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Η ταλαντούχα και πανέμορφη Κάτια Ταραμπάνκο, σε συνεργασία με την ελ-
ληνική εταιρεία VA BEAUTY, η οποία έχει 20ετή πείρα στην παραγωγή και 
εμπορία καλλυντικών, δημιουργεί μια νέα σειρά καλλυντικών, που φέρει την υπο-
γραφή της.

αποκαλύπτεται μέσα από τον δυναμικό και γεμάτο ζωντάνια  χαρακτήρα της Κά-
τιας, η οποία δεν διστάζει να βγει μπροστά ώστε να υποστηρίξει την αλήθεια και 
τα πιστεύω της!

Η ίδια λέει χαρακτηριστικά: “Είσαι μοναδική, ανέδειξε την ομορφιά σου και απε-
λευθέρωσε τον δυναμισμό που υπάρχει μέσα σου! Τόνισε κάθε χαρακτηριστικό 
σου, υπογράμμισε κάθε ιδιαίτερη γωνία σου, πρόσθεσε λάμψη στο φως σου, και 
χαμογέλα στην υπέροχη αυτή εκδοχή σου, γιατί αυτή είσαι Εσύ! #kween_you .“

Η σειρά περιλαμβάνει τα βασικά προιόντα μακιγιάζ,  όπως foundation, mascara, 
eyeliner, liquid matte lipsticks και μια παλέτα με  contour, blush και highlighter.

Μια ολοκληρωμένη σειρά που μελετήθηκε για να καλύπτει με ευκολία τις ανά-
γκες κάθε γυναίκας καθόλη την διάρκεια της απαιτητικής καθημερινότητας της.

Η καμπάνια που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της προώθησης της νέας σειράς 
καλλυντικών  “TarabankoK by dido Cosmetics”, είναι Δυναμική. 

Όπως είναι κάθε Γυναίκα, όπως είναι και η Κάτια.

Το μήνυμα της καμπάνιας έχει στόχο  να αφυπνίσει, να ανανεώσει , και να ανα-
δείξει καθε πτυχή του εαυτού σου. Τόνισε το βλέμμα σου, δώσε χρώμα στα χείλη 
σου, λάμψε και ξεχώρισε Εσύ μέσα στο πλήθος, εξάλλου…you are a Kween.

Από όλη την καμπάνια δεν θα μπορούσαν να λείψουν και τα social media 
Hashtags που την ακολουθούν! Έτσι μέσα από το #Kween_you περιγράφεται 
όλη η φιλοσοφία και η στάση ζωής της Κάτιας!

www.didocosmetics.gr
www.tarabankok.gr

Tarabanko K
by dido Cosmetics

ΌΛΗ Η ΦΙΛΌΣΌΦΙΑ ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΣΈΙΡΑΣ TARABANKOK BY DIDO COSMETICS

“ in a world full of “pawns” (soldiers) be the kween…! ”
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IMPRESSIVE
lashes mascara

ΝΈΑ ΜΑΣΚΑΡΑ για απί-
στευτο μήκος και απόλυτο 
όγκο

Με κάθε στρώση μεγαλύτε-
ρες, απόλυτα φυσικές βλε-
φαρίδες! 

• Ελαφριά υφή.

• Μίγμα κεριών το οποίο προ-
σφέρει όγκο και μήκος χωρίς 
να βαραίνει τις βλεφαρίδες.

• Μελετημένη φόρμουλα που 
προσφέρει τα ίδια αποτελέ-
σματα ακόμα και στις πιο κο-
ντές και αραιές βλεφαρίδες.

• Δεν αλλοιώνεται και δεν 
μουτζουρώνει .

• Διαρκεί όλη μέρα.

• Οφθαλμολογικά ελεγμένο

• Gluten Free

LINEPROOF
eye liner

EYELINER ΣΈ ΜΌΡΦΗ 
«ΣΤΥΛΌ» με έντονο μαύρο 
χρώμα και μεγάλη διάρκεια.

Σχηματίστε εύκολα την τέ-
λεια γραμμή eyeliner!

Το Lineproof Eye Liner σε 
πρακτική μορφή «στυλό» κά-
νει την εφαρμογή eyeliner πιο 
εύκολη από ποτέ. Έχει έντονο 
μαύρο χρώμα και αδιάβροχη 
σύνθεση, με αποτέλεσμα 
την ανεπανάληπτη διάρκεια. 
Το eyeliner σας θα διαρκέ-
σει όλη μέρα! Έχει υπέροχο 
αποτέλεσμα, που στεγνώνει 
γρήγορα και δεν αφήνει κενά

SEVENTEEN city shade 
ΝΈΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΡΈΜΑ υψηλής προστασίας ιδα-
νική για δέρματα λιπαρά με τάση ακμής

Με δείκτη προστασίας: • SPF 30 • SPF 30 TINTED • SPF 50 • 
SPF 50 TINTED

Κρέμα ημέρας υψηλής αντηλιακής προστασίας με Τεϊόδε-
ντρο, Πρόπολη, Πιπέρι-Μούρο Τασμανίας & Kigelia Africana 

ΜΈ Η ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΜΑ
Η ελαφριά και μη λιπαρή σύνθεση της κρέμας ημέρας City 
Shade SPF30 είναι ιδανική για λιπαρά με τάση ακμής δέρμα-
τα καθώς περιέχει δραστικά συστατικά που δημιουργούν μια 
ασπίδα προστασίας και περιποιούνται την επιδερμίδα χαρίζο-
ντας  λαμπερό και λείο δέρμα χωρίς λιπαρότητα.

