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Αφοι Σωτηρόπουλοι
Αισχύλου  &  Σκούρτων Λιβαδειά

Τηλ. 22610  25236
email: pastryshopxarites@gmail.com

 Ζαχαροπλαστείο Χάριτες
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Αίθουσα Εκδηλώσεων

Καφές Φαγητό
Mini Market

Χώρος  
απασχόλησης

 παιδιών

1 km Ορχομενού Κάστρου, 323 00 Ορχομενός
Τηλ : 2261 032624,email: info@small-mike.gr
www.small-mike.gr

info
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ΟΌλοι γνωρίζουμε την πολύτιμη προσφορά του ήλιου στην ζωή των οργανισμών που υπάρχουν 
σε αυτόν τον πλανήτη. Χωρίς τον ήλιο δεν θα υπήρχε ζωή. Ειδικότερα για τον άνθρωπο η «σω-
στή δόση» ηλιοφάνειας βοηθά στην παραγωγή βιταμίνης D, ενισχύει το καρδιαγγειακό σύστημα 
και την καλή ψυχολογική κατάσταση μας. Παρόλα αυτά η υπέρ έκθεση μας στον ήλιο μπορεί να 
προκαλέσει πολλά προβλήματα όπως εγκαύματα στο δέρμα ακόμη και καρκίνο αλλά και πολύ 
σημαντικές φθορές στα μαλλιά.  
Τα σημάδια θερμικού τραύματος από τον ήλιο στα μαλλιά είναι πολλά και δυστυχώς δύσκολο 
αναστρέψιμα. Αρχικά παρατηρείται αφυδάτωση και έντονο φριζάρισμα που οδηγεί σταδιακά στην 
ψαλίδα και στο σπάσιμο της άκρης. Αυτά τα μαλλιά θαμπώνουν και στα κατεστραμμένα σημεία 
αποχρωματίζονται, ξεθωριάζουν. Στεγνώνουν πολύ γρήγορα και δεν επιδέχονται εύκολα styling. 

Τι πρέπει να κάνουμε;
Το σημαντικότερο είναι να τα κρατάμε ενυδατωμένα με προϊόντα που μένουν στα μαλλιά. Υπάρ-
χουν στα κομμωτήρια επαγγελματικά έλαια και leave in conditioner που ρυθμίζουν την υγρασία 
της τρίχας και επαναφέρουν τα κατεστραμμένα λιπίδια στην επιφάνεια της με αποτέλεσμα να απο-
καθιστούν την χαμένη υγεία των μαλλιών. Επιθυμητή επίσης είναι η χρήση ενυδατικής μάσκας 
κάθε τρία με πέντε λουσίματα και σημαντικό είναι η χρήση σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα. Το 

τελευταίο και απαραίτητο κατά την έκθεση μας στον ήλιο δεν ξεχνάμε ειδικό 
αντηλιακό σπρει που προστατεύει όχι μόνο από τις UVA και UVB ακτίνες αλλά 
και από την αφυδάτωση . Υποστηρικτικά των παραπάνω αναφέρω πως θα 
ήταν επιθυμητό να μην χρησιμοποιούμε ασύστολα θερμικά εργαλεία τουλά-
χιστον μέχρι τα μαλλιά μας να επανέλθουν στα φυσιολογικά τους επίπεδα.

Ήλιος πηγή ζωής ή αόρατος εχθρός 
της υγείας των μαλλιών και του δέρματος;

 Konstantina Karampotsi   konstantinakarampotsi

Γράφει η Konstantina Karampotsi

Εάν φερθούμε  
με σεβασμό  
στα μαλλιά μας  
το αποτέλεσμα  
θα μας αποζημιώσει

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Ζήστε μια πολυτελή εμπειρία στον νέο 
πολυχώρο κομμωτικής στην Λιβα-
δειά. Η color και blonde expert Κων-
σταντίνα Καραμπότση θα σας προτεί-
νει νέες τεχνικές και θα δημιουργήσει 
για εσάς αποτελέσματα που θα προ-
καλέσουν αίσθηση.

