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Η Σχολή ιδρύθηκε το 1978, είναι αναγνω-
ρισμένη από το κράτος, λειτουργεί σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία και με εσωτερικό κανο-
νισμό. Ιδρύθηκε από τη Νίκη Κονταξάκη-Μπακάλη 
η οποία έχει μεταβιβάσει τη διεύθυνση στη Νικο-
λέττα Μπακάλη καθηγήτρια χορού, απόφοιτο του 
ΕΚΠΑ, κατόχου MASTER του ΤΕΦΑΑ. 

Στη ΣΧΟΛΗ λειτουργούν:

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Προπαρασκευαστικών, βασικών, μέσων και προ-
χωρημένων βαθμίδων, ενηλίκων-αρχαρίων, προ-
επαγγελματικά τμήματα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ: 
Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός, αυτοσχεδι-
ασμός, ρυθμική, κάρακτερ/ελληνικοί χοροί, ρε-
περτόριο κλασικού και σύγχρονου χορού, barre a 
terre με συνοδεία πιάνου, hip-hop, pilates. 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ:
Εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΑ - οδηγούν στην από-
κτηση αναγνωρισμένου διπλώματος καθηγητή 
χορού ή χορευτή. 

• Παράλληλα με το Ρώσικο Σύστημα λειτουργούν 
και τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις της 
Royal Academy of Dance.

Η σχολή διοργανώνει: σεμινάρια προετοιμασίας 
για τις εισαγωγικές εξετάσεις για τις Ανώτερες 
Επαγγελματικές Σχολές Χορού, ανοιχτά μαθήμα-
τα-παραστάσεις. 

Διδακτικό έτος 2022-2023: 12 Σεπτεμβρίου 
2022 έως 16 Ιουνίου 2023

Εγγραφές - πληροφορίες από 1η/9/2022 καθη-
μερινά πρωί 9-2, απόγευμα 6-9 C

oc
om

o Η εταιρία Cocomo 
ασχολείται με την σχε-
δίαση και την παραγω-
γή μαγιό από το 1988, 
α ν τ ι π ρο σω π εύον τας 
την μόδα της εποχής και 
κρατώντας πάντα υψη-
λή ποιότητα υφασμάτων 
και αξεσουάρ.

Τ.: 210 5025909
www.cocomo.gr

 Cocomo Swimsuits
 cocomo_swimsuits
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ΤΌΠΌΣ ΚΑΙ 
ΗΜΕΡΌΜΗΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Γιαννιτσά, 04/01/1985

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

Δικηγόρος.

ΣΠΌΥΔΕΣ:

Νομική Σχολή του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης.

Μεταπτυχιακές σπουδές στο 
δημόσιο δίκαιο και στις πολι-
τικές επιστήμες και διδακτο-
ρική διατριβή στο εργατικό 
δίκαιο. Το 2015 αναγορεύ-
τηκε διδάκτορας νομικής με 
τιμητική διάκριση.

Μέλος της Διαρκούς Επι-
τροπής Κοινωνικών Υποθέ-
σεων

Μέλος της Επιτροπής Ανα-
θεώρησης του Συντάγματος 
που συστάθηκε τον Σεπτέμ-
βριο του 2019

ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ / 
ΚΌΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

Διετέλεσε Υπουργός Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης από τον Νοέμβριο του 
2016 μέχρι τον Ιούλιο του 
2019.

Είναι μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και 
Τομεάρχης Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων

Αχτσιόγλου
Έφη

+
+

ή
;

Με την πείρα μας
και τη γνώση μας
θα είμαστε δίπλα σας

Στρατηγική

Μακέτες

Έντυπα

Επιμέλεια κειμένων, 

Αφίσες

Δελτία τύπου

κ.λπ.

EMAIL info@reportaz-agoras.grΕπικοινωνία:  Κ. 6978 166 035

Σταυρός

Σταυρός
προτίμησης

μαρτυρίου
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 Η ζέστη μπορεί να είναι αφόρη-
τη, αλλά σαν γυναίκες δεν θέ-
λουμε να χάνουμε ποτέ το στυλ 
μας. Έτσι, λοιπόν, είτε μείνεις 
στην πόλη, είτε πας στο χωριό, 
είτε είσαι σε νησί μπορείς να 
συνδυάσεις τα ρούχα σου και 
να έχεις ένα τέλειο καλοκαιρινό 
γυναικείο ντύσιμο με στυλ.
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Την επόμενη φορά που θα φύγεις τρέχοντας το πρωί 
νηστική, σκέψου αυτό: η παράλειψη του πρωινού μπορεί 
να σε οδηγήσει να φας περισσότερο αργότερα μέσα στη 
μέρα. Ένα υγιεινό πρόγευμα, από την άλλη πλευρά, μπορεί 
να σου δώσει ενέργεια, να ικανοποιήσει τη γεύση σου και 
να βάλει τα θεμέλια για έξυπνες αποφάσεις όλη τη μέρα.

«Θέλεις ένα πρωινό που συνδυάζει καλούς υδατάνθρακες 
και φυτικές ίνες με λιγότερη πρωτεΐνη» συμβουλεύει η δι-
αιτολόγος Erica Giovinazzo, MS, RD. Ευτυχώς, οι επιλογές 
σου είναι πολλές.

Ρίξε μια ματιά στις καλύτερες τροφές 
για το πρωινό και τα tips των ειδικών 
για να γίνουν ακόμη πιο υγιεινά. 

ΒΡΌΜΗ Η βρόμη περιέχει βήτα 
γλουκάνη, ένα είδος φυτικών ινών που 
έχει φανεί πως με την τακτική κατα-
νάλωση συμβάλει στη μείωση της χο-
ληστερόλης. Θέλεις άλλο ένα λόγο να 
την καταναλώνεις; Η βρόμη είναι επί-
σης πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, 
φoλικό οξύ και κάλιο.

Όσο πιο ανεπεξέργαστη είναι η μορφή 
της βρόμης, τόσες περισσότερες φυ-
τικές ίνες περιέχει, ωστόσο ό,τι κι αν 
επιλέξεις είναι καλό! Απλά απόφυγε 
βρόμη με πρόσθετα γεύσης, η οποία 
μπορεί να είναι γεμάτη ζάχαρη. Γλύκα-
νε τη βρόμη σου με γάλα και λίγο μέλι 
και συμπλήρωσέ τη με φρούτα και ξη-
ρούς καρπούς.

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΌ ΓΙΑΌΥΡΤΙ Αυτό 
το ξινούτσικο, κρεμώδες γιαούρτι εί-
ναι γεμάτο ασβέστιο και περιέχει πολ-
λή πρωτεΐνη που σε κρατάει χορτάτη 
όλο το πρωί. Η καλύτερη επιλογή σου: 
απλό γιαούρτι χωρίς λιπαρά στο οποίο 
θα προσθέσεις κομμένα φρούτα για να 
γλυκάνει και να αρωματιστεί (και να 
πάρεις μερικές ακόμη βιταμίνες).

«Μου αρέσει το γιαούρτι επειδή είναι 
γρήγορο και εύκολο»

Πρωινό
για 

υγεία
και 

ενέργεια
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Μαριέττα
Χρουσαλά

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας βρέθη-
καν το Σαββατοκύριακο στη Βενετία με αφορμή τη βάπτι-
ση της κόρης του εφοπλιστή Ιωάννη Κούστα.

Από τις λαμπερές εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη 
της Μαριέττας Χρουσαλά, η οποία επέλεξε για την περί-
σταση ένα φούξια φόρεμα με κοψίματα. Μια εκθαμβωτική 
δημιουργία της Celia Kritharioti.

‘Εζησε τη λάμψη με τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα, και 
ήταν κυριολεκτικά εκθαμβωτική. Και οι δύο δημοσίευσαν 
αρκετές φωτογραφίες από τη βάπτιση και έδειχναν να 
απολαμβάνουν τη δεξίωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μαριέττα Χρουσαλά τιμά πολύ 
συχνά τη Σίλια Κριθαριώτη και σχεδόν σε όλα τα επίσημα 
καλέσματα επιλέγει δημιουργίες της Ελληνίδας σχεδιά-
στριας.

Δείτε τη Μαριέττα Χρουσαλά μέσα στη maxi, ροζ αποκα-
λυπτική δημιουργία της Celia Kritharioti

Νέο ξεκίνημα στη με-
σημεριανή ζώνη θα κάνει 
η Μάριον Μιχελιδάκη, η 
οποία ξεκινά στο Open 
το καινούργιο της εγχεί-
ρημα. Πρόκειται για την 
εκπομπή με τίτλο “Μέρα 
μεσημέρι με τη Μάριον”, 
η οποία απέκτησε πριν 
λίγες ημέρες το δικό της 
trailer. Όπως φαίνεται σε 
αυτό, η ύλη της εκπομπής 
θα περιλαμβάνει θέματα 
επικαιρότητας και τεχνών, 
αφιερώματα, συνεντεύ-
ξεις, lifestyle νέα αλλά και 
social media.

