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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΜΑΎΡΑ:
Είσαι
γυναίκα
που γνωρίζει καλά
τη σεξουαλική της
ταυτότητα και δεν
φοβάται
το
σεξ.

ΜΕ
ΣΤΟΛΊΔΙΑ
(στρας, φτερά,
πεταλούδες):
Είσαι η βασίλισσα του σεξ.
Τα έχεις δοκιμάσει όλα
και θέλεις να δοκιμάσεις κι άλλα.

ΚΌΚΚΙΝΑ:
Δίνουν το πράσινο
φως για παθιασμένο
σεξ. Η kinky για εκδοχή
περνά το μήνυμα ότι είσαι πρόθυμη να δοκιμάσεις μαζί του τα
πάντα.

Τι εσώρουχα φοράς

Ανδρικό στυλ

Περνούν το μήνυμα ότι
αντιμετωπίζεις το σεξ σαν
παιχνίδι. Ταυτόχρονα, εκείνος καταλαβαίνει ότι έχεις
ανάγκη να νιώθεις
ασφάλεια και προστασία.

ΛΟΥΛΟΥΔΆΤΑ:
Είσαι ρομαντική και
λάτρης του έρωτα. Αν
εκείνος πιάσει το μήνυμα,
τον περιμένει σεξ μέχρι τελικής πτώσεως!

ΓΚ Ά Μ Α
ΤΟΥ ΡΟΖ:
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ΜΕ
ΚΌΜΙΚΣ:

Έχεις ανάγκη όχι μόνο
το σεξ αλλά την αγάπη
και την τρυφερότητα. Το
ροζ τον προδιαθέτει να
προχωρήσει με το
μαλακό.

ΔΕΡΜΆΤΙΝΑ:
Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: τον αντιμετωπίζεις σαν μηχανή του σεξ.
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ΠΡΟΣΩΠΑ

Τόνια

Σωτηροπούλου
Τα καλύτερα μοντέλα ζακέτες 2021-2022

Με σούπερ στιλάτο τζιν από τα
Calzedonia, άνετο όσο και η φόρμα σου
H Τόνια
Σωτηροπούλου
είναι μια
γυναίκα
με αίσθηση
της μόδας και
του στιλ.

Κ

άθε εμφάνιση της ηθοποιού είναι μια στιλιστική
πρόταση προκειμένου να τη προσαρμόσουμε στο δικό μας
μοναδικό στιλ. Εχει μια αδυναμία στα φορέματα, «παίζει»
με χρώματα και μοτίβα και το δικό της προσωπικό γούστο,
κυμαίνεται σε cool και casual chic αισθητική.
Αυτή τη φορά, η Τόνια Σωτηροπούλου δημοσίευσε στο
προφίλ της στο Instagram φωτογραφίες, όπου φοράει μέσα στην πόλη ένα άνετο και στιλάτο τζιν από τα
Calzedonia μαζί με τα αγαπημένα της λευκά πάνινα παπούτσια και ένα λευκό τοπ.
ΤΟ ΆΝΕΤΟ ΤΖΙΝ της Τόνιας Σωτηροπούλου θα γίνει το
αγαπημένο σου καθώς μπορείς να το φοράς από το πρωί στο
γραφείο μέχρι το βράδυ, στην έξοδό σου μέσα στην πόλη.

Σ

ας προσφέρουμε τις πιο κομψές και μοντέρνες πλεκτές ζακέτες για τη σεζόν 2021-2022: μακρυές και κοντές ζακέτες, μοντέρνες πλεκτές ζακέτες με εκτυπώσεις, πλεκτές ζακέτες Lalo, ζακέτες
μεγάλου μεγέθους, καθώς και άλλα μοντέρνα μοντέλα ζακέτας, τα
οποία θα βρείτε στα παραδείγματα φωτογραφιών.
8

ΑΛΛΩΣΤΕ ΈΝΑ ΣΙΚΆΤΟ ΆΝΕΤΟ ΤΖΙΝ για το
φθινόπωρο μπορεί να θεωρηθεί η κορυφαία αγορά της
σεζόν (και κάθε σεζόν). Μάλιστα, ένα άνετο τζιν συναγωνίζεται τα μαλακά υφασμάτινα παντελόνια που συνήθως οι
γυναίκες της μόδας επιλέγουν για τη μεταβατική περίοδο,
και κάνει το ντύσιμο λίγο πιο casual.
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ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Κατερίνα

Μονογυιού
Βουλευτής Κυκλάδων Νέας Δημοκρατίας

Ο

Οι νέες αλλαγές
στον Ποινικό
Κώδικα
θωρακίζουν
τα δικαιώματα
των γυναικών
και μας κάνουν
να νιώθουμε
ελεύθερες

Ξανθή

Μπέσσα
Λογοθεραπεύτρια
ΠΟΙΟ ΒΙΒΛΊΟ είναι δίπλα σου στο
κρεβάτι;
«Ένα σκοτεινό δωμάτιο 1967-1974» του Αλ.
Παπαχελά
ΠΟΙΑ ΗΡΩΊΔΑ της ιστορίας θα ήθελες να ήσουν;

ΦΡΙΚΤΆ ΑΔΙΚΉΜΑΤΑ, όπως η ανθρωποκτονία, ο βιασμός, η θανατηφόρος ληστεία η ποινή που
θα προβλέπεται είναι μόνον η ισόβια κάθειρξη, χωρίς
να υφίσταται η διαζευκτικότητα ισοβίου ή πρόσκαιρης κάθειρξης, όπως ισχύει σήμερα με την απολύτως
εσφαλμένη επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης.
Παράλληλα, για την περίπτωση βιασμού σε βάρος
ανηλίκου προβλέπεται ρητώς για πρώτη φορά η ποινή
της ισόβιας κάθειρξης. Η ελληνική κυβέρνηση εστιάζει
ιδιαίτερα στα αδικήματα σε βάρος ανηλίκων και τον
χρόνο παραγραφής αυτών. Ειδικότερα, αλλάζει ο χρόνος έναρξης της παραγραφής των εγκλημάτων κατά
της προσωπικής ελευθερίας, της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ώστε να ξεκινά η προθεσμία της παραγραφής τους από την ενηλικίωση του ανηλίκου. Ιδιαίτερα
σημαντικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι επανέρχεται
η κακουργηματική μορφή της αιμομιξίας, η οποία τον
Ιούνιο του 2019 με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης έγινε πλημμέλημα για όλους τους τρόπους
τέλεσης.

ι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα αποδεικνύουν
έμπρακτα ότι η Κυβέρνηση αφουγκράζεται τον παλμό
των γυναικών στο δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει
τους τελευταίους μήνες. Οι διεκδικήσεις του ελληνικού κινήματος #metoo και οι συνεχείς ανθρωποκτονίες με θύματα γυναίκες έχουν καταστήσει επιτακτική
την ανάγκη αυστηροποίησης των ποινών αναφορικά
με τέτοια απεχθή και φρικτά εγκλήματα.

Η ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΏΝ βασίζεται σε δύο πυλώνες: πρώτον στην αύξηση των
προβλεπομένων ποινών και δεύτερον στην διαφοροποίηση του τρόπου τέλεσης του αδικήματος είτε με
εισαγωγή επιβαρυντικών περιστάσεων είτε με ρητή
πρόβλεψη και νέων μορφών τέλεσης του αδικήματος
ή τη διεύρυνση του αξιοποίνου.
ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ κινούνται στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού των προβλεπόμενων ποινών,
στην επαναφορά σημαντικών διατάξεων, οι οποίες
είτε είχαν καταργηθεί, είτε είχαν υποβαθμιστεί σε
πλημμελήματα, επισύροντας πολύ χαμηλές ποινές και
δημιουργώντας ανασφάλεια δικαίου ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις υπάρχει και αυστηροποίηση είτε των ποινών είτε του αδικήματος, με σκοπό να καταλαμβάνονται και να τιμωρούνται όσο το δυνατόν περισσότερες
αξιόποινες συμπεριφορές. Αξίζει να σημειώσουμε ότι
εισάγονται διατάξεις που αφορούν στην κατά προτεραιότητα εκδίκαση εξαιρετικής φύσεως υποθέσεων,
επανεξετάζεται ο θεσμός της παραγραφής και αναδιαμορφώνονται τα αδικήματα που στρέφονται σε
βάρος ανηλίκων.

Η Ζαν ντ’ Αρκ
ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΣΟΥ από
τη συμμετοχή σου στα κοινά του Δήμου;
Δεν υπάρχουν πολιτικές παρατάξεις και κόμματα αλλά μόνο προβλήματα που ζητούν
λύσεις.
ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΈΑ θα θέλατε
να ναυαγήσετε σε ένα νησί;
Με τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ
ΑΓΑΠΗΜΈΝΗ ΣΟΥ ΕΠΟΧΉ
Το καλοκαίρι σε ένα νησί του Αιγαίου - Καστελλόριζο
ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΣΤΌΧΟΙ και τα σχέδιά σου αυτή τη στιγμή;

Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ αφουγκραζόμενη
τις ανάγκες, τους φόβους και τις ανησυχίες μας λαμβάνει πρωτοβουλίες για το ελληνικό #metoo, προασπίζει τα δικαιώματα μας και θωρακίζει τις ελευθερίες
μας. Τα αδικήματα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο και της προσβολής
της γενετήσιας ευπρέπειας θα διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα ώστε να μην υπάρχει η ασφυκτική τρίμηνη
προθεσμία για την καταγγελία τους.
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Να δημιουργήσω μια φάρμα με ζώα
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Σ

τα μέσα Οκτωβρίου η Κων/να
Καραμπότση είχε την επιμέλεια των
χτενισμάτων σε φωτογράφιση του οίκου ραπτικής Tranoulis στο privet golf
της Γλυφάδας. 11 επώνυμες γυναίκες
μεταξύ των οποίων η κα. Ελένη Φιλίνη, η κα Μαίρη Μιλιαρέση, η κα Μαθίλντη Μαγκίρα, η κα Μαρία Πολύζου,
η κα Ίριδα Σπανέα, η κα Γεωργία Ζώη
φωτογραφήθηκαν στα πλαίσια καμπάνιας για την πρόληψη του καρκίνου του
μαστού με δημιουργίες του διάσημου
οίκου ραπτικής.

Hairstylist

Τον περασμένο Φεβρουάριο ανέλαβε
τα μαλλιά και το μακιγιάζ σε γύρισμα
καμπάνιας κατά της βίας με επώνυμους
ανθρώπους της show biz σε συνεργασία με την i.p.project

Κωνσταντίνα Καραμπότση

Φροντίζει τα χτενίσματα για τον οίκο
ραπτικής Σίλιας Κριθαριώτη και Βασίλη Ζούλια στα Mad catwalk και φέτος
συνεργάζεται με το ριάλιτι GNTM.

«Μου αρέσει να εκφράζομαι δημιουργικά
σε χώρους εκτός δουλειάς γιατί θεωρώ
πως μπορούμε μέσω της τέχνης μας να
δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον θετικότητας
στην κοινωνία.»

