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Υπέροχα μεθυστικά και λατρεμένα αρώματα τύπου 
από τους πιο γνωστούς οίκους με essence που 
εισάγονται από την πόλη GRASS της Γαλλικής 
Ριβιέρας. Εκεί «γεννήθηκε» το άρωμα πριν αιώνες 
και θεωρείται η Μητρόπολη των Άρωμάτων. Γι’ αυτό 
και σας προσφέρουμε την κορυφαία ποιότητα σε 
αρώματα τύπου... σε πιστότητα αλλά και σε διάρκεια!

Chrisostomou Smirnis 94

Ag. Eleftherios, Athens | Greece

T:  +30 216 07 03 004

M: +30 695 800 46 45

E-mail: blackrose.672021@gmail.com

 https://www.facebook.com/blackroseperfumery

 https://www.instagram.com/blackrose_perfumery

E-Shop: https://www.blackroseperfumery.com [1]

Links: [1] https://www.instagram.com/blackrose_perfumery

Blackrose 
Perfumery & Accessories

SPRING COLLECTION

Εντυπωσιάστε με τα υπέροχα 
ανοιξιάτικα χειροποίητα 
κοσμήματα μας και λάμψτε 
με τις εκπληκτικές πέτρες 
SWAROVSKI!

SPRING COLLECTION

Μοναδικά χειροποίητα μακριά 
σκουλαρίκια από μπρούντζο 
και πέτρες Swarovski. Άκρως 
εντυπωσιακά και ξεχωριστά!

SPRING COLLECTION

Δημιουργήστε αναμνήσεις με χειροποίητα 
κοσμήματα ΒLACKROSE !

Στο κατάστημά μας θα 
βρείτε υπέροχα σετ αλλά και 
μεμονωμένα κοσμήματα για 
κάθε περίσταση, εξαιρετικής 
ποιότητας και σε πολύ καλές 

τιμές.

Βραχιόλι και δαχτυλίδι 
από μπρούντζο και πέτρες 
SWAROVSKI. Η μεγάλη μπλε 
πέτρα φτάνει τα 2,50 cm. 

Μοναδικά σχέδια από τη 
συλλογή της Blackrose!

Η μοναδική αντρική συλλογή μας 
από δέρμα και ατσάλι σας περιμένει!

Όμορφα και μοντέρνα σχέδια για 
όλες τις ώρες!

Eίναι το διαφορετικό... είναι 
και το καινούριο... αλλά 
σίγουρα είναι εκείνο που θα 
σας αλλάξει τη διάθεση και θα 
φωτίσει το στυλ σας!

ΡΕΠΟΡΤΆΖ ΡΕΠΟΡΤΆΖ
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Η εταιρεία γυναικείας ένδυσης 
Maki Philosophy, τιμώντας την γυναίκα 
και αναδεικνύοντας την προσωπικότη-
τα της σύγχρονης γυναίκας, ετοίμασε 
την νέα της συλλογής για την Άνοιξη/
Καλοκαίρι του 2023. Άυτή η συλλογή 
απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που 
αναζητούν ένα ποιοτικό, κομψό και μο-
ντέρνο ντύσιμο, αλλά και σταθερή αξία 
για τα χρήματά τους. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την συλλογή 
ή για αγορές, μπορείτε να επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα www.makiphilosophy.gr. 
ή να επισκεφτείτε ένα από τα 9 φυσικά 
καταστήματα.

www.makiphilosophy.gr

 MAKI PHILOSOPHY 

Τ. 210 2771476

eshop@makiphilosophy.gr

ΚΆΤΆΣΤΗΜΆ ΆΘΗΝΆ
Ερμού 50, Άθήνα Τ. 210 3310496

ΚΆΤΆΣΤΗΜΆ ΧΆΛΆΝΔΡΊΟΥ
Χαϊμαντά 18, Χαλάνδρι Τ. 210 6893253

ΚΆΤΆΣΤΗΜΆ ΆΜΠΕΛΟΚΗΠΟΊ
Λαρίσης 23, Μενεμένη Τ. 210 6917346

ΚΆΤΆΣΤΗΜΆ ΊΛΊΟΝ
Φιλοκτήτου 88, Ίλιον Τ. 210 2610077

Maki

moustakis

Philosophy

shoes
www.moustakishoes.gr

 Moustakis shoes

 moustakis.shoes

• Ερμού 36 , Άθήνα Τ. 210 3232641

• Λ. Ηρακλείου 267, Νέα Ίωνία Τ. 210 2779033

• Χώρα Νάξου, Νάξος Τ. 22850 25798 

SHOWROOM Κυδωνιών 101 Ν. Ίωνία Τ. 210 2710 527

ΜΟΔΆΜΟΔΆ
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www.adaliz.gr
Τ. 210 3223260
Φιλοκτήτου 87 & Δαναών, Ίλιον

 adaliz_fashion_room

 Adaliz Fashion Room

Ρούχα
Κοσμήματα
Τσάντες
Άξεσουάρ
Μαγιό

www.rigatosjewellery.com
Άίαντος 66, Ίλιον T. 210 2615500

 rigatosjewellery

 Rigatosjewellery

adaliz

Θειρσίου 3-7, Άθήνα
Τ. +30 210 8253541
www.paranoia-eshop.gr

 paranoiafashion

 Paranoia fashion

Paranoia
Rigatos jewellery

fashion
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Αξεσουάρ

Μόδα

Γυναίκες καριέρας

5 λόγοι που σας αποφεύγουν οι άνδρες

Μόδα - νυφικά - κοστούμια

Kristina Krayt

Πλεκτά μαγιό

Διατροφή για καλό σεξ

Σεξ: Βιταμίνη για αιώνια νεότητα

Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων

Anya Sugar

Γιατί δεν παίρνω προαγωγή;

Καρκίνος του θυρεοειδούς

Πέτρος Κωστόπουλος

4-5

6-9

12

14

15-17

22

26-27

30-31

32

38

42

44

45

46π
ερ

ιε
χό

με
να

Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα
και Ψητοπωλείο
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Είναι γνωστό ότι μία καλή εμ-
φάνιση μπορεί να ανοίξει ευκολό-
τερα πόρτες στον επαγγελματικό 
χώρο.

Άυτό μάλιστα επιβεβαίωσε πρό-
σφατη έρευνα που έκανε η βρε-
τανική δικηγορική εταιρία Slater 
and Gordon με θέμα… το σεξισμό 
στην δουλειά. Η έρευνα, στην 
οποία συμμετείχαν 2.000 άτομα, 
επιβεβαιώνει το γεγο νός πως οι 
άνδρες αφεντικά προτιμούν γυναί-
κες υπαλλήλους που φορούν ψηλά 
τακούνια και είναι μακιγιαρισμένες.

Τα νούμερα άλλωστε είναι σαφή: 
28% ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΈΧΟΥΝ ΔΈΧΤΈΙ ΥΠΟΔΈΙ-
ΞΈΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ 
ΈΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ έτσι ώστε 
να «ταιριάζει καλύτερα στη δου-
λειά», ενώ το 7% των γυναικών που 
απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 
της έρευνας αποκάλυψαν πως τα 
αφεντικά τους τούς έχουν πει πως 
τους αρέσει όταν οι ίδιες φορούν 
ψηλά τακούνια στο γραφείο ή όταν 
συναναστρέφονται με πελάτες για-
τί αυτό τις κάνει πιο ελκυστικές.

Επιπλέον, μία στις 10 γυναίκες 
δήλωσαν πως το αφεντικό τους 
τις συμβούλεψε να βάφονται πιο 
έντονα για να «είναι πιο όμορφες». 
Την ίδια ώρα πάνω από 50% των 
ανδρών που απάντησαν στο ίδιο 
ερωτηματολόγιο δήλωσαν πως 
δεν έχουν δεχτεί ποτέ συστάσεις 
για την εμφάνισή τους και μόνο 3% 
δήλωσαν πως τους ζητήθηκε να 
αλλάξουν κάτι για να δείχνουν κα-
λύτεροι.