Μάριον
Μιχελιδάκη

Η νέα εκπομπή της στην τηλεόραση!
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Μια νέα σειρά προϊόντων χωρίς ζάχαρη προστέθηκε 
στο χαρτοφυλάκιο της ΕΨΑ σε 3 γεύσεις: Λεμονάδα zer0, 
Πορτοκαλάδα με ανθρακικό zer0 και ΕΨΑ Cola zer0. Συνδυ-
άζουν τη μοναδική γεύση ΕΨΑ με ελάχιστες θερμίδες, παρα-
μένοντας το ίδιο δροσιστικά και απολαυστικά. Διατίθενται 
σε συσκευασία αλουμινένιου κουτιού 330ml και σε συσκευ-
ασία PET 1.5L.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΠΌΙΕΙΤΑΙ ΣΤΌΝ ΚΛΑ-
ΔΌ ΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ ΑΠΌ ΤΌ 
1924, γράφοντας ιστορία για τα ποιοτικά της προϊόντα και 
τις αξίες που πρεσβεύει. Σήμερα βρίσκεται από τα ράφια των 
μεγαλύτερων retailer της χώρας, μέχρι τα πιο απομακρυ-
σμένα νησιά με το σήμα κατατεθέν της μάρκας, τη γυάλινη 
φιάλη 232ml. Στόχος της ΕΨΑ παραμένει πάντα η εξέλιξη 
και η ανάπτυξη μεριδίων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

και ΕΨΑ 
και zer0!

Και έχετε κάθε λόγο

να τα δοκιμάσετε!

Καθημερινά όλα τα site προβάλλουμε ειδησεο-
γραφική ενημέρωση και για να κρατήσουμε το κοινό 
«ζεστό» –με τόσες αρνητικές ειδήσεις, πώς να σε κρα-
τήσουν; - του προσφέρουμε και κάπως πιο εύπεπτα 
θέματα. Για να είμαστε ξεκάθαροι, κατακλυζόμαστε 
από τίτλους 

‣ Στιλάτη με τζιν
‣ Σούπερ σέξι εμφάνιση
‣ Η .....… ποζάρει με μαγιό
‣ Η ηθοποιός .....… & επιχειρηματίας ποζάρει με μπικίνι
‣ Με σέξι μαύρο φόρεμα του σχεδιαστή .....… εμφα-
νίστηκε
‣ Η .....… αγαπά τις καμπύλες της, δείτε να ποζάρει με 
ολόσωμο μαγιό
‣ Η .....… αγκαλιάζει τα σημάδια στο σώμα της, ποζάρει 
με μαγιό & μας δείχνει την τομή από το χειρουργείο 
της.

Και άλλα πολλά τέτοια…

Επάγγελμα 

... όμορφεςΌλες
Όλοι αυτοί οι παραπάνω τίτλοι κατά κανόνα συνό-
δευαν κοπέλες μοντέλα που για εύγλωττους λόγους 
θέλουν ένα ισχυρό ξεκίνημα για την καριέρα τους στο 
modeling. Βέβαια χτίζανε καριέρες κάποτε! Τώρα εί-
μαστε αντιμέτωποι με το ρητό «ο καλός ο μύλος όλα 
τα αλέθει».

Τι και αν παρουσιάζεις εκπομπή, τι και αν είσαι δημοσι-
ογράφος, τραγουδίστρια, ηθοποιός ή απλά να ψάχνεις 
την επαγγελματική σου ιδιότητα; 

Στο σήμερα που ζούμε χωρίς ουσία αλλά με ετικέτες, 
το γεγονός ότι γράφουν τα sites για εσένα αποκλει-
στικά κουκλίτσα μου χωρίς να έχεις να πεις τίποτα, 
αλλά μόνο να δείξεις και κυρίως να υποδείξεις όχι για-
τί μπορείς αλλά γιατί αυτό είναι το ρεύμα – και κόντρα 
δεν πάμε – αλλά είναι και ο μόνος τρόπος να διατηρή-
σεις το επάγγελμά σου. Μήπως και παραμείνεις στη 
δημοσιότητα για να μην πέσεις στα αζήτητα. Εσείς τι 
επαγγέλλεσθε;
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Η ελληνίδα ηθοποιός είναι μια από τις πιο εντυ-
πωσιακές παρουσίες της εγχώριας showzbiz καθώς 
διαθέτει μεσογειακή ομορφιά.

Συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Κωστή Μαραβέ-
για, ο οποίος επίσης έκανε μια άκρως κομψή εμφάνιση 
με σμόκιν, η Σωτηροπούλου ήταν πολύ εντυπωσιακή.

Η Τόνια 
Σωτηροπούλου
στις Κάννες
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Hotel Philipos Λιβαδειά

Το Hotel Philippos είναι το καλύτερο μέρος για την δι-
αμονή σας στη Λιβαδειά. Συνδυάστε τη διαμονή σας 
στο ξενοδοχείο μας με καθημερινές βουτιές στη πισίνα 

μας. Στο χώρο της μπο-
ρείτε να απολαύσετε από 
μια μεγάλη ποικιλία το 
φαγητό της επιλογής σας. 
Τα δροσερά κοκτέιλ και 
τα αναψυκτικά σάς συνο-
δεύουν όλες τις ώρες.
Eλεύθερη είσοδος και για 
εξωτερικούς πελάτες.

HOTEL PHILIPPOS Τέρμα Δ. Παπασπύρου 
Λιβαδειά, Τ. 22610 89710
email: info@philippos-hotel.gr

Αμέρικα στη Λαμία

ΠΑΡΟΧΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: Ασύρματο internet, αποθήκευση αποσκευών, 24ωρη 
εξυπηρέτηση, parking. ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: Υπό-αλλεργικά, ανατομικά στρώ-
ματα και μαξιλάρια, υψηλής ποιότητας λευκά είδη, σεντόνια και πετσέτες. A/C, σε-
σουάρ. Καθημερινή επιμέλεια (καθαριότητα) των δωματίων. Ηχομονωτικά τζάμια.

AMERIKA Πατρόκλου 12, Λαμία Τ. 22310 26765

Πριγκηπικόν Λουτρά Υπάτης
Ξενοδοχείο για ξεχωριστές διακοπές

ΤΌ ΞΕΝΌΔΌΧΕΙΌ ΠΡΙΓΚΗΠΙΚΌ στα Λουτρά 
Υπάτης σας υπόσχεται αξέχαστη διαμονή με φόντο τις 
καταπράσινες γωνιές της Ελληνικής φύσης. Καταφύ-
γιο φιλόξενο και χαμηλόφωνο. Οικογενειακή ατμό-
σφαιρα, κουβέντα με φίλους δίπλα στο τζάκι. Απολαύ-
στε τη σπιτική φιλοξενία!

ΠΡΙΓΚΗΠΙΚΟΝ Λουτρά Υπάτης Φθιώτιδα
Τ. 22310 59 312, Κ. 6932 279 240 

Nautica Bay Πόρτο Χέλι

ΣΤΌ ΝΌΤΙΌΤΕΡΌ ΑΚΡΌ ΤΗΣ ΑΡΓΌΛΙΔΑΣ, 
απέναντι από τις Σπέτσες, βρίσκεται το ξενοδοχείο 
Nautica Bay στο Πόρτο Χέλι. Σε ένα από τα καλύ-
τερα φυσικά προστατευμένα λιμάνια, ο κόλπος του 
Πόρτο Χελίου απλώνεται μπροστά από το ξενοδοχείο 
Nautica Bay. Το ξενοδοχείο τριών αστέρων Nautica 
Bay αποτελεί ιδανικό προορισμό για καλοκαιρινές δι-
ακοπές, αλλά και για μονοήμερες αποδράσεις. 

NAUTICA BAY Πόρτο Χέλι Τ. 27540 51415

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
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Μέχρι και το ξεχασμένο εδώ και χρόνια ξενοδοχείο «Όσκαρ», 
που βρίσκεται κάπου κοντά στο Σταθμό Λαρίσης, ανακάλυψαν 
κάτι… Ούγγροι επενδυτές. Το αγόρασαν από την Εθνική Τρά-
πεζα, στο χαρτοφυλάκιο της οποίας είχε περιέλθει, θα ρίξουν 
καμιά δεκαριά εκατομμύρια ευρώ για να το ξανακάνουν επισκέ-
ψιμο και θα το ξαναρίξουν μετά από χρόνια στην «μάχη»

Αυτή η ιστορία με τα εγκαταλειμμένα κτίρια στο κέντρο (και 
στο παράκεντρο) της Αθήνας, που ξαφνικά γίνονται μήλο της 
έριδος, επειδή ανακαινίζονται και μετατρέπονται σε ξενοδο-
χεία από ξένα funds, στο τέλος της ημέρας μπορεί να εξελι-
χθεί σε φούσκα. Γιατί, πόσα ξενοδοχεία μπορεί να αντέξει το 
αθηναϊκό downtown; Σχεδόν κάθε γωνία έχει αποκτήσει κι ένα 
τετράστερο ή πεντάστερο!

Ξενοδοχείο

και… Ούγγροι επενδυτές

Όσκαρ
Από αυτή την ιστορία, σίγουρα κερδισμένα 
βγαίνουν πάντως τα ασφαλιστικά ταμεία. Που 
είδαν σχεδόν ό,τι ξεχασμένο κι ερημωμένο 
ακίνητο είχαν να μοσχοπουλιέται τα τελευ-
ταία τρία – τέσσερα χρόνια. Και μαζί είδαν και 
κανένα ευρώ στα ταμεία τους. Όποιος βρεθεί 
στην Ομόνοια και σηκώσει το κεφάλι ψηλά, 
θα καταλάβει.