Konstantina Karampotsi
konstantinakarampotsi

Jenner

Kendall

Τ

ο πέρασμα της Kendall Jenner στην
υψηλή μόδα και σε fashion shows σπουδαίων σχεδιαστών, αλλά και brands, μεταξύ αυτών η Victoria’s Secret, τα αγγελικά
φτερά της οποίας συνεχίζει να φορά μέχρι
σήμερα, την κατέταξε κατευθείαν στην
A-list των μοντέλων της γενιάς της και
εκτόξευσαν τη φήμη της.
Φυσικό και επόμενο λοιπόν το 2015 να κάνει την είσοδο της στη λίστα του περιοδικού Forbes, καταλαμβάνοντας τη 16η θέση
με τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα.
Δύο χρόνια αργότερα, η Kendal Jenner
βρέθηκε στην κορυφή. Κέρδισε τον τίτλο
του πιο ακριβοπληρωμένου μοντέλου,
εκτοπίζοντας από τον θρόνο την Gisele
Bündchen, που από το 2002 κρατούσε τα
σκήπτρα. Δεδομένου αυτού, η πρωτιά της
είχε μία επιπρόσθετη σημασία τόσο για
την ίδια, όσο και για του ανθρώπους της
βιομηχανίας της μόδας.

Το
πέρασμα
στην
υψηλή
μόδα
12
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S

nob
Athens

Τ

ο εξαιρετικό νεοκλασικό κτίριο όπου βρίσκεται
το SNOB Athens, χτίστηκε το 1850, παρουσιάζοντας
όλα τα στοιχεία της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής,
πλατείς τοίχους, τοξωτές πόρτες, ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους και μια καλά κρυμμένη αυλή.

SNOB ATHENS

Το κτίριο έχει μεγάλη ιστορική αξία, καθώς, μέχρι σήμερα, ήταν ένα από τα πρώτα
τυπογραφεία της Ελλάδας. Μερικά από τα σημαντικότερα έγγραφα της ελληνικής νεότερης ιστορίας τυπώθηκαν μέσα σε αυτούς τους τοίχους προτού παίξουν
το ρόλο τους στα ιστορικά γεγονότα της χώρας. Αυτή η γειτονιά ήταν για πολλά
χρόνια το εμπορικό κέντρο της Αθήνας και στέκι διανοουμένων.
Το 2021, το κτίριο ανακαινίστηκε με απόλυτο σεβασμό στον αρχικό του χαρακτήρα, για να φιλοξενήσει το SNOB Athens, τα Πολυτελή Δωμάτιά του και το κομψό
Espresso Gastro Bar. Απολαύστε τον χρόνο σας και αφουγκραστείτε την ιστορία
γύρω σας!
ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΟ
Μοντέρνο και κομψό, το Snob Athens βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, προσφέροντας έναν ευρύχωρο, όμορφο, καλά διατηρημένο κήπο και νόστιμα μοναδικά
πιάτα από τον εξέχοντα Chef Γιώργο Καπερδά. Είτε για καφέ, μεσημεριανό γεύμα,
δείπνο είτε απλά για ποτό, το Espresso Gastro Bar στο Snob Athens, σας καλωσορίζει στο πιο κομψό εσωτερικό και εξωτερικό χώρο! Εάν εκτιμάτε τη γρήγορη
και ευγενική εξυπηρέτηση και τις εξαιρετικές προτάσεις μενού, εδώ θα βρείτε το
στέκι σας. Απολαύστε το μοναδικό χώρο για τον καφέ σας, τα ποτά σας ή για ένα
τέλειο γεύμα σε ένα μοντέρνο περιβάλλον με το αγαπημένο σας μενού.
Το Snob Athens είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 08:00 έως τις 03:00. Κάντε την
κρατήσή σας στο: 210 324 2603
14

15

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΙΤΙ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Christos Giannoulis
ΈΠΙΠΛΟ – ΔΙΑΚΌΣΜΗΣΗ
Μαζί θα επιλέξουμε τις σωστές διαστάσεις
και τα καταλληλότερα υλικά και χρώματα
σύμφωνα με το ύφος και το μέγεθος του χώρου σας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε το σπίτι των ονείρων σας.
Εργαστήριο Επίπλων Ταπετσαρίες & Επισκευές Επίπλων - Ύφασμα - Ειδικές Κατασκευές
Τσουδερού 32 & Σεράφη, Κάτω Πατήσια
Τ. 210 8326 867
Γιαννούλης Ταπετσαρίες Επίπλων
giannoulis_tapetsaries_epiplwn

Γιατράς
ΈΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΌΣΜΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ
Γνώση εμπειρία αισθητική δημιουργικότητα καθώς
και η συνεχής μας ενημέρωση στον χώρο του επίπλου
και της εσωτερικής διακόσμησης είναι τα κύρια χαρακτηριστικά μας μελετούμε σχεδιάζουμε υλοποιούμε!
Αχαρνών 162 - 164 Α’ & Β’, Αθήνα
T. 210 86 53 314, 210 86 20 310 F. 210 86 18 827
www.epiplagiatras.gr
Έπιπλα Γιατράς (Giatras) epipla_giatras

Dibra
ΈΠΙΠΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΊΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ
Dibra Λιοσίων 300, Κάτω Πατήσια (Τρεις Γέφυρες)
Τ.: 210 8320 700, Κ.: 6937 710 563
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Δημιουργήσαμε μια έκθεση με καλοσχεδιασμένα, ποιοτικά έπιπλα σε σχέδια & στυλ σε εξαιρετικές τιμές για το
σπίτι σας και το γραφείο. Ιδανικές προτάσεις για το χώρο σας με φιλικές τιμές.
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Erin
Michelle

Cummins
Κατερίνα

Η 25χρονη Erin Michelle
Cummins, αδιαμφισβήτητα, με ένα μόνο κοίταγμα
θα σε κάνει να «κολλήσεις», καθώς είναι ξανθιά, πανέμορφη, διαθέτει
εντυπωσιακό κορμί και
καυτές καμπύλες.

Η

Λιόλιου

Κατερίνα Λιόλιου κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη ενώ παράλληλα με την καριέρα της στο
τραγούδι είναι φοιτήτρια Φιλολογίας.
ΣΊΓΟΥΡΑ δεν μπορούμε να πούμε για την Κατερίνα ότι είναι μια συνηθισμένη Ελληνίδα. Όχι με αυτή
τη σπάνια φωνή – χάρισμα. 10 χρονών μόλις οι γονείς της την έστειλαν σε ωδείο όπου έμαθε ακουστική κιθάρα και πιάνο, ωθούμενοι από το τραγούδι
της δίπλα στον πατέρα και το μπουζούκι που έπαιζε.
Στην αρχή ψιθυριστά σαν παιδί που ήταν και αργότερα όλο και πιο πειστικά.
Ο ΜΕΓΆΛΟΣ ΣΤΌΧΟΣ ΤΗΣ ήταν να περάσει
στο Πανεπιστήμιο και ήταν πολύ καλή μαθήτρια.
Εκτός από φωνή η Κατερίνα είναι και κορμάρα και
το δείχνει με κάθε ευκαιρία.
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Ιδιαίτερη σχέση
Τ
πατέρα και κόρης

Ο ΝΑ ΕΊΣΑΙ ΠΑΤΈΡΑΣ δεν είναι εύκολη
υπόθεση, ειδικά αν ο Θεός σου έχει χαρίσει μια
junior έκδοση γυναίκας που από τα πρώτα λεπτά
της ζωής της σου «ρουφά» κάθε απόθεμα ενέργειας και αγάπης.
Όσο κι αν φαίνεται πως το μωρό του, η κόρη του,
ήρθε στη ζωή για να τον… βασανίσει, στην πραγματικότητα ισχύει πως το πλάσμα που γεννήθηκε
θα αποτελέσει τη νούμερο ένα θαυμάστριά του
και τη γυναίκα που θα τον αγαπήσει περισσότερο
απ’ όλες.

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΈΣΗΣ ΠΑΤΈΡΑ-ΚΌΡΗΣ,
παρότι έχουν γίνει προσπάθειες να εξηγηθεί
επιστημονικά δεν έχει καταστεί δυνατό να αποκρυπτογραφηθεί πλήρως. Πολλοί λένε πως ο
πατέρας είναι ο πρώτος έρωτας της κόρης, ενώ
κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν πως οι γυναίκες
στιγματίζονται από τα πρώτα χρόνια της ζωής
που περνούν δίπλα του. Τι σημαίνει αυτό; Ότι για
κάθε παιδί και πολύ περισσότερο για κάθε κορίτσι, ο πατέρας αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση
ή προς αποφυγή και καθορίζει τον τρόπο με τον
οποίο ως ενήλικας θα βλέπει, θα αξιολογεί και θα
χειρίζεται τον εαυτό του. Καλός πατέρας; Ευτυχισμένο παιδί. Ανάξιος μπαμπάς; Η ανάπτυξη μιας
προβληματικής προσωπικότητας. Ο πατέρας δεν
είναι απλά ο άντρας της οικογένειας.
ΕΊΝΑΙ Ο ΉΡΩΑΣ, ο δυνατός, ο άτρωτος χαρακτήρας που είναι πάντα εκεί για να προστατεύσει και να καθησυχάσει την κόρη του. Τουλάχιστον εκείνη έτσι το βλέπει. Ακόμα κι αν δεν
το παραδεχτεί ποτέ. Αυτό και πολλά άλλα. Όλοι
οι άντρες είναι καταδικασμένοι να συγκρίνονται
μαζί του Από την παιδική της ηλικία προσλαμβάνει κάθε κουβέντα και συμπεριφορά του μπαμπά
της και υποσυνείδητα την «αποθηκεύει» ως την
ιδανική. Η φιγούρα του γίνεται το μέτρο σύγκρισης και θεωρεί πως οποιοσδήποτε άλλος άντρας
οφείλει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.
ΑΥΤΌΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΛΌΓΟΣ που οι γυναίκες ως «κακομαθημένα» ζητούν πολλά και
καταλήγουν να απομακρύνουν από δίπλα τους
όποιον δεν τους τα παρέχει. Πολλές φορές, πέρα
από τους τρόπους συμπεριφοράς, η τακτική αυτή
επεκτείνεται και στα εξωτερικά χαρακτηριστικά
του πατέρα, με την κόρη να τείνει να ελκύεται από
άντρες που του μοιάζουν. Και το ξέρει.
Πηγή: mymind.gr
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Περιποίηση
Spa άκρων
Μανικιούρ Πεντικιούρ

Κάβα Ποτών
ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΉ ΚΆΒΑ με αμέτρητες επιλογές
από κρασιά, αφρώδης οίνους και σαμπάνιες, από την
Ελλάδα και εισαγωγής. Ποτά, τεκίλα, βότκα, κονιάκ,
απεριτίφ και σπάνια ουίσκι. Εντυπωσιάστε τους αγαπημένους σας με εορταστικά καλάθια με ποτά, συνοδευτικά κρασιά της επιλογής σας. Δωρεάν αποστολή .
Πώληση Χονδρική – Λιανική

ΜΙΑ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΉ ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΑ και η περιποίησή σας δεν έχει προηγούμενο! Εδώ συνδυάστε
απόλαυση – χαλάρωση και αποτέλεσμα. Αφιερώστε
λίγο χρόνο στην περιποίηση του εαυτού σας για να έχετε πάντα περιποιημένα, υγιή άκρα. Ιδιαίτερη φροντίδα
για υγιεινή τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα υγείας.