Το εξειδικευμένο προσωπικό του 
κομμωτηρίου θα σας περιποιηθεί με 
επώνυμα προϊόντα και θα σας προτεί-
νει  μοναδικές θεραπείες για το δέρμα 
και τα μαλλιά σας. Επισκεφτείτε μας 
επίσης για έναν δωρεάν έλεγχο του 
τριχωτού σας με την ειδική κάμερα 
δερμο-ανάλυσης. 

Εξειδικευμένες θεραπείες αναδόμησης, 
θεραπείες Κερατίνης, Θεραπείες κολ-
λαγόνου και υαλουρονικού, exte και 
αγορά τρέσας, νυφικό styling και πολ-
λές τεχνικές balayage είναι κάποιες από 
τις καινοτόμες υπηρεσίες ομορφιάς που 
σας προτείνουμε.

Λιβαδειά: Γεωργαντά 40, Τηλ.: 22610 80773, Κιν.: 6977 082 312

Κάστρο: Τηλ.: 22680 41202

 Konstantina Karampotsi              konstantinakarampotsi

Κομμωτήριο 
Κ.Καραμπότση

info

Στο κατάστημα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος 
χώρος για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή 
ακολουθούν τις κοινωνικές αποστάσεις.  
Η προστασία και η ευχαρίστηση σας είναι το πρώτο 
μας μέλημα. 
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Γυμναστήριο - Ευεξία
Αθανασία Χριστοπούλου

Είναι ένας άνετος και σύγχρονος χώρος 
στην Αλίαρτο. Με ολοκληρωμένα προ-
γράμματα εκγύμνασης γυναικεία, ανδρι-
κά, παιδικά πάντα με την επίβλεψη του 
γυμναστή και με σύγχρονο εξοπλισμό.

Πολλές επιλογές στα είδη προπόνησης 
και μεγάλη ευελιξία στο ωράριο.

Yoga: για ενδυνάμωση, ευλυγισία, 
ισορροπία, καταπολέμηση πόνους στη 
μέση, σπονδυλική στήλη
Cardio: αερόβιο, δυναμικό πρόγραμμα
TRX: Ιμάντες για σύσφιξη σώματος
Pilates: για ενδυνάμωση, αποκατά-
σταση τραυματισμών, ολοκληρωμένη 
εκγύμναση
Zumba: fitness, διασκεδαστικό, μουσι-
κό αερόβιο πρόγραμμα

Λ. Αθηνών 16, Αλίαρτος  | Κιν.: 6979 245 472  
 Ευεξία Health Gym Aliartos

info

Εσείς  

με τι θα  
ξεκινήσετε;

Μπουφίδου 24 Λειβαδιά Τηλ.: 22610 28 754
 Οπτικά Πανταζή    optikapantazi

Τα οπτικά Πανταζή όπως τόσα χρόνια, έτσι και τη φετινή σεζόν είναι εδώ 

για να καλύψει τις ανάγκες σας σε  γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως καθώς και 

φακούς επαφής. Διαλέξτε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σκελετών αυτόν που 

σας ταιριάζει και με τους καλύτερους ποιοτικά φακούς. Σας περιμένουμε.

OΠTIKA ΠΑΝΤΑΖΉ

info
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Σοφοκλέους 58, Λιβαδειά
 Τηλ.: 22610  87 855

28ης Οκτωβρίου 83, Ορχομενός 
Τηλ.: 22610 33 006

 @zaxmoka @zax_moka

Ζαχαρoπλαστείο - Εργαστήρι

ΜΟΚΑ
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Προϊόντα Τεχνολογίας
Κινητή τηλεφωνία

Αξεσουάρ|Αναλώσιμα

Ανταλλακτικά

Service Gadget

Λαμία | Βύρωνος 4, Λαμία  
Τ.: 22310 51392 | Κ.: 6906 390 093 

 PhoneHouse.gr
ΛίΒαΔΕία | Μπουφίδου 22, Λιβαδειά  
Τ.: 22610 87 830 | K.: 6909 429 397
gadgethouselivadeia@gmail.com

 gadgethouse 
triantaf_takis_gadgethouse 

info
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ  ΠΥΡOΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ  -ΣΤΥΛΙΔΑΣ 210,  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΛΑΜΙΑΣ

ΤΗΛ.& FAX: 22310 53 099

Ι. ΖΟΥΠΑΣ
6974 146 903

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον χώρο πάνω από είκοσι χρόνια. Μέλημά μας είναι να ικανοποιήσουμε 
κάθε είδους ανάγκη του χώρου σας με συνέπεια, ταχύτητα και αξιοπιστία. Ανταποκρινόμαστε άμεσα 
και αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε αίτημα, εξαιτίας της πολυετούς μας εμπειρίας. Ολοκληρώνουμε τις 
εργασίες μας εντός του χρονοδιαγράμματος, λειτουργώντας σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 49  Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ   
Τ.Κ. 11145 

 210 8319 320, Κιν. 6932 392 718

 info@energysystem.gr

 www.energysystem.gr

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
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Γεωργική Πλήτσος
Η εταιρία Γεωργική Πλήτσος 
με  παρουσία 45 χρόνων  
στο χώρο των γεωργικών 
μηχανημάτων,  αρδευτικών 
και ανταλλακτικών 
καλύπτει τις ανάγκες των 
αγροτών,  στο χωράφι ή σε 
οποιαδήποτε καλλιεργήσιμη 
έκταση.

Με συνέπεια και αφοσίωση 
προσφέροντας ποιοτικά 
μηχανήματα και υπηρεσίες 
έχει κερδίσει την 
εμπιστοσύνη των πελατών.

Φίλωνος 40Α, ΛΙΒΑΔΕΙΑ | Τηλ.: 22610 29 511 | Κιν.: 6944 412 309
 Χρήστος Πλήτσος-Γεωργική | www.plitsos.gr      

info

ΤΡΑΚΤΕΡ | ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Φίλωνος 40Α, ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

 Τηλ.: 22610 29 511, Κιν.: 6944 412 309          Χρηστος Πλητσος-Γεωργικη

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΛΗΤΣΟΣ
www.plitsos.gr

                   

Στο συνεργείο μας διαθέτουμε ειδικευμένο προσωπικό με άρτια κατάρτι-
ση και τεχνογνωσία. Συνδυάζουμε την άριστη ποιότητα,γνώση και αντα-
γωνιστικές τιμές. Με αξιοπιστία και υπευθυνότητα θα φροντίσουμε το αυ-
τοκίνητό σας στο διαγνωστικό έλεγχο, προετοιμασία ΚΤΕΟ και service.  
Σας προσφέρουμε ευθύνη  και ασφάλεια σε κάθε εργασία μας.

ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΣΑ
Στρατηγού Δαγκλή 42, έναντι ΚΤΕΛ
Τηλ.: 211 41 51 843
Κιν.: 6974 951 227, 6978 519 125
email:taisir_46@hotmail.com 

Συνεργείο Αυτοκινήτων

l EΠΙΣΚΕΥΕΣ l 

l ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ l 

l SERVICE l 

l ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ l 

l ΔΙΣΚΟΣ l ΠΛΑΤΟ l ΦΡΕΝΑ l

info
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Τ
Irina Shayk με γυαλιά Max Mara

Την εντυπωσιακή Ρωσίδα Irina Shayk 
επέλεξε ο ιταλικός οίκος ειδών πολυ-
τελείας Max Mara για την παρουσίαση 
της καλοκαιρινής του συλλογής γυα-
λιών. Η 34χρονη Shayk, που ζει πλέον 
μόνιμα στη Νέα Υόρκη, μεγαλώνο-
ντας τη δυόμιση ετών κόρη της, την 
οποία απέκτησε από τη σχέση της με 
τον ηθοποιό και σκηνοθέτη, Bradley 
Cooper, ποζάρει με επιλεγμένα κομ-
μάτια της Max Mara’s summer 2020 
sunglasses collection, 
στο φακό του Rowan 
Papier και ήδη οι 
καταχωρήσεις της 
καμπάνιας κάνουν το 
γύρω του κόσμου.

City Café
Coffee bar & more
Η ημέρα ξεκινάει καλά από 
το café της πόλης το City 
Café, για τον πρωινό σας 
καφέ αλλά και τις υπόλοι-
πες ώρες. Χώρος φιλόξε-
νος, το βράδυ προσφέρεται 
για ποτό, snack και νύχτες 
θεαματικές για τους λάτρεις 
του ποδοσφαίρου.