Επιπλέον υπάρχουν στατιστικά 
στοιχεία που δείχνουν ότι όταν 
πρόκειται να γίνουν προσλήψεις 
γυναικείου προσωπικού προτιμώ-
νται οι πιο αδύνατες.

Να πούμε ότι μας κάνουν εντύπω-
ση όλα αυτά; Θα πούμε ψέματα!

Γυναίκες 
καριέρας

ΡΕΠΟΡΤΆΖ
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Η ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΑ

Να ξεκαθαρίσουμε κάτι: στους άντρες δεν αρέσει το 
κουτσομπολιό και η κατινιά. Σίγουρα στην αρχή θα 
γελάσει με τα περίεργα gossip σου , θα σε ακούσει, 
θα σχολιάσει, όμως μετά από ένα σημείο παύει να 
είναι διασκεδαστικό και καταλήγει κουραστικό! Δεν 
θέλει να ακούει για τον κομμωτή σου, για τις σχέσεις 
των διασήμων, ή την προσωπική ζωή της κολλητής 
σου. Άσε που θα του φουντώσουν και υποψίες ότι 
κάποια στιγμή κάτι θα σου ξεφύγει και για τη δική 
του ζωή…

Η ΣΟΥΠΈΡ ΖΗΛΙΑΡΑ

Δε λέω, καλό είναι να τον αγαπάς και να τον θέλεις 
μόνο για εσένα, αλλά η υπερβολική ζήλια μπορεί να 
τον πνίξει! Η εμπιστοσύνη είναι το Ά και το Ω μιας 
σχέσης, αν δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς καθόλου 
και είσαι 24 ώρες το 24ωρο καχύποπτη και μίζερη, 
σίγουρα δεν θα θέλει να ζήσει μαζί σου την υπόλοι-
πη ζωή του…

Η ΜΗ ΑΝΈΞΑΡΤΗΤΗ

Η γυναίκα που είναι κολλημένη πάνω σε έναν άντρα, 
ζει μόνο για εκείνον και κάθε λεπτό τις ημέρας της η 
ζωή της βασίζεται στη δική του, είναι πραγματικά το 
χειρότερο κάθε αρσενικού! Προφανώς και είναι κο-
λακευτικό να του δείχνεις ότι τον συμπονάς, τον σκέ-
φτεσαι και τον υπολογίζεις αλλά πρέπει να βρεις τη 
σωστή ισορροπία για να διατηρήσεις και την προσω-
πική σου ανεξαρτησία. Κάθε γυναίκα πρέπει να έχει 
και άλλα ενδιαφέρονται στη ζωή της και όχι απλά να 
περιμένει τον άνδρα της να επιστρέψει από τη δου-
λειά για να αποκτήσει νόημα η καθημερινότητά της.

Η ΓΚΡΙΝΙΑΡΑ

Άυτή που τα θέλει όλα και δεν μένει ευχαριστημένη 
με τίποτα. Ο σύντροφός της προσπαθεί το καλύτερο 
και εκείνη πάλι τον συγκρίνει με το αγόρι της κολ-
λητής της. Άυτή η τακτική σίγουρα θα διώξει μακριά 
τον άνθρωπό αυτού του τύπου γυναίκας, αφού όχι 
μόνο θα βαρεθεί να ακούει μια μόνιμη γκρίνια αλλά 
θα νιώσει και εντελώς άχρηστος.

Η ΑΥΤΑΡΧΙΚΗ

Άντίθετα από την τελείως «αδύναμη» και «εξαρτημέ-
νη» γυναίκα, η αυταρχική θέλει τα πάντα να γίνονται 
όπως τα έχει σχεδιάσει! Γι’ αυτό δίνει μονίμως δια-
ταγές στο σύντροφο της και τον έχει κάνει… σκυλάκι. 
Ο δυναμισμός αυτής της γυναικάς μπορεί στην αρχή 
να γοητεύσει ένα αρσενικό, αλλά σίγουρα θα τον 
κουράσει και θα τον εκνευρίσει στο κοντινό μέλλον.

Εάν αναρωτιέστε γιατί έχετε «μείνει στο 
ράφι» ή γιατί κανένας άντρας δεν μένει μαζί σας 
για πολύ καιρό, τότε ψάξτε το…

Μήπως ανήκετε σε αυτά τα προφίλ γυναικών 
τα οποία οι άντρες δεν θα παντρεύονταν ποτέ;

λόγοι
που
σας

αποφεύγουν 
οι άνδρες

5

1

2

3

4

5
Καραολή & Δημητρίου  70,
56224, Εύοσμος,  Θεσσαλονίκη

t:  231 075 9467

e: info@evgeniabride.gr

  Οίκος Νυφικών Ευγενία
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Evgenia
bride

Νυφικά
Βραδινά φορέματα
Αξεσουάρ

ΡΕΠΟΡΤΆΖ ΜΟΔΆ
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Ο σύγχρονος άντρας φροντίζει τα 
ρούχα του να ξεχωρίζουν για την  άνε-
ση,  το στυλ και τα σχέδια.

Ρομποτής, μια αίσθηση ανδρικής υπε-
ροχής με ρούχα άνετα, ποιοτικά σε 
ύφος που εντυπωσιάζουν. Ενημερω-
θείτε στο site www.nr-robotis.gr.

ΒΊΟΤΕΧΝΊΆ ΆΝΔΡΊΚΩΝ ΕΝΔΥΜΆΤΩΝ
ΝΊΚΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ & ΣΊΆ Ο.Ε.

Πολυκλείτου 21 & Eυριπίδου Άθήνα 
Showroom: 4ος Όροφος
https://www.nr-robotis.gr/portal/
Τ. 2103312646

Robotis
NR

men

Καραολή & Δημητρίου  70,
56224, Εύοσμος,  Θεσσαλονίκη

t:  231 075 9467

e: info@evgeniabride.gr

  Οίκος Νυφικών Ευγενία

Evgenia
bride

Ν υ φ ι κ ά  •  Β ρ α δ ι ν ά  φ ο ρ έ μ α τ α  •  Α ξ ε σ ο υ ά ρ

ΜΟΔΆΜΟΔΆ
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Nissan Ariya
ΤΟ ΈΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ NISSAN ARIYA ΑΠΈΣΠΑΣΈ ΤΟ ΒΡΑ-
ΒΈΙΟ «RED DOT DESIGN»

Το βραβείο «Red Dot Design» πήγε στο ολοκαίνουργιο crossover EV 
Nissan Ariya. Το εντυπωσιακό Nissan Ariya απέσπασε το βραβείο «Red Dot 
Design»KIMIMASA MAYAMA - EPA.

Το βραβείο «Red Dot Design», στην κατηγορία σχεδίασης προϊόντων, κατέ-
κτησε το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα crossover Nissan Ariya το 
οποίο ξεχώρισε για την εξαιρετική του καινοτομία ως EV και για την υψηλής 
ποιότητας σχεδίασή του που βασίζεται στη μοναδική ιδέα της Nissan για τον 
«Διαχρονικό Ίαπωνικό Φουτουρισμό». Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή 
είναι η έβδομη φορά που η Nissan κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο.

 «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ»

Το πρόγραμμα «Τουρισμός 
για Όλους» θα είναι σε ισχύ 
έως τον Ίούνιο του 2023

Πρόκειται για ένα πρόγραμ-
μα που θα είναι σε ισχύ 
μέχρι τον Ίούνιο του 2023 
και αναμένεται να ενισχύ-
σει σημαντικά τον εγχώριο 
τουρισμό τους επόμενους 
μήνες, ιδιαίτερα όσον αφο-
ρά στην τουριστική κίνηση 
εναλλακτικών προορισμών 
και περιοχών που έχουν 
πληγεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον 
υπουργό Τουρισμού Βασίλη 
Κικίλια το πρόγραμμα κι-
νείται εντός του κεντρικού 
άξονα της κυβερνητικής 
στρατηγικής για την προ-
βολή της Ελλάδας ως ενός 
ιδανικού τουριστικού προο-
ρισμού όλες τις εποχές του 
χρόνου.