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 
ΠΑΛΕΤΑ
για λάμψη και φυσικό μαύρισμα
Αποχρώσεις που τονίζουν την φυσική ομορφιά 
και αιχμαλωτίζουν το φως από κάθε γωνία! 

H Face Palette αποτελείται από αποχρώσεις 
με διαφορετικές υφές, εξασφαλίζοντας την πιο 
λαμπερή και ηλιοκαμένη επιδερμίδα! 

Σε κομψή συσκευασία με καθρέπτη. Ιδανικό μέ-
γεθος για να την έχετε μαζί σας όλες τις ώρες ή 
για τα ταξίδια σας. Περιέχει  2 Blush,  3 Bronzer 
και 1 Highlighter.

SUN DEFENSE
fluid moisturizing cream

ΑΣΠΙΔΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΌ-
ΣΤΑΣΙΑΣ και πλούσια ενυδάτωση 
με σεβασμό στο περιβάλλον

Η σειρά αντηλιακών καθημερινής πε-
ριποίησης “Sun defense“, με Υαλουρο-
νικό Οξύ βιοτεχνολογικής προέλευσης 
και εκχύλισμα Polygonum Aviculare , 
προσφέρει ενυδάτωση, τονώνει την 
ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα της 
επιδερμίδας και προστατεύει από την 
υπεριώδη UV ακτινοβολία και την πρό-
ωρη δερματική γήρανση που προκαλεί 
και η IR ακτινοβολία μετά την έκθεση 
στον ήλιο.

Διατίθενται με χρώμα και χωρίς για να 
επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21/05/88

ΣΠΟΥΔΕΣ: Απόφοιτη ΤΕΙ Αθηνών,
 Σχολή Διοίκησης και
 Οικονομίας του τμήματος 
 Εμπορίας και Διαφήμισης

 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
 στη Διοίκηση επιχειρήσεων

 Ασφαλιστικός πράκτορας

 

ΈΠΈΛΈΞΑ να ακολουθήσω οικονο-
μικές σπουδές με σκοπό να συνεχίσω 
αυτό που με πολλή αγάπη και αφοσίωση 
ξεκίνησε ο πατέρας μου Λουκάς Καγιάς, 
μηχανικός στο επάγγελμα με ένα μικρό 
συνεργείο στην Λιβαδειά ξεκίνησε και κα-
τάφερε να φέρει την αντιπροσωπεία της 
Opel στην αρχή και μετά από κάποια χρό-
νια την ΤΟΥΟΤΑ στο νομό της Βοιωτίας.

ΣΤΗΝ ΔΌΥΛΈΙΑ ΜΌΥ αγαπώ την 
εξυπηρέτηση πελατών.

ΦΥΣΙΌΛΑΤΡΗΣ και ερωτευμένη με 
τα ταξίδια με συναρπάζει να ανακαλύ-
πτω καινούργια μέρη, γεύσεις, ανθρώ-
πους και κουλτούρες.

ΑΓΑΠΩ πολύ τον αθλητισμό και ιδιαί-
τερα ό,τι έχει να κάνει με την φύση.

Η ΜΈΓΑΛΗ ΜΌΥ ΑΓΑΠΗ είναι το 
σερφ, τον ελεύθερό μου χρόνο απολαμ-
βάνω το παιχνίδι με τα κύματα!

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΈΡΙΌΔΌ ετοιμάζω την 
δική μου επιχείρηση. Ακολουθώντας τις 
τάσεις της εποχής, σχεδιάζω ένα ηλε-
κτρονικό κατάστημα. Δυστυχώς δεν μπο-
ρώ να αποκαλύψω περισσότερα!

ΚΑΘΈ ΜΈΡΑ ξεκινάω την μέρα μου 
με χαμόγελο και ευχαριστώ για όλες τις 
εμπειρίες που έζησα! Θετική σκέψη και 
ευγνωμοσύνη.

ΑΓΑΠΩ τα ζώα και προσέχω τον πλα-
νήτη που με φιλοξενεί!

Eίμαι εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς επιχειρη-
ματιών σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον 
χώρο του αυτοκινήτου, εκπροσωπώντας ένα μεγάλο 
όνομα την ΤΟΥΟΤΑ, με αποκλειστικότητα στις πωλή-
σεις και ένα οργανωμένο συνεργείο στην πόλη της 
Λιβαδειάς. 

