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Πρόκειται για προϊόντα που προορίζονται για 
κάθε γυναίκα ξεχωριστά κι αναδεικνύουν τη θηλυκό-
τητα και τη ζωντάνια χαρίζοντας φροντίδα, ενυδάτω-
ση και υπέροχο άρωμα που διαρκεί.

Επιλέξτε το άρωμα που σας ταιριάζει ανάμεσα σε τρο-
πικό άρωμα καρύδας με νότες βανίλιας, χρυσής ορχι-
δέας κι απολαυστικής σοκολάτας.

Η σειρά DIDO COSMETICS MYTHIC SKIN 
αποτελείται από:

• Body Lotion (Vegan formula)

• Body Butter (Vegan formula)

• Sugar Scrub (Vegan formula)

• Shimmering Dry Oil 

• Dry Oil 

• Shimmering  Body Mist 

• Fragrance Mist

Πλούσια σε φυσικά χαρακτηριστικά όπως aloe vera, 
βούτυρο καριτέ και αμυγδαλέλαιο, σέβονται το δέρμα 
και το περιβάλλον.

Είναι cruelty free και παρασκευάζονται στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε μας στα social media και μάθετε πρώτες 
τα 4 νέα αρώματα που καταφθάνουν!

  

www.didocosmetics.gr

T. 2310606914

Dido
Cosmetics!

Νέα σειρά 
προϊόντων 
σώματος από την

Η Dido Cosmetics έπειτα από 
την ολοκληρωμένη σειρά 
προϊόντων μακιγιάζ που 
διαθέτει παρουσιάζει την νέα 
σειρά προϊόντων για το σώμα
Dido Cosmetics Mythic Skin.
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Dido Cosmetics

Γαμπρός σε τιμή ευκαιρίας!

Τι προτιμούν οι γυναίκες στον έρωτα

Alfa Romeo Gioulia Quadrifoglio

Dust + Cream

Ξεχωριστός άνθρωπος

Πώς να αποκτήσεις στυλ;

Camila Coehlo

Εσώρουχα που σκανδαλίζουν

Η ιστορία της ΕΨΑ

Χρονιά ρεκόρ για τις Alfa Romeo

Τα λεμόνια και η βιταμίνη C

Γυναίκα για πάντα

Myla London
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To ελληνικό οχηματαγωγό
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Ώρα να μιλήσουμε για τον Έλληνα, τον τσίφτη, 
τον τσολιά ο οποίος θα σε κάνει βασίλισσα αν έχεις μια 
καλή δουλειά και ένα σπιτάκι γραμμένο στο όνομα σου.

Φαντάζομαι, ότι απορείς με αυτά που διαβάζεις αλλά 
αγαπημένη φίλη οφείλω να σε ενημερώσω πως

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΠΡΟΙΚΟΘΉΡΑΣ ΤΩΝ 60’S 
ΈΧΈΙ ΈΠΙΣΤΡΈΨΈΙ ΚΑΙ ΚΑΡΑΔΟΚΈΙ ΣΤΉ ΓΩΝΙΑ.
Δικαιολογημένα, φυσικά. Πως αλλιώς θα τα βγάλει 
πέρα ο αγαπημένος, μικρός αρχοντόβλαχος που η 
μανούλα του τον μεγάλωσε με τα καλύτερα; Πως θα 
επιβιώσει αυτό το γλυκό και αθώο πλάσμα με τον μι-
κρό μισθό που του δίνουν, παρόλο τις σπουδές στην 
Αγγλία και τα τρία πτυχία ξένων γλωσσών;

ΠΩΣ ΘΑ ΦΈΡΈΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟ-
ΣΜΟ, Ο ΚΑΝΑΚΑΡΉΣ ΑΥΤΟΣ, ΑΝ 
ΔΈΝ ΈΧΈΙ ΈΝΑ ΤΈΣΣΑΡΙ ΝΑ ΤΑ 
ΣΤΈΓΑΣΈΙ;

Τι; Δεν έχεις προίκα; Ε, δε πειράζει. Το αγόρι 
θα βρει άλλη. Ή μήπως δεν έχεις καταλάβει 
ότι οι γυναίκες είναι πιο πολλές από τους 
άντρες; Τι θα κάτσει μαζί σου επειδή είπατε 
δυο γλυκόλογα και κάνατε καμιά πενηνταριά 
φορές καλό σεξ; Έχεις τρελαθεί; Άσε μας 
κουκλίτσα μου και πες τη μαμά σου να αρ-
χίζει να αγοράζει στους δοσατζήδες κανένα 
σεντόνι και κανένα τραπεζομάντιλο γιατί 
μαζί με τον μικρό αρχοντόβλαχο, θα έρθει 
παρέα και η αρχοντοβλάχικη οικογένεια του 
για επιθεώρηση των προικιών. Και δε θέλεις 
η πεθερά να σχηματίσει άσχημη γνώμη, ε; 
Και, φυσικά, δε θέλεις.

ΠΙΣΤΈΥΈΙΣ ΟΤΙ ΥΠΈΡΒΑΛΟΥΜΈ; 
Χα! Ε, λοιπόν δεν υπερβάλουμε. Δεν υπάρχει, 
βέβαια, προικοσύμφωνο και δε θα έρθουν οι 
γονείς του αγοριού σου να συμφωνήσουν 
το ρευστό και τα ακίνητα με τον πατέρα σου 
αλλά έχει παρατηρηθεί πως το τελευταίο 
μεγάλο διάστημα της οικονομικής κρίσης, τα 
αγοράκια έχουν κάνει ένα επιλεκτικό πισω-
γύρισμα στις απαιτήσεις τους και περιμένουν 
από τα κορίτσια μια εξασφάλιση. Οικονομική, 
υλική, κενή και εντελώς συμφεροντολογική.

Μην είσαι χαζή. Φυσικά και δεν τους φτάνει 
μόνο η δουλειά σου. Και η διάθεση σου να 
φέρεις στη ζωή τα τέκνα σας και να φρο-
ντίσεις για την σωστή τους διαπαιδαγώγη-
ση, δεν τους λέει και πολλά πράγματα. Τα 
αγόρια θέλουν περισσότερα. Δε μπορούν να 
φανταστούν τον εαυτό τους παντρεμένο και 
κλεισμένο σε ένα διαμέρισμα να την περνάνε 
μεροδούλι-μεροφάι. Αν ήταν έτσι, γιατί να μη 
μείνουν στο πατρικό τους να έχουν τη μάνα/ 
δουλάρα να τους τα ακουμπάει όλα στα χέρι 
μαζί και τη σύνταξη;

Χαζοί νομίζεις πως είναι;

σε τιμή ευκαιρίας!

Γαμπρός

Φαινόμενο προικοθήρας.
Ένα comeback που
δε θέλεις να ξέρεις.

ΑΓΑΠΉ ΜΟΥ, για μια ακόμη φορά στην ιστορία, 
το συναίσθημα υπολογίζεται σαν τροχοπέδη στην 
εξέλιξη και σε αυτό που ονομάζουμε ποιοτική ζωή 
και τείνει να γίνει πασέ.

ΔΈΝ ΩΦΈΛΈΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΑΣ ΜΟΝΟ 
τον πασά, πρέπει και να τον ταΐζεις. Αλλιώς θα σου 
φύγει και θα μείνεις ρέστη και ταπί. Ψυχολογικά, 
εννοούμε. Γιατί οικονομικά έτσι και αλλιώς ταπί εί-
σαι. Και ο τύπος που θα το παίξει στεναχωρημένος 
και πληγωμένος, σε πολύ μικρό διάστημα θα έχει 
βρει αποκούμπι σε κάποια που θα μπορεί να του τα 
ακουμπάει και μάλιστα χωρίς καμιά διαμαρτυρία.

ΑΝ ΑΝΑΡΩΤΙΈΣΑΙ, τώρα, πως θα ανεχθεί 
μια γυναίκα, στην εποχή μας, να αγαπηθεί μόνο 
και μόνο για το πορτοφόλι της, θα σου απαντή-
σω με μια μόνο λέξη: Απόγνωση. Ναι, βρε αγάπη 
μου. Όταν υπάρχουν γύρω σου ελάχιστοι άντρες 
και νιώθεις το βιολογικό σου ρολόι να σε πιέζει 
και τα όνειρα σου για οικογένεια να απειλούνται, 
μπορείς εύκολα να υποπέσεις σε αυτό το σφάλμα. 
Καταστροφικό, αλλά συμβαίνει. Για την ακρίβεια 
πάντα συνέβαινε οι γυναίκες να κάνουν βιαστικές 
επιλογές λόγω του χρόνου αλλά και του κοινωνι-
κού περίγυρου που σπεύδει να τις χαρακτηρίσει 
γεροντοκόρες.

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΈΙΝΑΙ ΈΠΟΜΈΝΟ, 
εγώ θα σου προτείνω να γυρίσεις τη πλάτη σε αυτό 
το trend της εποχής και να αφήσεις τους προικοθή-
ρες για εκείνες που το αντέχουν ή που δεν έχουν 
υψηλό δείκτη αξιοπρέπειας. Σταμάτα να σκέφτεσαι 
τον γάμο και την απόκτηση ενός παιδιού σαν τον 
μόνο σκοπό που μπορείς να έχεις στη ζωή σου.

Ή ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΈΛΈΓΈ πως αυτά (τα του γά-
μου) είναι τυχερά. Ναι, έτσι είναι. Αν είναι να σου 
κάτσει ένας καλός τύπος που θα αγαπήσει εσένα 
και μόνο εσένα και θα θελήσει να μοιραστεί τη ζωή 
του μαζί σου, έχει καλώς.

ΑΝ, ΟΜΩΣ, ΣΟΥ ΚΑΤΣΈΙ Ο ΑΡΧΟΝΤΟ-
ΜΑΛΑΚΑΣ, ΑΣ ΤΟΝ ΝΑ ΠΑΈΙ ΣΤΟ ΔΙ-
ΑΟΛΟ.