Κάβα Κατσαπάρας
Μηλιαράκη 33, Κ. Πατήσια Τ.: 210 831 2626

Glitter Nails by Stella Ζαχ. Παπαντωνίου 36,
Glitter Nails
Κ. Πατήσια Τ.: 210 8325 243
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ έχει διαμορφώσει
νέα δεδομένα στην καθημερινότητά μας. Μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσαμε
τον κλιματισμό το καλοκαίρι και το καλοριφέρ τον
χειμώνα. Αυτά πλέον δεν
ισχύουν, ο κλιματισμός έχει
ετήσια πλέον χρήση είτε μιλάμε για κατοικίες είτε για
επαγγελματικούς χώρους.
Η εταιρία Σπήλιος Χρήστος είναι ο ορισμός της
επισκευής, service, τοποθέτησης. Αναλαμβάνει
να συντηρήσει & να επισκευάσει το κλιματιστικό
σας, οποιασδήποτε μάρκας
στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο. Επιπλέον,
αναλαμβάνει την επισκευή
συστημάτων εξαερισμού σε
επαγγελματικούς χώρους,
αλλά και ψυγείων επαγγελματικών και οικιακών.

Η αξιόπιστη λύση
για επισκευές
κλιματιστικών
και συστημάτων
εξαερισμού
Χρήστος Σπήλιος
Τερτίπη 58, Κ. Πατήσια, Αθήνα, Τηλ.:210 8313250
Κιν.: 6972831122 - 6970317708
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Πώς να φορέσετε
σωστά τα μποτάκια
μέχρι τον αστράγαλο

Ό

ΛΆΒΕΤΕ ΥΠΌΨΗ ΌΤΙ
ΤΑ ΣΦΙΧΤΆ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ ή τα ψηλά μαλακά τζιν
ή ελαστικά παντελόνια ταιριάζουν απόλυτα με τις μπότες
του αστραγάλου, επιμηκύνουν
οπτικά τα πόδια σας και σας
αδυνατίζουν.
24

ΟΙ
ΜΠΌΤΕΣ
ΤΩΝ
ΑΣΤΡΑΓΆΛΩΝ είναι οι καλύτερες επιλογές υποδημάτων
για όσες θα μπορούσαν (και
στην πραγματικότητα) να περάσουν ώρες ασταμάτητα να
χορεύουν όλη νύχτα, καθώς
καθιστούν δυνατή την ελεύθερη μετακίνηση από τις 11:00
μ.μ. έως τις 06:00 πμ χωρίς να
έχουν αισθανθεί έντονα πόνο.

Οικογένεια

ΟΙ ΜΠΌΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΤΖΙΝ
ΜΈΧΡΙ
ΤΟΝ
ΑΣΤΡΆΓΑΛΟ είναι δύο διαφορετικοί πρωταγωνιστές της
ίδιας ιστορίας αγάπης και δεν
μπορούμε παρά να λατρεύουμε «αυτά» τα δύο όποτε είναι
μαζί. Πρώτα απ’ όλα, τα τζιν είναι τόσο διαφορετικά στο στυλ
και τα κοψίματά τους, που ακόμη και το τέντωμα τους μπορεί
να προκαλέσει αναποφασιστικότητα. Μιλώντας για αυτό,
απλώς ακολουθήστε αυτόν
τον απλό χρυσό κανόνα: ποτέ
μην πιέζετε το τζιν σας, αφήστε
το να πέσει ελεύθερο στα μποτάκια του αστραγάλου σας.

Κλιάφα

σες είναι ψηλές και πιστεύουν ότι
μπορούν να φορούν μποτάκια μέχρι τον
αστράγαλο και τους αρέσει, θα πρέπει να
το σκεφτείτε δύο φορές! Η βιομηχανία είναι γεμάτη με διαφορετικά στυλ μποτάκια
αστραγάλου, χρώματα και σχέδια άψογα,
πράγμα που σημαίνει ότι όχι μόνο δεν
είναι εύκολο να βρείτε το τέλειο ζευγάρι
μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο, αλλά και
να τα συνδυάσετε σύμφωνα με τη σωστή
περίσταση.

Δ

ρόσισε γενιές
και γενιές προσφέροντας την απόλαυση της απαράμιλλης γεύσης της!
Σε πέντε χρόνια
γίνεται 100 ετών,
και ήρθε η ώρα να
τη γνωρίσετε!
Η ΚΛΙΑΦΑ έχει
πολλά στοιχεία τα
οποία την καθιστούν μοναδική,
με πρώτα βεβαίως
τα αναψυκτικά της
που πια ταξιδεύουν
από τη Θεσσαλία
σε όλη την Ελλάδα!
Είναι μια ιστορία
δροσιάς και γεύσης που γράφεται
το 1926, για πρώτη
φορά, στα Τρίκαλα,
από την Οικογένεια
ΚΛΙΑΦΑ.
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Αθηναϊκή
Οικογενειακή
Αρτοποιΐα

Η

Ferro

Αθηναϊκή Οικογενειακή Αρτοποιΐα Ferro γράφει ιστορία στα ελληνικά αρτοσκευάσματα για περισσότερο από έναν αιώνα! Ήταν στις αρχές του 1900 όταν
ο παππούς Σταμάτης Ρεμούνδος έψησε τα πρώτα αρτοσκευάσματα σε έναν μικρό
ξυλόφουρνο στην Άνδρο…

Κάπως έτσι ξεκίνησε ένα ταξίδι στη γεύση και την ποιότητα
ΜΕ ΕΦΌΔΙΟ τις αγνές, παραδοσιακές συνταγές, με την ψυχή γεμάτη αγάπη
και μεράκι, με τόλμη και αποφασιστικότητα, ανοίγει ο φούρνος στην αστική Αθήνα του ‘20 κερδίζοντας και τους πιο απαιτητικούς της γεύσης.
ΣΧΕΔΌΝ ΈΝΑΝ ΑΙΏΝΑ ΜΕΤΆ, οι αξίες παρέμειναν ίδιες: εξαιρετικές
πρώτες ύλες, αυθεντικές ελληνικές συνταγές, πνεύμα καινοτομίας, αγάπη και μεράκι, δημιουργούν απίθανα αρτοσκευάσματα για σνακ, συνοδευτικά γευμάτων
ή επιδόρπιο, σε παραδοσιακές αλλά και gourmet γεύσεις. Ποικιλία Kριτσινιών,
Mπισκότων Digestive, Cookies, Γαλλικές Καρδιές, Wafer Rolls, είναι μερικά από τα
προϊόντα που χαρίζουν γευστική απόλαυση σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η FERRO, η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που τυποποίησε το Kριτσίνι, μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Παραμένει όμως σταθερή στην ελληνικότητά της, διατηρώντας μία υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής στη Λαμία, προσφέροντας εργασία
στην τοπική κοινωνία, ενώ ταξιδεύει με τις γεύσεις της σε πάνω από 30 χώρες,
σε Ευρώπη, Αμερική και Aσία, συνεργαζόμενη μεταξύ των άλλων με σημαντικούς
λιανέμπορους και διανομείς.

ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΗΣ ΈΧΟΥΝ ΒΡΑΒΕΥΤΕΊ στο εξωτερικό, όπως στην Γερμανία τα Wafer Rolls (German Agricultural Society) και στην Γαλλία τα Κριτσίνια με
χαμηλά λιπαρά (SIAL Paris). Οι εξαγωγές της αποτελούν πάνω από το 70% του
συνολικού κύκλου εργασιών της, ο οποίος μάλιστα παρουσίασε αύξηση της τάξης
του 47% το 2018 έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Κατανοώντας την ανάγκη
αλλά και το δικαίωμα στο φαγητό εκατοντάδων συνανθρώπων μας, η εταιρία
Ferro προσφέρει σε φορείς και ιδρύματα συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της
σπατάλης του περισσευούμενου φαγητού, με δράσεις για την αξιοποίησή του για
καλό σκοπό!
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Έξυπνη
γυναίκα

Ε

ίναι η γυναίκα που δεν έχει πρόβλημα να δώσει τον
πρώτο λόγο στον άνδρα της γιατί πολύ απλά ξέρει πως δεν
έχει να αποδείξει σε κανέναν τίποτα.
Είναι σίγουρη και δεν έχει πρόβλημα να αναλάβει και τον
δευτεραγωνιστικό ρόλο σε κάθε μορφή διαπροσωπικής σχέσης.
Έξυπνη είναι η γυναίκα που επιλέγει άνδρα που θαυμάζει.
Μόνο οι αδύναμοι άνθρωποι θέλουν να περιστοιχίζονται από
κατώτερους ανθρώπους για να φαντάζουν αυτοί καλύτεροι.
Έξυπνη είναι η γυναίκα που έχει χιούμορ. Έχει ατάκα, ξέρει
να απαντήσει, ξέρει πότε να το κάνει, ξέρει σε ποιον να το κάνει και τέλος ξέρει να το δέχεται χωρίς γκρίνιες και υστερίες.
Το χιούμορ είναι η μεγαλύτερη ευλογία της ανθρωπότητας κι
εσύ που μπορείς να λειτουργήσεις εντός ενός τέτοιου «σχηματισμού» είσαι προικισμένη.
Έξυπνη είναι η γυναίκα που δεν είναι καιροσκόπος. Δεν περιμένει τις ευκαιρίες αλλά δημιουργεί μόνη της τις ιδανικές
συνθήκες για να ανθίσει προσωπικά και επαγγελματικά.
Δεν είναι τυχοδιώκτης, δεν πατάει επί πτωμάτων αλλά έχει
φιλοδοξίες.

Μια έξυπνη
γυναίκα,
δεν είναι
αλάνθαστη,
ούτε τέλεια,
αλλά ξέρει
ακόμα και στις
πιο δύσκολες
καταστάσεις
να αναζητεί
το καλύτερο
και να μην τα
παρατά ποτέ.

