεργασίες 
Two-piece set: T-Shirt with print 
and printed bermuda shorts
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Βερμούδα πεντάτσεπη
Μπουφάν double face
Μπλούζα μακρυμάνικη ριγέ
Παντελόνι τζιν με επεξεργασίες
Τ-shirt με τύπωμα
Μπλούζα polo 
Five pocket bermuda shorts
Double faced jacket
Striped jumper
Denim pants with used effects
T-shirt with print
Polo Shirt
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Πουκάμισο εμπριμέ
T-shirt με ριγέ τύπωμα
Παντελόνι πεντάτσεπο
Φόρεμα jacquard με ανοιχτή πλάτη
Μπουφάν τζιν με επεξεργασίες

Printed shirt
T-shirt with printed stripes
Five pocket trousers
Jacquard dress
Denim jacket with used effects
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Μπλούζα με τύπωμα και δέσιμο εμπρός
Σορτς τζιν με επεξεργασίες
Φόρεμα ριγέ με λάστιχο στη μέση
Top with print and decorations
Denim shorts
Striped athletic dress

T-Shirt με τύπωμα
Βερμούδα πεντάτσεπη

T-Shirt with print
Five pocket bermuda shorts

Σετ, Τ-Shirt με τύπωμα

και βερμούδα φούτερ
Two-piece set: T-Shirt

with printed bermuda shorts



MAISON  
MARASIL 
FAVS
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LOVE  
AT FIRST 
ORDER

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΓΙΑΤΙ Η 
ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  
ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ!

DISCOVER WHY YOUR 
FIRST ORDER IS ONLY 

THE BEGINNING!

MAISONMARASIL.COM

1. ΕΠΙΛΟΓΕΣ OPTIONS
Καθώς κάνεις βόλτα στις σελίδες του 
maisonmarasil.com έχεις τη δυνατότητα να πλο-
ηγηθείς ανάμεσα σε 3.700+ προϊόντα, 20 κα-
τηγορίες ρούχων, παπουτσιών και αξεσουάρ και 
15+ επώνυμα Brands, με όλα τα προϊόντα άμεσα 
διαθέσιμα. Όρεξη να έχεις...
As you navigate around the pages of 
maisonmarasi l . com, you can browse 
through 3 ,700+ avai lable products ,  
20 categories of clothing, shoes and accessories 
and 15+ Brands. You should really get started.

2. ΑΠΟΦΑΣΗ  DECISIONS
Κάθε προϊόν συνοδεύεται από πληροφορίες για 
την εφαρμογή του, οδηγίες πλυσίματος και πιθα-
νούς συνδυασμούς ώστε η επιλογή ακόμα και 
ενός ολόκληρου outfit να είναι πανεύκολη.
Και επειδή τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα το 
εργαλείο έξυπνου υπολογισμού μεγέθους, υπο-
λογίζει για εσένα το σωστό μέγεθος σύμφωνα με 
το ύψος και βάρος του παιδιού. 
Each product is accompanied by fitting in-
formation, washing instructions and outfit 
suggestions in order for the decision to become 
easier. Since children do not stay little for long, 
the smart size tool quickly calculates for you 
the right size according to the child’s height 
and weight.

3. ΕΝOΤΗΤΑ MAGAZINE   
MAGAZINE SECTION
Επειδή η μόδα δεν έχει ηλικία και τα παιδιά έχουν 
πάντα άποψη, στην ενότητα Magazine παρουσι-
άζουμε νέα και fashion trends, ώστε να επιλέγε-
τε πάντα αυτό που είναι in fashion! Μπορείτε να 
εμπνευστείτε από διαφορετικά prints, αποχρώσεις, 
στυλ και υφάσματα για απόλυτα stylish looks.
Since fashion has no age and children have 
an opinion of their own, we proudly present 
our section «Magazine», in which we share 
news and season’s fashion trends so that you 
always add to cart the in-fashion items! Get 
inspired from different prints, shades, styles 
and fabrics for the ultimate stylish looks.

4. ΑΓΟΡΑ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ  GUEST 
CHECKOUT
No strings attached! Η σύντομη σελίδα ολοκλή-
ρωσης παραγγελίας, σας επιτρέπει να ολοκλη-
ρώσετε την αγορά σας ακόμα γρηγορότερα ως 
επισκέπτης σε ένα μόνο βήμα. 
No strings attached! The one step checkout 
allows you to complete your purchase faster 
as our guest.