Δεκαετίες κάναμε για να απαλλαγούμε από αυτές 
τις ηλίθιες, οπισθοδρομικές και ταπεινωτικές, για 
τις γυναίκες, σκέψεις και δράσεις. Οι προικοθήρες 
μπορούν άνετα να μεταμορφωθούν σε αγωνιστές 
αν θέλουν να επιβιώσουν. Ας μην αφήσουμε να 
πολλαπλασιαστεί το φαινόμενο του κηφήνα. Ας 
κλείσουμε τη πόρτα σε όσους θέλουν να ποδοπα-
τήσουν με την ασχήμια τους την ζωή μας.

Η ζωή είναι πολύ ωραία 
όταν την μοιράζεσαι αλλά 
μόνο με τους κατάλληλους 
ανθρώπους. Διαφορετικά 
είναι αβάσταχτη.

Και εσύ δε θέλεις μια 
τέτοια ζωή, έτσι δεν είναι;Χ
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Τι προτιμούν
οι γυναίκες
στον έρωτα
ανάλογα με
την ηλικία τους

Τι 30
Τι 40
Τι 50…

ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΈΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΉΝ ΔΈΚΑΈΤΙΑ 
ΤΩΝ 20 ο ρομαντισμός και το «μπέρδεμα» μεταξύ αγάπης και sεx 
δεν έχουν χαθεί. Αντιθέτως μάλιστα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο 
ερεθισμού και ικανοποίησης. Αν θέλετε λοιπόν να «τρελάνετε» μια νε-
αρή γυναίκα επιστρατεύστε την ρομαντική μουσική, το φεγγαρόφω-
το, τους περιπάτους χέρι - χέρι, τα γλυκόλογα και τις εκπλήξεις... Στο 
κρεβάτι φιλήστε την επίμονα στο λαιμό και τα χείλη και χαϊδέψτε την 
απαλά στα πόδια.

ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΈΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ «ΠΑΤΉΣΈΙ» ΤΑ 30 ΈΤΉ 
έχει αρχίσει να χτυπάει το καμπανάκι της γονιμότητας και του γά-
μου. Το «μπέρδεμα» μετατίθεται σε άλλο επίπεδο λοιπόν, και αφορά 
την αποκατάσταση: Αν με αγαπάς, θέλεις και να με παντρευτείς. Αν 
εσείς δεν είστε έτοιμος ή γενικά δεν θέλετε την δέσμευση, μην πείτε 
ψέματα ότι σκοπεύετε να της κάνετε πρόταση γάμου αλλά μην το 
αποκλείσετε κιόλας.

Όταν την βλέπετε να χαϊδεύει ξένα μωρά, μην την ειρωνεύεστε, και 
όταν ανησυχεί για το μέλλον της, μην την κοιτάτε κοροϊδευτικά. Εσείς 
ως άνδρας μπορείτε να γίνετε πατέρας και στα 50. Εκείνη όχι! Στο 
κρεβάτι να φροντίζετε επισταμένως να ικανοποιείται. Μην αμελείτε 
τα προκαταρκτικά και μην τελειώνετε εσείς στο 5λεπτο. Φροντίστε να 
πλησιάζετε τουλάχιστον το 10λεπτο.

ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΈΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 40 και δεν έχουν 
παντρευτεί ποτέ ή δεν έχουν αποκτήσει παιδιά, ισχύει πιο έντονα αυτό 
που αναφέραμε παραπάνω για τις 30άρες. Αν ωστόσο έχουν παιδιά ή 
δεν θέλουν πια να αποκτήσουν, το «μπέρδεμα» έχει μετατοπιστεί στο 
ζήτημα της φυσικής γήρανσης και της απώλειας της ομορφιάς.

Μια γυναίκα 45 ετών νιώθει νέα όπως στα 35 της αλλά έχει και την 
ανασφάλεια του χρόνου που περνά και έχει αρχίσει να αφήνει σημά-
δια. Μην την ειρωνεύεστε που κάνει δίαιτα ή τρέχει για θεραπείες 
σύσφιξης. Το έχει σωματικά και ψυχολογικά ανάγκη αφού η κοινωνία 
και... εσείς απαιτείτε να είναι πάντα νέα και όμορφη. Στο κρεβάτι να 
της κάνετε κοπλιμέντα ότι είναι όμορφη, να δείχνετε ότι την ποθείτε 
πολύ και να είστε ορμητικός. Επειδή οι ορμόνες της αλλάζουν και δυ-
σκολεύεται μερικές φορές να φτάσει σε οργασμό, επιστρατεύστε το 
στοματικό και τα δάχτυλα.

ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΈΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 50 και είναι μαζί 
σας σε ελεύθερη σχέση, η εμμηνόπαυση κυριαρχεί και το παράπονο 
τις κατακλύζει. Να τις βγάζετε πολύ έξω σε διασκεδάσεις, να κάνε-
τε μαζί τους δραστηριότητες, να πηγαίνετε εκδρομές. Ο ήλιος και το 
περπάτημα τις βοηθά πολύ στην ψυχολογία. Στο κρεβάτι να τα κάνετε 
όλα. Ακόμα κι όσα δεν είχατε δοκιμάσει μαζί σε νεαρότερη ηλικία!

Το sεx δεν αλλά-
ζει με τα χρόνια μόνο 
μέσα σε κάθε ζευγάρι 
αλλά και στον κάθε άν-
θρωπο ξεχωριστά ανά 
δεκαετία ζωής.

Tι το ιδιαίτερο συμβαί-
νει, όμως, με τις γυ-
ναίκες και τις «περίερ-
γες» προτιμήσεις τους 
ανάλογα με την ηλικία 
τους;

20

30

40

50
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Ο κινητήρας της Alfa 
Romeo Giulia Quadrifoglio εί-
ναι ένας 2.9 V6 που παράγει 
510 HP και αποδίδει 600Nm 
ροπής μεταξύ 2500 και 5000 
σ.α.λ. Αυτός ο κινητήρας εί-
ναι απίστευτα ισχυρός αλλά 
εξαιρετικά ελαφρύς, κατα-
σκευασμένος εξ ολοκλήρου 
από αλουμίνιο. Συνδυάζεται 
με αυτόματο κιβώτιο ταχυτή-
των 8 σχέσεων που αλλάζει 
ταχύτητες μόνο σε μόλις 150 
χιλιοστά του δευτερολέπτου 
σε λειτουργία Race. Αλλάξ-
τε ταχύτητες με το δερμάτινο 
επιλογέα ταχυτήτων στην κε-
ντρική κονσόλα ή με τους μο-
χλοδιακόπτες αλουμινίου.

Alfa Romeo
Gioulia Quadrifoglio

 Το πιο 
σημαντικό 
κομμάτι είναι 
το συναίσθημα

Συνεργείο 
Μπουλοχέρης
ALFA ROMEO, FIAT 
ΚΑΙ LANCIA

Καπιδάκη 50, Κάτω Πατήσια 
Τ. 210 8321306

Βασίλειος Φιλντίσης
ΓΝΉΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Νιρβάνα 32, Κάτω Πατήσια

e-mail: info@fildisis4parts.gr

Τ. 2102029985 - 2102111880

Κ. 6987000643
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STEP 1 

Αφαίρεση του make-up με το gel καθαρισμού προ-
σώπου και ματιών με οργανικό απόσταγμα από άνθη 
πορτοκαλιάς και χυμό ροδιού της DUST+CREAM, με 
90% φυσική σύνθεση και άρωμα που «ξυπνά» τις αι-
σθήσεις & καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα από 
τους ρύπους χωρίς να την αφυδατώνει, ενώ παράλλη-
λα κάνει το δέρμα απαλό σαν μετάξι. Εναλλακτικά, με 
το γαλάκτωμα καθαρισμού με οργανικό απόσταγμα 
από άνθη πορτοκαλιάς και χυμό ροδιού που καθαρίζει, 
περιποιείται και αναζωογονεί την επιδερμίδα!

STEP 2 

Το επόμενο βήμα για ακόμα πιο βαθύ καθαρισμό της 
επιδερμίδας απαλλάσσοντάς την από κάθε ίχνος ανε-
πιθύμητων ρύπων και μακιγιάζ, μετά τον καθαρισμό με 
το γαλάκτωμα, είναι η χρήση του διφασικού micellaire 
καθαρισμού και τόνωσης, Natural Love με πορτοκά-
λι της DUST+CREAM. Με την πρωτοποριακή φυσική 
διφασική του σύνθεση, η οποία είναι εμπλουτισμένη 
με μικκύλια, ενεργά καθαριστικά συστατικά που δρουν 
σαν μαγνήτες, αφαιρεί ακόμα και το παραμικρό ίχνος 
ρύπων και μακιγιάζ.

STEP 3

Το τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό στάδιο ολοκλήρω-
σης του καθαρισμού για την απομάκρυνση των νεκρών 
κυττάρων που θαμπώνουν την όψη της επιδερμίδας 
είναι η εφαρμογή της τονωτικής λοσιόν με οργανικό 
απόσταγμα από άνθη πορτοκαλιάς και χυμό ροδιού της 
DUST+CREAM κάνοντας απαλό μασάζ στο πρόσωπο!

Επιπλέον στην ολοκληρωμένη σειρά καθαρισμού και 
περιποίησης προσώπου της DUST+CREAM περιλαμβά-
νεται το Peeling προσώπου με 89% φυσικά συστατικά 
που απομακρύνει απαλά τα νεκρά κύτταρα και το πε-
ριττό σμήγμα από την επιφάνεια της επιδερμίδας, την 
καθαρίζει σε βάθος και περιορίζει την λιπαρότητά της 
καθώς και το Νερό ντεμακιγιάζ micellaire 3 σε 1 για το 
πρόσωπο, τα μάτια και τα χείλη που αφαιρεί αποτελε-
σματικά το μακιγιάζ και τους ρύπους, αναζωογονεί και 
τονώνει την επιδερμίδα, εύκολα, με μία κίνηση!

ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ
ΑΠΟΚΤΉΣΈΙΣ;

Με την ολοκληρωμένη σει-
ρά Natural Love με βάση το 
πορτοκάλι και το ρόδι που 
περιλαμβάνει όλα τα απαραί-
τητα προϊόντα για τον σωστό 
καθημερινό καθαρισμό. Ποιά 
είναι τα βασικά βήματα;

DUST+
CREAM

H Skincare routine για 
λαμπερό δέρμα με έως και 

96% φυσικά συστατικά!
Βρείτε όλα τα προϊόντα της DUST+CREAM στα 
85 φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο και online στο www.dustandcream.gr.

Το μυστικό 
για φωτεινό 

δέρμα γεμάτο λάμψη 
και φρεσκάδα δεν 
είναι άλλο από τον 
σωστό και επιμελή 

καθαρισμό του

Περιποίηση Spa άκρων
Μανικιούρ Πεντικιούρ
ΜΙΑ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΉ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ και η πε-
ριποίησή σας δεν έχει προηγούμενο! Εδώ συνδυάστε 
απόλαυση – χαλάρωση και αποτέλεσμα. Αφιερώστε 
λίγο χρόνο στην περιποίηση του εαυτού σας για να έχε-
τε πάντα περιποιημένα, υγιή άκρα. Ιδιαίτερη φροντίδα 
για υγιεινή τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα υγείας. 

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

Plasma Pen
Αναίμακτη βλεφαροπλαστική

Εάν επιθυμείτε να γυρίσετε το χρόνο πίσω και να απο-
κτήσετε νεανικό και λαμπερό βλέμμα, υπάρχει λύση. 

Τώρα με την πιο σύγχρονη μέθοδο (PLASMA PEN) 
αναίμακτης βλεφαροπλαστικής και λείανσης ρυτίδων, 
η οποία γίνεται στο χώρο του ιατρείου (χωρίς νυστέ-
ρι), τα αποτελέσματα είναι άκρως ορατά από τις πρώ-
τες ημέρες. Επίσης με το PLASMA PEN αφαιρούνται 
ξανθελάσματα, ογκίδια και κύστες βλεφάρων.

Για συμβουλευτική κλείστε ραντεβού:
Τ. 22610 25007, Κ. 6972 714618
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ΆΞεχωριστός
νθρωπος

Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει μέσα στο 
πλήθος ή κλέβει την παράσταση σε μια παρέα. Απολαμβάνει ειδι-
κή μεταχείριση από το αφεντικό του και πάντα τον καλούν πρώ-
το-πρώτο σε σημαντικές κοινωνικές εκδηλώσεις.

Είναι ένα άτομο που δεν γίνεται να μην συμπαθήσεις και φυσικά 
να μην ζηλέψεις έστω και λίγο.

ΠΟΙΑ ΈΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΑΓΝΉΤΉ;
Η Επιστήμη έχει την απάντηση.

1. Αισιοδοξία
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΙΟΘΈΤΟΥΝ ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΙΣΙΟΔΟΞΉ 
ΣΤΑΣΉ ΖΩΉΣ και καταφέρνουν να βλέπουν το ποτήρι μισο-
γεμάτο ακόμη κι όταν όλα πηγαίνουν στραβά είναι σε θέση να 
κατανοούν καλύτερα τι νιώθει ένας άλλος άνθρωπος, επιδεικνύ-
ουν δηλαδή τη λεγόμενη ενσυναίσθηση. Μελέτη του πανεπιστη-
μίου UCLA της Καλιφόρνια έχει δείξει ότι η αισιοδοξία είναι ως 
ένα βαθμό θέμα γονιδίων, μπορούμε όμως μεγαλώνοντας να την 
καλλιεργήσουμε ως «συνήθεια», να μάθουμε δηλαδή να μπλοκά-
ρουμε τις αρνητικές σκέψεις και να εστιάζουμε στα θετικά κάθε 
κατάστασης.

2. Ευστροφία
Ή ΈΥΦΥΐΑ ΈΙΝΑΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΉΤΉΤΑ ΣΥΝΥΦΑ-
ΣΜΈΝΉ ΜΈ ΤΉ ΓΟΉΤΈΙΑ. Ένα άτομο που σκέφτεται 
γρήγορα εμπνέει σεβασμό και θαυμασμό από τους γύρω του. 
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ στην Αυστρα-
λία διαπίστωσαν, στο πλαίσιο πειράματος, ότι οι συμμετέχοντες 
που πέτυχαν τις καλύτερες επιδόσεις σε τεστ νοητικής ταχύτητας 
ήταν πιο πιθανό να χαρακτηριστούν από τους φίλους τους ως 
άτομα χαρισματικά.

3. Αυτοπεποίθηση
ΟΤΑΝ ΈΝΑ ΑΤΟΜΟ ΤΑ «ΈΧΈΙ ΒΡΈΙ» ΜΈ ΤΟΝ ΈΑΥ-
ΤΟ ΤΟΥ, κερδίζει πιο εύκολα το σεβασμό των άλλων και είναι 
σε θέση να αναλάβει ηγετικούς ρόλους. Ένα τέτοιο άτομο δεν 
συγκρίνει ποτέ τον εαυτό του με τους άλλους, αντιθέτως «αντα-
γωνίζεται» τον ίδιο του τον εαυτό ώστε να βελτιώνεται συνεχώς

4. Αυθεντικότητα
ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟ 
ΣΥΝΔΈΈΤΑΙ ΑΜΈΣΑ ΜΈ ΤΉΝ 
ΑΥΤΟΠΈΠΟΙΘΉΣΉ. Σημαίνει να 
είσαι ο εαυτός σου και να υποστηρίζεις 
τις απόψεις σου, όμως χωρίς να επιδει-
κνύεις υπεροψία. Έρευνα από το Πανε-
πιστήμιο της Πενσυλβάνια έχει δείξει 
ότι αυτή η στάση ζωής συνδέεται με 
αυξημένα επίπεδα ευεξίας.

5. Ευφράδεια λόγου
ΟΙ ΈΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΈΣ ΔΈΞΙ-
ΟΤΉΤΈΣ ΈΜΠΝΈΟΥΝ ΣΈΒΑ-
ΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΜΟ. Σύμφω-
να με μελέτη που δημοσιεύεται στο 
Harvard Business Review, χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα αποτελούν οι υπο-
ψήφιοι πρόεδροι που καταφέρνουν να 
αποφύγουν με χάρη μια ερώτηση αντί 
να δώσουν μια ασαφή απάντηση.

6. Χιούμορ
ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΈΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΚΑΛΉ ΤΑΚΤΙΚΉ ΓΙΑ ΝΑ 
«ΣΠΑΣΈΙ Ο ΠΑΓΟΣ» και να νιώ-
σουν όλοι σε μια παρέα πιο άνετα, είναι 
όμως παράλληλα και ένδειξη ευφυΐας.

Πώς να 
αποκτήσεις 

στυλ;
Απλά εκφράζοντας με την κίνηση σου, την συμπεριφορά σου και το ντύσιμό σου αυτό 
που πραγματικά είσαι! Χωρίς να προσπαθείς να μιμηθείς οποιαδήποτε άλλη γυναίκα!

Αγαπήστε τον εαυτό σας και αφήστε τον να σας δείξει αυτό που του ταιριάζει καλύτερα. Έτσι 
μόνο θα αποκτήσετε ισορροπία και θα απολαύσετε τα βλέμματα θαυμασμού γύρω σας.

Το στυλ κάθε 
γυναίκας 
είναι 
προσωπική 
υπόθεση!
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Είναι Βραζιλιάνα, γεννημένη στην πόλη 
Μίνας, μεγάλωσε όμως στην Πενσιλβανία των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι συνονόματη με τον 
ίσως πιο γνωστό συγγραφέα της χώρας της, 
δεν έχουν όμως καμία συγγένεια. Θα μπορούσε 
να ήταν super model, είναι όμως μόλις 162 εκα-
τοστά στο ύψος. Η μοίρα της είχε προδιαγρά-
ψει μια βαρετή ζωή δουλεύοντας ως πωλήτρια 
γνωστού οίκου μόδας.

Τελικά, όμως, εκείνη επένδυσε στο λατινοαμερι-
κάνικο ταμπεραμέντο της και βγήκε κερδισμένη. 
Μόνο τυχαίο άλλωστε δεν είναι το γεγονός ότι 
το Business Insider της αφιέρωσε ένα ολόκλη-
ρο άρθρο με σκοπό να περιγράψει την πορεία 
της προς την επιχειρηματική κορυφή.

Από πωλήτρια του Οίκου Dior, τώρα φωτογρα-
φίζεται με ρούχα που φέρουν την υπογραφή 
του brand, ενώ η ίδια λανσάρει κολεξιόν από 
δικά της ρούχα και καλλυντικά.

Καθόλου άσχημα, έτσι;

H Camila Coehlo
δεν αποχωρίζεται ποτέ

το μαγιό της
Όχι, ο μεσότιτλος δεν είναι προβοκατόρικος. 
Είναι ακριβώς τα λόγια που η ίδια χρησιμοποί-
ησε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Maxim. 
«Φοράω συνέχεια μπικίνι, είναι μέρος της 

βραζιλιάνικης κληρονομιάς μου» δήλωσε 
χαρακτηριστικά.

Είναι φανερό ότι η 33χρονη Βραζιλιάνα 
γνωρίζει καλά πώς να μαγνητίζει με τον 
φακό και τα Media – τόσο με τις πόζες 
όσο και με τις δηλώσεις της.

Όσο για τα εξωτερικά της χαρακτη-
ριστικά; Είναι μάλλον περιττό κανείς 
να αναφερθεί σε αυτά. Η Camila 
Coehlo αποτελεί μια ωδή σε ό,τι 
κάνει τις γυναίκες της Λατινικής 
Αμερικής διάσημες σε όλον τον 

κόσμο: ολοστρόγγυλες καμπύλες, 
μαυρισμένο δέρμα, απίθανο βλέμμα.