Έξυπνη είναι η γυναίκα που είναι πολύπλευρη. Είναι εκείνη
που διαβάζει τα κουτσομπολίστικα περιοδικά αλλά και το
«Δεύτερο φύλο» της Σιμόν ντε Μποβουάρ. Είναι η γυναίκα
που έχει άποψη εμπεριστατωμένη και επιχειρήματα για τα
απλά, τα βαριά, τα σημαντικά και τα ασήμαντα.
Έξυπνη είναι η γυναίκα που θαυμάζει τις ωραίες γυναίκες. Αν
είσαι σε θέση να θαυμάσεις το όμορφο και να παραδεχθείς
την ανωτερότητα κάποιου άλλου, είσαι πραγματικά έξυπνη.
Έξυπνη είναι η γυναίκα που μπορεί να διακρίνει τις περιστάσεις. Να είσαι «χαμαιλέοντας», αυτό επιτάσσουν οι συνθήκες. Να ξέρεις να σταθείς και να κινηθείς ανάλογα με το τι
έχεις να αντιμετωπίσεις. Να αλλάζεις, να μετατρέπεσαι.
Μόνο μία γυναίκα που ξέρει ποια είναι μπορεί να πάρει «άλλη μορφή» μη φοβούμενη την ολοκληρωτική ή μερική απώλεια της προσωπικότητά της.
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Να τρέφεστε

Ό

μεσογειακά

ταν το θέμα είναι η ανοσία, η μεσογειακή διατροφή ξεχωρίζει μεταξύ όλων
των διατροφικών προγραμμάτων. «Είναι η καλύτερη για υγιές ανοσοποιητικό»,
τονίζει η Dr. Calabrese.
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΉΣΕΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΏΣ ΕΊΝΑΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΔΙΑΤΡΟΦΉ,
δείτε τι τρώνε οι παππούδες σας. Η παραδοσιακή ελληνική διατροφή είναι το
καλύτερο παράδειγμα μεσογειακής διατροφής.
ΑΝΤΙΘΈΤΩΣ ΔΕΝ
ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΜΕΓΆΛΕΣ
ΠΟΣΌΤΗΤΕΣ ΑΠΌ:

ΕΊΝΑΙ ΠΛΟΎΣΙΑ ΣΕ:
• Φρούτα και λαχανικά
• Άπαχες πρωτεΐνες όπως τα ψάρια
και τα πουλερικά (περιέχει ψάρι
τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα)

• Επεξεργασμένα κρεατικά όπως
τα αλλαντικά και το μπέικον

• Όσπρια

• Κόκκινο κρέας

• Ελαιόλαδο (σε μέτριες ποσότητες)

• Ζάχαρη και γλυκά

• Δημητριακά ολικής αλέσεως (π.χ.
ψωμί ολικής)

• Επεξεργασμένα, τηγανητά ή
πρόχειρα φαγητά

• Ξηρούς καρπούς (καρύδια και
σπόρους, σε μέτριες ποσότητες)

• Λευκό ψωμί και επεξεργασμένα
δημητριακά

Μικρές αλλαγές, μεγάλα οφέλη
ΑΝ Η ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΣΑΣ ΑΠΈΧΕΙ παρασάγγας απ’ όσα προαναφέρθηκαν,
αλλά θέλετε να την αλλάξετε για γερό ανοσοποιητικό, ίσως δεν σας είναι εύκολο
να την αλλάξετε. Η Dr. Calabrese συνιστά να αρχίσετε κάνοντας μικρές αλλαγές.
ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ π.χ. πρώτα να αλλάξετε το πλήρες γάλα στον καφέ σας με λάιτ.
Αλλάξτε επίσης το λευκό ψωμί με σικάλεως και, όταν το συνηθίσετε, με ολικής
αλέσεως. Για επιδόρπιο, δοκιμάστε να αλλάξετε ένα γλυκό με ένα φρούτο. Αρχίστε επίσης να αγοράζετε συχνότερα πουλερικά, μειώνοντας το κόκκινο κρέας,
καθώς και να φτιάχνετε ζυμαρικά με ψάρια.
ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ «να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό που μπορείτε
να κάνετε για γερό ανοσοποιητικό, είναι να εμβολιαστείτε», προσθέτει η ειδικός.
«Η διατροφή σίγουρα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, αλλά όχι στον βαθμό που
μας προστατεύουν τα εμβόλια από τις βαριές λοιμώξεις, είτε πρόκειται για τον
κορωνοϊό είτε για τη γρίπη».
ΠΗΓΗ: iatropedia.gr
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Auto
Τ

ο πρώτο σύγχρονο αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης και καύσιμο τη βενζίνη παρήγαγε το
1885 ο Karl Benz. Στη συνέχεια το 1908 ο Henry Ford
δημιούργησε το Ford Model T, έχοντας ως στόχο το
αυτοκίνητο να χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση.
To Ford Model T ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε μαζικά και μπήκε σε γραμμή συναρμολόγησης, κάνοντας προσιτό το κόστος αγοράς του και
για τη μεσαία οικονομική τάξη. Μέχρι τότε τα αυτοκίνητα κατασκευάζονταν το καθένα ξεχωριστά από
μερικούς εργάτες, για αυτό και ήταν πολύ μεγάλο το
κόστος παραγωγής τους.

Η ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
αποτελεί μια απαραίτητη προϋπόθεση για
την ασφάλεια και την μακροζωία.

ΤΟ FORD MODEL T ήταν αρκετά γρήγορο, μπορούσε να καλύψει μεγάλες αποστάσεις και να ταξιδέψει μια ολόκληρη οικογένεια με άνεση και ασφάλεια
μέσα σε αυτό. Έτσι, τα αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν
πολύ γρήγορα στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στην Ευρώπη και στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Ψηφίστηκε ως το πιο σημαντικό αυτοκίνητο του 20ού αιώνα
και για αρκετές δεκαετίες κατείχε την πρώτη θέση σε
πωλήσεις αυτοκινήτων, όταν το πέρασε ο γνωστός σε
όλους μας Σκαραβαίος.

Κλειδοτεχνική Επισκευές Κλειδαριών
Αυτοκινήτων Τηλ.: 210 8325 000

Χαρισιάδης - Ανδρέου Συνεργείο
Ιαπωνικών Αυτοκινήτων Τηλ.: 210 83 11008
Μπουλοχέρης Συνεργείο Alfa Romeo Fiat
Lancia Τηλ.: 210 8321 306
Γκουντζαμάνης Συνεργείο Peugeot Renault – Citroën Τηλ.: 210 8327 449
Μεταξιώτης - Μπακατσέλος Συνεργείο
Γενικό Τηλ.: 210 8326 922

Ζαμπάτης Κρύσταλλα Μπαρ Μπριζ
Αυτοκινήτων Τηλ.: 210 8321 238
Τσουκαλάς Ψυγεία Καλοριφέρ
Αυτοκινήτων Τηλ.: 210 8312 335
Μιχαλόπουλος Ανταλλαγές Πωλήσεις
Αυτοκινήτων Τηλ.: 210 8323 801
Best Deal Αγορές Πωλήσεις Leasing
Αυτοκινήτων Τηλ.: 210 5739 489

ΣΉΜΕΡΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ είναι μια καλή
πρόταση για την ζωή μας στη δουλειά στην επιχείρηση και στη διασκέδαση.

Αφοι Μπίμπα Ανταλλακτικά Mercedes
Λιοσίων 208, Αθήνα Τηλ.: 210 8321 021 -22
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Service Γκουτζαμάνης

ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟ ΜΑΣ διαθέτουμε ειδικευμένο προσωπικό με άρτια κατάρτιση και
τεχνογνωσία στο χώρο των γαλλικών αυτοκινήτων.

PEUGEOT - RENAULT - CITROËN

ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟ αυτοκινήτων Γκουτζαμάνης στην Αθήνα, συνδυάζει την άριστη ποιότητα υπηρεσιών, γνώση και λογικές τιμές. Είναι
εξοπλισμένο με μηχανήματα που σας εξασφαλίζουν επισκευή και συντήρηση σε αρίστη ποιότητα εργασία.
ΣΕ ΕΜΆΣ θα βρείτε τον καλύτερο σύμβουλο που θα ακούσει το πρόβλημά σας. Με υπευθυνότητα, εμπειρία και αξιοπιστία θα φροντίσουμε για το αυτοκίνητό σας τον διαγνωστικό
έλεγχο, προετοιμασία Κ.Τ.Ε.Ο., service και αποκατάσταση της πιο δύσκολης βλάβης.
Έχετε αυτοκίνητο Peugeot, Renault ή Citroën και θέλετε ένα
οργανωμένο συνεργείο να φροντίζει το αυτοκίνητό σας;
ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΓΚΟΥΤΖΑΜΆΝΗΣ στην Αθήνα στους Αγίους Αναργύρους είναι ένα οργανωμένο και σύγχρονο συνεργείο για αυτοκίνητα Peugeot,
Renault & Citroën.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΊΤΕ το αυτοκίνητό σας
Peugeot, Renault & Citroën και σίγουρα θα
νιώσετε τη διαφορά στη λειτουργία και απόδοση του κινητήρα σας.
Service Γκουτζαμάνης
Νέα Εθνική Οδός 14, Άγιοι Ανάργυροι
Τ.: 210 8327 449

Τ

ο επόμενο νέο μοντέλο της Lancia αναμένεται να είναι ένα C-SUV/crossover το οποίο θα
κυκλοφορήσει το 2026 αποκλειστικά διαθέσιμο με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Και αυτό
θα μοιράζεται το πάτωμα και τα μηχανικά του
μέρη με άλλα μοντέλα του ομίλου Stellantis.
Φήμες κάνουν λόγο για την πλατφόρμα STLA
Medium Architecture του PSA Group. Παρόλα
αυτά δεν θα πρέπει να αποκλείουμε και ένα
B-SUV βασισμένο στην eCMP που έχει χρησιμοποιηθεί στα ηλεκτρικά Peugeot e2008,
Opel Mokka-e, DS3 Crossback E-Tense και
Citroen ë-C4 C-Cross.

Το επόμενο νέο
μοντέλο της

Τέλος, τα υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας
βρίσκονται σε συζητήσεις για ένα πιθανό μικρομεσαίο hatchback προς τα τέλη του 2027.
Αν οι προβλέψεις δείξουν πως τότε θα υπάρχει η απαιτούμενη ζήτηση για τη συγκεκριμένη
κατηγορία ώστε να δικαιολογείται το κόστος
εξέλιξης, τότε το νέο μοντέλο θα μπορούσε να
είναι ο μακρινός απόγονος της Lancia Delta.

Lancia
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Γραφεία: Λιοσίων 188, Αθήνα - Τ. 210 8323 801 - Κ. 6936 915 800

www.metavivasi.gr - E-mail: info@metavivasi.gr

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Ανταλλαγές
- Εισαγωγές
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Βενζινοκίνητα - Diesel - Υγραεριοκίνητα

|ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ|
|DIESEL|

|ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΑ|

Μιχαλόπουλος

Μιχαλόπουλος

Σας προτείνουμε μεταχειρισμένα και αξιόπιστα αυτοκίνητα
σε άριστη κατάσταση με εγγύηση και χαμηλή τιμή.

Λιοσίων 188, Αθήνα
Τηλ. 210 83 23 801
Κιν.: 6936 915 800
email: info@mcars.gr
www.mcars.gr

Γραφεία Λιοσίων 188, Αθήνα - Τ. 210 8323 801 - Κ. 6936 915 800
www.mcars.gr - E-mail: info@mcars.gr
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η ΖΩΉ δεν πρέπει να
σας αποθαρρύνει. Ποτέ
μην αποθαρρύνεστε. Είναι
το μυστικό της επιτυχίας
μου. Δεν έχω πτοηθεί ποτέ.
Ποτέ μην δείχνετε αποθαρρυμένοι μπροστά σε
άλλους.
ΠΆΝΤΑ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ
ΝΗΦΆΛΙΟΙ αυτά που
λέτε, ότι θα κάνετε μεθυσμένοι. Αυτό θα σας διδάξει να κρατάτε το στόμα
σας κλειστό.

ΠΟΤΈ ΜΗΝ ΚΡΊΝΕΤΕ έναν άνθρωπο από τους
φίλους. Να θυμάστε, ότι οι φίλοι του Ιούδα ήταν άψογοι.
ΚΟΙΤΆΖΟΝΤΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ χωρίς προκατάληψη και διαβάζοντας βιβλία με ανοιχτό μυαλό,
θα έχετε την ζωή που θέλετε.
Ο ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ ΤΡΌΠΟΣ για να μάθετε αν
μπορείτε να εμπιστευτείτε κάποιον είναι να τον εμπιστευτείτε.
ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΆΣΕΤΕ είτε ρούχα είτε
πίνακες ζωγραφικής. Είναι τόσο απλό. Κάποιος που
δεν είναι πλούσιος δεν μπορεί να κάνει κανένα από
τα δυο. Μην δίνετε σημασία στην μόδα και αγοράστε
ρούχα που σας βολεύουν και είναι ανθεκτικά. Μετά θα
έχετε λεφτά για πίνακες.

ΌΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΊΑ είναι περίπου τα ίδια: φαίνονται
πιο αληθινά από την ίδια την ζωή.
ΤΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΛΆΨΕΙ έναν συγγραφέα; Η πολιτική, οι γυναίκες, η φιλοδοξία, το χρήμα και τα ποτά.
Επίσης, η έλλειψη πολιτικής, γυναικών, φιλοδοξίας,
χρήματος και ποτού.

Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ είναι το μόνο ζώο που μπορεί να
γελάει, αν και έχει τους λιγότερους λόγους για να
το κάνει.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ πρέπει να γράφει αυτά που θέλει
να πει, όχι να τα λέει.

ΥΠΆΡΧΟΥΝ 2 ΕΊΔΗ ΑΝΘΡΏΠΩΝ: αυτοί που
είναι εύκολο να είσαι μαζί τους, αλλά εξίσου εύκολο
να είσαι χωρίς αυτούς και αυτοί που είναι δύσκολο να
είσαι μαζί τους, αλλά αδύνατο να ζήσεις χωρίς αυτούς.

ΓΡΆΨΕ ΜΕΘΥΣΜΈΝΟΣ, επεξεργάσου νηφάλιος.
Η ΕΥΤΥΧΊΑ δεν είναι τίποτα παραπάνω από καλή
υγεία και κακή μνήμη.

ΈΝΑΣ ΈΞΥΠΝΟΣ ΆΝΘΡΩΠΟΣ είναι υποχρεωμένος μερικές φορές να μεθάει και να περνάει χρόνο
με την ηλιθιότητά του.

Έρνεστ

Χέμινγουεϊ
(21 Ιουλίου 1899 - 2 Ιουλίου 1961)
ΠΟΤΈ ΜΗΝ ΤΑΞΙΔΕΎΕΤΕ με κάποιον που
δεν αγαπάτε.
ΚΆΘΕ ΜΙΚΡΉ ΠΡΆΞΗ ΚΑΛΟΣΎΝΗΣ που
μπορείτε να κάνετε, αξίζει
να την κάνετε.
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Η ΖΩΉ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΎΣΚΟΛΗ, όταν δεν έχει
τίποτα να μάθεις.

ΑΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΣΟΥ να κάνει αστεία, οι άνθρωποι δεν σε παίρνουν στα σοβαρά.
Αλλά αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι είναι που δεν καταλαβαίνουν, ότι στην ζωή υπάρχουν τόσα πράγματα που
δεν θα αντέχαμε χωρίς την αίσθηση του χιούμορ.

ΕΊΝΑΙ ΚΑΛΎΤΕΡΟ να μην έχεις ιδεολογία από το
να μην έχεις δουλειά.

Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ δεν είναι φτιαγμένος για την ήττα.
Ένας άνθρωπος μπορεί να καταστραφεί, αλλά όχι να
νικηθεί.

ΑΝ ΝΙΚΉΣΟΥΜΕ ΕΔΏ, μπορούμε να νικήσουμε
οπουδήποτε.

ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΠΡΆΓΜΑΤΑ χειρότερα από τον πόλεμο: η δειλία, η προδοσία και η ιδιοτέλεια.

ΕΊΜΑΣΤΕ ΙΣΧΥΡΌΤΕΡΟΙ στα σημεία που
έχουμε ήδη σπάσει.

Η ΕΥΤΥΧΊΑ των έξυπνων ανθρώπων είναι το πιο
σπάνιο πράγμα που ξέρω.

ΝΑ ΘΥΜΆΣΤΕ, όποιος επιδεικνύει τις γνώσεις του,
στην ουσία δεν έχει γνώσεις.

ΈΝΑΣ ΆΝΤΡΑΣ δεν αξίζει να αποκαλείται άντρας,
αν δεν πολεμήσει για τους αγαπημένους του, που υποφέρουν.
ΈΝΑΣ ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΜΌΝΟΣ ΤΟΥ, άσχετα από
το πόσο μόνος του είναι, δεν έχει καμία ελπίδα.

ΔΕΝ ΉΘΕΛΑ ΝΑ ΜΆΘΩ περί τίνος πρόκειται.
Ήθελα απλά να μάθω πως να ζω μέσα σε αυτό. Ίσως,
αν μάθουμε να ζούμε μέσα σε αυτό, να μάθουμε και
περί τίνος πρόκειται.

ΤΟ ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΔΏΡΟ για έναν καλό συγγραφέα
είναι ένας ενσωματωμένος και ανθεκτικός στα χτυπήματα ανιχνευτής βλακείας.

Ο ΚΌΣΜΟΣ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΤΈΛΕΙΟ ΜΈΡΟΣ για
το οποίο αξίζει να παλέψεις και μισώ το ότι θα πρέπει
να τον αφήσω κάποια στιγμή.
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CHR ISPER
aut u m n w i nt e r 21|2 2
Η εταιρεία CHRISPER WOMENS COLLECTION με έντονη παρουσία στον
τομέα της ένδυσης από το 1985, μέσα από τη μακρά εμπειρία και με αγάπη
για το αντικείμενο, κατασκευάζει ενδύματα με μοναδική σχεδίαση, ελληνική
ραφή και σχέδια. Μια καλή επιλογή για να ξεχωρίσεις με στυλ & φαντασία!
chrisper.gr
www.chrisper.gr Chrisper women’s fashion
www.chrisper.gr
Τσιμισκή 63 (Λιανική), Θεσσαλονίκη T. 2310266005
Εγνατία 100 (Outlet) , Θεσσαλονίκη T. 2310228600
Συγγρού 22 (Χονδρική), Θεσσαλονίκη T. 2310538204 - 2310530762
40
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COELIA
Η εταιρία Coelia δραστηριοποιείται στο χώρο της γυναικείας ένδυσης
από το 1989. Φιλοσοφία μας είναι ο σεβασμός των αναγκών και των
απαιτήσεων της σύγχρονης γυναίκας, δημιουργώντας μοναδικής αισθητικής ενδύματα, σχεδιασμένα και ραμμένα εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της μόδας.
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ COELIA

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ COELIA

ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 29Β
Θεσσαλονίκη
Τ: 2310.526125

ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 28
Θεσσαλονίκη
Τ: 2313.029934
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Τ: 2313.029934
U: www.coelia.gr
E: sales@coelia.gr
coelia.gr
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Στρουμφάκια
Πολυχώρος για μικρούς και μεγάλους

Ωράριο

ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΆΚΙΑ 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.

Δευτέρα - Παρασκευή
17:00-22:00

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

Αγ. Μελετίου 196-198
Σεπόλια, Τ.: 210 5139 409
stroymfakia

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

Φούρνος ΡΗΓΑΣ
ΆΡΤΟΣ - ΓΛΥΚΌ - ΚΑΦΈΣ
ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΛΆ ΈΝΑΣ ΦΟΎΡΝΟΣ, 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, γενεθλίων & αρραβώνων.

Μια επίσκεψη στα Σεπόλια στο Φούρνο ΡΗΓΑΣ
θα σας πείσει!
• Σεπολίων 76, Άγιος Μελέτιος, Τ: 210 5125031
• Αυλώνος 37, Σεπόλια, Τ. 210 5126249
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Κωτσόβολος
Νέα καταστήματα στην Αγία
Παρασκεύη και το Αιγάλεω

εμπειρίας, διαθέτει όλα τα προϊόντα τεχνολογίας, gaming, συσκευών για ένα «Έξυπνο
Σπίτι», τη μεγαλύτερη ποικιλία λευκών και
μικροσυσκευών και ειδικά κατασκευασμένους εξοπλισμένους χώρους εμπειρίας και
απόλαυσης, για να μπορούν οι επισκέπτες
μέσα από διαδραστικές τεχνολογίες να δοκιμάσουν την αγαπημένη τους συσκευή.

Ν

έες επενδύσεις σε νέα καταστήματα εντός της Αττικής
ανακοίνωσε η Kωτσόβολος. Πρόκειται για τα δύο νέα της καταστήματα στην Αγία Παρασκευή, στη λεωφόρο Μεσογείων 448,
και εντός του νέου εμπορικού κέντρου River West Open, στη Λ.
Κηφισού 98, στο Αιγάλεω.
ΤΟ ΝΈΟ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ Κωτσόβολος, στη λεωφόρο Μεσογείων 448, στην Αγία Παρασκευή, αποτελεί ένα από τα 3 μεγαλύτερα καταστήματα του δικτύου της. Πρόκειται για ένα νέο
κατάστημα 3 ορόφων και 3.300 τμ, προσβάσιμο σε άτομα με κινητικές αναπηρίες, με διαθεσιμότητα 120 θέσεων parking. Ο κάθε
όροφος, με ειδικά σχεδιασμένες γωνιές για ξεχωριστές στιγμές
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ΜΙΑ ΠΡΌΣΦΑΤΗ ΠΡΟΣΘΉΚΗ στο
δίκτυο καταστημάτων Κωτσόβολος, όπως
αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι το κατάστημα στο εμπορικό κέντρο River West
Open, Λ. Κηφισού 98 Αιγάλεω, το οποίο
λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο και θέτει
τον πήχη της αγοραστικής εμπειρίας ακόμη υψηλότερα. Το κατάστημα Κωτσόβολος στο River West Open είναι συνολικής
επιφάνειας 2.100 τμ, διαθέτει έναν όροφο,
άνετο πάρκινγκ και είναι έτοιμο να μαγέψει
τον πελάτη τόσο με την αισθητική του, όσο
και με την μεγάλη γκάμα προϊόντων που
διαθέτει.
ΜΕ ΤΑ ΔΎΟ ΝΈΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ,
η Κωτσόβολος αποδεικνύει ότι συνεχίζει
δυναμικά το επενδυτικό πλάνο της, τοποθετώντας στο επίκεντρο την αναβαθμισμένη εμπειρία αγοράς για τους πελάτες της,
προσφέροντας ταχύτητα και ευελιξία στην
εξυπηρέτηση, μέσα από έναν ολοκληρωμένο κόσμο υπηρεσιών.
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Αδελφές

Λιβανού
Είχαν τα πάντα. Ήταν
όμορφες, έξυπνες,
κομψές και πλούσιες.

Η

Ευγενία και η Τίνα. Παντρεύτηκαν
δύο βαθύπλουτους και πανίσχυρους άνδρες, τον Αριστοτέλη Ωνάση και τον
Σταύρο Νιάρχο, και πίστεψαν ότι η ζωή
τους θα ήταν ιδανική. Έκαναν λάθος.
ΑΠΌ ΤΗ ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ, το Παρίσι και
το Σεν Μόριτζ μέχρι τις πολυτελείς επαύλεις στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, οι αδελφές
Λιβανού δίνουν λάμψη στις ημέρες και στις νύχτες του διεθνούς τζετ σετ. Πίσω
από τα φλας των παπαράτσι και τα αψεγάδιαστα χαμόγελα, όμως, κρύβεται ένα
μεγάλο οικογενειακό δράμα.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΈΣ ΛΙΒΑΝΟΎ θαυμάζουν, ζηλεύουν και μισούν η μία την άλλη,
ενώ, την ίδια στιγμή, οι σύζυγοί τους ανταγωνίζονται παντού: στα δεξαμενόπλοια,
στα πολυτελή σπίτια, στα έργα τέχνης, στην κοινωνική και πολιτική επιρροή.
Η STÉPHANIE DES HORTS φωτίζει με την πένα της τον σκοτεινό κόσμο της
υπερβολής και της αίγλης και αποκαλύπτει τη ζωή δύο γυναικών που τίποτα δεν
έμοιαζε να τους είναι αρκετό, αφού πάντα τους έλειπε μόνο ένα πράγμα: η αγάπη.