ΈΧΌΝΤΑΣ ΈΠΙΛΈΞΈΙ να ακολουθήσω ενα αν-
δροκρατούμενο επάγγελμα, όπου η γυναικεια παρου-
σία είναι περιορισμένη, έπρεπε και εγώ ως γυναίκα να 
εξαλείψω αυτήν την στατική νοοτροπία του επαγγέλ-
ματος και να ξεκινήσω με μια αναπτυξιακή νοοτροπιία. 
Η αλήθεια είναι πως στα πρώτα μου βήματα βρέθηκα 
αντιμέτωπη με διάφορα εμπόδια.

ΜΈ ΠΙΣΤΗ ΣΤΌΝ ΈΑΥΤΌ ΜΌΥ και στις ικανό-
τητές μου, η νοοτροπία ανάπτυξης είναι αυτή που με 
βοήθησε να ξεπεράσω κάθε εμπόδιο και με ενέπνευσε 
ως νέα επιχειρηματίας, να αναπτύξω τον εαυτό μου 
έχοντας πυγμή σε αυτό που κάνω. Η επιθυμία μου να 
μάθω, να διευρύνω τις γνώσεις μου στον τομέα και σε 
συνδυασμό με την αγάπη μου για την επιχείρηση με 
έκανε δυνατή και κατάφερα να ξεχωρίσω.

ΘΈΩΡΩ λοιπόν πως η αυτοπεποίθηση, η αυτοε-
κτίμηση και η αφοσίωση σε αυτό που κάνεις είναι η 
συνταγή αναγνώρισης της σκληρής δουλειάς απο τον 
ίδιο σου τον εαυτό.

Λουκία

Καγιά
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΗΜOΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΤΟΥΟΤΑ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΕΒΕ
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Ταλαντούχα ηθοποιός, κάτοχος πτυχίου ψυχολογίας από 
το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ακτιβίστρια. Γνωστή για 
τον ρόλο της στην ταινία «Black Swan» για τον οποίο κέρδισε 
Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 1981 στην Ιερουσαλήμ και σε 
νεαρή ηλικία μετακομίζει με τους γονείς της στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Αρχικά, η οικογένεια εγκαθίσταται στην Ουάσι-
γκτον και έπειτα στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, όπου η 
Πόρτμαν αποφοιτά από το Syosset High School.

Η νεαρή Πόρτμαν «ανακαλύφθηκε» από έναν ατζέντη της 
εταιρείας καλλυντικών Revlon, o οποίος την παρότρυνε να 
κυνηγήσει μια καριέρα στο χώρο του μόντελινγκ. Η Πόρτμαν 
βρήκε το μόντελιγκ αδιάφορο και εστίασε στην υποκριτική. 
Σύντομα ξεκίνησε να δουλεύει με την Usdan Theatre Arts 
Camp συμμετέχοντας σε μια πληθώρα παραγωγών.

Το πραγματικό της όνομα είναι Νάταλι Χέρσλαγκ, όμως υιο-
θέτησε το πατρικό όνομα της γιαγιάς της για να προστατεύσει 
την οικογένεια της από τη δημοσιότητα. Το 1994 πραγματο-
ποιεί το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με την εμβληματική 
ταινία του Λικ Μπεσόν «Léon: The Professional». Ο απαιτητι-
κός ρόλος και η εξαιρετική ερμηνεία της μόλις 13χρονης Νά-
ταλι, καταφέρνουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον κοινού και 
κριτικών. Την επόμενη χρονιά επιστρέφει με μια ακόμη κατα-
πληκτική ερμηνεία στο «Heat» με τον Αλ Πατσίνο.

Natalie

Portman

Decofoam Decoupage
Εκφράστε τον εαυτό σας μέσα από την δημιουργία. Το 
decofoam είναι ένα πρωτοποριακό υλικό από μετάξι,-
βαμβάκι και ύφασμα ,έχει 3D ανάγλυφο αποτέλεσμα 
όταν στεγνώσει και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν 
κυριολεκτικά όλοι. Διαθέσιμο σε 24 αποχρώσεις.

Αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας για να το ανακαλύ-
ψετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.decofoam.
gr υλικά για απιστευτες κατασκευές, ζωγραφικη και ντε-
κουπάζ.
K.: 6977087764    Decofoam    Decoupage

Angels 
Beauty
Καλλυντικά

Αρώματα
Αξεσουάρ 

  angelsbeautygr
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Διαθέτει αυτό που λέμε: 
όλο το πακέτο.

Με το χαμόγελο να αποτελεί 
χωρίς αμφιβολία το μεγά-
λο ατού στην εντυπωσιακή 
της εμφάνιση. Ο λόγος για τη 
Natalie Roser η οποία διαθέτει 
και άλλα φυσικά χαρίσματα, 
όπως το καλλίγραμμο κορμί 
της, τις θανατηφόρες καμπύ-
λες και το πανέμορφο πρόσω-
πό της.