Με λίγα λόγια είναι η επιτομή της εξω-
τικής φαντασίωσης.

«Φοράω συνέχεια 
μπικίνι, είναι μέρος 
της βραζιλιάνικης 
κληρονομιάς μου»

 Όλα τα φλας αστράφτουν 
         για την

Camila
Coehlo
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Σύμφωνα με νέα έρευνα, το εσώρουχο που επιλέ-
γει να φορέσει μια γυναίκα καθορίζει σημαντικά την 
εικόνα που έχει ο σύντροφός της για εκείνη και κατ’ 
επέκταση την ποιότητα της σεξουαλικής της ζωής.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημε-
ρίδας Daily Mail, η πλειοψηφία των ανδρών δηλώνει 
ότι το είδος των εσωρούχων που φοράει η σύντροφός 
του το επηρεάζει στο πόσο ελκυστική τη θεωρεί.

Συγκεκριμένα, προτιμά να βλέπει τη σύντροφό του 
μέσα σε σετ εσώρουχα, δηλαδή ίδιο χρώμα και σχέ-
διο σε στηθόδεσμο και σλιπ, παρά μέσα σε baby doll 
ή κορσέ. Το ίδιο ισχύει και για τα στριγνκ εσώρουχα, 
καθώς μόνο το 19% των ανδρών τα θεωρεί ελκυστικό.

Επίσης, οι περισσότεροι άνδρες φαίνεται να δείχνουν 
ιδιαίτερη προτίμηση σε ένα ζευγάρι όμοιες ψηλές 
κάλτσες ή ζαρτιέρες.

Εσώρουχα
που σκανδαλίζουν

Έχετε σκεφτεί ποτέ 
ότι η σεξουαλική σας
ζωή επηρεάζεται 
άμεσα από
την επιλογή
των εσωρούχων σας; 
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ΟΙ ΝΈΈΣ ΈΠΈΝΔΥΣΈΙΣ που γίνονται αυξάνουν την 
παραγωγή στις 20.000 φιάλες την ώρα. Στη γκάμα της 
ΕΨΑ προστίθενται νέες γεύσεις και περισσότερες συσκευ-
ασίες. Με τη διεύρυνση της επικοινωνίας πανελλαδικά τη 
δεκαετία του ’90 και την τοποθέτηση στα σούπερ μάρκετ 
Α-Β Βασιλόπουλος και Σκλαβενίτης, ενισχύθηκε η εικόνα 
του «ανώτερου» ποιοτικά προϊόντος και δημιουργήθηκε η 
βάση για την εξάπλωση εκτός Θεσσαλίας.

ΣΉΜΈΡΑ Ή ΈΨΑ ΠΑΡΑΜΈΝΈΙ ΈΓΚΑΤΈΣΤΉ-
ΜΈΝΉ στον ίδιο χώρο στην Αγριά του Βόλου, διαθέτο-
ντας σύγχρονες γραμμές παραγωγής αναψυκτικών. Το 
κτίριο που τη στεγάζει είναι φτιαγμένο σε παραδοσιακό 
πηλιορείτικο ρυθμό και χάνεται ανάμεσα στα υπόλοιπα 
σπίτια της περιοχής. Το νερό που χρησιμοποιεί είναι πάντα 
το νερό της Αγριάς. Εφαρμόζει συστήματα ελέγχου ποιό-
τητας ISO 9001:2008 και ISO 22000 για να είναι σίγουρη 
για τα προϊόντα της.

ΤΑ ΤΈΛΈΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, δίπλα στις κλασικές πορ-
τοκαλάδες, λεμονάδες, γκαζόζες και σόδες, έχουν προ-
στεθεί πολλά προϊόντα: η cola με λεμόνι, η βυσσινάδα, το 
τόνικ, το παγωμένο τσάι λάϊτ με στέβια σε τρεις γεύσεις, 
η βιολογική πορτοκαλάδα και λεμονάδα, η λάϊτ αεριούχος 
λεμονάδα με στέβια, η λάϊτ αεριούχος πορτοκαλάδα με 
στέβια και το λάϊτ drops (γλυκαντικό από το φυτό στέ-
βια σε υγρή μορφή). Τα αναψυκτικά της ΕΨΑ διατίθενται 
σε γυάλινο μπουκάλι, αλουμινένιο κουτάκι και πλαστικό 
μπουκάλι ΡΕΤ. Τη γκάμα συμπληρώνουν οι χυμοί σε συ-
σκευασία TetraPak.

ΤΑ ΠΡΟΐΟΝΤΑ ΈΨΑ ΈΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΑ ΡΑΦΙΑ στα σούπερ μάρκετ ενώ υπάρχουν σε αρ-
κετά σημεία πώλησης υψηλού πρεστίζ. Δημιουργούνται 
συνεχώς νέα σημεία πώλησης και έπεται συνέχεια. Όλη η 
φιλοσοφία είναι διαφορετική!

Όλα αυτά είναι τα μεγάλα κεφάλαια ενός βιβλίου που εξα-
κολουθεί να γράφεται. Ήρωες του είναι οι άνθρωποι που 
με διορατικότητα σκέφτηκαν να τυποποιήσουν τη λεμονά-
δα, οι άνθρωποι που με δημιουργικότητα έντυσαν το προ-
ϊόν, οι κάτοικοι της περιοχής που εργάζονται κάθε μέρα με 
κέφι και μεράκι για να φτιάχνουν τα προϊόντα της ΕΨΑ και 
η ίδια η Αγριά, που εμπνέει αυτό το δέσιμο με τις αξίες της 
παράδοσης και τον προσανατολισμό στο μέλλον.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΈΙ ΤΉΝ ΈΨΑ ΝΑ 
ΞΈΧΩΡΙΖΈΙ είναι ο τρόπος με τον οποίο 
έχει κάνει την παράδοση να μοιάζει σύγχρο-
νη και μοντέρνα. Με αρκετές πρόσφατες 
διακρίσεις στο ενεργητικό της συνεχίζει την 
πορεία της στην αγορά των αναψυκτικών με 
τη γνωστή ποιότητα που το όνομα ΕΨΑ εγ-
γυάται χρόνια τώρα.

Ό
ρα
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 / 
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τό
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ι

Εκείνη την εποχή, οι αδερφοί Κοσμαδό-
πουλοι, αργυραμοιβοί στο επάγγελμα, παρα-
τηρώντας την αύξηση του αριθμού των λε-
μονατζίδικων και τη διακίνηση παραδοσιακής 
λεμονάδας από πλανόδιους μικροπωλητές, 
θέτουν σαν στόχο τη δημιουργία εργοστασίου 
παραγωγής αναψυκτικών. Ένας Γερμανός χη-
μικός μηχανικός, εν ονόματι Όττο, προσκλήθη-
κε για να βοηθήσει στην παραγωγή της λεμο-
νάδας. Από τότε γεννήθηκε η μυστική συνταγή 
που διατηρείται μέχρι σήμερα. Έτσι, η Εταιρεία 
Ψυγείων Αγριάς, μετέπειτα ΕΨΑ, άλλαξε αντι-
κείμενο. Από τη λειτουργία ψυγείων για διατή-
ρηση φρούτων και την παραγωγή πάγου (το 
παγοποιείο λειτουργούσε μέχρι το 1969) έγινε 
εταιρεία παραγωγής αναψυκτικών. Παράλ-
ληλα, τροφοδοτούσε με ρεύμα  όλη τη γύρω 
περιοχή.

ΣΤΙΣ ΣΧΈΔΟΝ ΈΝΝΈΑ ΔΈΚΑΈΤΙΈΣ 
ΠΟΥ ΠΈΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΤΈ ΈΓΙΝΑΝ 
ΠΟΛΛΑ. Το 1937 η ΕΨΑ βραβεύεται με το 
«Χρυσούν Βραβείον Ποιότητος» στη Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1940 σχεδιάζε-
ται το χαρακτηριστικό γυάλινο μπουκάλι που 
έμελλε να γίνει σήμα κατατεθέν της Βολιώ-
τικης βιομηχανίας αναψυκτικών. Ενδιάμεσα, 
η εταιρεία έχει περάσει στην ιδιοκτησία της 
Εθνικής Τράπεζας και το 1969 εξαγοράζεται 
από του αδερφούς Μοσκαχλαϊδή και τον Νίκο 
Τσαούτο.

ΕΨΑ
Η ιστορία 
της
ξεκινάει από το 1924, 
όταν η περιοχή του 
Πηλίου είχε
πλεόνασμα
λεμονιών
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Χρονιά ρεκόρ

Σε μια εποχή όπου η χαρά της οδήγησης δείχνει 
να εκλείπει, οι Alfa Romeo Giulia και Stelvio έχουν 
καταφέρει να ξεχωρίσουν χάρη στο δυναμικό τους 
χαρακτήρα και την οδηγική απόλαυση που προσφέ-
ρουν. Βασισμένες στην πλατφόρμα Giorgio επανα-
προσδιορίζουν τον σπορ χαρακτήρα, όχι μόνο μέσω 
των υψηλών επιδόσεων, αλλά με μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που συνδυάζει την τεχνολογία, την ποιό-
τητα και το στιλ.

Ή ΥΨΉΛΉ ΠΟΙΟΤΉΤΑ ΚΑΙ Ο PREMIUM 
ΧΑΡΑΚΤΉΡΑΣ για την Alfa Romeo ξεπερνά τα 
στενά προϊοντικά όρια και συνδέεται με όλες τις προ-
σφερόμενες υπηρεσίες, αλλά και την εμπειρία του 
χρήστη πριν και μετά την αγορά μιας Alfa Romeo.