Cookies & More
ΥΠΈΡΟΧΑ ΓΛΥΚΆ ΜΕ ΑΓΝΆ ΥΛΙΚΆ & γρήγορη εξυπηρέτηση. Ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης στο κέντρο, δίπλα στο ποτάμι. Οι γεύσεις εξαιρετικές με ξεχωριστή ποιότητα και ποικιλία.
Τούρτες εκδηλώσεων, γαμήλιες, γενεθλίων & εορτών.
Προφιτερόλ, σοκολατίνες και παγωτά το καλοκαίρι.
Ζαχαροπλαστείο Καπαρός
Ιωάννη Λάππα 8, Λιβαδειά Τ.: 22614 00022
Cookies & More Λιβαδειά
cookiesandmore.lev

Isostevia
ΜΠΆΡΑ 4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΏΝ ΜΕ ΣΤΈΒΙΑ
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

Οπτικά Πανταζή
Με το βλέμμα στο στυλ
Ένα ξεχωριστό ανανεωμένο κατάστημα στο κέντρο της Λιβαδειάς Μπουφίδου 24, σας καλωσορίζει
και σας προτείνει για τον άνδρα, τη γυναίκα & το παιδί, γυαλιά ηλίου, οράσεως & φακούς επαφής. Φιλική
εξυπηρέτηση σε όλες τις υπηρεσίες μας με φιλικές
τιμές και πολλές προσφορές.
Οπτικά Πανταζή
optikapantazi

www.isostevia.gr
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Παλιάτσος
ΠΡΏΤΗ ΕΝΤΎΠΩΣΗ: Πεζόδρομος με τα τραπεζάκια έξω δίπλα στο ποτάμι για τις καλές μέρες.
Μέσα έντονα χρώματα που κυριαρχούν σε μια λάτιν
ατμόσφαιρα. Το βράδυ τα φώτα χαμηλώνουν και η
ατμόσφαιρα γίνεται πιο έντονη.

Ίρις
ΟΠΤΙΚΆ - ΦΑΚΟΊ ΕΠΑΦΉΣ
Μια επίσκεψη στο κατάστημα Ίρις Οπτικά θα σας βοηθήσει να επιλέξετε υψηλής ποιότητας φακούς και
επώνυμους σκελετούς οράσεως. Φακοί επαφής για
καλύτερη όραση από αυτή που έχετε με τα γυαλιά σας.

ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΑ: Μοναδική αρμονία προσώπων &
χρωμάτων, χαμόγελα, πάθος, κουβέντα, όρεξη για
καλό φαγητό.

Ίρις Δρόσου Ελισάβετ Καραγιαννοπούλου 9
Λιβαδειά Τ. 22610 88083

Ερκύνας 5, Λιβαδειά Τ.: 22610 89664
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Martha
Hunt

Ο Έλληνας δημιουργός

μας κάνει υπερήφανους
Οι Έλληνες
επιστήμονες
του εξωτερικού
συνεχίζουν να
δημιουργούν και
να καινοτομούν.
Ο Ιωάννης
Χρήστος
Καρακόζης,
πρωτότοκος γιος
του χειρουργού
θυρεοειδούς
Σταύρου
Καρακόζη, είναι
ο μοναδικός
Έλληνας που
συμμετέχει
στον σχεδιασμό
του πρώτου
αυτόνομου
αυτοκινήτου.

Π

ριν λίγα χρόνια τα ηλεκτροκίνητα οχήματα ήταν συνώνυμα με το μέλλον της οδήγησης, όμως όλα δείχνουν
ότι το μέλλον τελικά βρίσκεται στα αυτόνομα οχήματα χωρίς οδηγό. Φανταστείτε να μπορείτε να πάρετε τα ψώνια
σας ή την παραγγελία σας για φαγητό χωρίς να βγείτε καν
από το σπίτι! Πώς; Εσείς θα κάθεστε στην θέση του οδηγού… που θα είναι ο καναπές σας… και θα περιμένετε να
έρθει η παραγγελία σας με το αυτόνομο αυτοκίνητο!

Εσώρουχα

του πρώτου αυτόνομου οχήματος

ΤΟ R2, όπως ονόμασε η εταιρεία Nuro το αυτόνομο όχημα, το οποίο κινείται χωρίς οδηγό, έκανε την παρθενική του
εμφάνιση και κυκλοφόρησε στους δρόμους της Καλιφόρνιας, του Τέξας και της Αριζόνας με απλή παρακολούθηση
από τα γραφεία της εταιρείας Nuro! Η δοκιμή στέφθηκε με
απόλυτη επιτυχία.
ΜΠΡΆΒΟ ΣΤΟΝ ΙΩΆΝΝΗ ΧΡΉΣΤΟ ΚΑΡΑΚΌΖΗ, που με την σκληρή δουλειά και το ταλέντο του μας
έκανε εξαιρετικά υπερήφανους. Περιμένουμε με αγωνία
τις εξελίξεις σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα που ανατέλλει.
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Ξενοδοχείο
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
στην Άρτα

Η επιχειρηματική
ιστορία της
Οικογένειας
Κουτσούμπα

Η

Οικογένεια του επιχειρηματία κ. Γιάννη Κουτσούμπα είναι από εκείνες που
δίνουν προστιθέμενη αξία στο Επιχειρείν. Στην Άρτα λοιπόν, ίσως στον πιο αδικημένο Νομό της Ηπείρου, εδώ όπου δεν κάνουν παιγνίδι τα μεγάλα ονόματα που
φιγουράρουν στην κοινωνία των Ιωαννίνων για παράδειγμα ή της τουριστικής
Πρέβεζας, η Οικογένεια Κουτσούμπα υπηρετεί με συνέπεια, επιμονή και πάνω
από όλα Όραμα τον Ελληνικό Τουρισμό με ζηλευτή ποιότητα συγκριτικά με μεγάλους ανταγωνιστές του χώρου. Είναι κάτι που οι πελάτες που επιστρέφουν πάντα
εδώ το αναγνωρίζουν και το τιμούν.

Οσφυαλγία
και κήλη
μεσοσπονδύλιου
δίσκου, είναι
το ίδιο;

Κ

για να απορροφάει τους κραδασμούς. Με τα χρόνια
και με την κακή μεταχείριση της σπονδυλικής στήλης
ο δίσκος αυτός εκφυλίζεται με αποτέλεσμα την δισκοπάθεια και την δισκοκήλη.

αθημερινά η πλειονότητα των ασθενών που
έρχονται στο ιατρείο αναφέρει τουλάχιστον μια φορά
στην ζωή του πόνο στην μέση (οσφυαλγία).
ΣΤΗΝ ΕΡΏΤΗΣΗ «πότε πονάει η μέση;» η κλασσική απάντηση είναι «έχω δισκοκήλη!».

ΟΣΦΥΑΛΓΊΑ θα πάθουν μια φορά στην ζωή του
9 στους 10 ανθρώπους. Η πιο συχνή αιτία είναι η μη
ειδική οσφυαλγία που οφείλεται στην απότομη κάμψη, στο απότομο σήκωμα βάρους, στην κακή στάση,
μυϊκής αιτιολογίας δηλαδή.

Ο ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΎΛΙΟΣ ΔΊΣΚΟΣ είναι ένα «μαξιλαράκι» ανάμεσα σε δύο σπονδύλους που είναι εκεί

Η 3η γενιά της οικογένειας ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία
Η ΣΧΈΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΌ ξεκινάει το 1967
όταν ο Βασίλης Κουτσούμπας θα λειτουργήσει στην πόλη της Άρτας το ξενοδοχείο-θρύλος ΑΜΒΡΑΚΙΑ. Ο κ. Γιάννης Κουτσούμπας με την σύζυγό του Χριστίνα συνεχίζει την επιχειρηματική Ιστορία που ξεκίνησε ο πατέρας του ενώ ήδη ετοιμάζονται
τα 3 παιδιά της οικογένειας, η Ελένη, η Νάσια και ο Βασίλης να αναλάβουν τα ηνία.

ΟΙ ΚΉΛΕΣ συνήθως είναι τυχαίο εύρημα στην μαγνητική τομογραφία, αφού μπορεί να εμφανιστεί σε
όλους τους ανθρώπους μετά τα 40 τους έτη.
ΤΗΝ ΕΠΌΜΕΝΗ ΦΟΡΆ που θα πονέσει η μέση,
καθήστε να σκεφτείτε τι κάνατε πριν σας «πιάσει» η
μέση σας, έτσι ώστε την επόμενη φορά να το διορθώσετε.

Ελάτε εδώ χωρίς τα κινητά σας, απολαύστε τα υπέροχα πρωινά, τη μοναδική κουζίνα, τους άψογους καφέδες, τη πισίνα και όλα αυτά με το χαμόγελο ενός ευγενικού
και υποδειγματικού προσωπικού. Το ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ προσφέρεται για την επικοινωνία
ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι πιο απαραίτητη από ποτέ

Ελευθεριάδου Φοίβη Αντιγόνη
Ιατρός Ρευματολόγος
Κ. 6932 738 603 - Τ. 22610 81636

Παλαιά Ε.Ο. Άρτας - Ιωαννίνων, Φιλοθέη, Τ.Κ. 47042 Άρτα
(+30) 26810 52205-10 | info@hotelvyzantino.gr | www. hotelvyzantino.gr
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Duende
...ΧΑΡΆ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ, ΠΆΘΟΣ,
ΈΚΦΡΑΣΗ

Το Vivian’s World ξεκίνησε το
2019 στη Λιβαδειά (Βοιωτία). Στο
κατάστημά μας θα βρείτε διαφόρων ειδών αξεσουάρ, όπως τσάντες, πορτοφόλια, φουλάρια και
σκουλαρίκια, καθώς και ποικιλία
ενδυμάτων.
Τ. 22610 87395
Καλλιαγκάκη 6, Λιβαδειά,
viviansworld
www.vivians-world.com

Υψηλάντου 5, Λιβαδειά Κ.: 6977 784 289

Duende

Μια γευστική πρόταση
Μια διαφορετική πρόταση στο χώρο της
γεύσης στη πόλη της Ιτέας με θέα τη θάλασσα Χειμώνα – Καλοκαίρι. Αν επισκεφτείτε την Ιτέα επιλέξτε για το φαγητό σας, την
ΤΑΒΈΡΝΑ ΛΙΆΠΠΗΣ με φιλικό, ζεστό
περιβάλλον και άψογη εξυπηρέτηση. Στον
εσωτερικό χειμωνιάτικο χώρο επικρατούν
απαλά και ζεστά παστέλ χρώματα με φωτογραφίες από το παρελθόν της πόλης. Ψητά
κρέατα, κοντοσούβλι κοτόπουλο, χοιρινό, αρνάκι συνοδευόμενο με φρέσκιες σαλάτες και
φανταστικά μπιφτέκια και μια μεγάλη ποικιλία φαγητών με ποιότητα και τιμές φιλικές.