Natalie

Roser

H συγκλονιστική φωτογράφιση της καμπάνιας για 
την κολεξιόν ENVIE SHOES Άνοιξη-Καλοκαίρι 2021 μάς 
ταξιδεύει σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό τοπίο, λουσμένο 
στο μοναδικό ελληνικό φως, με τη Δούκισσα Νομικού να 
ποζάρει στο φακό του Δημήτρη Βέργη φορώντας μερικά 
από τα πιο hot σχέδια της συλλογής ENVIE SHOES και εκ-
πέμποντας ένα ηχηρό μήνυμα δυναμισμού, θηλυκότητας 
και αισιοδοξίας, ως το απόλυτο #EnvieGirl.

Η αγαπημένη ελληνική εταιρία υποδημάτων ENVIE Shoes 
κατάφερε για μία ακόμη σεζόν να κερδίσει τις εντυπώσεις 
με μία πλούσια συλλογή γεμάτη υπέροχα σχέδια σε πα-
στέλ αλλά και έντονες φλούο αποχρώσεις.

ENVIE SHOES
Άνοιξη-Καλοκαίρι 2021

Κακοτρίχη 
Οπτικά
Φακοί Επαφής 

Οι πλαστικοί και 
κοκάλινοι σκελετοί 
γυαλιών κυκλο-
φορούν σε μεγάλη 
ποικιλία χρωμά-
των και λόγω της 
ημιδιάφανης όψης 
τους, πολλές φορές 
μπορούν να συνδυ-
αστούν τέλεια με 
την απόχρωση των 
φακών. Ανατρεπτικά 
χρώματα, μοντέρνα 
μεταλιζέ, με απορροφητικούς φακούς για να προστατέψετε τα 
μάτια σας από τον ήλιο.

Κακοτρίχη Γ. Γεωργαντά 41, Λιβαδειά, Τηλ.: 22610 26269

Η φρο-
ντίδα σε 
πρόσω-
πο και 
σ ώ μ α 
κατά τη 
διάρκεια 
των καλοκαιρινών μηνών είναι απαραίτητη 
για την καλή υγεία της επιδερμίδας μας!

Η διαρκής έκθεση στον ήλιο αφυδατώνει 
το δέρμα, αλλά και τα μαλλιά. Η επιλογή 
των προϊόντων περιποίησης πρέπει να γί-
νει προσεκτικά και με βάση τις ανάγκες της 
επιδερμίδας σας.

Στο κατάστημα glossy στη Λιβαδειά μπο-
ρείτε να βρείτε όλα τα καλλυντικά που 
χρειάζεστε για τα νεσεσέρ των διακοπών. 

Ρεγγίνα Μαρκέτου

Σπυρίδωνος 4, Λιβαδειά, Τ. 2261 100306,
e-mail: rmarketou@gmail.com

Υποκατάστημα 1: Ακαδη-
μίας και Χαριλάου Τρικούπη 
63, Αθήνα, T.: 2103828153.
Υποκατάστημα 2: 
Επαμεινώνδα 18, Θήβα, T.: 
2262081564
Eshop: www.spiero-shop.gr
Kεντρικά γραφεία-Χον-
δρική: Θεσσαλονίκης 101,
Μοσχατο, T.: 2104922506

Η S.PIERO ΙΔΡΥΘΗΚΈ το 1920 με αντι-
κείμενο την κατασκευή χειροποίητου υποδή-
ματος.. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται κυρί-
ως στον κλάδο του γυναικείου υποδήματος.

Η S.Piero αντιμετωπίζει τη κάθε γυναίκα της 
ως ξεχωριστή παρέχοντας της μια πληθώ-
ρα επιλογών που καλύπτουν κάθε στυλ και 
ανάγκη.

Για την S.Piero η διαδικασία παραγωγής και 
οι πρώτες ύλες είναι ιδιαίτερης σημασίας και 
βασίζεται στο μεράκι και την αγάπη μας για 
το άνετο και ποιοτικό παπούτσι. Για το λόγο 
αυτό εκσυγχρονίζουμε τις τεχνολογίες και 
αναβαθμίζουμε τόσο την ποιότητα όσο και 
τα σχέδια μας.

Κάπως έτσι λοιπόν μαζί με εργαζομένους και 
στελέχη συνεχίζουμε δυναμικά τη λειτουρ-
γία της επιχείρησής εξυπηρετώντας με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο εσάς, το τελικό κα-
ταναλωτή!

Η εταιρεία πέρα από την χονδρική πώληση 
και την κατασκευή private label υποδημάτων 
διατηρεί 2 καταστήματα λιανικής στην Αθή-
να και τη Θήβα όπως και το ηλεκτρονικό της 
κατάστημα.

 S.piero
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ΈΣΈΙΣ ΤΙ ΘΈΩΡΈΙΤΈ επαναστατικό σήμερα; 

Να ζεις πέρα από τα όρια.