Με βάση αυτή την προσέγγιση, η Alfa Romeo, το 2021 
χάραξε στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη στρατηγι-
κή για τις Giulia και Stelvio, η οποία στηρίχθηκε στην 
ανανεωμένη γκάμα των δύο μοντέλων και ενισχύθηκε 

από την απόλυτη εστίαση στις ανάγκες των πελατών. 
Το αποτέλεσμα είναι το 2021 να αποτελεί με διαφορά 
την καλύτερη χρονιά για τα δύο μοντέλα στην Ελλάδα 
σε εμπορικό επίπεδο, με τις ταξινομήσεις να παρουσι-
άζουν αύξηση άνω του 50% σε σχέση με την καλύτερη 
μέχρι τώρα επίδοση, ενώ σε σχέση με την περασμένη 
χρονιά ο αριθμός των παραγγελιών και ταξινομήσεων 
για τα δύο μοντέλα είναι υπερ-δεκαπλάσιος.

Με αυτά τα δεδομένα, η επίδοση των δύο μοντέλων 
φέρνει την Ελλάδα μέσα στις πρώτες πέντε χώρες με 
υψηλότερο μερίδιο για τη μάρκα στις αντίστοιχες κα-
τηγορίες, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη 
διαχρονική αγάπη του Ελληνικού κοινού για την Alfa 
Romeo και την απόλαυση της οδήγησης. Στην εμπο-
ρική επιτυχία σημαντικό ρόλο έπαιξε και η εύρυθμη 
λειτουργία των μονάδων παραγωγής της μάρκας, οι 
οποίες διατήρησαν σε χαμηλά επίπεδα το χρόνο πα-
ράδοσης.

για τις Alfa Romeo Giulia
και Stelvio στην Ελλάδα
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είναι πλούσια σε
Τα λεμόνια
βιταμίνη C

Διεργετικό ένζυμο 
λεμονιού.
Το λεμόνι βοηθάει το συκώτι να 
απορρίπτει τις τοξίνες και βοηθάει 
στην τόνωση των φυσικών ενζύ-
μων, τα οποία μας κρατούν υγιείς.

Γρίπη και κρύωμα
Τα λεμόνια είναι πλούσια σε βιταμί-
νη C και σε φλαβονοειδή, που λει-
τουργούν ενάντια σε μολύνσεις από 
ιούς όπως η γρίπη και το κρύωμα.

Συκώτι
Το συκώτι λατρεύει το λεμόνι: είναι 
εκπληκτικό τονωτικό για το συγκε-
κριμένο όργανο, διαλύει το ουρικό 
οξύ και άλλα δηλητήρια και υγρο-
ποιεί τη χολή. Ο φρέσκος χυμός 
λεμόνι σε ένα μεγάλο ποτήρι είναι 
τρομερό πρωινό αντιοξειδωτικό 
για το στομάχι.

Ιδανικό pH
Το λεμόνι βοηθάει στην εξισορρό-
πηση του pH σας, το οποίο ιδανικά 
θα πρέπει να βρίσκεται γύρω στο 
7,30 με 7,45. Έτσι, αν το σύστημα 
σας «αισθάνεται» λίγο όξινο, λίγο 
λεμόνι θα σας βοηθήσει να ανεβά-
σετε το επίπεδο του pH σας.

Εξαφανίστε την πιτυρίδα
Ο χυμός από λεμόνι και πιο συγκε-
κριμένα από τα λάιμ εάν εφαρμο-
στεί πάνω στο τριχωτό της κεφα-
λής σας μαζί με το κανονικό σας 
λάδι για τα μαλλιά, θα εμποδίσει 
την εμφάνιση της πιτυρίδας κα-
θώς καθαρίζει όλο το κρανίο και 
τα μαλλιά.

Ώθηση στο ανοσοποιητικό 
σύστημα
Ο χυμός από λεμόνι περιέχει βι-
ταμίνη C η οποία «εμπλουτίζει» με 
δύναμη την ασπίδα του ανθρώ-
πινου οργανισμού. Σιγουρευτείτε 
πως καθημερινά στύβετε λεμόνια 
σε ένα ποτήρι με ζεστό νερό και 
αρχίστε να το πίνετε σαν τονωτικό 
κάθε πρωί.

Μαχητής του καρκίνου
Μελέτες έχουν δείξει πως το 
λεμόνι περιέχει πηκτίνη εσπερι-
δοειδών και λιμονοειδή τα οποία 
εμποδίζουν την εξάπλωση των 
καρκινικών κυττάρων. Εμποδίζει 
επίσης το θάνατο των «καλών» 
κυττάρων.

Τα λεμόνια περιέχουν 22 αντικαρ-
κινικές χημικές ενώσεις, μεταξύ αυ-
τών και η λεμονίνη. Πρόκειται για 

έλαιο, που καταπολεμά ή και στα-
ματά τη μεγέθυνση των καρκινικών 
όγκων στα ζώα και το φλαβονειδές 
γλυκοσίδη, που σταματά τη διαίρε-
ση των καρκινικών κυττάρων.

Κυκλοφορία του αίματος
Το λεμόνι περιέχει φλαβονοειδή 
που ενισχύουν τη Βιταμίνη C, η 
οποία τελικά συντελεί στην κα-
λύτερη κυκλοφορία του αίματος. 
Τα φλαβονοειδή βοηθούν επίσης 
στον έλεγχο της πίεσης του αίμα-
τος και της φλεγμονής.

Ελιξίριο του δέρματος
Ο χυμός του λεμονιού και των λάιμ 
περιέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά 
όπως η Βιταμίνη C που κάνει τον 
τόνο του δέρματος φρέσκο και 
χωρίς ρυτίδες. Προσθέστε χυμό 
λεμονιού στη σπιτική μάσκα ομορ-
φιάς που χρησιμοποιείτε καθημε-
ρινά για να απολαύσετε τα οφέλη. 
Θα εντυπωσιαστείτε!

Ενυδάτωση
Τα λεμόνια είναι μία πλούσια πηγή 
καλίου, ασβεστίου και μαγνησίου. 
Οι συγκεκριμένοι ηλεκτρολύτες 
βοηθούν στη συντήρηση ενός ενυ-
δατωμένου σώματος.

Ο χυμός λεμονιού περιέχει βιταμίνη C, κάλιο, ασβέστιο 
και πολλά άλλα χρήσιμα συστατικά για όλους μας. Σας πα-
ρουσιάζουμε τους λόγους για τους οποίους πρέπει όλοι 
μας να υιοθετήσουμε το λεμόνι στην καθημερινότητα μας.
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ΑΝ ΔΙΑΛΈΞΈΙΣ να είσαι με μία εργαζόμενη γυναίκα, θα πρέπει να 
αποδεχτείς ότι δε θα μπορεί να φροντίζει συνεχώς τα πάντα για το σπίτι. 

ΑΝ ΔΙΑΛΈΞΈΙΣ μια γυναίκα που επέλεξε να είναι νοικοκυρά και φουλ 
τάιμ μαμά, θα πρέπει να αποδεχτείς ότι δεν έχει δικό της εισόδημα και θα 
χρειαστεί να τη φροντίζεις. 

ΑΝ ΔΙΑΛΈΞΈΙΣ μία αδύναμη γυναίκα θα πρέπει να ξέρεις ότι θα είναι 
προσκολλημένη πάνω σου. 

ΑΝ ΔΙΑΛΈΞΈΙΣ μία δυναμική γυναίκα, θα πρέπει να αποδεχθείς την 
ανεξαρτησία της 

ΑΝ ΔΙΑΛΈΞΈΙΣ μία ελκυστική γυναίκα, θα πρέπει να αποδεχτείς ότι 
μπορεί να τη φλερτάρουν και να ελέγχεις τη ζήλια σου. 

ΑΝ ΈΠΙΛΈΞΈΙΣ μία γενναία γυναίκα θα πρέπει να θαυμάζεις τη δύ-
ναμή της και τον μαχητή που έχει μέσα της αλλά να μην ξεχνάς ότι παρα-
μένει μια ευαίσθητη και ευγενική καρδιά. 

Γυναίκα
για πάντα

Να θυμάσαι.

Καμία γυναίκα 
δεν είναι τέλεια. 

Ούτε θα πρέπει 
να είναι τέλεια 
για κανέναν.

Αν την 
αγαπήσεις πρώτα 
για τις ατέλειες 
της και μετά για 
τα καλά της, τότε 
είναι μία γυναίκα 
που ήρθε για να 
μείνει στη ζωή 
σου καιρό.
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Myla
London

Η Myla London 
γεννήθηκε τη δεκαετία 
του ‘90 στο Νότινγκ Χιλ. 
Με βάση τη χειροτεχνία 
και την πολυτέλεια, η 
μάρκα δημιούργησε 
μια εμβληματική βάση 
πιστών πελατών. Πιο 
πρόσφατα, η μάρκα ανα-
καλύφθηκε ξανά με ένα 
νέο ήθος και ξεκίνησε 
ξανά τον Αύγουστο του 
2017.

Η Myla έχει ένα νέο 
όραμα για την αγορά 
εσώρουχων και νυχτι-
κών. Απευθύνεται στις 
γυναίκες που αναζητούν 
εσώρουχα με όμορφα 
υφάσματα με στυλάτες 
λεπτομέρειες.



ΡΕΠΟΡΤΑΖ

30 31

ΤΟ
 Ρ

ΕΠ
Ο

Ρ
ΤΆ

Ζ 
Δ

ΕΝ
 Ε

ΊΝ
Ά

Ί 
Δ

ΊΆ
Φ

Η
Μ

ΊΣ
Τ

ΊΚ
Ο

ΣΠΟΥΔΑΣΈ ΣΤΉ ΔΡΑΜΑΤΙΚΉ ΣΧΟΛΉ «ΙΑΣΜΟΣ» του Βασίλη Διαμαντόπου-
λου. Το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο πραγματοποιήθηκε το 1999 με τη συμμετοχή 
της στην ταινία «Μαύρο Γάλα» του Νίκου Τριανταφυλλίδη, ενώ την ίδια χρονιά συμμετείχε 
στο θεατρικό έργο «Λαμπηδόνα» και συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή 
της σε επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης». Το 2007 πρωτα-
γωνίστησε στην ταινία «Το Φιλί της Ζωής» του Νίκου Ζαπατίνα που σημείωσε τεράστια 
εισπρακτική επιτυχία. Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε στο πλάι του Γιώργου Κιμούλη στο 
θεατρικό έργο «Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα».