CITROEN AMI

Νικητής της ανα-
μέτρησης ήταν το 
Citroen Ami, στην 
έκδοση My Ami 
Buggy, το οποίο 
με βάρος 485 κιλά 
και 8 ίππους έχει 
τελική 45 χλμ./
ώρα. Άκολούθως, 
στην δεύτερη θέση 
και λίγο μετά το 
Ami, τερμάτισε το 
Estrima Biro με 
τελική ταχύτητα 
41,8 χλμ./ώρα. Το 
Biro παρά το γε-
γονός ότι έχει μισή 
ισχύ από το Ami, με 
μόλις 4 ίππους, τα 
πήγε περίφημα.

ΠΡΟΤΆΣΕΊΣ
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Κυψέλη Καλαμάκι
Φωκίωνος Νέγρη 58
Τ. 2110120610  6986656289 

Πάμε τσίπουρο...
Φωκίωνος Νέγρη 50
(Ο χώρος προσφέρεται
για εκδηλώσεις)
Τ. 2108679140

Άιόλου 31, Άγ. Ειρήνη
Τ. 2103250208

Μεζεδομαχίες
Φωκίωνος Νέγρη 49
Τ. 2108674590 - 2110127806

Ο Βλάσης
Φωκίωνος Νέγρη 47
Τ. 2110125263

Τ. 2108674590 - 
2110127806
Ώρες διανομής 
12.00-01.00 το 
βράδυ.

ΡΕΠΟΡΤΆΖ ΡΕΠΟΡΤΆΖ
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Cocoes
Suavitatis
CANDLES AND 
MORE

Handmade | 100% 
vegan soy wax!
Διακοσμητικά κεριά -
Είδη δώρων -
Μπομπονιέρες

Μανάκη 25, Ίλιον
Τ. 210 2620562

 Cocoes Suavitatis 
 cocoes_suavitatis

Glitter Nails by Stella
ΠΈΡΙΠΟΙΗΣΗ SPA ΑΚΡΩΝ
ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ - ΠΈΝΤΙΚΙΟΥΡ

Μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα και η περιποίησή σας δεν έχει 
προηγούμενο! Εδώ συνδυάστε απόλαυση – χαλάρωση και 
αποτέλεσμα. Άφιερώστε λίγο χρόνο στην περιποίηση του εαυ-
τού σας για να έχετε πάντα περιποιημένα, υγιή άκρα. Ίδιαίτερη 
φροντίδα για υγιεινή τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα υγείας. 

Ζαχ. Παπαντωνίου 36, Κ. Πατήσια
Τ.: 210 8325 243   Glitter Nails

Τα πράσινo-μπλε μάτια της 
είναι σίγουρα το δυνατό της ση-
μείο ενώ το βλέμμα της σε μα-
γνητίζει. Η Kristina Krayt είναι 
το σέξι μοντέλο από τη Ρωσία 
που αναστατώνει το ανδρικό 
κοινό με την εμφάνισή της.

Η 26 χρονη Kristina το 2017 είχε 
πάρει μέρος και στα καλλιστεία 
της χώρας της για την ανάδειξη 
της «Μις Ρωσίας» ενώ τα τελευ-
ταία χρόνια έχει συνεργασίες με 
γνωστές εταιρείες.

Το μοντέλο έχει αδυναμία και 
στις σέξι πόζες και φροντίζει να 
ανεβάζει συχνά στο λογαριασμό 
της στο Instagram, αναστατώ-
νοντας τους followers της.

K
ri

st
in

a Krayt

LSalon Hair & Nails
Το L Salon Hair & Nails είναι ένα σαλόνι ομορφιάς. Άφιερώστε στο εαυ-
τό σας λίγο χρόνο και το έμπειρο προσωπικό θα σας προσφέρει υπηρε-
σίες κομμωτηρίου, επιλογής απόχρωσης των μαλλιών σας, ανταύγειες, 
balayage, χτενίσματα για όλες τις περιστάσεις. Και τον χρόνο παραμονής 
για τα μαλλιά σας, μπορείτε να τον αξιοποιήσετε για την περιποίηση των 
άκρων σας. Διαλέξετε το σχέδιο και το χρώμα ή να αφεθείτε στους ειδι-
κούς του L Salon Hair & Nails. Άκολουθώντας όλους του κανόνες υγιεινής. 

Άγ. Άναργύρων 38, Άγιοι Άνάργυροι
Τ. 2100102837   L Salon Hair&Nails   L_salon_hair_nails

adaliz
ΡΟΥΧΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ -
ΤΣΑΝΤΈΣ - ΑΞΈΣΟΥΑΡ - 
ΜΑΓΙΟ 

www.adaliz.gr
Τ. 210 3223260
Φιλοκτήτου 87 & Δαναών, Ίλιον

 adaliz_fashion_room

 Adaliz Fashion Room

Ά
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Χρώμα Πού; Αφοί Μαντζουράνη
Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σας επιθυμία ή ανάγκη, 
χρώματα, βερνίκια, εργαλεία βαφής, υλικά στεγανοποίησης, 
εργαλεία κήπου και σιδηρικά. Άν θέλετε να αλλάξετε χρώμα 
στο σπίτι σας, στο γραφείο σας ή στα έπιπλα σας, το κα-
τάστημα Μαντζουράνη είναι δίπλα σας, για κάθε αγορά με 
επώνυμα προϊόντα χρωμάτων.

Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 50€

ΆΦΟΊ ΜΆΝΤΖΟΥΡΆΝΗ Στ. Καλάρη 44-46, Κάτω Πατήσια
Τ. 2108541116 www.mantzouranis.gr

Ηλιοκάλυψη
Τέντες - Πέργκολες -

Συστήματα σκίασης

Αυτοματισμοί, Ρολλοκουρτίνες,
ειδικές κατασκευές

• Πολύχρονη παρουσία στην αγορά
• Άριστη τεχνική γνώση
• Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός
• Φιλικές τιμές

Προτείνουμε λύσεις και 
προτάσεις σε τέντες και 
συστήματα τεντών, σε 
χρώματα και σχέδια, 
που θα δώσουν στιλ 
στη βεράντα σας ή τον 
κήπο σας και θα ομορ-
φύνουν το χώρο σας.

Ταϋγέτου 34, Άθήνα
Τ. 210 2236120
www.iliokalipsi.gr

ΡΕΠΟΡΤΆΖ
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Τα μπικίνι πλεκτά μαγιό κυ-
κλοφορούν σε πληθώρα σχεδίων, 
χειροποίητα ή μη. Μπορεί να είναι 
μονόχρωμα, αλλά και χρωματιστά 
διακοσμημένα με σχέδια, γραμμές 
ή πουά.

Άπό το κλασσικό μπικίνι τριγωνάκι 
με κορδονάκια στα πλάγια μέχρι 
το ψηλόμεσο κάτω σε συνδυασμό 
με όποιο σχέδιο σουτιέν σας κο-
λακεύει, οι επιλογές είναι πολλές.

Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα 
σε bottom ψηλόμεσα, με κορδο-
νάκια, lace up ή κοψίματα. Είτε να 
φορέσετε ένα κλασσικό σλιπ με 
brazilan ή κανονικό πίσω μέρος. 
Ενδιαφέρουσα πρόταση είναι και 
τα πλεκτά σορτς, τα οποία μπο-
ρούν να φορεθούν τόσο ως μαγιό, 
όσο και πάνω από το μαγιό.

Άπό την άλλη μεριά τα σου-
τιέν έχουν σχέδια με τριγωνάκι, 
bralette, μπουστάκι και ότι άλλο 
μπορείτε να φανταστείτε.