ΥΓ: Εμείς πάντως διαβάσαμε πρόσφατα μια 
έκθεση που δεν ήταν και τόσο αισιόδοξη για 
τον πληθωρισμό των city hotels στις μεγάλες 
πρωτεύουσες. Αντιθέτως. Ειδικά στις μέρες 
μας, με τις πανδημίες, τους πολέμους, κλπ, κλπ.

M
ox

y
ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΌΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΣ ΕΙΚΌΝΑ ΤΗΣ 
ΌΜΌΝΌΙΑΣ, καθώς μεταμόρφωσε το Σαρόγλειο Μέγαρο επί της οδού Σταδίου 65, το 
οποίο στο παρελθόν στέγαζε το Ειρηνοδικείο και υπηρεσίες του Πταισματοδικείου Αθη-
νών. Παράλληλα έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των επενδυτικών κινήσεων 
που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στο ξενοδοχειακό τοπίο της πρωτεύουσας.

Ό ΛΌΓΌΣ ΓΙΑ ΤΗ BOUTIQUE ΜΌΝΑΔΑ «MOXY ATHENS HOTEL», τη 
νέα ξενοδοχειακή επένδυση της Dimand σε συνεργασία με την Prodea Investments ΑΕ-
ΕΑΠ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης που από σήμερα κάνει 
πρεμιέρα στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για το πρώτο ξενοδοχείο της αλυσίδας Moxy 
Hotels του ομίλου της Marriott στην Αθήνα. Το ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων είναι δυ-
ναμικότητας 200 δωματίων, διαθέτει γυμναστήριο, μπαρ, κοινόχρηστο lounge και κήπο, 
ενώ το κόστος της επένδυσης άγγιξε τα 20 εκατ. ευρώ. Τη διαχείριση του Moxy Athens 
City έχει αναλάβει η SWOT Hospitality Management Company.

A
T

H
E

N
S

HOTEL
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Ηβικό
τρίχωμα: 
είναι κακό
να το ξυρίζετε
ή να το
αφαιρείτε;

Ο σκοπός του ηβικού τριχώματος
Το σώμα δεν άφησε τίποτα στην τύχη κατά την εξέλιξή του, 
όμως πολλές γυναίκες (και όλο και περισσότεροι άνδρες) 
αποφασίζουν να ξυρίζονται. Για να αποφασίσετε αν θα ξυ-
ρίζεστε, πρέπει να ενημερωθείτε για μερικά πράγματα. Δεν 
είναι καλό να βασίζετε τη συγκεκριμένη απόφαση σε προκα-
ταλήψεις ή στη μόδα.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ότι το ηβικό τρίχωμα έχει αρκετούς διαφο-
ρετικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

• Δημιουργεί ένα φράγμα για να εμποδίσει τα βακτήρια ή 
τους ιούς του περιβάλλοντος από το να προκαλέσουν μολύν-
σεις ή ασθένειες.

• Διατηρεί μια ευχάριστη και κατάλληλη θερμοκρασία για τη 
σωστή λειτουργία των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

•Φέρει τις προσωπικές οσμές (που δημιουργούνται από τις 
φερομόνες) οι οποίες μεταδίδουν σεξουαλικές πληροφορίες 
για τη διέγερση της ερωτικής επιθυμίας ενός συντρόφου.

•Προλαμβάνει τους ερεθισμούς στην περιοχή των γεννητι-
κών οργάνων κατά τη σεξουαλική επαφή, καθώς η τριβή θα 
μπορούσε να προκαλέσει κοκκινίλα και ενόχληση.

Λόγοι για να μην ξυρίζετε
το ηβικό τρίχωμα

Αν ακόμα δεν έχετε πειστεί να μην κάνετε αποτρίχωση στην 
ηβική περιοχή, δώστε προσοχή στους παρακάτω λόγους, που 
θα σας πείσουν σχετικά με το γιατί είναι καλύτερο να αφή-
σετε τα πράγματα ως έχουν (ή απλώς να ψαλιδίζετε ελαφρά 
το ηβικό τρίχωμα).

ΤΌ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ ΥΠΌΦΕΡΕΙ ΑΝ ΞΥΡΙΖΕΤΕ ΤΌ 
ΗΒΙΚΌ ΤΡΙΧΩΜΑ

Η αφαίρεση του ηβικού τριχώματος ερεθίζει τους θύλακες 
των τριχών και τους προκαλεί φλεγμονή, αφήνοντας ανοι-
χτές αμυχές (που δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι). Το επανα-
λαμβανόμενο ξύρισμα προκαλεί επίσης οδυνηρή είσφρυση 
τριχών ή εγκαύματα, αν χρησιμοποιείτε κερί, ή κοψίματα, αν 
χρησιμοποιείτε ξυράφι.

Είναι κακό να 
ξυρίζετε ή να 
αφαιρείτε το 
ηβικό τρίχωμα; 
Θα σας πούμε σε 
αυτό το άρθρο!

Το ηβικό τρίχωμα παίζει σημαντικό 
ρόλο στην προστασία της περιοχής των 
γεννητικών οργάνων από παθογόνους ορ-
γανισμούς και εξωτερικούς παράγοντες. 
Είναι επίσης σημαντικό να δίνετε προσοχή 
σε πιθανούς ερεθισμούς στη συγκεκριμένη 
περιοχή.

ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΌ ΗΒΙΚΌ 
ΤΡΙΧΩΜΑ; Να ξυρίζεται κανείς ή να μην 
ξυρίζεται… ιδού η απορία! Επικρατεί μεγά-
λη διαμάχη πάνω σε αυτό το θέμα και πολ-
λές γυναίκες δεν ξέρουν τι να κάνουν.

Αφήνετε το ηβικό τρίχωμα να μεγαλώσει 
ή το ξυρίζετε τελείως; Οι γυναίκες που 
επιλέγουν την πρώτη λύση λένε ότι τους 
προστατεύει από ασθένειες, ενώ οι γυναί-
κες που επιλέγουν τη δεύτερη λένε ότι το 
κάνουν για αισθητικούς λόγους.

Η ανακοίνωση 
της Νέας 
Δημοκρατίας
Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου 
της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη και στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης της γυναικείας παρουσίας στα 
ψηφοδέλτια της ΝΔ στις εκλογές του 2023, η Υφυ-
πουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δό-
μνα Μιχαηλίδου θα είναι υποψήφια βουλευτής στην 
Α εκλογική περιφέρεια Πειραιώς, η Υφυπουργός για 
τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία 
Συρεγγέλα στην Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, η Υφυ-
πουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη στην εκλογική 
περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και η δικηγόρος, πρώ-
ην Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Σο-
φία Νικολάου, στην Εύβοια.

WE MED
Ορθοπεδικά και 
ιατρικά είδη

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΛΛΌΓΗ 
ΠΡΌΪΌΝΤΩΝ όπως ια-
τρικά βοηθήματα, κλίνες για 
οικιακή χρήση, χειροκίνητα 
και ηλεκτροκίνητα αναπηρικά 
αμαξίδια, βαδιστικά βοηθήμα-
τα, ορθοπεδικά και ορθωτικά 
προϊόντα - νάρθηκες κηδεμό-
νες - κατασκευή πελμάτων και 
προϊόντα προσωπικής φρο-
ντίδας όπως μάσκες ιατρικές 
- FFP2 - οξύμετρα.

Αγ. Λαύρας 80,  Άνω Πατήσια
Τ. 216 800 8981
Κ. 694 378 7612
www.wemed.gr

 WeMed   WemedOAgr  
 wemedoagr
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Μια οικονομική και ξεχωριστή πρόταση για την διαμονή σας στην 
Ιτέα. Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον για διακοπές ή ολιγοήμε-
ρη παραμονή. Άψογη εξυπηρέτηση, καθαριότητα, άμεση πρόσβαση 
στη θάλασσα και άνετο παρκινγκ. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια AVRA 
λειτουργούν όλο το χρόνο με κλιματισμό, Τ.V. Internet και ψυγείο.

Ιτέα Κίρρα Τ.: 22650 32304

Δωμάτια με θέα 

Καφεκοπτείο με 
ξεχωριστές γεύσεις καφέ
Στην όμορφη πόλη της Ιτέας δημιουργήσαμε 
ένα ξεχωριστό και μοναδικό κατάστημα το 
ΚΑΦΕΚΌΠΤΕΙΌ ΑΓΓΕΛΙΔΗ, με πολ-
λές και ξεχωριστές γεύσεις καφέ και ποικιλί-
ες από τσάγια από όλον τον κόσμο. Εδώ θα 
βρείτε παραδοσιακές μαρμελάδες, γλυκά του 
κουταλιού και τον ξεχωριστό χαλβά Δραπε-
τσώνας. Και υπηρεσία delivery με σάντουιτς, 
τοστ και καφέ, με ένα μόνο τηλεφώνημα στην 
πόρτα σας!