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ  DELIVERY
Στο e-shop μας πέρα από τη δυνατότητα παραλα-
βής στο σπίτι ή το γραφείο, υπάρχει η δυνατότητα 
παραλαβής της παραγγελίας από τα καταστήματα 
Maison Marasil Χαλανδρίου, Δράμας, Θεσσα-
λονίκης και Λάρισας.
On our e-shop you can get your order shipped 
to your home or office, but you can also pick it 
up from our Maison Marasil stores in Chalan-
dri, Drama, Thessaloniki and Larissa.

6. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ EXTENDED HOURS
Tο ηλεκτρονικό μας κατάστημα πλαισιώνεται 
από το αγαπημένο μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πε-
λατών που είναι πλέον διαθέσιμο για κουβέντα 
σχεδόν όλη μέρα: ΔΕ-ΠΑ 08:00-21:00, ΣΑΒ 
09:00-20:00. 
Αν πάλι δεν είσαι ομιλητικός τύπος, μπορείς να 
επισκεφθείς τη σελίδα βοήθειας με όλες τις συ-
χνές ερωτήσεις που είναι πάντα διαθέσιμη για 
άμεση εξυπηρέτηση και δεν πολυλογεί!
Our beloved customer support team is now 
available for chatting almost all day long: 
MON – FRI 08:00-21:00, SAT 09:00-20:00. 
In case you are not the talkative type, you 
can visit our FAQ page that is always at 
your service! 

7. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    
ECO-FRIENDLY PACKAGING
Στο Maison Marasil αγαπάμε το περιβάλλον και 
θέλουμε τα παιδιά μας να ζουν σε έναν όμορφο 
κόσμο με οικολογική συνείδηση. H οικολογική 
minimal συσκευασία του Maison Marasil, κα-

τασκευασμένη από 100% ανακυκλωμένο χαρτί 
πλέον συνοδεύει όλες τις παραγγελίες, στηρίζο-
ντας την προστασία του περιβάλλοντος και ενι-
σχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το αγαπημένο 
μας κουτί, είναι έτοιμο να πάρει τη θέση του στο 
σπίτι σας για αποθήκευση και οργάνωση παιχνι-
διών, μαρκαδόρων κ.α.
At Maison Marasil, we love the environment 
and want our children to live in a beauti-
ful world with an ecological conscience. Our 
eco-friendly minimal packaging is made of 
100% recycled paper and accompanies all our 
orders, supporting the environment and 
sustainability. Our favorite box is ready to 
take its place in your home for storing or or-
ganizing toys, markers etc. 

8. ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ  
FREE SHIPPING
Ω ναι, you can shop until you drop! Όσον αφο-
ρά στο κόστος των μεταφορικών όλες οι απο-
στολές & επιστροφές είναι δωρεάν στην Ελλάδα 
ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας. 
Oh, that’s right, you can shop until you drop! 
We offer free shipping and returns to all our 
orders in Greece regardless of the order amount. 

9. ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  FREE RETURNS
Γνώμη είναι και αλλάζει! Έχεις τη δυνατότητα να 
επιστρέψεις δωρεάν για οποιοδήποτε λόγο ολό-
κληρη την παραγγελία σου ή μέρος αυτής εντός 
14 ημερών από την παραλαβή της για αλλαγή 
οποιουδήποτε προϊόντος ή επιστροφή χρημά-
των. Οι αλλαγές προϊόντων μπορούν να πραγ-
ματοποιηθούν και στα φυσικά καταστήματα.
Opinions change. You can always return 
your entire order or part of it for free and 
for whatever reason within 14 days from 
delivery. You can exchange products of your 
order or request a refund. Returns can also be 
processed through our stores.

Κάρτα Δώρου 
Maison Marasil 
Maison Marasil 

Gift Card

Και αν δεν του αρέσει γιατί δεν έχει γράμ-
ματα; Και αν προτιμάει το κόκκινο γιατί το 
φορούσε και η Peppa το γουρουνάκι; Και 
αν δε φοράει πουκάμισα από άποψη; Και 
αν το έχει ήδη, γιατί let' s face it... είναι 
πιθανό. Η κάρτα δώρου είναι η απάντη-
ση σε όλους όσοι πιστεύουν ότι η επιλογή 
δώρου είναι task υψίστης δυσκολίας! Στα 
καταστήματα Maison Marasil μπορείτε 
να επιλέξετε ανάμεσα από κάρτες δώρου 
διαφόρων αξιών, ώστε να επιλέξει τελικά 
αυτό που του αρέσει.