Πλεκτά 
μαγιό

ΜΟΔΆΜΟΔΆ
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σεξ

Διατροφή
για καλό

ΟΣΤΡΑΚΟΈΙΔΗ (ΜΥ-
ΔΙΑ, ΣΤΡΈΙΔΙΑ, ΧΤΈ-
ΝΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ): Θε-
ωρούνται ως ισχυρά 
αφροδισιακά. Πλούσια σε 
αμινοξέα και ψευδάργυρο. Ο 
ψευδάργυρος ενισχύει στον 
οργανισμό την παραγωγή τε-
στοστερόνης, που είναι απα-
ραίτητη για την σεξουαλική 
διέγερση.

ΜΈΛΙ: Άπό την αρχαιότη-
τα ακόμη, είχε τη φήμη του 
αφροδισιακού. Τρόφιμο πλού-
σιο σε βιταμίνες, συμβάλλει 
στην καλή κυκλοφορία του 
αίματος και δίνει ενέργεια στο 
σώμα. Η έντονη γλυκιά γεύση 
του και η ιδιαίτερη μυρωδιά 
του έχουν θετική επίδραση 
στον εγκέφαλο.

ΚΡΑΣΙ: Εξαιρετική πηγή 
φλαβονοειδών, οι οποίες είναι 
αντιοξειδωτικές ουσίες, που 
βελτιώνουν την κυκλοφορία 
του αίματος. Το αλκοόλ σε 
μικρές ποσότητες ανεβάζει τη 
διάθεση και προκαλεί άρση 
των αναστολών, αφού χαλα-
ρώνει το νευρικό σύστημα. 
Προσοχή, όμως, στην ποσό-
τητα, αφού η αυξημένη κατα-
νάλωσή του έχει συσχετιστεί 
με προβλήματα στυτικής δυ-
σλειτουργίας.

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (ΑΜΥ-
ΓΔΑΛΑ, ΚΑΡΥΔΙΑ, 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ): Άποτε-
λούν μια καλή επιλογή για 
αύξηση της λίμπιντο, καθώς 
είναι πλούσιοι σε βιταμίνη Ε, η 
οποία προστατεύει τα κύτταρα 
του αίματος, ενώ έχει άμεση 
επίπτωση στη γονιμότητα και 
την σεξουαλική λειτουργία. 
Γνωστή και ως «αναπαραγωγι-
κή βιταμίνη», συστήνεται για τη 
θεραπεία της υπογονιμότητας 
(βρίσκεται σε ξηρούς καρπούς, 
ελαιόλαδο, αβοκάντο).

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διατήρηση ενός φυσι-
ολογικού βάρους σώματος, η φυσική δραστηριότητα 
και η υιοθέτηση ενός ισορροπημένου διαιτολογίου, το 
οποίο βασίζεται στο μοντέλο της μεσογειακής δια-
τροφής και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φρούτα, λα-
χανικά, δημητριακά, όσπρια, κόκκινο κρασί (πάντα με 
μέτρο) και ελαιόλαδο ως κύρια λιπαρή ύλη, μπορούν 
να αποτελέσουν το μυστικό της ευζωίας, συμπεριλαμ-
βανομένης και της καλή ερωτικής ζωής.

ΚΑΥΤΈΡΈΣ ΠΙΠΈ-
ΡΙΈΣ: Η καψαϊκίνη, 
που περιέχεται στις 
καυτερές πιπεριές, θε-
ωρείται τονωτικό της 
σεξουαλικότητας, κα-
θώς προκαλεί διαστολή 
των αιμοφόρων αγγεί-
ων και οδηγεί σε υπε-
ραιμία.

ΣΥΚΑ: Τροφή απαγο-
ρευμένη στην αρχαία 
Ελλάδα για την έντονη 
σεξουαλική επιθυμία 
που δημιουργούσε! Τα 
σύκα αυξάνουν τη λί-
μπιντο και βελτιώνουν 
την σεξουαλική αντοχή, 
καθώς είναι πλούσια 
σε αμινοξέα. Εάν δεν 
μπορείς να τα βρεις 
φρέσκα, δοκίμασέ τα σε 
αποξηραμένη μορφή.

Κ Ρ Ο Κ Ο Σ 
(SAFFRON): Άπό 
τους αρχαίους χρόνους 
θεωρείται ως ένα από 
τα πιο αποτελεσματικά 
φυσικά αφροδισιακά. 
Ο κρόκος περιέχει μια 
χημική ουσία που ονο-
μάζεται Picrocrocin, 
κάνοντας το σώμα σου 
πολύ ευαίσθητο στην 
αφή! Χρησιμοποίησέ 
τον στη μαγειρική ως 
μπαχαρικό.

ΑΒΟΚΑΝΤΟ. Οι 
Άζτέκοι το αποκαλού-
σαν «δέντρο των γεννη-
τικών οργάνων»! Άυτό, 
όμως, δεν είναι αρκετό 
για να σε πείσει για τη 
δράση του. Σήμερα η 
επιστήμη επιβεβαιώνει 
ότι το αβοκάντο περιέ-
χει ουσίες που θα «ξυ-
πνήσουν» τις ορμές σου 
και θα τις διατηρήσουν 
για αρκετή ώρα!

ΡΕΠΟΡΤΆΖ ΡΕΠΟΡΤΆΖ
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Όπως κατά τη διάρκεια της άσκησης, 
έτσι και κατά την διάρκεια της σεξουαλι-
κής πράξης ενεργοποιείται ο μηχανισμός 
συγκέντρωσης στον εγκέφαλο των «μαγι-
κών ουσιών» των ενδομορφίνων, που δη-
μιουργούν στον άνθρωπο την αίσθηση της 
ευτυχίας και της πληρότητας και είναι από 
τα ισχυρότερα όπλα κατά της διαδικασίας 
της γήρανσης. Το σεξ λειτουργεί όπως η 
όρεξη. Έρχεται... τρώγοντας!

Όσο περισσότερο σεξ κάνετε, τόσο μεγα-
λύτερη προσφορά για σεξ θα έχετε. Το 
ενεργό σεξουαλικό σώμα αναδίδει μεγά-
λες ποσότητες χημικών ουσιών που ονο-
μάζονται φερομόνες, οι οποίες έχουν ένα 
ιδιαίτερο ερωτικό άρωμα, εξαιρετικά θελ-
κτικό για το αντίθετο φύλο.

Το απαλό και τρυφερό σεξ είναι ο καλύτε-
ρος σύμμαχος του δέρματος. Μειώνει τις 
πιθανότητες δερματίτιδων & δερματικών 
κηλίδων, αφού και ο ιδρώτας που παραμέ-
νει κατά τη σεξουαλική επαφή καθαρίζει 
τους πόρους και δίνει λάμψη στο δέρμα. 
Το σεξ κάνει τα μαλλιά λαμπερά και την 
επιδερμίδα υγιή & φωτεινή.

Επιστημονικά τεστ έχουν αποδείξει ότι 
όταν οι γυναίκες κάνουν έρωτα παράγουν 
σημαντική ποσότητα οιστρογόνων που 
ευθύνονται για την καλή κατάσταση τόσο 
του δέρματος όσο και των μαλλιών τους. 
Σεξ λοιπόν για καλή υγεία και ομορφιά!

Βιταμίνη 
για
αιώνια 
νεότητα

sex

Kanatsis
Service
ΓΈΝΙΚΟ
ΣΥΝΈΡΓΈΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

• Επισκευές
Σασμάν

• Διάγνωση
Σύστημα Uniair

• Φιλικές Τιμές

Συνεργείο 
Μπουλοχέρης
ALFA ROMEO,
FIAT - LANCIA

Φροντίζουμε το δικό σας 
αυτοκίνητο με εμπειρία και 
γνώση, σε όλα τα ιταλικά 
μοντέλα, όπως προτείνουν 
οι κατασκευαστές, στα χι-
λιόμετρα και στο χρόνο. 