ΖΌΥΜΈ ΑΠΑΝΩΤΈΣ ΚΡΙΣΈΙΣ.
Πως αντιμετωπίζετε μια κρίση; 

Προσαρμοστικότητα! Διαβάζω & ανακαλύπτω τα δεδομένα & σχεδιάζω τη στρα-
τηγική.

ΤΙ ΠΡΌΤΈΙΝΈΤΈ σε έναν επιχειρηματία να κάνει;

Να προχωρήσει με πίστη, αφοσίωση & πολλή δουλειά.

 ΑΣΧΌΛΈΙΣΤΈ με την διαφήμιση, το μάρκετινγκ & την πολιτική 
επικοινωνία. Τι απολαμβάνετε περισσότερο στη ζωή σας; 

Κάνω την πιο όμορφη δουλειά στον κόσμο. Δημιουργώ ενήμερους καταναλωτές 
& ευτυχισμένους επιχειρηματίες. Επικοινωνώ στους πολίτες, πολιτικά μηνύματα 
απλά & κατανοητά. 

ΘΑ ΑΦΗΝΑΤΈ ΈΝΑΝ ΈΠΙΧΈΙΡΗΜΑΤΙΑ, να κάνει
λάθη στις επιλογές του;

Ναι μόνο έτσι θα μάθει να πολεμά, να διεκδικεί και να αναλαμβάνει τα ρίσκα.

Διαφήμιση – Μάρκετινγκ –
Πολιτική Επικοινωνία

Τυλιγάδης
Άκης

1. ΤΑ ΈΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΜΑΣ είναι επιλογή μας σε μεγαλύτερο βαθμό 
απ’ όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε. Και ο χαρακτήρας μας είναι η μοίρα μας.

2. ΌΣΌ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ και αν είναι μια κατάσταση, πάντα υπάρχει 
χώρος για να γελάσεις. Άνοιξε τα μάτια σου και βρες τον.

3. ΚΑΝΈΝΑ ΈΡΩΤΙΚΌ ΤΡΙΓΩΝΌ δεν είχε ποτέ happy ending. 
Τουλάχιστον όχι και για τους τρεις. Ή αλλιώς, μια γυναίκα δύο άντρες 
κομπολόι δίχως χάντρες (και τούμπαλιν).

4. ΌΙ ΜΈΓΑΛΌΙ ΈΡΩΤΈΣ δε μένουν ποτέ μαζί μέχρι τέλους- ό,τι 
κι αν εννοούμε τέλος. Πάντα με ενοχλούσε το κλισέ-δηθενιά-παρηγοριά 
στον άρρωστο «Οι μεγάλοι έρωτες δεν ξύπνησαν ποτέ στον ίδιο κρεβάτι». 
Φυσικά και ξύπνησαν. Και ξανά και ξανά. Σπάνια όμως γέρασαν μαζί και 
κατάφεραν να απομυθοποιήσουν ο ένας τον άλλο. Γι’ αυτό και έμειναν 
«μεγάλοι έρωτες» και δεν έγιναν ποτέ «μεγάλες αγάπες».

5. ΜΙΑ ΥΠΈΡΌΧΗ ΦΙΛΙΑ μπορεί να γεννηθεί εντελώς αναπά-
ντεχα και στα πιο απίστευτα μέρη. Έτσι γίνεται συνήθως. Ευτυχώς.

6. Ό,ΤΙ ΈΖΗΣΈΣ, ΈΙΝΑΙ ΔΙΚΌ ΣΌΥ. Και όταν τελειώσει, πάλι 
δικό σου θα είναι. Άρα τίποτα δεν τελειώνει ποτέ, αν δεν το θες. Θα έχου-
με πάντα το Παρίσι, τη Μαδρίτη, τα Εξάρχεια, τα Σούρμενα, τα Σεπόλια... 
Πάντα. Κάτι είναι κι αυτό.

7. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΈ ΤΌ ΝΌΜΌ ΤΌΥ ΜΈΡΦΙ και το νόμο της 
ζωής, αν επιθυμείς πάρα πολύ να βρεις τον πραγματικό έρωτα, τότε όλο 
το σύμπαν θα συνωμοτήσει ώστε να τον βρεις. Όταν θα σαι ήδη παντρε-
μένος με κάποιον άλλο. Ή, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Τσάντλερ στον 
Τζόι στα Φιλαράκια, όταν ο τελευταίος αναρωτιέται αν θα καταλάβει ποια 
είναι η κατάλληλη για εκείνον: «Θέλω να πιστεύω πως όταν βρεις την 
κατάλληλη κοπέλα θα έχεις το κουράγιο και τα κότσια να της πεις “Όχι, 
ευχαριστώ. Είμαι παντρεμένος”».