Ένας παραδοσιακός φούρνος
Ο ΦΟΎΡΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΟ ΑΡΒΑΝΙΤΆΣ στην Άμφισσα με ιστορία 40 ετών δημιούργησε άλλο ένα υποκατάστημα, στην Ιτέα.
Στον Φούρνο Αρβανιτά θα βρει κανείς πλούσια ποικιλία σε ψωμιά, κάθε λογής αρτοποιήματα, όπως κουλούρια, κριτσίνια, τσουρέκια και σάντουιτς, όλα χειροποίητα και φρέσκα, χειροποίητα σφολιατοειδή όλων
των ειδών, γλυκά, σιροπιαστά, τούρτες, πάστες και νόστιμο γαλακτομπούρεκο, όλα με εγγυημένη
ποιότητα κι ασύγκριτη γεύση.

Workshop
ΛΎΣΕΙΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ &
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΎ
Εδώ θα βρείτε τα πάντα για τον επαγγελματικό και τον οικιακό
εξοπλισμό, όπως είδη
συσκευασίας καταστημάτων, είδη μιας
χρήσης, χαρτικά, εργαλεία καθαρισμού,
είδη γενικής καθαριότητας, είδη καθαριότητας ρουχισμού και
προϊόντα υγιεινής
WORKSHOP για εγγυημένη
ποιότητα και ολοκληρωμένες λύσεις!
Δημητρίου Παπασπύρου 25, Λιβαδειά
Τ.: 22610 800 07 Κ.: 6932 047 084
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Ηλία Τρίγκα & Ευθ. Στοφόρου 19, Ιτέα,
Τ.: 22650 33948

Δωμάτια με θέα

Vivian’s World

Μία απλή λέξη εκφράζει
τόσα πολλά. Και στην
σχολή μας όλα αυτά γίνονται πραγματικότητα.
Σ’ έναν χώρο γεμάτο
χρώματα, μουσικές και
ζεστή ατμόσφαιρα, θα
μπορέσετε να γνωρίσετε τον υπέροχο κόσμο
του χορού και να νιώσετε ελεύθεροι από έννοιες και σκοτούρες. Η ζωή είναι καλύτερη όταν χορεύεις και η
διευθύντρια της σχολής Μαρία Τσαλούκη είναι εδώ για να σας
το επιβεβαιώσει.

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

Καφεκοπτείο
με ξεχωριστές
γεύσεις καφέ
Στην όμορφη πόλη της Ιτέας
δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό και μοναδικό κατάστημα
το ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΊΟ ΑΓΓΕΛΊΔΗ, με πολλές και ξεχωριστές
γεύσεις καφέ και ποικιλίες από τσάγια από όλον τον
κόσμο. Εδώ θα βρείτε παραδοσιακές μαρμελάδες,
γλυκά του κουταλιού και τον ξεχωριστό χαλβά Δραπετσώνας. Και υπηρεσία delivery με σάντουιτς, τοστ
και καφέ, με ένα μόνο τηλεφώνημα στην πόρτα σας!

Μια οικονομική και ξεχωριστή πρόταση για
την διαμονή σας στην Ιτέα. Οικογενειακό και
φιλικό περιβάλλον για διακοπές ή ολιγοήμερη 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.

Μεταμορφώσεως 17, Ιτέα, Τ.: 22650 33376

Ιτέα Κίρρα Τ.: 22650 32304
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Υγιεινή

διατροφή
Σ

ύμφωνα με τις διατροφικές οδηγίες που συστήνονται από τους επίσημους φορείς, θα πρέπει να
επιλέγουμε υγιεινά τρόφιμα από όλες τις ομάδες δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά,
ζωικά και λίπη, και να τα συνδυάζουμε σωστά.
Μάλιστα, είναι ευρέως αποδεδειγμένο ότι η
υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νόσων και βελτιώνει το βιοτικό μας
επίπεδο. Υπάρχουν, φυσικά, κάποια
τρόφιμα με ένα ιδιαίτερο διαθρεπτικό
προφίλ που δεν θα πρέπει να λείπουν
από την καθημερινή μας διατροφή,
πάντα σε συνάρτηση με τον οργανισμό αλλά και τις συνήθειες του
καθενός μας. Ποια είναι αυτά:

Πράσινα
φυλλώδη και
σταυρανθή
λαχανικά
Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά προσφέρουν βιταμίνη Α
και C, ασβέστιο αλλά και μια
ποικιλία φυτοσυστατικών. Παράλληλα, εμπλουτίζουν την
ημερήσια διατροφή μας με
φυτικές ίνες. Επιλέξτε ποικιλία λαχανικών, όπως για παράδειγμα σπανάκι, μαρούλι,
ρόκα, μπρόκολο, κουνουπίδι
κλπ. Μπορείτε να τα έχετε
σαν σαλάτα ή να τα προσθέσετε στο μαγείρεμα κρεάτων
ή σούπας.
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Ψάρι
Φρέσκο ή κατεψυγμένο,
το ψάρι αποτελεί μια εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών,
υγιεινών ω-3 λιπαρών
οξέων και μικροστοιχείων.
Καλό θα ήταν να προτιμάτε ψάρια ελληνικών θαλασσών, που ξεχωρίζουν
για την πλούσια γεύση
τους και τον μειωμένο
κίνδυνο ύπαρξης βαρέων
μετάλλων.

Προϊόντα
ολικής άλεσης
και όσπρια
Περιέχουν
συνδυασμό
διαλυτών και αδιάλυτων
φυτικών ινών. Εξυπηρετούν την ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και παράλληλα,
συμβάλλουν στην διατήρηση του μικροβιώματος
(ευεργετικοί πληθυσμοί
μικροβίων στον εντερικό
αυλό). Στην καθημερινότητά σας, μπορείτε να προτιμήσετε δημητριακά ολικής
άλεσης από σιτάρι ή βρώμη ολικής άλεσης για το
πρωινό σας, και καστανό
ρύζι ή κινόα, για το κυρίως γεύμα σας. Όσο για τα
όσπρια, καλό θα ήταν να
τα προσθέσετε δύο ή και
περισσότερες φορές την
εβδομάδα στο διαιτολόγιό
σας.

Σουσάμι και
ταχίνι
Το ταχίνι είναι 100% αλεσμένο σουσάμι και έτσι,
διατηρεί όλα τα ευεργετικά συστατικά του πολύτιμου αυτού σπόρου.
Είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε
βιταμίνες του συμπλέγματος Β, πρωτεΐνη φυτικής
προέλευσης,
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και
μικροστοιχεία, όπως το
μαγνήσιο και ο ψευδάργυρος. Μπορείτε να το
καταναλώσετε με διάφορους τρόπους: στο πρωινό
σας πάνω στο ψωμί, στο
dressing της σαλάτας σας
ή στο smoothie που πίνετε
πριν ή μετά τη γυμναστική.

Γιαούρτι,
κεφίρ ή αριάνι
Περιέχουν εύπεπτη πρωτεΐνη, ασβέστιο και προβιοτικά – δηλαδή, τα ευεργετικά βακτήρια που
προστατεύουν τον ανθρώπινο οργανισμό από
τα παθογόνα.

Θυμηθείτε, λοιπόν,
ότι η σωστή
διατροφή απαιτεί
υγιεινές πρώτες
ύλες σε σωστούς
συνδυασμούς,
ώστε να διατηρείτε
την υγεία και την
ενέργειά σας!
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Ξηροί καρποί
Καρύδια, φουντούκια, φυστίκια, αμύγδαλα, πεκάν…
ό,τι και αν επιλέξετε, οι ξηροί καρποί αποτελούν μια
πολύ καλή πηγή φυτικής
πρωτεΐνης αλλά και μονοακόρεστων λιπαρών οξέων. Μπορείτε να προσθέσετε μια χούφτα ξηρούς
καρπούς στη σαλάτα, στη
βρώμη, στα φρούτα σας ή
να τα πάρετε μαζί σας, σαν
ένα σνακ για το γραφείο.

Ελαιόλαδο
Αποτελεί μοναδική πηγή
βιταμίνης Ε, πολυφαινολών και μονοακόρεστων
λιπαρών οξέων με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.
Έχει, μάλιστα, αποδειχθεί
ότι δρα ενάντια σε διάφορες μορφές καρκίνου
αλλά και καρδιαγγειακών
ασθενειών. Προτιμήστε
το ωμό στην σαλάτα και
το φαγητό σας και αποφύγετε το παρατεταμένο
μαγείρεμα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μ

Η ιστορία
του Μινιόν

Ο σταθμός που κλείνει
έπειτα από 137 χρόνια!

Τ

ο Μινιόν δέσποζε στη γωνία
των οδών Πατησίων και Βερανζέρου στην Αθήνα, κοντά στην
Πλατεία Ομονοίας και από τη δεκαετία του 50΄ το μικρό περίπτερο που ίδρυσε στα μέσα του 1930
ο Γιάννης Γεωργακάς, γινόταν
σταδιακά ένα μεγάλο πολυκατάστημα με πάνω από 1.000 άτομα
προσωπικό.

ια πορεία 137 ετών συμπληρώνεται για τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βόλου,
ο οποίος διακόπτει μέχρι νεωτέρας τη λειτουργία του.
Από τις 23 Απριλίου 1884 που
ξεκίνησε η λειτουργία του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου, στις
12 Νοεμβρίου 2021, έκλεισε και
δεν λειτουργεί πλέον.

Το πολυκατάστημα
είχε
καταστραφεί
από την πυρκαγιά του
Δεκέμβρη του 1980,
ε π ανα λ ε ιτο ύ ρ γ η σ ε
τρία χρόνια αργότερα
και κρατικοποιήθηκε.
Το 1991 περιήλθε
ξανά στα χέρια του
Γεωργακά.
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Μετά το 1998 και τη διακοπή λειτουργίας, το Μινιόν
αποκτήθηκε από την Elmec
Sports, με στόχο να ανακαινίσει το κτίριο και να λειτουργήσει ξανά ως κατάστημα, ενώ με την πώληση της
Elmec στον όμιλο Folli Follie,
το κατάστημα πέρασε στην
Folli Follie Holdings S.A.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τι θα φέρει

το 2022 στα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ο ΙΟΎΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΡΙΟΎΣ είναι ένας μήνας θετικός όπου θα μπορείτε
να χαρείτε πράγματα. θα φέρει ευκαιρίες
σε αυτούς που ψάχνουν εργασία και θα συμβάλλει
στην βελτίωση των οικονομικών. Η δύσκολη μέρα του
μήνα είναι μεταξύ 3-4 Ιουλίου με την όψη Άρη/Ουρανού που θα δημιουργήσει εντάσεις. Η νέα σελήνη στις
10 Ιουλίου, θα σας ευνοήσει σε επαγγελματικά σχέδια
και οικονομικά και ταξίδια. Η πανσέληνος στις 24 του
μήνα είναι ανατρεπτική, φέρνει άγχος, και εντάσεις
ωστόσο μπορείτε, να ελέγξετε την κατάσταση και να
απολαύσετε ωραίες στιγμές με άτομα που αγαπάτε.