Λιοσίων & Ζαγορίων 29, Άθήνα 
Τ. 210 8314506 Κ. 6937 708338
e-mail: Kanatsisservice@gmail.com

Καπιδάκη 50,
Κάτω Πατήσια, Άθήνα, 
Τ. 2108321306

ΡΕΠΟΡΤΆΖ ΡΕΠΟΡΤΆΖ
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Χρυσό βραβείο απέσπασε η ΕΨΆ, για τη σειρά αναψυκτι-
κών χωρίς ζάχαρη zer0, στα Healthy Food Awards 2023 που 
διοργανώθηκαν από την BOUSSIAS. Η κορυφαία αυτή διά-
κριση στην κατηγορία “Free From or Low” Beverage Product, 
αποτελεί ακόμα μία σημαντική αναγνώριση για την εταιρεία, 
που επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που πα-
ράγει με συνέπεια, για ένα ισορροπημένο μοντέλο διατροφής.

Η ΕΨΆ, κοντά έναν αιώνα τώρα, παραμένει πιστή στις αξίες 
της για τη δημιουργία αυθεντικών προϊόντων με μοναδικές 
γεύσεις και έχει χαρακτήρα που αγκαλιάζει και εκφράζει γνή-
σια τις συνήθειες, την κουλτούρα και το ταμπεραμέντο μας.

Το βραβείο παρέλαβε η κα Σταυρούλα Μαρκοπούλου, Brand 
Manager της ΕΨΆ, όπου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η ΕΨΆ που 
σε λίγο καιρό θα μετρά έναν αιώνα λειτουργίας και καινοτομί-
ας βρίσκεται δίπλα στον καταναλωτή με προτεραιότητα στην 
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και δεσμεύεται για ακόμα 
μεγαλύτερη δροσιά με την ίδια υπευθυνότητα και μεράκι».

Η βραδιά έκρυβε ακόμα μία έκπληξη, την τιμητική βράβευση 
της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΆ-ΔΊΚΆ ΜΆΣ, της οποίας η ΕΨΆ είναι 
ιδρυτικό μέλος, για την «Πρωτοβουλία στην Προώθηση των 
Τοπικών Προϊόντων». 

ΕΨΑ:
Χρυσό Βραβείο για 
τα αναψυκτικά zer0 
στα Healthy Food 
Awards 2023

Retronion
Τενέδου 61 & Μεγίστης 1, Άθήνα, 11361
Τηλ.: +30 211 404 2119
Web: www.retronion.gr

Και έτσι ένας χώρος που παρέμενε για μερικά χρόνια πα-
ρατημένος, μεταμορφώθηκε στο Retronion, ένα παλαιοπωλείο 
που άνοιξε για να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε έπιπλα που 
κατασκευάστηκαν πριν από τουλάχιστον μισό αιώνα.

Το Retronion «γεννήθηκε» από εμάς, την Ελένη και τη Βασιλι-
κή, που αποφασίσαμε να κάνουμε την αγάπη μας για οτιδήπο-
τε vintage, επάγγελμα. Κάπως έτσι, ένα κυνήγι του κρυμμένου 
θησαυρού σε διάφορα σπίτια της Ελλάδας, ξεκίνησε. Και δεν 
έχει τέλος. Σχεδόν καθημερινά «νέα» παλιά έπιπλα έρχονται στο 
Retronion και περιμένουν καρτερικά τους νέους ιδιοκτήτες τους.

ΈΙΝΑΙ ΈΠΙΠΛΑ ΠΟΥ ΘΑ «ΖΗΣΟΥΝ» ΜΙΑ ΖΩΗ. Και 
άλλωστε το έχουν αποδείξει, καθώς παρά το πέρασμα του χρό-
νου, όχι μόνο έχουν επιβιώσει, αλλά είναι πλήρως λειτουργικά!

Περιμένουν να συνυπάρξουν και να αλληλεπιδράσουν με τα μο-
ντέρνα έπιπλα που υπάρχουν στα σπίτια μας, όπως κάνει το νε-
τρόνιο με το πρωτόνιο στον πυρήνα ενός ατόμου στη φυσική. Άλ-
λωστε, σε αυτή τη λογική βασίστηκε και το όνομα του Retronion.

ΤΟ RETRONION ΈΦΈΡΈ ΤΟ ΠΑΡΈΛΘΟΝ ΣΤΗ ΣΗ-
ΜΈΡΙΝΗ ΚΥΨΈΛΗ και περιμένει όλους εσάς να το φέρετε 
σε κάθε σύγχρονο σπίτι της Ελλάδας.
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Σχολή χορού 
Νίκη Κονταξάκη - 
Νικολέττα Μπακάλη
Ερασιτεχνικά τμήματα: Προπα-
ρασκευαστικών, βασικών, μέσων 
και προχωρημένων βαθμίδων, 
ενηλίκων-αρχαρίων, προεπαγ-
γελματικά τμήματα

Άνώτερα επαγγελματικά τμήμα-
τα: Εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΆ 
- οδηγούν στην απόκτηση ανα-
γνωρισμένου διπλώματος καθη-
γητή χορού ή χορευτή. 

Ίαλέμου 24, Άνω Πατήσια
Τ. 2102932894

my kteo
ΔΡΑΣΈΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΈΣ

Για άλλη μια χρονιά το My KTEO 
Χαλκίδας βρέθηκε δίπλα στα 
StereaBasketAwards για να τι-
μήσει τον Γιώργο Πρίντεζη. Επί-
σης η εταιρία My KTEO - Όμιλος 
Μ. Γ. Θαλάσση δώρισε μια εξω-
λέμβια μηχανή για ανάγκες της 
Λιμενικής Άρχής Στυλίδας.

mykteo.com - 11154

Χαλκίδα, Θήβα, Λαμία, Άμφισσα, 
Ορεστιάδα, Άλεξανδρούπολη

My KTEO σημαίνει αξιοπιστία, 
εξυπηρέτηση, ασφάλεια!

Καφεκοπτείο 
Αγγελίδη
Ένα ξεχωριστό και μοναδικό κα-
φεκοπτείο, με πολλές και ξεχω-
ριστές γεύσεις καφέ και ποικιλίες 
από τσάγια από όλον τον κόσμο. 
Παραδοσιακές μαρμελάδες, γλυ-
κά του κουταλιού και χαλβάς 
Δραπετσώνας. Υπηρεσία delivery 
με ένα μόνο τηλεφώνημα!

Μεταμορφώσεως 17, Ίτέα,
Τ. 22650 33376

Kotronis
Φωτισμός, μελέτη, εγκατά-
σταση, ηλεκτρολογικό Υλικό, 
εξοπλισμός, ηλεκτρονικό υλικό, 
μικροσυσκευές, φωτιστικά Η 
σίγουρη λύση σε κάθε ηλεκτρο-
λογικό ή ηλεκτρονικό πρόβλημα

Ίτέα: Δεσφίνης 14,
Τ. 22650 34255

Άμφισσα: Άνδρούτσου & Διάκου 
13, Τ. 22650 72255

E-MAIL: kotronis@yahoo.com

Αρβανιτάς
ΦΟΥΡΝΟΣ - 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΈΙΟ

Στον Φούρνο Άρβανιτά θα βρει 
κανείς πλούσια ποικιλία σε ψω-
μιά, κάθε λογής αρτοποιήματα 
και γλυκά, όλα με εγγυημένη 
ποιότητα κι ασύγκριτη γεύση.

Κ. Κορδώνη 5 & Ζαχαροπούλου, 
Άμφισσα, Τ. 22650 28488

Υποκ/μα: Ί. Φωκίδη 4, Ίτέα,
Τ. 22650 34209

Φτιάχτο
Μόνος σου
Η επιχείρηση Φτιάχτο μόνος 
σου με μελέτη και σχεδίαση σας 
δίνει ολοκληρωμένες λύσεις 
για ένα λειτουργικό και όμορφο 
αποτέλεσμα. Το εξειδικευμένο 
συνεργείο μας σας προτείνει την 
καλύτερη λύση σε ντουλάπα, 
κουζίνα, παιδικό δωμάτιο.