Μεταμορφώσεως 17, Ιτέα, Τ.: 22650 33376

Ένας παραδοσιακός φούρνος
Ο ΦΌΥΡΝΌΣ ΖΑΧΑΡΌΠΛΑΣΤΕΙΌ ΑΡΒΑ-
ΝΙΤΑΣ στην Άμφισσα με ιστορία 40 ετών δημιούρ-
γησε άλλο ένα υποκατάστημα, στην Ιτέα. 

Στον Φούρνο Αρβανιτά θα βρει κανείς πλούσια ποικι-
λία σε ψωμιά, κάθε λογής αρτοποιήματα, όπως κου-
λούρια, κριτσίνια, τσουρέκια και σάντουιτς, όλα χειρο-
ποίητα και φρέσκα, χειροποίητα σφολιατοειδή όλων 
των ειδών, γλυκά, σιροπιαστά, τούρτες, πάστες και νό-
στιμο γαλακτομπούρεκο, όλα με εγγυημένη ποιότητα 
κι ασύγκριτη γεύση.

Κεντρικό: Κ. Κορδώνη 5 & Ζαχαροπούλου, Άμφισσα,
Τ.: 22650 28488
Υποκ/μα: Ι. Φωκίδη 4, Ιτέα, Τ.: 22650 34209

Φωτοδιάκοσμος
ΗΛΕΚΤΡΌΛΌΓΙΚΌ ΥΛΙΚΌ

Εμπιστευθείτε το κατάστημά Ηλεκτρολογικό Υλικό Φωτοδιάκο-
σμος στην Άμφισσα - Ιτέα, για λύσεις πολλαπλές και οικονομικές. 

Λάμπες, led, φωτιστικά οροφής, επιτραπέζια & δαπέδου, πρίζες, 
διακόπτες, εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά, μικρο-εργαλεία για 
κάθε χρήση, μπαταρίες για κάθε συσκευή, επαγγελματικές λύσεις 
για φωτισμό, ανεμιστήρες οροφής, δαπέδου,

ΙΤΕΑ

Δεσφίνης 14
Τ. 22650 34255
Κ. 6977 35 60 31

ΑΜΦΙΣΣΑ

Ανδρούτσου
& Διάκου 13
Τ. 22650 72255

Ζάκας
ΠΌΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΛΕΙΔΙΑ

Όποιες κι αν είναι οι απαιτήσεις σας η 
εταιρία ΖΑΚΑΣ θα σας προσφέρει την 
απόλυτη ασφάλεια στον επαγγελματι-
κό σας χώρο και το σπίτι σας. 

Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, 
κλειδιά, κλειδαριές, χρηματοκιβώτια, 
επισκευές και αντικατάσταση ρολών, 
κλειδιά immobilizer. 

Καυτατζόγλου 4, Αθήνα

Τ. 210 21 11 333 – 210 20 23 100

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 τε-
ντών, σε χρώματα και σχέδια, που θα δώσουν στιλ στη βεράντα 
σας ή τον κήπο σας και θα ομορφύνουν το χώρο σας.

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

Μπαρουξής % ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ %
ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ & ΗΛΕΚΤΡΌΝΙΚΌ ΥΛΙΚΌ
ΜΙΚΡΌΣΥΣΚΕΥΕΣ- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Στο κατάστημά μας θα βρείτε προϊόντα ποιότητας σε προσιτές τιμές

Καλώδια - Λαμπτήρες - Φωτιστικά - Μπαταρίες - Μικροσυσκευές - 
Αναλώσιμα Ηλεκτρικών Συσκευών - Ηλεκτρονικά - GADGETS

Ψαρουδάκη 1-3 Κ. Πατήσια (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ)
Τ. 213 030 8994, Κ. 6951 951 009
www.toisekato.gr

ΚΥΚΝΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΌΛΥΚΑΤΌΙΚΙΩΝ & ΕΚΔΌΣΗ ΚΌΙΝΌΧΡΗΣΤΩΝ 

Ι. Δροσοπούλου 158
112 56 Αθήνα
T. 2108641467

Τα συνεργεία καθαρισμού της εται-
ρείας ΚΥΚΝΟΣ επισκέπτονται την πο-
λυκατοικία σας στην προσυμφωνημέ-
νη συχνότητα και επιδεικνύουν πάντα 
ενδιαφέρον και προσοχή στις ανάγκες 
καθαρισμού της πολυκατοικίας σας.

Έκδοση κοινοχρήστων - Απολυμάνσεις - 
Καυστήρες - Ασανσέρ - Πιστοποιητικά ΔΕΗ 
- Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης - Βιομη-
χανικοί αυτοματισμοί - Εγκαταστάσεις φυσι-
κού αερίου - Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών 
συστημάτων - Ηλεκτρολογικές εργασίες
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Φούρνος ΡΗΓΑΣ
ΑΡΤΌΣ - ΓΛΥΚΌ - ΚΑΦΕΣ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΦΌΥΡΝΌΣ, αλλά 
είναι σταθμός απόλαυσης, όχι μόνο για τα υπέροχα 
αρτοσκευάσματα αλλά και για τα γλυκά. 

Στον φούρνο ΡΗΓΑΣ θα βρείτε διάφορα είδη ψωμιού, 
φρέσκα σάντουιτς, βουτήματα και άλλες νοστιμιές, 
υπέροχες δημιουργίες γλυκών πειρασμών, πάστες, 
τούρτες, σιροπιαστά και τυλιχτά, καφέ όλες τις ώρες 
της ημέρας. Παραγγελίες για τούρτες γαμήλιες, γενε-
θλίων & αρραβώνων.

Μια επίσκεψη στα Σεπόλια στο Φούρνο ΡΗΓΑΣ 
θα σας πείσει!
• Σεπολίων 76, Άγιος Μελέτιος, Τ: 210 5125031
• Αυλώνος 37, Σεπόλια, Τ. 210 5126249

Μαρτίνης
ΠΑΡΑΔΌΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΌΥΖΙΝΑ & ΨΗΤΌΠΩΛΕΙΌ

50 χρόνια Μαρτίνης, ποιότητα στο πιάτο σας.

Με έμπνευση την παράδοση και καρύκευμα την φα-
ντασία, σας προσκαλούμε να ταξιδέψουμε στις καθη-
μερινές γεύσεις μας.  Ο χώρος μας διαθέτει δύο κλι-
ματιζόμενες αίθουσες και πολύ μεγάλο κήπο για όλες 
σας τις εκδηλώσεις, όλες τις ημέρες, όλο το χρόνο. 
Δωρεάν διανομή από τις 11 το πρωί στο χώρο σας. 

Πατησίων 289 & Ιακωβάτων, Τ. 210 21 11 063

Αποστόλου Ζαχαροπλαστείο 
Το παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο από το 1933!

Η παράδοση στη Μελαχρινή και στο Γαλακτομπούρε-
κο συνεχίζεται με μεράκι!

Χαλκίδος 4, Άνω Πατήσια, T. 210 2515766
 Ζαχαροπλαστείο Αποστόλου

 www.melahrini.gr

Ψητοπωλείο Σπύρος
Το ψητοπωλείο Σπύρος προσφέρει μια μεγάλη ποικι-
λία με φρεσκοψημένα κρέατα όπως κοτόπουλο, χοι-
ρινό, κεμπάπ, μπιφτέκι, μπριζολάκια και λουκάνικο. Για 
εσάς που σας αρέσει το μπιφτέκι, δοκιμάστε το μοσχα-
ρίσιο μπιφτέκι, νοστιμότατο!

Για παραγγελίες στο σπίτι ή στην εργασία.
Delivery 12.00 - 00.00
Τ. 210 2586859, Κ. 6985 037 712 (what’s up)

Τέντζερης
ΜΑΓΕΙΡΕΙΌ

Η καλύτερη επιλογή 
για ποιοτικό φαγητό 
στην πόλη της Λιβα-
δειάς. Με αγάπη και 
μεράκι δημιουργή-
σαμε το μαγειρείο 
Τέντζερης, για να 
προσφέρουμε ξεχω-
ριστές συνταγές απο 
αγνά και φρέσκα 
υλικά.

Φρεσκομαγειρεμένο φαγητό, με ξεχωρι-
στές συνταγές από την παραδοσιακή ελ-
ληνική κουζίνα. Όλα μας τα πιάτα συνο-
δεύονται από φρέσκιες σαλάτες εποχής. 
Στην κουζίνα μας τηρούμε όλα τα πρότυπα 
υγιεινής.

Φίλωνος 43, Λειβαδιά, Τ. 2261 022224

e-mail: tentzerismageirio@gmail.com 

 tentzeris_mageirio

Νόστος ΤΣΙΠΌΥΡΑΔΙΚΌ-ΜΕΖΕΔΌΠΩΛΕΙΌ

Χώρος ζεστός με έπιπλα και χρώματα της παλιάς Αθήνας, αντικείμενα που δένουν 
αρμονικά το παλιό με το καινούριο, σερβίτσια που λάμπουν και χαμογελαστοί άνθρω-
ποι κάθε στιγμή να σας εξυπηρετήσουν.