ΣΤΉΝ ΤΉΛΈΟΡΑΣΉ, έχει συμμετάσχει και πρωταγωνιστήσει σε αρκετές σειρές, 
ανάμεσά τους οι «Αέρινες Σιωπές», οι «Επτά Θανάσιμες Πεθερές», η «Απλή Μέθοδος των 
Τριών» και το «Αν μ’ αγαπάς», αλλά και σε θεατρικές παραστάσεις. Από τις ερμηνείες που 
συζητήθηκαν περισσότερο, ήταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος που ανέλαβε στο σήριαλ «Έχω 
ένα μυστικό» όπου υποδύθηκε την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

ΣΤΙΣ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 2012 ΠΑΝΤΡΈΥΤΉΚΈ στη Δονούσα τον Παναγιώτη 
Πιλαφά και στις 3 Μαΐου του 2013 γεννήθηκε ο γιος τους. Στις 4 Μαρτίου του 2019 η γνω-
στή ηθοποιός έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Η Κατερίνα 
Παπουτσάκη 
γεννήθηκε 
στις 25 
Ιανουαρίου 
του 1979 
στην Αθήνα

Κατερίνα
Παπουτσάκη
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KTEO Θαλάσσης
Μy KTEO
Ή ΈΤΑΙΡΙΑ KTEO ΘΑΛΑΣΣΉΣ ΜY 
KTEO είναι η μοναδική αμιγώς ελληνική 
εταιρία στον τομέα των ΚΤΕΟ. Τα καταστή-
ματα σε όλη την Ελλάδα και σας παρέχουν 
αξιοπιστία, εξυπηρέτηση και ασφάλεια.

Στο επίσημο site http://www.mykteo.com/ 
θα βρείτε όλα τα δικαιολογητικά που πρέ-
πει να συνοδεύουν το όχημα κατά τον τε-
χνικό έλεγχο στο Κ.Τ.Ε.Ο. ανά κατηγορία.

Τηλεφωνείτε στο ΚΤΕΟ Θαλάσσης 
My ΚΤΕΟ για ραντεβού στο 11 154 
για όποιο κατάστημα σας εξυπηρετεί

Χαλκίδα (Γλύφα), Χαλκίδα (Δοκός), 
Θήβα, Λαμία, Άμφισσα,
Αλεξανδρούπολη (Φερών),
Αλεξανδρούπολη (Ηροδότου),
Ορεστιάδα

Θέρμανση - Ψύξη 
Κλιματισμός
Η εταιρία Κοντογιάννης Θερμοτεχνική είναι μια 
εξελισσόμενη επιχείρηση, που συμπληρώνει 41 
χρόνια συνεχούς λειτουργίας με έδρα την Ιτέα Φω-
κίδας. Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες για ηλιακούς 
θερμοσίφωνες ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος, 
κλιματισμός τοίχου, ντουλάπες, επαγγελματικός 
κλιματισμός. Επίσης είδη υγιεινής – πλακίδια, υδραυ-
λικά, μελέτες για εγκατάσταση και service φυσικού 
αερίου, καυστήρων ξύλου και pellet, κλιματιστικών, 
ηλεκτρικής θέρμανσης. 

Παπαλεξανδρή & Καραϊσκάκη, Ιτέα
Τ: 22650 34480,  www.thermotexniki.gr

WE MED
Ορθοπεδικά και 
ιατρικά είδη

ΜΈΓΑΛΉ ΣΥΛΛΟΓΉ 
ΠΡΟΐΟΝΤΩΝ όπως ια-
τρικά βοηθήματα, κλίνες για 
οικιακή χρήση, χειροκίνητα 
και ηλεκτροκίνητα αναπη-
ρικά αμαξίδια, βαδιστικά 
βοηθήματα, ορθοπεδικά και 
ορθωτικά προϊόντα - νάρθη-
κες κηδεμόνες - κατασκευή 
πελμάτων και προϊόντα προ-
σωπικής φροντίδας όπως 
μάσκες ιατρικές - FFP2 - οξύ-
μετρα.

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

 WeMed   WemedOAgr  
 wemedoagr
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Δρομέας
Dromeas  Office furniture

Αντιπρόσωπος Στερεάς Ελλάδος
Παναγιώτης Λόης

2ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, Λαμία
Τ.: 22310 54000, 27601
e-mail: loisdro1@otenet.gr
www.dromeas.gr

Το Πάρκο
Ταβέρνα στον Άγιο Κωνσταντίνο

Στη κεντρική πλατεία του Αγ. Κωνσταντίνου απέναντι 
από την εκκλησία, μια ξεχωριστή ταβέρνα το Πάρκο 
αποτελεί σημείο γευστικής αναφοράς για όλη τη πε-
ριοχή.

Άγιος Κωνσταντίνος T.: 22350 33360
 Taverna to parko  taverna_to_parko

ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Motors
Used  Quality  Cars

- Χρονομίσθωση καινούργιων
- Χρονομίσθωση μεταχειρισμένων
- Επιλεγμένα μεταχειρισμένα
- Ανταλλαγές
- Χρηματοδότηση (χωρίς τράπεζα)
- Γραμμάτια (έως 48 μήνες)
- Προκαταβολή το παλιό σας αυτοκίνητο

2ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, Λαμία
Τ. 22310 52760, www.glantzounis-motors.car.gr

Γιώργος Γεωργαντάς
Φωτογραφήσεις Βιντεοσκοπήσεις

ΓΑΜΟΙ - ΒΑΠΤΙΣΈΙΣ - ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ - 
ΈΓΚΑΙΝΙΑ - ΈΚΔΉΛΩΣΈΙΣ

Θέλετε να κρατήσετε για πάντα τις ευτυχισμέ νες στιγ-
μές της ζωή σας; Ο Γιώργος Γεωργαντάς αναλαμβάνει 
τη βιντεο σκόπηση και φωτογρά φηση του γάμου ή της 
βάπτισή σας, ή κάθε εί δους εκδήλωση και σας προ-
σφέρει άριστη ποιό τητα στις πιο οικονομι κές τιμές.

Σατωβριάνδου 20, Λαμία (κοντά στη κλινική ΜΗΤΕΡΑ)
Τ. 22310 67145, Κ. 6909 240 207
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Hellenic Seaplanes

Το πλάνο πτήσεων της Hellenic Seaplanes πε-
ριλαμβάνει σε πρώτη φάση την Τήνο, όπου η υπο-
δομή υδατοδρομίου είναι σε φάση κατασκευής, την 
Πάτμο με τα έργα να ολοκληρώνονται και τη Σίφνο

Oλοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία ανάδει-
ξης της εταιρείας που θα αναλάβει το υδατοδρόμιο 
της Σίφνου, εντός της λιμενικής ζώνης στον Πλατύ 
Γυαλό.

AΝΑΔΟΧΟΣ ΈΠΈΛΈΓΉ Ή ΈΤΑΙΡΈΙΑ 
HELLENIC SEAPLANES που μέσω της θυ-
γατρικής εταιρείας «Υδατοδρόμιο Σίφνου ΙΚΕ» θα 
αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία του υδα-
τοδρομίου.

«Είναι μια πολύ καλή μέρα, μια ιστορική μέρα για 
το νησί της Σίφνου, ένα πολύ σημαντικό έργο για 
την αεροπορική διασύνδεση του νησιού προχωρά 
και έχει δρομολογηθεί η ολοκλήρωσή του εντός 
του 2022. Το πρώτο δίκτυο στις Κυκλάδες Αθήνα, 
Τήνο, Πάτμο και η επέκταση προς την Σίφνο μπαίνει 
σε λειτουργία σύντομα, βελτιώνοντας ουσιαστικά 
την πρόσβαση των κατοίκων αλλά και των επισκε-
πτών στα νησιά μας» δήλωσε ο Πρόεδρος και Δ. 
Σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, Νικόλας Χαρα-
λάμπους.

«Μετά από την πολυετή προσπάθεια, μέσα από 
πολλές δυσκολίες και πρωτόγνωρες συνθήκες για 
την Ελλάδα, έχουμε αποκτήσει την πείρα, να οδη-
γήσουμε την διαδικασία με γοργούς ρυθμούς και 
να εντάξουμε το νησί της Σίφνου στο πρόγραμμα 
πτήσεων του Νότιου Αιγαίου» τόνισε.

Η αεροπορική εταιρεία φιλοδοξεί να κόψει πρώ-
τη το νήμα των ταξιδιών με υδροπλάνα στο Αιγαίο 
Πέλαγος, δημιουργώντας το πρώτο δίκτυο υδατο-
δρομίων με προορισμούς τόσο στις Κυκλάδες, όσο 
και στα Δωδεκάνησα.

Ειδικότερα, το πλάνο πτήσεων της Hellenic 
Seaplanes περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την Τήνο, 
όπου η υποδομή υδατοδρομίου είναι σε φάση κα-
τασκευής, την Πάτμο με τα έργα να ολοκληρώνο-
νται πολύ σύντομα ενώ στο σχέδιο προστίθεται 
πλέον και η Σίφνος, με την ολοκλήρωση της διαγω-
νιστικής διαδικασίας για την κατασκευή του υδατο-
δρομίου η οποία θα ξεκινήσει άμεσα.

Με φόντο την εκκίνηση των πτήσεων εντός του 
έτους, προχωρά και εξελίσσεται με σταθερά βήμα-
τα η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και 
του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου, για 
την αδειοδότηση 30 υδατοδρομίων στα νησιά Ρό-
δος (2 υδατοδρόμια), Κως (2 υδατοδρόμια), Πάρος, 
Νάξος, Μήλος, Σύρος, Αμοργός, Κάλυμνος, Λειψοί, 
Λέρος, Χάλκη, Σύμη, Τήλος, Κάρπαθος, Καστελό-
ριζο, Αγαθονήσι, Νίσυρος, Αστυπάλαια, Κάσος, 
Μύκονος, Σαντορίνη, Κύθνος, Κέα, Άνδρος, Σίκινος, 
Σέριφος, Δονούσα και Ανάφη.