SHOWROOM Ταβουλάρη 10-12
Έκθεση: Tαβουλάρη 12,
Άνω Πατήσια
Τ.: 210 2282534 - 210 2284653
www.ftiaxtomonosou.gr

Φρειδερίκη 
Φωτογραφίες για Ταυτότητες, 
Διαβατήριο, Πιστοποιητικών & 
Visa.

Φωτογραφίες που καλύπτουν 
τις προϋποθέσεις των αρχών σε 
διάσταση και φωτισμό.

Φωτογραφικές καλύψεις γά-
μων, βάπτισης και γενεθλίων σε 
φιλικές τιμές.

Άχαρνών 292, Άθήνα
Τ. 210 8654 079

Photostation
Ελευθέριος 
Σκαρλάτος
ΓΑΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

Η καλύτερη πρόταση για να κρα-
τήσετε ζωντανές τις αναμνήσεις 
σας από εκδηλώσεις Γάμος, 
Βάπτιση, Γενεθλίων & Εγκαινί-
ων είναι το studio Ελευθέριος 
Σκαρλάτος. Τιμές φιλικές, άμεση 
εξυπηρέτηση.

Πατησίων 304, Άθήνα
Τ. 210 2029853, Κ. 6932773184
email: skarlatoslefteris@hotmail.com 

Δυναμική 
Φοροτεχνική 
Η Δυναμική Φοροτεχνική εται-
ρία προσφέρει υψηλού επιπέ-
δου συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε καταστήματα, εταιρίες, ιδιώ-
τες και συνταξιούχους. Άναλαμ-
βάνουν λογιστικές υπηρεσίες 
για έναρξη – λύση εταιριών και 
ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε 
φορολογικό πρόβλημα. Με πεί-
ρα & γνώση έχουμε την πρότα-
ση για κάθε λογιστική υπόθεση.

Άνούσης Νικόλαος
Σωζοπόλεως 16 & Μιχ. Βόδα 152
Τ. 210 8653098, Κ. 6945598629

Στρουμφάκια
Πολυχώρος για μικρούς και μεγάλους

ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ ένας πολυχώρος άνετος, 
λειτουργικός με πολλά παιχνίδια και φουσκωτά. Τα 
στρουμφάκια σας διασκεδάζουν και σας προσφέρουν 
παιχνίδι με ασφάλεια και υπευθυνότητα, ξέφρενα πάρτι 
με νόστιμα φαγητά για τα παιδάκια , αλλά και για εσάς 
τους γονείς.

Τηρούμε τα μέτρα για να σας παρέχουμε τον πιο 
ασφαλή χώρο για όλους μας, μικρούς και μεγάλους. 
Καθημερινή απολύμανση του χώρου των παιχνιδιών!

Ωράριο

Δευτέρα - Παρασκευή
17:00-22:00

Σάββατο - Κυριακή &
αργίες 10:30-22:00

Άγ. Μελετίου 196-198
Σεπόλια
Τ.: 210 5139409

 stroymfakia
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Καμένων Βούρλων
Λουτρόπολη

Επενδυτικό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν ο ξενο-
δοχειακός όμιλος Μήτση και η Staritem Investments 
αναλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό και τη διαχείριση-εκ-
μετάλλευση της «Λουτρόπολης Καμένων Βούρλων» 
για 40 χρόνια.

Στον διαγωνισμό που διενήργησε το ΤΆΊΠΕΔ το κοι-
νοπρακτικό σχήμα Μήτση-Staritem πλειοδότησε, 
προσφέροντας εφάπαξ ποσό 1,05 εκατ. ευρώ, συν 
ετήσιο μίσθωμα 380.000 ευρώ, αναλαμβάνοντας 
επιπλέον την υλοποίηση υποχρεωτικών επενδύσεων 
για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του συ-
γκροτήματος.

Το συγκρότημα είναι εγκατεστημένο σε συνολική 
έκταση 474,5 στρεμμάτων. Περιλαμβάνει τις εγκα-
ταστάσεις του ξενοδοχείου «Γαλήνη» και το υδροθε-
ραπευτήριο «Ίπποκράτης» που είναι εν λειτουργία, 
τα χαρακτηρισμένα ως νεότερα μνημεία ξενοδοχεία 
«Ράδιον» και «Θρόνιον» και το επίσης χαρακτηρισμένο 
ως νεότερο μνημείο υδροθεραπευτήριο «Άσκληπιός», 
που είναι εγκαταλελειμμένα. Εντός της έκτασης βρί-
σκεται η ιαματική πηγή «Γεωργαλά».

Η μισθώτρια εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
πραγματοποιήσει τις εξής επενδύσεις:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΈΚΣΥΓ-
ΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΈΠΑΝΑΛΈΙΤΟΥΡΓΙΑ των 
εγκαταλελειμμένων ξενοδοχείων «Ράδιον» και «Θρό-
νιον», όπως επίσης και του εγκαταλελειμμένου υδρο-
θεραπευτηρίου «Άσκληπιός», τα οποία είναι χαρακτη-
ρισμένα ως νεότερα μνημεία.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ των λειτουργικών προδιαγραφών 
του ξενοδοχείου «Γαλήνη» στο υφιστάμενο επίπεδο 
και την ανακαίνιση και αξιοποίηση του υδροθεραπευ-
τηρίου «Ίπποκράτης». Το ξενοδοχείο και το υδροθερα-
πευτήριο είναι εν λειτουργία.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ περιμετρικού κυκλοφοριακού δα-
κτυλίου οδών ήπιας κυκλοφορίας και υπαίθριου χώ-
ρου στάθμευσης αυτοκινήτων

ΒΈΛΤΙΩΣΗ και συντήρηση των χώρων πρασίνου 
(πάρκων) και πεζοδρόμων.

Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 
τεσσάρων ετών από την έκδοση της ΚΥΆ χωροθέτησης.

Πηγή: https://www.sofokleousin.gr/
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Lord
Τα εσώρουχα
με την ετικέτα
«Made in Greece»

Επικοινωνία:
23510 20197

Καλωσορίσατε στον κόσμο της από-
λυτης ποιότητας! Το κόσμο των Ελληνικών 
εσωρούχων Lord που φτιάχνονται στην Ελ-
λάδα από ελληνικές πρώτες ύλες. Τα εσώ-
ρουχα με την ετικέτα «Made in Greece»!

Κάτω από τον Όλυμπο, στην πόλη της Κα-
τερίνης παράγονται τα εσώρουχα Lord. 
Άφοσιωμένοι στην παραγωγή εξαιρετικά 
αξιόπιστων προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Μπορείτε να ανακαλύψετε τη μεγάλη ποι-
κιλία premium εσωρούχων σε επιλεγμένα 
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά και 
στο www.lord.gr. Μια ευρεία γκάμα προϊό-
ντων, από βαμβακερές φανέλες και ζιβάγκο 
μέχρι σλιπ/κιλότες και φόρμες/κολάν σε 
αμέτρητες χρωματικές επιλογές σε μεγέθη 
από νεογέννητο μέχρι 8XL. Επιπλέον στον 
ιστότοπο θα βρείτε πολύτιμες πληροφορίες 
για τις πρώτες ύλες και την σωστή χρήση 
των εσωρούχων.

Eνοικιαζόμενα 
δωμάτια Avra 
Μια οικονομική και ξεχωριστή 
πρόταση για την διαμονή σας 
στην Ίτέα. Οικογενειακό και φι-
λικό περιβάλλον για διακοπές 
ή ολιγοήμερη παραμονή. Άψο-
γη εξυπηρέτηση, καθαριότητα, 
άμεση πρόσβαση στη θάλασσα 
και άνετο παρκινγκ. Τα ενοικια-
ζόμενα δωμάτια Avra λειτουρ-
γούν όλο το χρόνο με κλιματι-
σμό, Τ.V. Internet και ψυγείο.