Ναυπάκτου και Σωκράτους, 
Λαμία  
Τηλ.: 22310 42371

  Citycafe Citycafe

info
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Πλ.  Ελευθερίας  6 ,  Καραγιαννοπούλου  2  Λαµία
DELIVERY: Τηλ.: 22310  42 376 - 22310  32 051 - 22310 47 419
      6984  697 067               6943 493 262
www.posto-lamia.gr        Posto Gyronostimies 

Posto το πιο γευστικό σουβλάκι της πόλης!
Το σουβλάκι Posto λειτουργεί από το 1993 
προσφέροντας ποιοτικό φαγητό για όλη την οικογένεια, 
τόσο στα καταστήµατά του όσο και µε delivery.

info

Το πέρασμα του Αντώνη 
Café - Ψητοπωλείο 

Το πέρασμα του Αντώνη στα Λουτρά Υπάτης είναι ένας φιλόξενος χώρος 
για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με καφέ  ή αναψυκτικό και το βράδυ προ-
τιμήστε σουβλάκι, καλαμάκι, πίτα γύρο, λουκάνικο, κεμπάπ και ολόφρε-
σκες σαλάτες. Όλα συνοδεύονται με αλάδωτη πίτα και τραγανές πατάτες.  
Τηλεφωνείστε μας να σας φέρουμε τη παραγγελία σας στο χώρο σας. 

Λ. Υπάτης Τηλ.: 22310 59896 
Κ.: 6974 567 033

info

Ξεχωρίζουμε για  
την ποιότητα και  

την εξυπηρέτησή μας
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Πίτες χειροποίητες, σάντουιτς,  
νέα προϊόντα, νέες γεύσεις, ψωμιά, 
τυρόπιτες, πίτσες κουλούρια, μπισκότα, 
βουτήματα, παξιμάδια, φρυγανιές, 
σφολιάτες, κρουασάν, γλυκά, κέικ και 
προϊόντα ζαχαροπλαστικής, παγωτά, 
τούρτες παγωτό

infoΟ φούρνος Τόλης ξεχωρίζει για την άψογη εξυ-
πηρέτηση, τα αγνά υλικά, ποιοτικά προϊόντα,  
μεγάλη ποικιλία φρέσκων προϊόντων ημέρας, 
σε εξαιρετικές τιμές.

Κάντε μια σύντομη στάση σε αυτό το φούρνο και 
επιλέξτε την αγαπημένη σας γεύση μέσα από μια 
τεράστια ποικιλία!

Κεντρικό: 
Επαμεινώνδα 117 & Αντιγόνης 
Υποκ: Οπλ. Βόγκλη 16, Θήβα 
Τηλ.: 22620 24241 Κ.: 6944 546 684 
email: FournosToli@gmail.com

 Φούρνος Τόλης από το 1964 
Ωράριο: 5:00π.μ. – 22:00μ.μ.
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Μουριές
Εστιατόριο Ταβέρνα στην Υπάτη 

Το Πέρασμα
Μαγειρευτό φαγητό σε πακέτο

Αν βρεθείτε στην Αιδηψό για δουλειές 
ή για να απολαύσετε τις καλοκαι-
ρινές σας διακοπές, αγνοήστε όλες 
τις άλλες προτάσεις και προτιμήστε 
Το Πέρασμα. Η σπιτική κουζίνα μας 
έχει σαν βάση αγνά υλικά καλό-μα-
γειρεμένα με σπιτικές συνταγές και 
γεύσεις. Πλούσια κουζίνα από λα-
δερά, ζυμαρικά και φυσικά φρέσκος 
γύρος και σουβλάκια. Λειτουργούμε 
από το μεσημέρι έως το βράδυ. Με 
ένα τηλέφωνο σε λίγα λεπτά θα σας 
το φέρουμε στο ξενοδοχείο σας,  στο 
σπίτι σας ή στο γραφείο σας.