Ανοιχτό από το πρωί για καφέ και συνεχίζουμε με τσίπουρο-μεζέδες και πρωτοπο-
ριακές σπεσιαλιτέ καβουροκεφτέδες, φρέσκες καραβίδες, γαρίδες, μύδια, ψάρια, 
παραδοσιακή κουζίνα και σαλάτες φτιαγμένες με φαντασία. Όλα συνοδεύονται με 
ρακόμελο και τσίπουρο. Ανοιχτά από 10.00 το πρωί μέχρι 12.00 το βράδυ

Στεφάνου Ξένου 40 (όπισθεν Αγ. Δημητρίου) Κάτω Πατήσια,Τ. 215 5105 325
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«Μουριές»
ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΌ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ

Ανοιχτά από το πρωί για τσιπουράκια και μεζέδες 
και το μεσημέρι σερβίρει μαγειρευτά και βέβαια 
τα παραδοσιακά ψητά στα κάρβουνα. Στη γάστρα 
ψήνουμε κάθε μέρα πεντανόστιμα φαγητά και πί-
τες. Σας περιμένουμε να σας περιποιηθούμε στον 
φιλόξενο χώρο μας, στην ευρύχωρη αυλή μας, 
κάτω από τις καταπράσινες μουριές.

... κάτι ψήνεται στην γάστρα, στα Λουτρά Υπάτης!

Σκούρα Ευθυμία - Σπύρος Κορωνιώτης

Τ. 22310 59488 Κ. 6944 636270 - 6974 966117
www.lymouries.gr  Οι μουριές

Παλιάτσος
για καλό φαγητό στη Λιβαδειά
ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ...πρώτη εντύπωση... πεζόδρομος 
με τα τραπεζάκια εξω για τις καλές μέρες. Μέσα 
έντονα χρώματα που κυριαρχούν σε μια λάτιν 
ατμόσφαιρα. Το βράδυ τα φώτα χαμηλώνουν 
και η ατμόσφαιρα γίνεται πιο εντονη. Πρόσωπα, 
χρώματα, χαμόγελα, πάθος, κουβέντα, όρεξη για 
καλό φαγητό.

Ερκύνας 5, Λιβαδειά, Τ. 22610 89664

Best Grill
Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας & 
συνεχίζουμε στην νέα μαςδιεύθυνση. Τηλεφωνή-
στε μας καθημερινά εκτός Δευτέρας για να σας 
στείλουμε το πακέτο που επιθυμείτε.

Λιοσίων 207, Τ. 213 025 25 25
Κ. 6993 519 131 (Cosmote)
K. 6981 043 394 (What’s up)
K. 6943 026 630 (Vodafone)

Η αγαπημένη βιομηχανία Αναψυκτικών ΕΨΑ υποδέχτη-
κε στις εγκαταστάσεις της στην Αγριά Βόλου, τον διάσημο 
Λίβυο influencer και ΥouTuber Rahalista (έχει 1,9εκ ακο-
λούθους στο Facebook και 1,09εκ στο YouTube). Ξεναγή-
θηκε στο μουσείο που διαθέτει η εταιρεία και γνώρισε την 
98χρονη ιστορία της. Είχε την ευκαιρία να γευτεί τα ποιοτικά 
αναψυκτικά ΕΨΑ σε διάφορες γεύσεις, ενώ γνώρισε τη δια-
δικασία παραγωγής τους. Η επίσκεψη του Λίβυου influencer 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων 
ΕΨΑ στην αγορά της Λιβύης. Η ΕΨΑ, μια 100% ελληνική 
εταιρεία, συνδεδεμένη με τις ελληνικές αξίες έχει καταφέρει 
να διεισδύσει σε πάνω από 35 χώρες με τη δυναμική των 
εξαγωγών της να ξεπερνά το 15% του συνολικού της τζίρου.

ΕΨΑ: Υποδέχθηκε διάσημο

influencer από τη Λιβύη!

Cookies & more
Ένα ξεχωριστό ζαχαροπλαστείο δίπλα στο ποτάμι στη 
Λιβαδειά αποτελεί συνώνυμο της γεύσης.

Η ποιότητα, η φαντασία & το μεράκι κέρδισαν τους 
φανατικούς πελάτες όχι μόνο της Λιβαδειάς αλλά και 
των επισκεπτών. Φρέσκα γλυκά από το εργαστήριο, 
τούρτες, πάστες, γλυκά ταψιού & τυλιχτά είναι στη 
πρώτη ζήτηση. Και για το καλοκαίρι παγωτά σε με-
γάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις γάμου, 
βάπτισης, γενέθλια, πάρτι και εταιρικές παρουσιάσεις. 

Ιωάννη Λάππα 8, Λιβαδειά, Τ. 22614 00022
 cookies & more Λιβαδειά  cookiesandmore.lev

Κηποτεχνική ΓΙΑ ΚΗΠΌΥΣ ΜΕ ΣΤΥΛ
Στο 2ο χλμ Λιβαδειάς - Λαμίας θα συναντήσετε μια όαση λουλουδιών, την 
επιχείρηση Κηποτεχνική Λιβαδειάς με ιδρυτή τον κ. Καραμάνη Δημήτριο 
τεχνολόγο γεωπόνο. Η εταιρία καλλιεργεί άνθη φυτά με όλες τις κατάλλη-
λες συνθήκες ανάπτυξης, όλα τα είδη φυτών εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου. Στο χώρο μας μπορείτε να προμηθευτείτε ανθο-συνθέσεις και καλ-
λωπιστικά φυτά και δένδρα. Αναλαμβάνει το στολισμό της εκδήλωσής σας 
(γάμος, βάπτιση, αρραβώνα, δεξίωση, εγκαίνια επαγγελματικού χώρου. 

Τ.: 22610 88 568 Κ.: 6936 839 167 

Θέρμαι Σύλλα
HOTEL
ΤΌ THERMAE SYLLA SPA χτίστηκε το 1897, 
ένα ιαματικό παλάτι στο πιο όμορφο σημείο της Αιδη-
ψού με καταπληκτική θέα στο Β. Ευβοϊκό.

Ένα κόσμημα για τον τόπο που αργότερα φιλοξένησε 
προσωπικότητες όπως ο Ωνάσης, η Μαρία Κάλλας, ο 
Τσόρτσιλ, ο Ομάρ Σαρίφ, η Γκρέτα Γκάρμπο κ.α.

THERMAE SYLLA SPA & WELLNESS HOTEL (5*) 
Οδός Ποσειδώνος 2, Αιδηψός - Εύβοια
T. 22260 60 100, www.thermaesylla.gr

Γιατζιτζόγλου Αρτοποιείο - Φούρνος

Με ποιότητα Γιατζιτζόγλου, διάφορα είδη ψωμιών, χωριάτικο, 
πολυτελείας, βρώμης, ζέας, ολικής αλέσεως, κουλούρι Θεσσα-
λονίκης, όπως και βουτήματα, παξιμάδια και φρυγανιές. Φρέσκα 
σάντουιτς σε μπαγκέτα, με πολλές γεύσεις, τυρόπιτες, κασερόπι-
τες, λουκανικόπιτες και πίτσες. Όλα τα προϊόντα προσφέρονται 
πάντα φρέσκα και σε μεγάλη ποικιλία. 

ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΓΛΟΥ, Δ. Παπασπύρου 114, Λιβαδειά, Τ. 22610 28091
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ΊΚΟΤο Ρίσκο 
ΚΑΦΕΝΕΙΌ

ΌΥΖΕΡΙ

Ένα παραδοσιακό 
καφενείο στη Λαμία

Λεωνίδου 56, Λαμία
T. 22310 30757
K. 6981 449 874

Ταβέρνα Χρυσικός
ΑΛΙΑΡΤΌΣ, ΘΗΒΑ

Ο χώρος μας, 300 & 200 ατόμων, προσφέρεται για 
ταξιδιωτικά γραφεία και οργανωμένες εκδρομές για 
μια σύντομη στάση, για καφέ, αναψυκτικά και φαγητό.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΓΑΜΟΣ – ΒΑΠΤΙΣΗ – ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ – ΠΑΡΤΥ

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και το catering της δι-
κής σας εκδήλωσης, σε πολύ φιλικές τιμές.

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Λ. Αθηνών 25, Αλίαρτος
Τ. 22680 24140, Κ.  6977 718 935, 6986 817 496

Χρυσόραμα
Κόσμημα – Ρολόι 

Το κατάστημα Χρυσόραμα στη Λιβαδειά ξεχωρίζει 
για την πολυετή παρουσία στον χώρο των κοσμημά-
των και ρολογιών. Επιλέξτε το ρολόι που πάντα θέ-
λατε να αποκτήσετε αλλά και κοσμήματα επώνυμων 
εταιριών guess, jcou, Breeze, Visetti, Le dom, Cat, Βέ-
ρες maschio femmina, Σταυροί triantos.

Μπουφίδου 27, Λιβαδειά, Τ. 22610 22370  Xrysorama

Οδική Βοήθεια Σταμπολής
Οδική Βοήθεια στη Λιβαδειά σας μεταφέρουμε άμεσα το αυτο-
κίνητό σας ή την μηχανή σας. Μας χαρακτηρίζει η άμεση εξυπη-
ρέτηση, ο επαγγελματισμός και η εμπειρία μας. Προσφέρουμε 
ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση σε προσιτή τιμή. Μπορείτε να 
μας εμπιστευθείτε το αυτοκίνητό σας για την ασφαλή μεταφορά.