Ίτέα Κίρρα Τ.: 22650 32304

Ξενοδοχείο 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ένα ξεχωριστό ξενοδοχείο στην 
πόλη της Λιβαδειάς διακρίνεται 
για την κομψότητα, την άνεση, 
την πολυτέλεια και την ευρυχω-
ρία των δωματίων του. Μπορεί-
τε να επιλέξετε από τα 52 υπερ-
πολυτελή δωμάτια ή τις άνετες 
σουίτες. Διαθέτει αίθουσα 250 
ατόμων για συνέδρια, σεμινάρια 
ή δεξιώσεις. Επίσης διαθέτει ιδι-
όκτητο parking.

Τ. 22610 89710, 22610 89680
Τέρμα Δ. Παπασπύρου, Λιβαδειά

Υφαντής Βασίλειος
ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΗ  ΨΥΞΗ - 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΈΓΚΑΤΑΣΤΑΣΈΙΣ, SERVICE

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
εγκατάστασης και αναβάθμισης, 
ψύξης. Μελέτες και κατασκευές 
για ψυκτικούς θαλάμους για ιδι-
ώτες αλλά και για επαγγελματί-
ες. Λύσεις με βάση τις ανάγκες 
σας για ψύξη και έλεγχο της 
υγρασίας του αέρα. Εξασφαλί-
ζουμε service όλο το 24ωρο

Άγάθωνος 20, Λαμία
Τ. 2231066840, Κ. 6978489266
e-mail: ufantis.va@hotmail.com

Οπτικά Πανταζή 
ΜΈ ΤΟ ΒΛΈΜΜΑ ΣΤΟ ΣΤΥΛ 

Οπτικά ΠΆΝΤΆΖΗ στη Λιβαδειά, 
στο κέντρο της πόλης, με υπευ-
θυνότητα προσφέρει υπηρεσίες 
και προϊόντα υψηλής ποιότητας. 
Προσφέρουμε συμβουλές για να 
διαλέξετε το κατάλληλο σκελε-
τό γυαλών που ταιριάζει στα χα-
ρακτηριστικά σας. Γυαλιά ηλίου 
από επώνυμες φίρμες που ται-
ριάζουν στο στυλ σας.

Μπουφίδου 24, Λιβαδειά
Τ. 2261028754

 Οπτικά Πανταζή
 optikapantazi

Πριγκηπικόν
Ξενοδοχείο για ξεχωριστές δια-
κοπές!

Το ξενοδοχείο Πριγκηπικό στα 
Λουτρά Υπάτης σας υπόσχεται 
αξέχαστη διαμονή με φόντο τις 
καταπράσινες γωνιές της Ελλη-
νικής φύσης. Καταφύγιο φιλό-
ξενο και χαμηλόφωνο. Οικογε-
νειακή ατμόσφαιρα, κουβέντα 
με φίλους δίπλα στο τζάκι. Άπο-
λαύστε τη σπιτική φιλοξενία!

Τ. 2231059312, Κ. 6932279240 
Λουτρά Υπάτης Φθιώτιδα

Δρομέας
DROMEAS  OFFICE 
FURNITURE

Άντιπρόσωπος Στερεάς Ελλά-
δος: Παναγιώτης Λόης

2ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Άθηνών, 
Λαμία
Τ.: 22310 54000, 27601
e-mail: loisdro1@otenet.gr
www.dromeas.gr
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Diem
Σίτες, Άλουμίνια, Κάγκελα, 
Κλειδαριές, Πόρτες Άσφαλείας, 
Service

Προϊόντα Ποιότητας σε φιλικές 
τιμές

Σιδηρικά, Πόμολα, Κουρτινόξυ-
λα, Βίδες για όλες τις χρήσεις, 
Εργαλεία, Σακούλες.

Ίακωβίδου 41, Άγ. Ελευθέριος
Τ. 2114228515
e-mail: diemservice41@gmail.com

Γκάτσος
ΤΈΧΝΙΚΗ ΈΤΑΙΡΙΑ

Άνακαίνιση Κουζίνας - Μπάνιου 
- Κουφώματα Άλουμινίου

Άπό το 1995 δραστηριοποιού-
μαστε σε παντός είδους οικο-
δομικές κατασκευές και ανα-
καινίσεις, δημιουργώντας με 
τεχνογνωσία, αξιοπιστία και ποι-
ότητα, έργα μοναδικής αισθητι-
κής και υψηλών προδιαγραφών.

Τεώ 24 Άθήνα Τ.Κ. 11142
Τ. 210 2224443, Κ. 6932 213928
e-mail: info@gkatsostexniki.gr
www.gkatsostexniki.gr

 Γκάτσος Τεχνική Εταιρεία
 gkatsos_texniki

Συμεωνάκης 
Μάρκος
ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα πάντα για το μερεμέτι, το σπί-
τι, την ανακαίνιση

Άνανεώστε τώρα την επιχείρησή 
σας, το σπίτι σας, στο κατάστημα 
Χρώματα Συμεωνάκης Μάρκος. 
Θα βρείτε προϊόντα από τις κο-
ρυφαίες εταιρίες χρωμάτων 
αλλά και βερνίκια, εργαλεία, 
μονωτικά, κλειδιά, ηλεκτρολογι-
κά, υδραυλικά, υλικά οικοδομής, 
γυψοσανίδες, οικιακά, σκάλες, 
λάμπες, βίδες κ.α.

Aχαρνών 336, Άθήνα
Τ. 211 4093462
e-mail: markos-symeonakis@hotmail.gr

Κλειδοτεχνική
ΚΛΈΙΔΙΑ - ΚΛΈΙΔΑΡΙΈΣ 
- IMMOBILIZER

Προηγμένες υπηρεσίες σε ό,τι 
αφορά κλειδιά, κλειδαριές & 
Immobilizer. Άναλαμβάνουμε 
περιπτώσεις όπως, παραβιασμέ-
νη κλειδαριά, χαμένα κλειδιά, 
αντιγραφή κλειδιών Immobilizer 
και επισκευές τηλεχειρισμού.

Άθήνα: Στρατηγού Δαγκλή 69, 
Κάτω Πατήσια
Τ. 2108325000, Κ. 6944388838

Νέα Ίωνία: Φρίξου 16
Τ. 2102791000, Κ. 6984444444

Anya 

Sugar
Η Anya Sugar έχει βρει τον τρόπο να προκα-

λεί «χαμό» στο Instagram καθώς οι καμπύλες και 

οι πόζες της δεν περνούν απαρατήρητες.

Το μοντέλο από τη Ρωσία ποζάρει νάζι στο φακό 

και αναστατώνει τους πάντες.

Η Anya Sugar ανεβάζει συχνά στο λογαριασμό της 

στο Instagram σέξι φωτογραφίες της με μαγιό ή 

εσώρουχα και τα likes από τους σχεδόν 1 εκατ. 

followers της «πέφτουν» βροχή.

Top strom
ΣΤΡΩΜΑΤΑ –
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

Στρώματα ορθοπεδικά ανατομι-
κά και οικονομικά Πώληση λια-
νική & χονδρική Παράδοση στο 
χώρο σας.

Άθήνα Τσούντα 25-27
(100 μέτρα από ΗΣΆΠ Άγιος 
Ελευθέριος)
T. 211 1827 795
K. 694 767 9964
www.topstrom.net 

Δήμος Café
Delivery
ΧΈΙΡΟΠΟΙΗΤΈΣ ΖΥΜΈΣ 
ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

Άμεση εξυπηρέτηση με ένα τη-
λέφωνο στο χώρο σας. Καθη-
μερινή ποικιλία γεύσεων από 
τυρόπιτες,  ζαμπονοτυρόπιτες, 
κιμαδόπιτα,  κασερόπιτα, πίτσα, 
πεινιρλί, μπουγάτσα.