Παρά τις καθυστερήσεις και τα εμπόδια που έφερε 
ο κορονοϊός, απόλυτος στόχος είναι η δημιουργία 
ενός ισχυρού δικτύου υδατοδρομίων που θα ανα-
δείξει τις πολύπλευρες δυνατότητες του υδροπλά-
νου ως μεταφορικού μέσου αλλά και την ευκολία 
μετακίνησης των ντόπιων νησιωτών και τουριστών.
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Ξεκινούν 
οι πρώτες 
πτήσεις στα 
υδατοδρόμια 
Τήνου, Πάτμου 
και Σίφνου

To οχηματαγωγό
που φτιάχτηκε από

ελληνικό ναυπηγείο
στη Σαλαμίνα

Το «Γλυκοφιλούσα 5» είναι αμφίπλωρο 
οχηματαγωγό, ανοικτού τύπου, κατασκευ-
ασμένο από την αρχή ως το τέλος στο 
ναυπηγείο του Ομίλου Θεοδωρόπουλου, 
στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, αποκλειστικά 
από Έλληνες τεχνίτες, σε σχέδια που εκ-
πόνησε ελληνικό ναυπηγικό γραφείο.
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Οπτικά Πανταζή 
Με το βλέμμα στο στυλ 

Οπτικά ΠΑΝΤΑΖΗ στη Λιβαδειά στο κέντρο της πόλης 
Μπουφίδου 24 με υπευθυνότητα προσφέρει υπηρεσί-
ες και προϊόντα υψηλής ποιότητας. 
Προσφέρουμε συμβουλές για να διαλέξετε το κατάλ-
ληλο σκελετό γυαλών που ταιριάζει στα χαρακτηρι-
στικά σας. Γυαλιά ηλίου από επώνυμες φίρμες που 
ταιριάζουν στο στυλ σας.

ΟΠΤΙΚΑ ΠΑΝΤΑΖΗ, Μπουφίδου 24, Λιβαδειά
 Οπτικά Πανταζή  optikapantazi

Αρωματοπωλείον
Αντρικά, γυναικεία, αρώματα τύπου, αιθέρια έλαια, 
κρέμες, λαδάκια σώματος, αφρόλουτρα, after save και 
φυτικά σαπούνια υπόσχονται να σας χαρίσουν απόλυ-
τη χαλάρωση και λάμψη.

Το Αρωματοπωλείον σας προσφέρει μια μεγάλη 
επιλογή από προϊόντα, για σας ή τη φίλη σας ή τον 
φίλο σας.

ΑΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Σπυρίδωνος 11, Λιβαδειά
Τ. 22613 01323

Στρουμφάκια
Πολυχώρος για μικρούς και μεγάλους

ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ ένας πολυχώρος άνε-
τος, λειτουργικός με πολλά παιχνίδια και φου-
σκωτά. Τα στρουμφάκια σας διασκεδάζουν και 
σας προσφέρουν παιχνίδι με ασφάλεια και υπευ-
θυνότητα, ξέφρενα πάρτι με νόστιμα φαγητά για 
τα παιδάκια , αλλά και για εσάς τους γονείς.

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

Ωράριο

Δευτέρα - Παρασκευή
17:00-22:00

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

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

 stroymfakia

ΧΑΡΙΤΕΣ
Ζαχαροπλαστείο

Χαρίστε χαρά και χαμόγελο σε συγγενείς, φίλους και 
συνεργάτες! Το μυστικό του ζαχαροπλαστείου Χάρι-
τες στη Λιβαδειά είναι τα αγνά υλικά και η φαντασία. 
Μπορείτε ακόμη να κάνετε παραγγελίες για γαμή-
λιες τούρτες, γλυκά για εκδηλώσεις, βαπτίσεις και 
παιδικά πάρτι!

Οι πιο γλυκές γεύσεις που έχετε δοκιμάσει!

Αισχύλου & Σκούρτων, Λιβαδειά, Τ. 22610 25236
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ΒΙΟΤΈΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΈΥΉΣ 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ -  ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ

Με την προτίμησή σας, προσφέρουμε την άνεσή σας! 
Πώληση Χονδρική – Λιανική. Παράδοση στο χώρο σας

Τσούντα 25-27 (100 μέτρα από ΗΣΑΠ)
Άγιος Ελευθέριος, Τ.: 211 1827 795, Κ.: 6947 679 964

TOP STROM

www.topstrom.net

Το αγαπημένο σας κεμπάπ κο-
τόπουλο, σκέτο ή σε πίτα με 
ότι υλικά τραβάει η όρεξή σας.

Ώρες λειτουργίας-διανομής: 
καθημερινά 12.00-24.00

Τ. 210 86 73 283
Τ. 210 86 51 101
Κ. 698 6154 933
Κ. 694 3633 873

Aχαρνών 203 Αθήνα

Θεσσαλικό
ΨΉΤΟΠΩΛΈΙΟ - ΚΈΜΠΑΠΤΖΙΔΙΚΟ

Δυναμική Φοροτεχνική 
Η Δυναμική Φοροτεχνική εταιρία προσφέρει υψηλού 
επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες σε καταστήματα, 
εταιρίες, ιδιώτες και συνταξιούχους. Αναλαμβάνουν 
λογιστικές υπηρεσίες για έναρξη – λύση εταιριών και 
ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε φορολογικό πρόβλη-
μα. Με πείρα & γνώση έχουμε την πρόταση για κάθε 
λογιστική υπόθεση.

Ανούσης Νικόλαος
Σωζοπόλεως 16 & Μιχ. Βόδα 152
Τ. 210 8653 098, Κ. 6945 598 629

Ελευθέριος Σκαρλάτος
ΓΑΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΉ

Η καλύτερη πρόταση για να κρατήσετε ζωντανές τις 
αναμνήσεις σας από εκδηλώσεις Γάμος, Βάπτιση, 
Γενεθλίων & Εγκαινίων είναι το studio Ελευθέριος 
Σκαρλάτος. Τιμές φιλικές, άμεση εξυπηρέτηση.

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

Photostation

Τσολάκης Εύανδρος
ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΈΥΈΣ -
ΣΙΔΉΡΟΚΑΤΑΣΚΈΥΈΣ - PVC 

Επιδιορθώσεις μηχανισμών παντός τύπου.
Επιδιορθώσεις κουφωμάτων. Τοποθέτηση σίτας πα-
ντός τύπου. SERVICE όλων των τύπων κουφωμάτων.

Τ. 211 4209810, Κ. 6985649282
email: metallomorfi@yahoo.com

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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Πριγκηπικόν
Ξενοδοχείο για ξεχωριστές διακοπές
στα Λουτρά Υπάτης

ΤΟ ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΟ ΠΡΙΓΚΉΠΙΚΟ 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 

Ταβέρνα Μουριές
ΚΑΤΙ ΨΉΝΈΤΑΙ ΣΤΉ ΓΑΣΤΡΑ
ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΉΣ 

Μια ξεχωριστή ταβέρνα-εστιατόριο. Ανοιχτά από 
το πρωί με τσιπουράκια και μεζέδες και το μεσημέρι 
μαγειρευτά φαγητά και παραδοσιακά ψητά στα κάρ-
βουνα. Στην ταβέρνα Μουριές είμαστε  ανοιχτά για 
κρασί και φαγητό μέχρι αργά το βράδυ. Στην γάστρα 
ψήνουμε κάθε μέρα πεντανόστιμα φαγητά & πίτες. Τα 
κότσια,  η προβατίνα και το κατσικάκι σιγοψήνονται 
για ώρες από το πρωί. Χρησιμοποιούμε υλικά από πα-
ραγωγούς της περιοχής μας και από μικρά περιβόλια.

ΜΟΥΡΙΕΣ, Λουτρά Υπάτης
Τ. 22310 59488, Κ. 6944 636 270
www.lymouries.gr

Time Out Μαγειρευτό Φαγητό
ΠΑΚΈΤΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Στο Time Out μαγειρευτό φαγητό μπορείς να είσαι 
σίγουρος ότι δεν θα σου λείψει το σπιτικό φαγητό,  
αφού όλα είναι φτιαγμένα χειροποίητα με αγνά υλικά,  
βασισμένα σε παραδοσιακές συνταγές  και πίτες με 
δικό τους φύλλο. kάθε μέρα από τις 11 το πρωί μπο-
ρείς να διαλέξεις το φαγητό που επιθυμείς.

Καταστήματα: Καποδιστρίου 19 (έναντι Δικαστικού Μεγάρου 

Λαμίας) Τ. 22310 21404 • Στυλίδος 6, Τ. 22310 24444

Κακοτρίχη οπτικά - φακοί επαφής
Φροντίδα για τα μάτια σας.

Στο κατάστημα οπτικών ΚΑΚΟΤΡΙΧΗ θα διαλέξετε τα γυαλιά 
που συνδυάζουν το στιλ και τη μόδα της εποχής, σύμφωνα με 
τα ρούχα σας και τον τρόπο ζωής σας. Κλασικά κοκάλινα γυαλιά 
ηλίου, με δυναμικό σχεδιασμό και ανατρεπτικά χρώματα, μο-
ντέρνα μεταλιζέ, με απορροφητικούς φακούς για να προστατέ-
ψετε τα μάτια σας από τον ήλιο.

ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΚΟΤΡΙΧΗ, Γεωργαντά 41, Λιβαδειά Τ. 22610 26269

Ξενοδοχείο ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ένα ξεχωριστό ξενοδοχείο στην πόλη της Λιβαδειάς διακρί-
νεται για την κομψότητα, την άνεση, την πολυτέλεια και την 
ευρυχωρία των δωματίων του. Μπορείτε να επιλέξετε από 
τα 52 υπερπολυτελή δωμάτια ή τις άνετες σουίτες. Όλα τα 
δωμάτια διαθέτουν αυτόνομη ψύξη-θέρμανση, τηλεόραση, 
μίνι μπαρ, σεσουάρ, μαρμάρινα μπάνια, room service.

Διαθέτει αίθουσα 250 ατόμων για συνέδρια, σεμινάρια ή 
δεξιώσεις. Επίσης διαθέτει ιδιόκτητο parking.

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Τ. 22610 89710, 22610 89680
Τέρμα Δ. Παπασπύρου, Λιβαδειά

Ταβέρνα Χρυσικός
ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΘΉΒΑ

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

Καφεκοπτείο Αγγελίδης
ΚΑΦΈΚΟΠΤΈΙΟ ΜΈ ΞΈΧΩΡΙΣΤΈΣ ΓΈΥ-
ΣΈΙΣ ΚΑΦΈ

Στην όμορφη πόλη της Ιτέας δημιουργήσαμε ένα 
ξεχωριστό και μοναδικό κατάστημα το ΚΑΦΈΚΟ-
ΠΤΈΙΟ ΑΓΓΈΛΙΔΉ, 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 Δρα-
πετσώνας. Και υπηρεσία delivery με σάντουιτς, τοστ 
και καφέ, με ένα μόνο τηλεφώνημα στην πόρτα σας!

Μεταμορφώσεως 17, Ιτέα, Τ.: 22650 33376

Υφαντής Βασίλειος
ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΉ  ΨΥΞΉ -
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΈΓΚΑΤΑΣΤΑΣΈΙΣ, SERVICE

Αγάθωνος 20, Λαμία
Τ. 22310 66840,  Κ. 6978 489266
e-mail: ufantis.va@hotmail.com

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εγκα-
τάστασης και αναβάθμισης, ψύξης. 
Μελέτες και κατασκευές για ψυκτι-
κούς θαλάμους για ιδιώτες αλλά και 
για επαγγελματίες. Λύσεις με βάση 
τις ανάγκες σας για ψύξη και έλεγχο 
της υγρασίας του αέρα. Εξασφαλί-
ζουμε service όλο το 24ωρο
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Βαλεντίνη Παπαμανώλη DDS, MSc, Diploma 
(Πτυχιούχος Παν. Αθηνών και Warwick University UK)

Ορθοδοντική - Διάφανοι νάρθηκες, σιδεράκια

Η οδοντίατρος Παπαμανώλη Βαλεντίνη διαθέτει ια-
τρείο άρτια εξοπλισμένο με σύγχρονα τεχνολογικά 
μέσα (ενδοστοματικό σκάνερ κ.ά.)
Ασχολείται αποκλειστικά με την Ορθοδοντική. 

Στόχος της αποτελούν ορθοδοντικές παρεμβάσεις σε 
παιδιά και ενήλικες με τη μικρότερη δυνατή διάρκεια 
θεραπείας. Πρώτη επιλογή είναι η χρήση διάφανων 
ναρθήκων, ενώ η θεραπεία με σιδεράκια χρησιμοποι-

είται όπου κρίνεται απαραίτητο είτε για τη διαμόρφω-
ση στον οδοντικό φραγμό συνθηκών κατάλληλων για 
να ολοκληρωθεί στη συνέχεια επιτυχώς η θεραπεία 
με νάρθηκες είτε ως μοναδική θεραπεία σε περιπτώ-
σεις που ο ασθενής το επιλέξει. Την ολοκλήρωση της 
ορθοδοντικής θεραπείας μπορεί να ακολουθήσει μι-
κρής έκτασης αισθητική παρέμβαση στο σχήμα ή και 
στο χρώμα των δοντιών.

Χάρη στις συνεχείς επιμορφώσεις και μεταπτυχιακές 
σπουδές σας εγγυάται μια σύγχρονη, επικαιροποιημέ-
νη και ολοκληρωμένη θεραπεία και αποκατάσταση για 
το δικό σας πρόβλημα.

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΈΣ ΥΠΉΡΈΣΙΈΣ

• Τεχνικές: μασελάκια, σιδεράκια (μεταλλικά, διάφανα, 
γλωσσικά) - νάρθηκες (χωρίς σιδεράκια)

• Δυνατότητα να συνδυαστούν οι τεχνικές (απλούστε-
ρο και ταχύτερο αποτέλεσμα)

• Ορθοδοντική βελτίωση της μάσησης και της λει-
τουργίας των γνάθων

• Ορθοδοντική βελτίωση του χαμόγελου

ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ, Ξάνθου 4, Κολωνάκι
Κ. 6937 774947, email:val_papamanoli@yahoo.com

Παπαμανώλη στο Κολωνάκι

Οδοντίατρος

Φρειδερίκη 
Φωτογραφίες για Ταυτότητες, Διαβατήριο,
Πιστοποιητικών & Visa 

Φωτογραφίες που καλύπτουν τις προϋποθέσεις των 
αρχών σε διάσταση και φωτισμό. Φωτογραφικές καλύ-
ψεις γάμων, βάπτισης και γενεθλίων σε φιλικές τιμές.

Αχαρνών 292, Αθήνα Τ. 210 8654 079
email: info@freideriki.com

Care 4 Pets
ΔΩΡΈΑΝ
ΔΙΑΝΟΜΉ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ 

Στο Care 4pets δια-
θέτουμε επώνυμες & 
οικονομικές τροφές 
για τα κατοικίδια σας 
σκύλους, γάτες, κουνέ-
λια, ψάρια, καναρίνια, 
παπαγάλους, χελώνες κ.α. φροντίζουμε την περιποίη-
ση & τον καλλωπισμό, από κούρεμα, λούσιμο έως και 
κοπή νυχιών. Μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ, κλουβιά, 
ενυδρεία και διακοσμητικά.

Σοφία Μπουζινέλου: Αγ. Δημητρίου 71, Κ. Πατήσια
Τ. 211 411 0298, Κ. 6972 097 077  Care4Pets

Όμηρος
ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ

Με εμπειρία, έμπνευση και γνώση προσφέρουμε 
σπουδές επιπέδου

Η γλωσσομάθεια είναι η γνώση μιας ή περισσοτέρων 
γλωσσών. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας δεν είναι 
μόνο ένα κανάλι επικοινωνίας με διαφορετικούς λα-
ούς, πολιτισμούς και κουλτούρας. Αποτελεί τη βάση 
για την ανοδική πορεία στην επιχείρησή μας, στη ζωή 
μας και γιατί όχι στην έρευνα

Παπαναστασίου 64, Θυμαράκια - Τ. 210 8310 377
e-mail: omiros.thimarakion@gmail.com

Ξενώνας Χρισσό 
Ο παραδοσιακός ξενώνας Χρισσό προσφέρεται για 
όλο το χρόνο να σας φιλοξενήσει άνετα σε ένα ευχά-
ριστο περιβάλλον με θέα τον Κορινθιακό Κόλπο, την 
Ιτέα και το Γαλαξίδι.

Τ.  22650 83220 - 22650 82001, Κ. 6972 203 160
E-mail: info@hrissorooms.gr
www.xenonaschrisso.gr

Υδρολύσεις
Με εμπειρία και γνώση φροντίζουμε τις ανάγκες για 
κάθε πρόβλημα που θα προκύψει στο σπίτι, γραφείο 
ή επιχείρηση. Φιλικές τιμές, γρήγορη εξυπηρέτηση.

Για άμεση βοήθεια στο πρόβλημά σας…
τηλεφωνήστε μας  στο 210.211.1883

ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΈΡΑΠΈΙΑΣ «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
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Αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ορίστηκε η επίσης δικηγόρος στο επάγ-
γελμα, Αναστασία Σιμητροπούλου, η οποία έχει διατελέσει αντιδήμαρχος και δημο-
τική σύμβουλος στον Άλιμο. Έχει σπουδάσει στη Νομική Σχολή της Αθήνας και από 
τον Σεπτέμβριο του 2007 είναι μάχιμη δικηγόρος με δικηγορικό Γραφείο στο Κα-
λαμάκι. Κατάγεται από τη Σπάρτη Λακωνίας και είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας. 
Εκλέγεται δημοτική σύμβουλος από το 2010 και επί δημαρχίας Ανδρέα Κανδύλη δι-
ετέλεσε αντιδήμαρχος Διοικητικών-Κοινωνικών Υπηρεσιών και Νομικής Υπηρεσίας.

Ή ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΜΉΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Γεννήθηκε το 1983 και κατάγεται από τις Κροκεές Λακωνίας. Έχει σπουδάσει στη 
Νομική Σχολή της Αθήνας και από τον Σεπτέμβριο του 2007 είναι μάχιμη Δικη-
γόρος, έχοντας από το 2010 δημιουργήσει το δικό της Δικηγορικό Γραφείο στον 
Άλιμο Αττικής.

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΈΙΝΑΙ ΈΚΛΈΓΜΈΝΉ ΔΉΜΟΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στο 
Δήμο Αλίμου. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και νομικών θεμάτων από το 2014 έως το 2017. 
Έπειτα ανέλαβε Αντιδήμαρχος Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών & Νομικής Υπηρε-
σίας, θέση που διατηρεί έως σήμερα

ΈΧΈΙ ΔΙΑΤΈΛΈΣΈΙ ΜΈΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ: Αντιπρόεδρος της Δευτεροβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής του Δήμου (2013-2014), είναι Ιδρυτικό Μέλος του Ιδρύματος 
«Γρηγόρης Λαμπράκης». Επίσης, είναι τακτικό μέλος του Συνδέσμου Δήμων Μη-
τροπολιτικού Πόλου (Συ.Δ.Μη.Π.)». (2020 έως σήμερα). Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.

Αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ΚΙΝΑΛ

Σιμητροπούλου
Αναστασία