Μέγας Αλέξανδρος Μεταφορές - Τρακτέρ, Αυτοκινήτων, 
Φορτηγών, Μηχανημάτων, Ανελκύσεις σκαφών.

Άμεση Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
2ο χλμ. Λιβαδειάς - Λαμίας, Λιβαδειά
Τ.: 22610 80 008 - Κ..: 6932 485 078

Mangusta kids wear
Το “Mangusta kids wear” είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν προ-
ϊόντα ώστε να είναι ο εαυτός τους, να νιώθουν χαρούμενα και πολύ άνετα. Σημαντικό 
στοιχείο της επιλογής των ρούχων που διαθέτει είναι η υψηλότερης ποιότητας υλικών 
με υφάσματα απαλά για το δέρμα που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα 
δημιουργούν ρούχα με μεγάλη αντοχή, ιδανικά για τη δραστήρια ζωή των παιδιών.

 mangusta_kidswear   Mangusta_kidswear
www.mangustakidswear.com Δίρκης 21, Θήβα T.: 22620 26034

Γυαλιά ηλίου

Dolce & Gabbana
Classy γυαλιά ηλίου από τον οίκο Dolce & Gabbana 
με degrade φακούς, που συνδυάζουν το χρυσό με το 
animal print. 

Σκελετός οράσεως Ray-Ban
Τόσο ελαφρύ όσο και ανθεκτικό, το νέο Aviator της 
Ray-Ban αναδεικνύεται από το Ιαπωνικό τιτάνιο και 
την εξαιρετική δεξιοτεχνία σε κάθε λεπτομέρειά του.

Οπτικά ΣΦΥΡΗΣ
Γεωργαντά & Καλιαγκάκη

32131 Λιβαδειά, Τ. 2261025888

Οπτικά Eyecare Ζωντανού
The Hottest Sunglasses for the summer 

www.eyecare.com.gr
Γιάνναρη 16, Κάτω Πατήσια, Τ. 210 8312 375

 Οπτικά-Eyecare.Zontanou

 optika_eyecare.zontanou

Glitter Nails
ΠΕΡΙΠΌΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ
ΜΑΝΙΚΙΌΥΡ - ΠΕΝΤΙΚΙΌΥΡ 

Ομορφιά και στυλ με περιποιημένα & 
υγιή άκρα. Τηρούνται όλα τα πρωτό-
κολλα υγιεινής

Ζαχ. Παπαντωνίου 36 Κ. Πατήσια

Τ. 210 832 5243  Glitter Nails
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Χρώμα Πού; Αφοί Μαντζουράνη
Το κατάστημα ΑΦΌΙ ΜΑΝΤΖΌΥΡΑΝΗ στα Κάτω Πατή-
σια στην οδό Στρ. Καλάρη 44-46 με συνέπεια και ποιότητα, 
προσφέρει προϊόντα για ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σας 
επιθυμία ή ανάγκη, χρώματα, βερνίκια, εργαλεία βαφής, υλι-
κά στεγανοποίησης, εργαλεία κήπου και σιδηρικά. Αν θέλετε 
να αλλάξετε χρώμα στο σπίτι σας, στο γραφείο σας ή στα 
έπιπλα σας, το κατάστημα Μαντζουράνη είναι δίπλα σας, για 
κάθε αγορά με επώνυμα προϊόντα χρωμάτων.

Δωρεάν μεταφορικά 
για παραγγελίες άνω 
των 50€

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ
Στ. Καλάρη 44-46
Κάτω Πατήσια
Τ. 2108541116
www.mantzouranis.gr

Μπόγρης ΜΠΑΝΙΌ - ΔΑΠΕΔΌ - ΚΌΥΖΙΝΑ

Το κατάστημα Μπόγρης έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει χαμηλές τιμές 
και να ικανοποιήσει το δικό σας στυλ και γούστο για το χώρο σας. Στο κατά-
στημα Μπόγρης θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε πλακάκια κουζίνας, μπάνιου, 
δαπέδου, έπιπλα μπάνιου, νιπτήρες, μπαταρίες, λεκάνες, μπανιέρες, καμπίνες 
μπάνιου, βρύσες και διάφορα άλλα αξεσουάρ που κοσμούν το σπίτι σας.

Καβείρων 36, Τ.Κ. 32 200 Πυρί - Θήβα
Τ. 22620 23309, Κ. 6977 694598, www.mpogris.com

Έπιπλο Δρομέας 
Τα επαγγελματικά γραφεία της εταιρίας Δρομέας ξε-
χωρίζουν για την υψηλή ποιότητα και εκλεπτυσμένη 
αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός 
σύγχρονου επαγγελματικού χώρου. Αποκτήστε τώρα 
έπιπλα ελληνικής κατασκευής και επωφεληθείτε από 
τις προσφορές μας

ΔΡΌΜΕΑΣ Αντιπρόσωπος Στερεάς Ελλάδος 
Παναγιώτης Λόης 
2ο χλμ. Λαμίας-Αθηνών, Λαμία
Τ. 22310 54000, 22310 27601
email:loisdro1@otenet.gr, www.dromeas.gr

Πυροσβεστήρες
FLAME STOP 
Η πρώτη επιλογή για αναγομώσεις πυροσβεστήρων 
παντός τύπου. Οι πυροσβεστήρες FLAME STOP δι-
ακρίνονται στο εμπόριο, στην προμήθεια – εγκατά-
σταση πυροσβεστήρων όλων των ειδών και λοιπού 
εξοπλισμού σε εργοστάσια, βιοτεχνίες, καταστήματα 
καθώς και σε τεχνικές εταιρίες.

Π.Ε.Ο. Λαμίας - Στυλίδας 21, Αγ. Παρασκευή, Λαμία
Τ. 22310 53099 K. 6986 795859 Κ. 6974 146903
email: flamestop@gmail.com

Isostevia
ΜΠΑΡΑ 4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕ ΣΤΕΒΙΑ

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το νέο προϊόν

ISOSTEVIA σε 3 υπέροχες γεύσεις:

• Φουντούκι & Κακάο
• Ταχίνι, Χαρούπι & Κακάο
• Αμύγδαλο, Κράνμπερι & Κακάο

Με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια
ΧΩΡΙΣ Φοινικέλαιο
Vegetarian
Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι
Πλούσια σε φυτικές ίνες
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης
Εξαιρετικά πλούσια γεύση
Ιδανικό υγιεινό σνακ για όλες τις ώρες

www.isostevia.gr

Slim Bites
PATISSERIE

Το πρώτο patisserie με στέβια, είναι εδώ και ήρθε για να 
σας προσφέρει γλυκές γεύσεις υψηλής ζαχαροπλαστικής με 
λίγες θερμίδες.

Χειροποίητα, ολιγοθερμιδικά γλυκά, οι συνταγές των οποίων 
βασίζονται στη γαλλική ζαχαροπλαστική, χωρίς πάντως να 
λείπουν και οι επιρροές από τον υπόλοιπο κόσμο.

Με motto το «Γλυκό από την Αρχή», δείχνουμε την αφοσίω-
σή μας στον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής γλυκισμάτων, 
χωρίς την χρήση έτοιμων μιγμάτων και συντηρητικών που 
έχουν κατακλύσει τα τελευταία χρόνια τα ζαχαροπλαστεία.

Slim Bites

Βριλήσσια: Λ. Πεντέλης 59 Τ. 210 6646716
Γλυφάδα: Λαοδίκης 33-35 Τ. 2111196140
Κολωνάκι: Πατριάρχου Ιωακείμ 37 Τ. 2107224757
Νέα Ερυθραία: Κηφισίας 373 Τ. 2106254165
Νέο Ψυχικό: Σολωμού 9 Τ. 210 6776764

www.slimbites.gr

 SlimBites.Stevia
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1 Ένιωσα έλξη για το άτομο

2 Ήθελα τη σωματική απόλαυση

3 Επειδή είναι ωραίο

4 Ήθελα να δείξω την αφοσίωσή 
μου στον σύντροφό μου

5 Ήθελα να δείξω την αγάπη μου 
στον σύντροφό μου

6 Ήμουν σεξουαλικά καταπιεσμένη 
και ήθελα να «απελευθερωθώ»

7 Είχα ορμές

8 Επειδή είναι διασκεδαστικό

9 Συνειδητοποίησα πως είμαι 
ερωτευμένη

10 Παρασύρθηκα από την ένταση 
της στιγμής

Οι 10 
συνηθέστεροι 

λόγοι
που οι

ανδρες
και οι 

γυναίκες 
κάνουν

sex

Το

Fiat
Uno

δεν χρειάζεται 
ιδιαίτερες συστάσεις

Με τη μορφή ενός αστικών διαστάσε-
ων και προδιαγραφών SUV είναι πολύ πιθα-
νόν να επιστρέψει το γνωστό σε όλους Fiat 
Uno, κλειδώνοντας μια θέση στη δημοφιλέ-
στερη κατηγορία αυτοκινήτων της Ευρώπης.