Ο ΙΟΎΛΙΟΣ ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ απλά
κάλος μήνας για σας ενώ οι πρώτες
ημέρες του θα είναι κάπως δύσκολες.
Θα πρέπει να είστε ψύχραιμοι. Η κοινωνική και προσωπική ζωή θα είναι έντονες, προσοχή όμως στο κυκλοφορικό και νευρικό σύστημα μην ξεχνάτε να χαλαρώνετε. Η νέα σελήνη στις 10 Ιουλίου στο ζώδιο σας,
δείχνει επαγγελματική επιτυχία αλλά και προκλήσεις
που θα συναντήσετε ωστόσο αυτό ταυτόχρονα μπορεί
να είναι και μια ευκαιρία μέσα από την ένταση. Η πανσέληνος στις 24 Ιουλίου, θα σας φέρει δυσκολίες σε
θέματα εργασίας.

ΤΑΥΡΟΣ

ΛΕΩΝ

Ο ΜΉΝΑΣ ΑΝΑΜΈΝΕΤΑΙ να είναι γενικότερα θετικός με τον Ερμή να
κινείται σταθερά μέσα από τρία ζώδια
που τονώνει την αυτοπεποίθηση σας. Το φιλικό και το
επαγγελματικό σας περιβάλλον θα σας βοηθήσει να
ξεπεράσατε προβλήματα του παρελθόντος. Από τις
12 -28 Ιουλίου τα οικονομικά σας θα είναι παρά πολύ
καλά. Πολλοί από εσάς θα ασχοληθείτε με το σπίτι σας
και κάποιοι από εσάς μπορεί να κάνετε ανακαίνιση. Η
νέα σελήνη στις 10 Ιουλίου, ευνοεί επαγγελματικά
οικονομικά, εργασιακά ζητήματα. Η πανσέληνος στις
24 του μήνα, σας φέρνει καλή επικοινωνία με τρίτους
αλλά και μετακινήσεις,

ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΉ ΤΟΥ ΜΉΝΑ μέχρι
και τις 23/7 θα είναι μια περίοδος που θα
κάνετε πράξη ότι σκεφτείτε. Τα οικονομικά
σας θα είναι πολύ καλά. Πολλοί από εσάς
θα κάνετε μια καινούργια συμφωνία για δουλειά και
κάποιοι άλλοι μια ανοδική πορεία στα επαγγελματικά.
Η νέα σελήνη στις 10 Ιουλίου, φέρνει κοινωνική και
επαγγελματική αλλά και οικονομική επιτυχία. Η πανσέληνος στις 24 Ιουλίου, δείχνει εντάσεις και διαφωνίες προφανώς για οικονομικούς λόγους, ωστόσο η
υπομονή επιβραβεύει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΣ

Ο ΙΟΎΛΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑΣ ΜΉΝΑΣ που θα σας φέρει αρκετό άγχος
που μπορεί να επηρεάσει της υγείας. Στα
συναισθηματικά σας θα πρέπει να δείξετε υπομονή και ειδικά αυτοί που ξεκίνησαν μια σχέση
πρόσφατα ίσως τα πράγματα να είναι πιο περίπλοκα.

Ο ΜΉΝΑΣ ΠΟΥ ΈΡΧΕΤΑΙ φέρνει.
ευκαιρίες στην επαγγελματική και στην
προσωπική σας ζωή. Ο Ιούλιος είναι θετικός επί το πλείστον. Αποφύγετε τα ταξίδια στις αρχές του μήνα και να είστε υπομονετικοί με άτομα στον
εργασιακό σας χώρο. Η νέα σελήνη στις 10 Ιουλίου,
θα δώσει θετικές προοπτικές σε επαγγελματικά και
προσωπικά. Εκμεταλλευτείτε το έδαφος, από κάθε
άποψη. Η πανσέληνος στις 24 δείχνει άγχος, εντάσεις,
προσοχή με οικονομικά ζητήματα.

Η νέα σελήνη στις 10 Ιουλίου φέρνει κοινωνική και
επαγγελματική αλλά και οικονομική επιτυχία πετυχαίνεται τους στόχους. Η πανσέληνος στις 24 Ιουλίου,
δείχνει εντάσεις και διαφωνίες προφανώς για οικονομικούς λόγους, ωστόσο η υπομονή επιβραβεύει.
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ΖΥΓΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΗΡΕΜΉΣΤΕ και
να μην σκέφτεστε το άγχος της. Ηρεμήστε, χαλαρώστε και επιδείξτε καλοσύνη,
η επιθυμία σας είναι να κάνετε αλλαγές στην ζωή σας
που θέλατε να κάνετε καιρό. Τώρα μπορείτε!!Η νέα
σελήνη επικεντρώνετε στις προσωπικές σχέσεις που
θα πάρετε ανταπόκριση και άφθονη ευχαρίστηση, και
την εσωτερική σας ζωή αλλά και προσωπικούς στόχους. Η επικοινωνία θα παίξει σημαντικό ρόλο αλλά
και ο τρόπος που σκέφτεστε για την ζωή σας. Η πανσέληνος στις 24 Ιουλίου φέρνει νέα επαγγελματικά
σχέδια και ένα ταξίδι.

ΤΟΝ ΙΟΎΛΙΟ θα καταφέρετε να
ισορροπήσετε σε όλους τους τομείς, τόσο την επαγγελματική αλλά
και προσωπική σας ζωή. Θέματα υγείας θα ξεπεραστούν. Θα κουραστείτε αλλά θα πραγματοποιήσετε
τους στόχους σας, και γενικότερα τα αποτελέσματα
θα είναι θετικά. Μην είστε απαισιόδοξοι, βοηθήστε
τον εαυτό σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΣΑΣ θα
είναι στο επίκεντρο της προσοχής κατά
την διάρκεια του μήνα. Κάποια έκτατα
έξοδα είναι πιθανόν να σας δημιουργήσουν οικονομική ανασφάλεια. Ένας μήνας αρκετά έντονος με τις
προσωπικές επαφές να παίζουν σημαντικό ρόλο αλλά
και ο τρόπος που σκέφτεστε. Η νέα σελήνη τον Καρκίνο στις 10 Ιουλίου επιβεβαιώνει το γεγονός ότι πρέπει
να εκμεταλλευτείτε μια επαγγελματική ευκαιρία. Η
πανσέληνος στις 24 του μήνα είναι και αυτή αρκετά
έντονη για αυτό καλό θα ήταν να συγκρατήσετε το
θυμό σας.

Ο ΙΟΎΛΙΟΣ ξεκινά με αισιοδοξία
αδέσμευτοι θα κάνουν μια νέα γνωριμία πιθανόν από επαγγελματικό
περιβάλλον. Οι δεσμευμένοι θα περάσουν ωραίες στιγμές με το ταίρι
τους. Η νέα σελήνη επικεντρώνετε στις προσωπικές
σχέσεις που θα πάρετε ανταπόκριση και άφθονη ευχαρίστηση, αλλά και τους επαγγελματικούς στόχους.
Η επικοινωνία και οι κοινωνικές επαφές θα παίξουν
σημαντικό ρόλο. Η πανσέληνος στις 24 Ιουλίου ξεκινάει νέο δημιουργικό κύκλο στον χώρο εργασίας
και ανανεώνει την καθημερινή σας ζωή με ποίκιλες
αλλαγές.

Η νέα σελήνη στις 10 Ιουλίου, ένας αρκετά ικανοποιητική για την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική
ζωή. Η πανσέληνος στις 24 Ιουλίου, σας φέρνει εντάσεις, άγχος και διαφωνίες στον εργασιακό χώρο.

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΙΧΘΥΣ

Ο ΙΟΎΛΙΟΣ είναι ένας μήνας που
έχει πολύ τρέξιμο και ο χρόνος θα σας
φαίνετε λίγος. Η κοινωνική και επαγγελματική ζωή θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Οι
ελεύθεροι θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν νέες γνωριμίες. Θα έχετε επιτυχία ότι και να κάνετε σε κάθε
τομέα της ζωή σας. Η νέα σελήνη στις 10 Ιουλίου, είναι θετική ευνοεί το κέρδος, τις επαγγελματικές σας
προσπάθειες που θα αποδώσουν αλλά και ζητήματα
προσωπικών σχέσεων και με τα παιδιά. Προσπαθήστε
να μην κάνετε περιττά έξοδα και ξεφύγετε από τον
προϋπολογισμό σας. Η πανσέληνος στις 24 Ιουλίου,
θέλει και υπομονή.

Ο ΙΟΎΛΙΟΣ είναι ένας μήνας που θα
σας βάλει σε σκέψεις. Θα πρέπει να είστε
προσεκτικοί με τα οικονομικά σας για να
αποφύγετε δυσάρεστές εκπλήξεις. Θα
είστε αρκετά κοινωνικοί και θα περάσετε ωραίες στιγμές με φίλους.
Η νέα σελήνη στον Καρκίνο στις 10 Ιουλίου θα ευνοήσει τα επαγγελματικά θέματα, θα μείνετε ευχαριστημένοι η θα έχετε επιτυχία γενικότερα. Η πανσέληνος επίσης εκπέμπει την ίδια επιτυχία αλλά θέλει
λίγη υπομονή με άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος.

Κατερίνα Νούλα - Αστρολόγος | K: 6949388889
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Κατερινα Νουλα

ΠΡΟΣΩΠΑ

Μίνα

Γκάγκα
Πνευμονολόγος Αναπληρώτρια
Υπουργός Υγείας

E

ίμαι Πνευμολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής
Κλινικής στο Νοσοκομείο Σωτηρία από το 2006. Σπούδασα Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ολοκλήρωσα διδακτορικές σπουδές και μετεκπαιδεύτηκα στο
Λονδίνο. Είμαι κλινική Ιατρός, ωστόσο ασχολούμαι με την έρευνα και ιδίως με
μελέτες μελέτες για την πρόληψη και την ανακούφιση στο άσθμα και τον καρκίνο του πνεύμονα. Έχω υπηρετήσει ως Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Διαπίστευσης στην Πνευμονολογία (EBAP) ενώ το 2017 οι 35.000 ιατροί-μέλη
της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας με τίμησαν εκλεγοντάς με Πρόεδρο
της Εταιρείας.
ΠΑΡΆ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΕΣ ΌΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ των νοσοκομείων, βιώνουμε καθημερινά την έλλειψη κεντρικού προγραμματισμού για την
Υγεία, τις αναμονές των ασθενών για βασικά θεραπευτικά μέτρα όπως η ακτινοθεραπεία, το άδειασμα των Νοσοκομείων από προσωπικό, την έλλειψη υποδομής για βοήθεια στο σπίτι ή τους χρονίως πάσχοντες, τη μετανάστευση των
νέων ιατρών στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι με σωστό προγραμματισμό και οδικό
χάρτη στην Υγεία η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί δραστικά, και να έχουν ασθενείς, συγγενείς και προσωπικό σωστές συνθήκες περίθαλψης και εργασίας. Οι
άνθρωποι και ο τόπος χρειάζονται συγκροτημένο αλλά και φιλόδοξο σχέδιο για
το μέλλον, και αυτός είναι ο λόγος που με κάνει να συστρατεύομαι με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη.
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