What if he is not into it, because he 
doesn’t like the print? Or because he 
would prefer a red top to match with 
Peppa the pig? What if he has it al-
ready? Let’s face it, it is possible. Mai-
son Marasil Gift Card is the answer to 
those who consider the task of buying 
gifts, one of high difficulty! In Maison 
Marasil stores you can choose among 
various gift card amounts so that he 
will eventually get what he wants!

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΩΡΟ 
THE ABSOLUTE GIFT

Κάθε πελάτης που επισκέπτεται τα φυσικά καταστήματα 
Maison Marasil, έχει τη δυνατότητα να συλλέγει πό-
ντους στη Loyalty Card με κάθε αγορά του. Κερδίστε 
μοναδικά προνόμια και ενημερωθείτε πρώτοι για τα 
νέα, τις προσφορές και τα ξεχωριστά event μας!

Every customer visiting the Maison Marasil 
stores has the opportunity to collect points with 
every purchase. Once you register for a Loyalty 
Card you earn unique privileges and get notified 
first for any news, offers and special events!

GO
LOYAL

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ! WE 

REWARD OUR CUSTOMERS!
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MAISON
MARASIL
AROUND THE WORLD

ΑΤΤΙΚΗ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αγ. Ιωάννου 24, Τ. 210 6014329, ΑΘΗΝΑ (Hondos Center): Πλατεία Οµονοίας 4, Τ. 210 5242034, ΑΘΗΝΑ 
(Notos): Σταδίου & Αιόλου 99, Τ. 210 3245811, ΓΛΥΦΑ∆Α (Hondos Center): Αγ. Κωνσταντίνου 2, Τ. 210 8910900, ΕΛΕΥΣΙΝΑ: 

Ηρώων Πολυτεχνείου 43, Τ. 210 5561714, ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Ελ. Βενιζέλου 159, Τ. 210 9577292, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Hondos Center): 
Ελ. Βενιζέλου 108 - 110, Τ. 210 9546600, ΤΑΥΡΟΣ (Athens Heart): Πειραιώς 180, Τ. 210 3469251,  

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ: Αγ. Παρασκευής 9-11, Τ. 210 6832205

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α
∆ΡΑΜΑ: Γ. Ζερβού 19, Τ. 25210 24550, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Mediterranean Cosmos): 11o χλµ Ε.Ο. Θεσ/κης - Μουδανιών, Πυλαία, 

T. 2310 265400, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Attica): Tσιµισκή 48-50, Τ. 2311 819123, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Hondos Center): Απολλώνια 
Πολιτεία - Λ. Γεωργικής Σχολής 84, T. 2310 806032, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Νotos): Τσιµισκή 24 & Μητροπόλεως 31, T. 2310 366600, 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ: Υψηλάντου 43, Τ. 24410 42771, ΛΑΜΙΑ (Πολιτικός): Καποδιστρίου & Αµαλίας 2, Τ. 2231038604, ΛΑΡΙΣΑ: 
Παπασταύρου 4, Τ. 2410 414300, ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Ερµού 57, Τ. 22510 43155, ΝΑΥΠΛΙΟ: Άργους 29, Τ. 27520 25313, ΠΑΡΟΣ: Αγία 

Παρασκευή Νάουσας, Τ. 22840 51342, ΡΟ∆ΟΣ: 25ης Μαρτίου 15, Τ. 22410 77167, ΤΡΙΠΟΛΗ: Εθνικής Αντιστάσεως 42, Τ. 2710 
235169, ΧΑΛΚΙ∆Α: Αβάντων 43Β, Τ. 22210 89733

 
ΚΥΠΡΟΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ: Στρατηγού Τιµάγια 11, T. 00357 24103888, ΛΕΜΕΣΟΣ (My Mall): Φρανγκλίνου Ρούσβελτ 285, Τ. 00357 25711533, 
ΛΕΜΕΣΟΣ: Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 157, Τ. 00357 25103800, ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 62Α, Τ. 00357 22104600, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

(Nicosia Mall): Μαδρίτης 2, T.00357 22444435, ΠΑΦΟΣ (Kings Avenue Mall): Λ. Τάφοι Βασιλέων 2, Τ. 00357 26100965

392
Points Of Sale

10
Countries

47
Stores

GREECE  | CYPRUS | ITALY | MALTA | SERBIA | ALGERIA | LEBANON | RUSSIA | UKRAINE | PANAMA

ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ:

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 423Β - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Τ: 2109971000 WWW.FRAGOS-SA.COM
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