ΤΌ FIAT UNO ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. Τουλάχι-
στον όχι σε εκείνους που ανδρώθηκαν με 
το όνειρο της απόκτησης ενός τετράτροχου 
το οποίο αποτέλεσε για 12 συναπτά έτη την 
αιχμή του δόρατος στην κατηγορία των αυ-
τοκινήτων πόλης για την πάλαι ποτέ αυτο-
κρατορία της Fiat.

ΕΧΌΝΤΑΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΌΝ 
ΤΙΤΛΌ ΤΌΥ ΑΥΤΌΚΙΝΗΤΌΥ ΤΗΣ 
ΧΡΌΝΙΑΣ ΤΌ 1984 και επενδύσει τις 
πιθανότητες επικράτησής του απέναντι σε 
ισχυρότερους ανταγωνιστές σε υπερτροφο-
δοτούμενα σύνολα μικρού κυβισμού, το Fiat 
Uno δεν άργησε να καταξιωθεί στην ευρω-
παϊκή ήπειρο και να γράψει τη δική του χρυ-
σή σελίδα στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Tonale
το μεγάλο στοίχημα 
για την Alfa Romeo

Το πολύ-αναμενόμενο και μικρότερο προσώρας 
SUV της Alfa Romeo ξεκινά την εμπορική του πορεία 
από την γενέτειρα του με την τιμή πώλησης στην ιταλι-
κή αγορά να αποτελεί μια πρώτη ένδειξη. Η Tonale απο-
τελεί ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την Alfa Romeo με 
την αρχή να γίνεται με μία ειδική έκδοση, που αποτελεί 
το καλωσόρισμα της στα ευρωπαϊκά μονοπάτια.

ΠΌΙΌΣ ΕΙΠΕ ΌΤΙ Η ΠΌΛΥΤΕΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΑ;

Το φθηνότερο ηλεκτρικό, μεγάλο SUV είναι εδώ. Τόσο 
εντυπωσιακό και σε τιμή ΣΟΚ! Με λίγα το μήνα δικό 
σου το premium. 

Στους Ιταλούς αρέσει να κερδίζουν τις εντυπώσεις, 
και για αυτό το λόγο δεν θα μπορούσαν να μην ξεκινή-
σουν την εμπορική πορεία της Tonale με τον αντίστοι-
χο τρόπο. Για αυτό το λόγο αποφάσισαν να εγκαινιά-
σουν το μεσαίο SUV με την έκδοση Edizione Speciale.

Όπως μαρτυρά και το όνομα της, η ιδιαίτερη έκδοση 
εφοδιάζεται με turbo κινητήρα χωρητικότητας 1.500 
κ.εκ. με απόδοση 130 ίππους και αυτόματο κιβώτιο 
διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Το παραπάνω μηχανι-
κό σύνολο συνδυάζεται με ήπια υβριδικό σύστημα που 
προσφέρει καλύτερη κατανάλωση καυσίμου, αυξημένη 
ιπποδύναμη (+20 ίππους) και επιπλέον 55 Nm ροπής.

Napoleon Car Paint
ΝΑΠΌΛΕΩΝ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

Εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτου - επίπλων - 
ναυτιλιακά - βιομηχανικά - οικοδομών

Ποτνίων 1, Τάχι Θηβών
Τ. 22620 28209 Κ. 697 4415308
www.napoleon-carpaint.gr
e-mail: napoleonpaintcenter@gmail.com

Αφοί Μπίμπα
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ MERCEDES

Λιοσίων 208, Αθήνα, Τ. 210 83 21 021-022
K. 6947 074 732 | www.bibasbros.gr

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 08.00-16.00, 
Σάββατο 09.00-13.00

e-mail: info@bibasbros.gr
 bibasbros  bibasmercedesbenz
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Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για την εμφάνιση 
οζιδίων στον θυρεοειδή 

Η εμφάνιση τους είναι σχετικά συχνή και εμφανίζονται στο 10% του πλη-
θυσμού. Ο εντοπισμός τους μπορεί να γίνει τυχαία είτε από τον ίδιο τον 
ασθενή, είτε κατά την κλινική εξέταση - ψηλάφηση του λαιμού από τον 
ιατρό. Η παρουσία πολλών οζιδίων στο θυρεοειδή αδένα δυσχεραίνει 
την πλήρη αξιολόγηση τους. Βάση στατιστικών τα οζίδια του θυρεοει-
δούς στους ηλικιωμένους, στα παιδιά και στους άνδρες είναι πιο πιθανόν 
να είναι κακοήθη από ότι στις γυναίκες, 

Πώς γίνεται η διάγνωση;
Ο ειδικός ιατρός, δηλαδή ο ενδοκρινολόγος, χρησιμοποιεί συγκεκριμένες 
εργαστηριακές εξετάσεις για να ελέγξει την καλοήθη ή κακοήθη συμπε-
ριφορά των κυττάρων του οζιδίου. Αυτές είναι: 

‣ Η μέτρηση των επιπέδων Τ3, Τ4, TSH του αίματος 

‣ Το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς, των παραθυρεοειδών αδένων 
και των λεμφαδένων του τραχήλου. 

Το σπινθηρογράφημα του θυρεοειδούς, όπου χρησιμοποιούνται ελάχι-
στες ποσότητες ραδιενεργού ιωδίου. Εφόσον το οζίδιο προσλαμβάνει το 
ραδιενεργό ιώδιο χαρακτηρίζεται ως «θερμός όζος» και είναι συχνότερα 
καλοήθης. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν το οζίδιο προσλαμ-
βάνει ελάχιστα ή καθόλου το ραδιοφάρμακο σε σχέση με τον υπόλοιπο 
θυρεοειδή, τότε ονομάζεται «ψυχρός όζος». Οι ψυχροί όζοι του θυρεοει-
δούς έχουν σημαντική πιθανότητα να είναι κακοήθεις. 

Η παρακέντηση διά λεπτής βελόνης του οζιδίου του θυρεοειδούς πα-
ρέχει τη δυνατότητα για μικροσκοπική εξέταση (βιοψία). Με τη μέθοδο 
αυτή μπορούμε να καθορίσουμε με ακρίβεια έως και 90% την πιθανότη-
τα κακοήθειας στο οζίδιο. 

Εφόσον με τις παραπάνω εξετάσεις θεωρήσουμε ότι το οζίδιο είναι κα-
λοήθες, τότε ο ασθενής παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Η φαρμακευτική θεραπεία έχει πενιχρά αποτελέσματα. Όταν διαπιστωθεί 
ότι το οζίδιο συνεχίζει να αυξάνει σε μέγεθος ή προκαλεί αίσθημα πίεσης 
στο λαιμό, τότε συνιστάται χειρουργική επέμβαση. Επιπλέον οζίδια θυρε-
οειδούς μεγαλύτερα του ενός εκατοστού χρήζουν επίσης χειρουργικής 
θεραπείας. 

Τα οζίδια του θυρεοειδούς 
και η θεραπεία τους

Του Χειρουργού Θυρεοειδούς και
Παραθυρεοειδών Αδένων, Σταύρου Καρακόζη

Να θυμάστε
Η διάγνωση του καρκίνου του 
θυρεοειδούς δεν πρέπει να μας 
φοβίζει αφού δεν έχει καμιά 
σχέση με τον καρκίνο σε κάποιο 
άλλο μέρος του σώματός μας. 
Η πρόγνωση του καρκίνου του 
θυρεοειδούς είναι εξαιρετικά 
καλή επειδή αντιμετωπίζεται με 
μεγάλη επιτυχία με τη χειρουρ-
γική θεραπεία. Στο χειρουργείο 
αφαιρείται όλος ο θυρεοειδής 
αδένας καθώς και όσοι λεμ-
φαδένες της περιοχής παρου-
σιάζονται «επηρεασμένοι». Με 
την πρόοδο της χειρουργικής 
επιστήμης και την εμπειρία του 
χειρουργού θυρεοειδούς, η 
εγχείρηση αποτελεί μια απλή 
επέμβαση. Ο ειδικός χειρουρ-
γός καθιστά την εγχείρηση του 
θυρεοειδούς εξαιρετικά ασφα-
λή. Στα οργανωμένα κέντρα 
χειρουργικής του θυρεοειδούς 
χρησιμοποιούνται εξειδικευ-
μένα μηχανήματα υψηλής τε-
χνολογίας. Η θυρεοειδεκτομή 
πραγματοποιείται διαμέσου 
μιας πολύ μικρής τομής. Ο 
ασθενής έχει ελάχιστο πόνο 
και παραμένει στο νοσοκομείο 
λιγότερο από μία ημέρα. 

Οι ασθενείς, που έχουν κάνει 
ολική αφαίρεση του θυρεοει-
δούς αδένα, λαμβάνουν φάρ-
μακο με την ορμόνη του θυρε-
οειδούς δια βίου.