Delivery: 12:00 – 16:00
Τηλ. 22260 60000 
Ερμού 19, Λ. Αιδηψού

info

Ανοιχτά από το πρωί για τσιπουράκια 
και μεζέδες και το μεσημέρι σερβίρει 
μαγειρευτά και βέβαια τα παραδοσια-
κά ψητά στα κάρβουνα. Στην γάστρα 
ψήνουμε κάθε μέρα πεντανόστιμα 
φαγητά και πίτες. Σας περιμένουμε 
να σας περιποιηθούμε στον φιλόξενο 
χώρο μας, στην ευρύχωρη αυλή μας, 
κάτω από τις καταπράσινες μουριές.
Μια στάση ανάπαυλας μετά από την 
επίσκεψή σας στα αξιοθέατα της περι-
οχής στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης, τη 
Μονή Αγάθωνος, το ιστορικό χωριό 
της Υπάτης, το Βυζαντινό Μουσείο, το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Υπάτης, το Αστερο -σχολείο και τις 
Θερμές πηγές της περιοχής μας.

Σκούρα Ευθυμία - Σπύρος Κορωνιώτης
Τηλ.: 22310 59488  |  Κιν.: 6944 636270 - 6974 966117   |   Οι μουριές  |  www.lymouries.gr 

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

info
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Ζαχαροπλαστείο – 
Εργαστήρι Μόκα 
Όταν η δημιουργικότητα ξεπερνάει τη 
φαντασία, τότε η τούρτα είναι Μόκα.  
Η πιο γλυκιά πρόταση της πόλης.

Σοφοκλέους 58, Λιβαδειά
Τ.: 22610 87855   

28ης Οκτωβρίου 83, Ορχομενός  
Τ.: 22610 33006 

Duende.... χαρά,  
δημιουργία, πάθος, έκφραση 

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.

Υψηλάντου 5, Λιβαδειά 
Κ.: 6977 784 289

 Duende

Περιποίηση
Ξηρό Λάδι με bronzer & glitter για 
σώμα, πρόσωπο και μαλλιά, φυτικής 
προέλευσης υψηλής καθαρότητας με 
έλαιο Argan. Ελαιόλαδο και ηλίανθο που 
χαρίζουν βαθιά ενυδάτωση,  θρέψη και 
εξαιρετική απαλότητα στην επιδερμίδα. 
Αναζητήστε το στο κατάστημα glossy.

Σπυρίδωνος 4, Λιβαδειά  
Τ.: 2261 100 306

Το καλοκαίρι έχει μια μοναδικότητα και για τον καθένα μας 
σημαίνει κάτι διαφορετικό. Είναι οι βουτιές, οι ρακέτες, ο 
ήχος από τα τζιτζίκια, η μυρωδιά και η γεύση του καρπου-
ζιού, η παρέα μαζεμένη το βράδυ στην παραλία, ο ήχος 
από το άνοιγμα της μπύρας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Μεζεδοπωλείο 
Τριανταφύλλου
Στο μεζεδοπωλείο Τριανταφύλλου η γεύση 
συναντά την απόλαυση και η ποιότητα γίνετε 
ένα με τη μεγάλη ποικιλία γευστικών πιάτων. 
Ξεκινήστε τη μέρα σας απολαμβάνοντας έναν 
υπέροχο καφέ, τοστ, χυμό και  συνεχίστε αρ-
γότερα με τους υπέροχους ουζομεζέδες που 
θα ζωντανέψουν την ημέρα σας. Δικαίως λέγε-
ται σημείο αναφοράς μετά από έναν περίπατο 
στα γύρω καταστήματα συνεχίζετε μέχρι αργά 
το βράδυ για να γευθείτε την υπέροχη κουζίνα 
με πολύ χαμηλές τιμές. Βραδιές με ζωντανή 
μουσική!