Κάθε μέρα από 6:00 π.μ. - 
12:00 μ.μ.

Στρ. Καλλάρη 19,  Κάτω Πατή-
σια, Τ. 210 8310 777

ΡΕΠΟΡΤΆΖΠΡΟΣΩΠΆ
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Πριν από λίγους μήνες και για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
έγινε πραγματικότητα ένα επιστημονικό συμβούλιο το οποίο 
ασχολείται ΑΠΟΚΛΈΙΣΤΙΚΑ με την αντιμετώπιση του 
καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα σε ασθενείς που ΑΥΤΗ 
ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΗ 
ΤΟΥΣ ΜΑΧΗ. 

Ο στόχος του συγκεκριμένου συμβουλίου είναι η ΣΥΖΗ-
ΤΗΣΗ ΈΠΙ ΤΗΣ ΒΈΛΤΙΣΤΗΣ ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΣΘΈΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΤΟΥ ΘΥΡΈΟΈΙΔΟΥΣ ΜΈ ΤΗ ΣΥΜΜΈΤΟΧΗ ΔΙΑ-
ΦΟΡΈΤΙΚΩΝ ΈΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, εξασφαλίζοντας έτσι 
τη σύνθεση των διαφορετικών προσεγγίσεων και τελικώς την 
εξατομίκευση της θεραπείας.

Σε κάθε συμβούλιο θα συζητούνται πέντε διαφορετικά περι-
στατικά, τα οποία θα αποστέλλονται από τους θεράποντες 
ιατρούς στη γραμματεία του συμβουλίου μία εβδομάδα πριν. 
Κάθε ομιλητής θα κάνει δεκάλεπτη παρουσίαση εκάστου πε-
ριστατικού και θα θέτει τα ερωτήματα στο συμβούλιο. Δύνα-
ται να παρουσιάσει πέραν του ενός περιστατικού.

Mία σημαντική
ιατρική πρωτοβουλία

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ασθενών με

καρκίνο του θυρεοειδούς

Ο  Χειρουργός Θυρεοειδούς και Παρα-
θυρεοειδών Άδένων, κος ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΚΑΡΑΚΟΖΗΣ, Διευθυντής του Thyroid 
Surgery Clinic ΊΚΕ, συνιδρυτής και μέλος 
του ανωτέρω συμβουλίου στέλνει πρό-
σκληση σε εσάς, που είτε έχετε διαγνω-
στεί με καρκίνο του θυρεοειδούς ή κάποιο 
συγγενικό ή φιλικό σας πρόσωπό και αυτή 
τη στιγμή επιθυμείτε να βρείτε την κατάλ-
ληλη προσέγγιση για την ιασή σας/του. Το 
ιατρικό ιστορικό του ασθενούς θα εξετα-
στεί, θα συζητηθεί από τους ιατρούς του 
συμβουλίου και στο τέλος θα δοθεί η απά-
ντηση στο ποια είναι η πιο σωστή ιατρική 
προσέγγιση για τη θεραπεία.

Στείλτε στο email thyroidsurgeryclinic.
athens@gmail.com τα στοιχεία σας, ένα 
μικρό ιστορικό του ασθενούς και θα επι-
κοινωνήσουν μαζί σας.

αν και το δικαιούμαι;

Γιατί δεν παίρνω

προαγωγή

Να σας πληροφορήσω ότι δεν είστε ούτε η 
πρώτη ούτε η τελευταία που βρίσκετε προ των 
πυλών της κρίσης πανικού. Είναι λογικό να σας 
πνίγει το δίκιο, ειδικά αν βλέπετε να παίρνει την 
προαγωγή κάποια άλλη που είναι μέλος της σω-
στής «κλίκας».

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: Άν θέλετε να διατηρήσετε τη 
θέση σας στην εταιρία, μη πείτε τίποτα και συνε-
χίστε να δουλεύετε σκληρά μέχρι να βρεθεί κά-
ποιος που θα εκτιμήσει την σκληρή σας εργασία.

ΒΗΜΑ ΔΈΥΤΈΡΟ: Άν δεν μπορεί να το αντέξει ο επαγ-
γελματικός σας εγωισμός ότι μονίμως παρακάμπτεστε από 
κάποιον που είναι υποδεέστερος σας, τότε απευθυνθείτε 
στον υπεύθυνο προσωπικού αφού όμως πρώτα μιλήσετε 
με τον προϊστάμενό σας και ζητήστε να μετατεθείτε σε 
άλλο τμήμα. Το κλειδί εδώ είναι ότι δεν θα πρέπει επ’ ου-
δενί να αναφέρετε το λόγο που αιτήστε της μετάθεσης. 
Άντιθέτως θα πρέπει να υποστηρίξετε ότι θεωρείτε ότι στο 
καινούριο τμήμα θα αποδώσετε τα μέγιστα και θέλετε να 
κάνετε μια επαγγελματική αλλαγή.

ΡΕΠΟΡΤΆΖ ΡΕΠΟΡΤΆΖ
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Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές του

Ο Πέτρος Κωστόπουλος γεννήθηκε στις 5 Φε-
βρουαρίου 1954 στο Βόλο, όπου και μεγάλωσε.

Είναι 69 ετών.

Μετά το σχολείο, εγκαταστάθηκε στην Άθήνα όπου 
φοίτησε στην Άνώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραι-
ώς (σημερινό Πανεπιστήμιο Πειραιώς).

Έπειτα, εγκαταστάθηκε στη Γαλλία, συνεχίζοντας 
τις σπουδές του Πανεπιστήμιο του Παρισιού και 
κάνοντας διδακτορικό στην Πολιτική Οικονομία.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, σταδιο-
δρόμησε στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσε-
ων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1987, ξεκίνησε την 
εκδοτική του δραστηριότητα στις εκδόσεις Τερ-
ζόπουλος (ιδιοκτησίας του Άρη Τερζόπουλου), με 
το περιοδικό «ΚΛΊΚ», το οποίο γνώρισε τεράστια 
απήχηση και έγινε το μεγαλύτερο σε κυκλοφορία 
ελληνικό περιοδικό.

Έπειτα οι εκδόσεις Τερζόπουλος ίδρυσαν τον ρα-
διοφωνικό σταθμό Κλικ 88 FM (μετέπειτα Village 
FM 88.3 και V FM 88.3 που δεν υφίσταται σε λει-
τουργία).

Το 1995, ίδρυσε την Imako Εκδοτική Ά.Ε. λαν-
σάροντας τα περιοδικά «Nitro» και «DownTown» 
αλλά και το ραδιοφωνικό σταθμό Nitro Radio 
(νυν Athens Voice Radio) με το προσωπικό του 
«ΚΛΊΚ». Η εταιρεία εξέδιδε επίσης τα περιοδικά 
«Esquire», «InStyle», «OK!», «People», «MEN» και 
«DIVA» ενώ στον ίδιο όμιλο άνηκαν επιπλέον δύο 
ραδιοφωνικοί σταθμοί (Sfera 102.2 και Derti 98.6 
σημερινός Pride 98.6).

Το 2012 η Imako Εκδοτική Ά.Ε. χρεοκόπησε.

Eπιστροφή στον χώρο των εκδόσεων και συγκεκριμένα 
των περιοδικών για τον Πέτρο Κωστόπουλο. Ο άλλοτε 
ισχυρός άντρας της – πάλαι ποτέ – ΊΜΆΚΟ αναλαμβάνει 
εκδότης όλων των Μέσων του ομίλου της Alpha Editions 
A.E., που ανήκει στην οικογένεια εκδοτών βιβλίου Σμυρ-
νιωτάκη.

Πέτρος
Κωστόπουλος

ΠΡΟΣΩΠΆ