7πράγματα που μου έμαθε
η Casablanca για τη ζωή
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Αντρικά
Γυναικεία
Ρούχα - Urban
Χειροποίητες 
Κατασκευές – 
Accessories

Αρκαδίου 5,
Λιβαδειά
Τηλ.: 2261 181021
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Κωνσταντίνα
Καραμπότση

Hair Expertise

Οι συνηθείς λόγοι που μπορούν να πυροδοτήσουν μια 
τρχόπτωση είναι πολλοί. Η κληρονομικότητακαι τα ορ-
μονικά προβλήματα είναι δυο πρωταρχικοί λόγοι όπως 
επίσης και η φτωχή περιεκτικότητα οφέλημων συστα-
τικών του αίματος. Αυτό συναντάται σε χρόνιους κα-
πνιστές και σε ανθρώπους που δεν σιτίζονται σωστά.

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη πολύ σημαντικός πα-
ράγωντας που δεν λαμβάνουμε συχνά υπο όψιν μας, 
τα δερματικά προβλήματα. Η υπερβολική λιπαρότητα, 
η σμιγματορροική δερματίτιδα, ψωρίαση και γενικευ-
μένο εκζεμα είναι μερικά απο τα συνηθή δερματικά 
προβλήματα που ταλαιπωρούν τα μαλλιά, τα αδυνα-
τίζουν και μακροχρόνια πυροδοτούν τριχοπτώσεις. 
Μην υποτιμάτε λοιπόν μια τριχόπτωση που επιμένει. 
Επισκευτείτε τον δερματολόγο σας και θα σας κατευ-
θύνει ανάλογα.

Κωνσταντίνα Καραμπότση
 Konstantina Karampotsi
 konstantinakarampotsi

Χρυσόραμα
Κόσμημα – Ρολόι 

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

Μπουφίδου 27, Λιβαδειά, Τ. 22610 22370  Xrysorama

Οπτικά Πανταζή 
Με το βλέμμα στο στυλ 

Ένα ξεχωριστό ανανεωμένο κατάστημα στο κέ-
ντρο της Λιβαδειάς Μπουφίδου 24, σας καλωσορίζει 
και σας προτείνει για τον άνδρα, τη γυναίκα & το παι-
δί, γυαλιά ηλίου, οράσεως & φακούς επαφής. Φιλική 
εξυπηρέτηση σε όλες τις υπηρεσίες μας με φιλικές 
τιμές και πολλές προσφορές. 

 Οπτικά Πανταζή   optikapantazi
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Lampiri
μαγιό

mare

Η εταιρία LAMPIRI MARE ασχο-
λείται με την σχεδίαση και την παρα-
γωγή μαγιό (Γυναικεία Αντρικά) από 
το 1995 αντιπροσωπεύοντας την μόδα 
της εποχής και κρατώντας πάντα υψη-
λή ποιότητα υφασμάτων και αξεσουάρ. 

Πλαστήρα 3 Μεταμόρφωση
Τηλ.: 210 2814 219

Όλα από τη συλλογή 
ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΣΠΌΡ
Τ.: 22610 26750

 Αγνιάδης Σπορ

Από τη συλλογή
SPORT CENTER

NIKE AIR MAX EXCEE
T.: 22610 23995
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Slim Bites
Patisserie
Ένα ιδιαίτερο patisserie όπου όλες οι γλυκιές δημι-
ουργίες του είναι φτιαγμένες χωρίς ζάχαρη, με στέβια 
και υλικά χαμηλά σε λιπαρά, υψηλής ποιότητας και 
απίστευτες γεύσεις

Νέα Ερυθραία, Λεωφ. Κηφισίας 373
Τ.:210 62 54 165 - www.slimbites.gr

«ΙΡΙΣ» 
Δρόσου 
Ελισάβετ
Οπτικά -
Φακοί Επαφής

Η αγάπη και το πάθος της για την οπτική τέχνη, την 
ανέδειξαν σε άριστη τεχνίτρια και εφαρμοστή φακών 
επαφής, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών.

Με εμπειρία και φιλική προσέγγιση, οι πελάτες της, 
της εμπιστεύονται ότι πολύτιμο έχουν, την όρασή τους.

Μια επίσκεψη στο κατάστημα ΙΡΙΣ οπτικά θα σας βο-
ηθήσει να επιλέξετε έναν αξιόπιστο και επώνυμο σκε-
λετό οράσεως υψηλής ποιότητας με φακούς. Η μεγά-
λη ποικιλία σε σκελετούς σε συνάρτηση με το χαμηλό 
κόστος θα επιλέξετε σκελετό που θα ομορφύνει το 
πρόσωπο σας. 

ΦΑΚΟΊ ΕΠΑΦΗΣ: Είναι ένα άριστο διορθωτικό 
μέσο, που αν εφαρμοστεί σωστά, σας εγγυάται κα-
λύτερη όραση από αυτή που έχετε με τα γυαλιά σας.