La Beaute
Mitala Panagiota 
Η κ. Μήταλα δημιούργησε ένα σύγχρονο χώρο ομορφιάς και 
σας συμβουλεύει πώς να ανανεώσετε τον εαυτό σας, για να 
αναδείξετε τα φυσικά σας χαρακτηριστικά, με προτάσεις, με 
προϊόντα περιποίησης, αλλά και έξυπνες λύσεις για να δεί-
χνετε ανανεωμένη και λαμπερή, όλες τις ώρες της ημέρας. 
μακιγιάζ - μάσκες Ομορφιάς- μανικιούρ – Πεντικιούρ - 
Ονυχοπλαστικη
Δ.Κ. Κοντογιώργη 13,  Άμφισσα  
Τ.: 22650 22701 Κ.: 6937 015 087

Καφεκοπτείο 
Αγγελίδης
Στην όμορφη πόλη της Ιτέας δημιουρ-
γήσαμε ένα ξεχωριστό και μοναδικό κα-
τάστημα το Καφεκοπτείο Αγγελίδη, με 
πολλές και ξεχωριστές γεύσεις καφέ και 
ποικιλίες από τσάγια από όλον τον κό-
σμο. Δημιουργήσαμε και μια υπηρεσία 
delivery με σάντουιτς, τοστ και καφέ, με 
ένα μόνο τηλεφώνημα στην πόρτα σας.

Καφεκοπτείον Αγγελίδη
Μεταμορφώσεως 17, Ιτέα
Τ.: 22650 33376

Μεζεδοπωλείο Τριανταφύλλου 
Λ. Σαλώνων 1,  Άμφισσα
Τ.: 22650 28446 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Ταβέρνα Ο Ταξιάρχης 
Στην είσοδο της πόλης, στην Αλίαρτο μια 
ξεχωριστή ταβέρνα με εμμονή στη υψη-
λή ποιότητα και τις μοναδικές γεύσεις σας 
προσκαλεί για μια γευστική πανδαισία.  
Το καλοψημένο σουβλάκι με σάντουιτς ή με 
πίτα, η γίδα βραστή, το κοκορέτσι, το κοντο-
σούβλι, είναι μια πρόκληση για μια γρήγορη 
στάση συνδυάζοντας γεύσεις που αποθεώ-
νουν τον ουρανίσκο.

Ταβέρνα Ο Ταξιάρχης
1ο χλμ. Αλιάρτου – Θηβών, Αλίαρτος
Τηλ.: 22680 22388
Κιν.: 6974 772 647

Quick market
Για γρήγορες και οικονομικές αγορές η λύση 
είναι το  Quick market στην Αιδηψό!
Τρόφιμα, ποτά, φρούτα, λαχανικά,  είδη κρεοπω-
λείου, όλα στο Quick market στην Αιδηψό απένα-
ντι από το λιμάνι! Οικονομικά προϊόντα πρώτης 
διαλογής εξυπηρετικό προσωπικό.

Ηρώων Πολυτεχνείου 2, Αιδηψός
Τηλ.: 22260 60306
Ωράριο λειτουργίας
Κάθε μέρα 08:00 - 22:30

Gelarto παγωτό  
με τέχνη
Ένας μικρός χώρος με καταπληκτικές 
δροσιστικές απολαύσεις και μοντέρνο χα-
ρακτήρα ήρθε πρόσφατα στον πεζόδρομο 
της Λιβαδειάς.

Επισκεφθείτε μας και δοκιμάστε τα ποιοτι-
κά προϊόντα μας, βάφλα με παγωτό με πε-
ντανόστιμες γαρνιτούρες και φρέσκα υλι-
κά, πρωτότυπους τρόπους παρασκευής!  
Σας περιμένουμε!!!