Σταύρος Καρακόζης, MD Χειρουργική Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων
Διπλωματούχος American Board of Surgery | Thyroid Surgery Clinic | Τ. 210 6980430 | www.karakozis.gr

ΤΌ ΚΕΝΤΡΌ ΛΌΓΌΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Λογοκίνη-
τρο» της Μπέσσα Ξανθής στην Λαμία, είναι ένας σύγ-
χρονος και πρότυπος χώρος για παιδιά και ενήλικες 
στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες στους τομείς της 
πρόληψης, της διάγνωσης και της αποκατάστασης 
δυσκολιών λόγου, επικοινωνίας, μάθησης, συμπερι-
φοράς, μνήμης και συναισθηματικής ισορροπίας.

Το γραφείο της είναι άρτια εξοπλισμένο, λειτουργικό 
με ευχάριστο χώρο που διαμορφώθηκε για να καλύψει 
τις θεραπευτικές ανάγκες των παιδιών και ενηλίκων.

ΜΠΕΣΣΑ ΞΑΝΘΗ Κέντρο Λογοθεραπείας
Βασιλικών 19Α, Λαμία
Τ. 22310 25036, Κ. 6979 221461

Μπέσσα
Ξανθή

Λογοθεραπεύτρια

Η επίσημη πρεμιέρα του 
«Mama mia» πραγματοποιήθηκε το 
βράδυ της Κυριακής 26/6 και η Εβε-
λίνα Παπούλια δε θα μπορούσε να 
λείπει από αυτή την τόσο ξεχωριστή 
βραδιά για την κόρη της.

Η Εβελίνα Παπούλια περήφανη μαμά 
για την κόρη της, Αφροδίτη Λιά-
ντου, που από πολύ νωρίς είχε δεί-
ξει την κλήση της στον καλλιτεχνικό 
χώρο, παρακολούθησε την πρεμιέρα 
του«Mama mia» που πραγματοποι-
ήθηκε το βράδυ της Κυριακής 26/6.

Η Αφροδίτη Λίαντου κατέχει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στο θεατρικό μιού-
ζικαλ «Mama mia». Υπενθυμίζουμε 
ότι, πέρα από σπουδές φωνητικής, 
έχει κάνει και σπουδές πάνω στην 
υποκριτική με τον ρόλο της Μυρτά-
λης στη «Γη της Ελιάς» να είναι και 
εκείνος με τον οποίο συστήθηκε στο 
κοινό.

Καμάρωσε την κόρη της
Αφροδίτη Λιάντου στο θέατρο

Εβελίνα
Παπούλια
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Φωτογραφίες: Λουκάς Χρήστος Κ. 6944616888

Με την συμμετοχή αντιπροσωπειών από το σύ-
νολο της επιμελητηριακής κοινότητας της χώρας, με 
την παρουσία πέντε Υπουργών, Βουλευτών, εκπροσώ-
πων της πολιτικής ζωής του τόπου, εκπροσώπων του 
α’ και του β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας 
και των παραγωγικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
φορέων της τοπικής κοινωνίας, ολοκληρώθηκαν, με 
μεγάλη επιτυχία, ΌΙ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩ-
ΣΕΙΣ ΤΌΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΌΥ ΒΌΙΩΤΙΑΣ 
για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ίδρυση του, 
στις 17-18 Ιουνίου 2022 στη Λιβαδειά, που είχαν τον 
κεντρικό τίτλο «Με το βλέμμα στη νέα δεκαετία».

Επιμελητήριο 
Βοιωτίας

Το

γιόρτασε
70 χρόνια 
δράσης

Από αριστερά ο Βουλευτής Ν.Δ. κ. Θέμης 
Χειμάρας, ο Υπουργός Εξωτερικών
κ. Νικόλαος Δένδιας και ο Δήμαρχος 
Λεβαδεών κ. Γιάννης Ταγκαλέγκας

Από αριστερά ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ)
κ. Παναγιώτης Λώλος και δεξιά ο Υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης

Ο Πρόεδρος 
του εμπορικού 

τμήματος, 
επιχειρηματίας 
κ. Θεόδωρος 

Ζησιμόπουλος

Στο μέσον ο κ. Αντώνιος Παναγώτας μέλος 
του Εμπορικού Επιμελητηρίου - Επιχειρηματίας

PHOTO PRESS

Ο Πρόεδρος του ΕΠΒ και Γενικός 
Γραμματέας της ΚΕΕΕ κ. Παναγιώτης 
Αγνιάδης με τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. 
Κώστα Μπακογιάννη

Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ
και του ΕΒΕΘ
κ. Γιάννης Μασούτης
με τον Δήμαρχο Αθηναίων
κ. Κώστα Μπακογιάννη

Η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωμά,
ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης και
ο Πρόεδρος του ΕΠΒ και Γενικός Γραμματέας της ΚΕΕΕ
κ. Παναγιώτης Αγνιάδης 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) κ. Παναγιώτης Λώλος,
ο Πρόεδρος του ΕΠΒ και Γενικός Γραμματέας
της ΚΕΕΕ κ. Παναγιώτης Αγνιάδης
και ο επιχειρηματίας κ. Νότης Αγνιάδης

Η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας,
κα Φανή Παπαθωμά με τον Πρόεδρο 
του ΕΠΒ και Γενικό Γραμματέα της 
ΚΕΕΕ κ. Παναγιώτη Αγνιάδη 
και ο μεγαλομέτοχος της «Π.Α.Ε. 
Λεβαδειακός» κ. Ιωάννης Κομπότης 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) κ. Παναγιώτης 
Λώλος, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας 
και τ. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κ. Αλέξης Χαρίτσης και ο Δήμαρχος 
Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης

PHOTO PRESS



ΡΕΠΟΡΤΑΖΠΡΟΣΩΠΑ

46 47

Ζωή 
Ράπτη

Υφυπουργός 
Υγείας

ΑΡΙΣΤΌΥΧΌΣ ΑΠΌΦΌΙΤΌΣ της σχολής 
Μωραΐτη.

ΠΤΥΧΙΌΥΧΌΣ ΤΗΣ ΝΌΜΙΚΗΣ ΣΧΌΛΗΣ 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε τον τίτλο του 
Master of Laws (LLM with honours) in International 
Commercial Law στο University of Kent at 
Canterbury της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι δικηγό-
ρος Παρ́  Αρείω Πάγω.

ΕΧΕΙ 16ΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΌΠΙΚΗ 
ΑΥΤΌΔΙΌΙΚΗΣΗ, ΌΠΌΥ ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδήμαρ-
χος του Δήμου Ψυχικού, μέλος της Γ.Σ. της ΚΕΔΕ, 
μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Council of 
European Municipalities and Regions (CEMR) και 
Πρόεδρος του Συνδέσμου (ΣΛΑΠ) για την Προστα-
σία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων.

ΩΣ ΝΌΜΙΚΗ ΣΥΜΒΌΥΛΌΣ της Γενικής 
Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείου 
Πολιτισμού, συνεργάστηκε στην επεξεργασία του 
νομοσχεδίου για την βιώσιμη ανάπτυξη και κοινω-
νική αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 
(ΝΟΜΟΣ 3342/2005-ΦΕΚ 131/Α’ /6.6.2005)

ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΜΕΛΌΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ 
ΠΡΌΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του Υπουργείου 
Υγείας, την περίοδο 2013-2015.

ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σχέσεων Κοι-
νωνίας – Κόμματος (2016- 2019) και σήμερα είναι 
μέλος των Τομέων Υγείας και Εργασίας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας.

ΌΡΚΙΣΤΗΚΕ ΒΌΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ 
της Νέας Δημοκρατίας στις 6/5/2019 λόγω της πα-
ραίτησης του Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

ΣΤΙΣ 7/7/2019 ΕΞΕΛΕΓΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΦΌΡΑ ΒΌΥΛΕΥΤΗΣ Β1 ΒΌΡΕΙΌΥ ΤΌ-
ΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ και ανέλαβε καθήκοντα Αναπλη-
ρώτριας Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου της Νέας 
Δημοκρατίας. Ορίστηκε μέλος της Διαρκούς Επιτρο-
πής Κοινωνικών Υποθέσεων, μέλος της Επιτροπής 
Αναθεώρησης του Συντάγματος, μέλος της Ειδικής 
Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής του άρθρου 
86 παρ. 3 του Συντάγματος, μέλος της Ειδικής Διαρ-
κούς Επιτροπής για την παρακολούθηση του Συστή-
ματος Κοινωνικής Ασφάλισης και μέλος της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και 
λοιπών δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων.

ΤΌΝ ΑΥΓΌΥΣΤΌ 2020 ΌΡΚΙΣΤΗΚΕ 
ΥΦΥΠΌΥΡΓΌΣ ΥΓΕΙΑΣ με αρμοδιότητες την 
ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις.

Το κλασσικό αντρικό ντύσιμο εί-
ναι πάντα διαχρονικό αλλά κάποια 
στοιχεία στους κανόνες μόδας είτε 
φτιάχνουν είτε χαλάνε το στυλ σου.

Το στυλ άλλωστε πρέπει να είναι κάτι 
υποκειμενικό που θα εκφράζει εσένα 
και τον τρόπο που θες να ντύνεσαι. 

Οι κανόνες μόδας που ακολουθείς 
θα μετατρέψουν ένα ωραίο στυλ σε 
τέλειο αλλά μερικές φορές δεν ται-
ριάζουν σε όλους.

Ανδρική

στυλ
μόδα