«ΊΡΊΣ» Δρόσου Ελισάβετ Καραγιαννοπούλου 9, Λι-
βαδειά. Τηλ.: 22610 88083 e-mail: info@iris-optics.gr

ΥΨΙΠΕΤΕΣ Ασφάλειες
Το 1992 δημιουγήσαμε μια δυναμική εταιρία με κυ-
ρίαρχο στόχο να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες 
ασφάλισης.
Η πολύχρονη ασφαλιστική εμπειρία μας αποτελεί εγ-
γύηση για την δική σας ασφαλιστική κάλυψη.
Ασφαλίζουμε με απλό και έξυπνο τρόπο το αυτοκίνητό 
σας, την κατοικία σας αλλά και τα ιατρικά και νοσοκο-
μειακά έξοδα που μπορεί να προκύψουν.
Επισκεφθείτε το site μας www.global-insurance.gr και 
επικοινωνήστε μαζί μας στο 2105124685 
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Το καλοκαιρινό
σmixιμο
του 2021
από την ΕΨΑ!

Η ΕΨΑ για 2ο συνεχόμενο 
καλοκαίρι προσφέρει ακό-
μη μια διαφορετική εμπει-
ρία. Πιστή στην ιδέα που 
ξεκίνησε πέρυσι, λανσάρει 
για το 2021 μία νέα γεύση: 
Μάνγκο – Μανταρίνι. 
Άλλος συνδυασμός φρού-
των, αλλά με το ίδιο μεράκι 
και την ίδια αφοσίωση δη-
μιούργησε μία ακόμα πιο 
απολαυστική γεύση που 
δύσκολα μπορείς να αντι-
σταθείς.

Δίνοντας χρώμα και δρο-
σιά στη ζωή μας, την 
αρχή για το 2020 έκανε 
το Summer Mix Φράου-
λα-Βασιλικός, ενώ τη σκυ-
τάλη για το 2021 παίρνει 
το Μάνγκο – Μανταρίνι.

Η ΕΨΑ, εδώ και σχεδόν 
έναν αιώνα, ξέρει πώς να 
κάνει τη ζωή μας πιο απο-
λαυστική και συνεχίζει 
με την ίδια δίψα το συ-
ναρπαστικό αυτό ταξίδι, 
κατακτώντας όχι μόνο τις 
καρδιές μας, αλλά και τα 
ψυγεία μας!

Limited 
Edition για 
Unlimited 
απόλαυση 
που σε
ξεδιψά!
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Ταμάμ 
ψητοτεχνείον
Τ.: 210 5131 528
Δράμας 163, Αθήνα

Best Grill
T.: 213 025 25 25

Ο Φώτης 
Φρουτεμπορική

Σπιτικά Φαγητά Delivery
T.: 211 182 8170

Ψητοπωλείο 
Σπύρος
Τ.: 210 25 86 859

Το πιο ωραίο γευστικό ταξίδι το βιώνει κανείς όταν 
απολαμβάνει μια Βυσσινάδα από την Οικογένεια Κλιά-
φα. Με οδηγό την υπέροχη γεύση της η οποία ξυπνάει 
αναμνήσεις παιδικών χρόνων και την ίδια συνταγή που 
παραμένει αναλλοίωτη, μόνο επιφωνήματα απόλαυ-
σης προκαλεί σε όποιον τη δοκιμάζει.

Διαθέσιμες συσκευασίες:
250ml Γυάλινη Συσκευασία μίας χρήσης
330ml Sleek Can
330ml, 1500ml PET

ΚΛΙΑΦΑΣ Α.Ε.

www.kliafa.gr

info@kliafa.gr

ΤΗΛ: 24310 23771

FΑΧ: 24310 26506

3ο χλμ Τρικάλων – 
Λαρίσης, Τρίκαλα

Βυσσινάδα
ΚΛΙΑΦΑ

Φούρνος 
ΡΗΓΑΣ

Α Ρ Τ Ο Σ 
Γ Λ Υ Κ Ο 
Κ Α Φ Ε Σ

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, γενε-
θλίων & αρραβώνων.

Μια επίσκεψη στα Σεπόλια στο Φούρνο ΡΗΓΑΣ 
θα σας πείσει!

• Σεπολίων 76,
Άγιος Μελέτιος
ΤΗΛ.: 210 5125031

• Αυλώνος 37,
Σεπόλια
ΤΗΛ.: 210 5126249
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Πάνθεον 
Café bar
Στην όμορφη 
πόλη της Λιβα-
δειάς στις πηγές 
Κρύας το café 
bar Πάνθε-
ον αξίζει να το 
επισκεφθείς για 
να απολαύσεις 
την όμορφη θέα 
τους καταρρά-

κτες και τις πηγές Κρύας και να συνδυάσεις ποιοτικό 
καφέ, χειροποίητες βάφλες, snack, δροσερά κοκτέιλ 
με ακούσματα μουσικά live. Λειτουργεί όλη μέρα μέχρι 
αργά το βράδυ. 

Τροφωνίου 7, Πηγές Κρύας, Τ. 2261 087014

Χάριτες
Γλυκιές δημιουργίες
Αφοι Σωτηρόπουλοι

Γεύσεις θεϊκές!
Γλυκές μοναδικές γεύσεις από
το ζαχαροπλαστείο Χάριτες

Γαμήλιες Τούρτες
Γενεθλίων - Αρραβώνων - Εορταστικές

Καλύπτουμε κάθε σας εκδήλωση με τούρτες, γλυκά 
σερβιρίσματα κατά παραγγελία.