Μπουφίδου 12, Λιβαδειά  
Τ.: 22610 80688 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Condor στην Ελλάδα
µε 14 προορισµούς
Η Condor επανεκκινεί το θερινό πρόγραµµα πτήσεων για την 
έναρξη της φετινής καλοκαιρινής περιόδου, από τις 25 Ιουνίου 
και µετά, από οκτώ αεροδρόµια στη Γερµανία σε αρχικά 29 
προορισµούς διακοπών, µε 300 συνολικά συνδέσεις.
Η δηµοφιλέστερη αεροπορική εταιρεία αναψυχής της Γερµα-
νίας θα πραγµατοποιεί πτήσεις από Φρανκφούρτη, 
Ντίσελντορφ, Μόναχο, Αµβούργο, Αννόβερο , Στουτγκάρδη, Λειψία / Χάλλε και Βερολίνο-Σόνεφελντ προς Ισπανία 
(Κανάρια Νησιά, Βαλεαρίδες Νήσους, Ανδαλουσία), Ελλάδα, Κροατία, Σαρδηνία, Ιταλία, Κύπρο, Τουρκία και προς 
ττο νησί Sylt της Βόρειας Θάλασσας, από τα τέλη Ιουνίου. Όσον αφορά στην Ελλάδα, η αεροπορική εταιρεία θα 
φτάνει σε 14 προορισµούς: Καλαµάτα, Καβάλα, Κέρκυρα, Κω, Κρήτη, Μύκονο, Πρέβεζα, Ρόδος, Σάµος, Σαντορί-
νη, Σκιάθος, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Ζάκυνθο. Οι πτήσεις θα πραγµατοποιούνται έως τα τέλη Οκτωβρίου.
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HΗ Οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι μία χρόνια 
ρευματική πάθηση που αφορά τα γόνατα, 
τα ισχία, τα χέρια αλλά και την Σπονδυλική 
στήλη. Η ΟΑ προκαλείται όταν φθείρεται ο 
χόνδρος που καλύπτει τις αρθρώσεις. Είναι 
από τις πιο συχνές ρευματικές παθήσεις. 
Ο πόνος είναι το κύριο σύμπτω-
μα που θα οδηγήσει κάποιον στον 
γιατρό. Άλλα συμπτώματα είναι: 
δυσκαμψία, πρήξιμο του γόνατος 
και αίσθημα αστάθειας. Η παχυ-
σαρκία, οι επαναλαμβανόμενες 
κινήσεις, η κακή χρήση της άρ-
θρωσης, η καταπόνηση, ο τραυματισμός, 
γενετικοί παράγοντες είναι οι κύριες αιτίες 
εμφάνισης της ΟΑ.
Αν και δεν υπάρχει πλήρη θεραπεία της ΟΑ, 

υπάρχουν πολλά μέτρα 
πρόληψης αλλά και 

μείωσης του πόνου.  
Απώλεια σωματι-
κού βάρους 10% 
μπορεί να μειώ-
σει τον πόνο κατά 
το μισό. Ο πόνος 

και η αντίληψη ότι η 
χρήση της άρθρωσης 

χειροτερεύει την ΟΑ, αναγκάζει τους περισ-
σότερους ασθενείς να  μειώσουν κατά πολύ 
την κινητικότητα τους με αντίθετα αποτελέ-
σματα. Μια ήπια άσκηση, όπως περπάτημα, 
ποδήλατο, κολύμβηση και ένα πρόγραμμα 
ενδυνάμωσης των ποδιών έχει ως απο-

τέλεσμα: να δυναμώνουν οι μυς 
που στηρίζουν και  διατηρούν την 
ευλυγισία της άρθρωσης, βελτι-
ώνεται η ισορροπία του σώματος, 
μειώνεται το σωματικό βάρος, 
αυξάνεται η αυτοεκτίμηση  και η 
ενέργεια και μειώνεται ο πόνος. 

Ήπιες ασκήσεις μπορεί, κατόπιν καθοδήγη-
σης από τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή, 
να γίνουν και κατά την περίοδο του έντονου 
πόνου. 
Δεν υπάρχει καμία μαγική τροφή που να 
εξαφανίζει τον πόνο. Η μεσογειακή διατρο-
φή πλούσια σε λαχανικά και φρούτα δίνει 
στον οργανισμό τις απαραίτητες βιταμίνες, 
αμινοξέα και βοηθάει στην απώλεια βά-
ρους. 
Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της ΟΑ πε-
ριλαμβάνει τοπικές αγωγές και  φάρμακα 
από το στόμα. Αλλά χρειάζεται η συμβουλή 
του ειδικού γιατρού!

 Κ.:6932 738 603   Τ: 22610 81636
Λιβαδειά

Ο πόνος είναι  
το κύριο σύμπτωμα  
που θα οδηγήσει  

κάποιον 
στο γιατρό 

Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος 
Ρευματολογικό Ιατρείο Ελευθεριάδου Φοίβη-Αντιγόνη

Φοίβη-Αντιγόνη Ελευθεριάδου
ίατρός Ρευματολόγος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τα Πλατάνια
Κατσικογιάννης Γιώργος
Tηλ. 2261 025 081
Σοφοκλέους 54, Λιβαδειά
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