Τ. 22610 25236
 Ζαχαροπλαστείο Χάριτες

από το 1952

Delivery 18:00 - 01:00

Τηλ.: 22610 32319 - Ορχομενός

Τα πλατάνια 
Κοτόπουλο στα Κάρβουνα 
Ψάχνεις στη Λιβαδειά για ψητό κοτόπουλο στα κάρ-
βουνα; Θα το βρεις ψημένο με φροντίδα & μεράκι στη 
Σοφοκλέους 54 «Τα πλατάνια». Οι μερίδες συνοδεύ-
ονται με πατάτες τηγανιτές και σαλάτα με σως. Εξυπη-
ρέτηση από το πρωί μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Σοφοκλέους 54, Λιβαδειά, Τ.: 22610 25081

ΑΧΛΑΔΙΑ
Pizza
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Ηλιοκάλυψη
Τέντες - Πέργκολες - Συστήματα σκίασης

Αυτοματισμοί, Ρολλοκουρτίνες,
ειδικές κατασκευές

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

Προτείνουμε λύσεις και προτάσεις σε τέντες και συ-
στήματα τεντών, σε χρώματα και σχέδια, που θα δώ-
σουν στιλ στη βεράντα σας ή τον κήπο σας και θα 
ομορφύνουν το χώρο σας.

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

Πολυκατάστημα Επίπλων
Παράδοση στο έπιπλο από το 1888

Ελ. Βενιζέλου 31, Λιβαδειά,

Τ. 22610 29173

Δημ. Γ. Ζαχαρόπουλος

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

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

Τ. 22614 00022

Ζησιμόπουλος
Copy Care Υπολογιστές
Η εταιρία Ζησιμόπουλος Copy Care Υπολογι-
στές στη Λιβαδειά διαθέτει προϊόντα υψηλών προ-
διαγραφών για απαιτητικούς χρήστες ιδιώτες αλλά 
και εταιρίες. Η έδρα της επιχείρησης αν και βρίσκετε 
στην Λιβαδειά η δραστηριότητα της εταιρίας Ζησι-
μόπουλος Copy Care Υπολογιστές καλύπτει και άλλα 
σημεία – πόλεις. Όπως Θήβα, Άμφισσα, Ιτέα, Γαλαξίδι, 
Δελφοί, Λιδωρίκι, Αράχοβα, Αταλάντη. Για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση η εταιρία Copy Care Ζησιμόπουλος 
δημιούργησε ένα e- shop για τις ηλεκτρονικές σας πα-
ραγγελίες www.copycare.gr

T. 22610 81855

Διδασκαλείον Αγγλικής 
Γλώσσας
To Φροντιστήριο ΔΊΔΑΣΚΑΛΕΊΟΝ, Αγγλικής Γλώσ-
σας στη Λιβαδειά με τη βοήθεια σύγχρονων παιδαγω-
γικών μεθόδων και συγκροτημένων προγραμμάτων 
σπουδών, καλύπτει τις ανάγκες γλωσσομάθειας για 
κάθε επίπεδο και κάθε ηλικία: μαθητών Δημοτικού, Γυ-
μνασίου και Λυκείου, καθώς και ενηλίκων.

Βίκυ Βαμβακά-Αγνιάδη
Μπουφίδου 27 & Κοραή 1, Λιβαδειά
T. 2261 100 380 - www. didaskaleion.gr
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Οδική Βοήθεια Σταμπολής
Οδική Βοήθεια στη Λιβαδειά σας μεταφέρουμε άμεσα 
το αυτοκίνητό σας ή την μηχανή σας. Μας χαρακτη-
ρίζει η άμεση εξυπηρέτηση, ο επαγγελματισμός και η 
εμπειρία μας. Προσφέρουμε ποιοτική και άμεση εξυ-
πηρέτηση σε προσιτή τιμή. Μπορείτε να μας εμπιστευ-
θείτε το αυτοκίνητό σας για την ασφαλή μεταφορά.

Μέγας Αλέξανδρος Μεταφορές - Τρακτέρ, Αυ-
τοκινήτων, Φορτηγών, Μηχανημάτων, Ανελκύσεις 
σκαφών.

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

TOYOTA 
Δρομέας
Αν ψάχνετε την αίσθηση του 
απόλυτου στιλ, θα τη βρεί-
τε στη θέση του οδηγού 
ενός νέου υβριδικού Corolla 
Hatchback. 

TOYOTA Δρομέας αεβε
2ο χλμ. Λιβαδειάς-Δελφών, 
32100, Λιβαδειά
Τηλ.: 2261024054

Παγάκια
Δημητρίου
Η επιχείρηση Παγάκια Δημητρίου Βασιλι-
κή έχει δημιουργήσει μια οργανωμένη εται-
ρία παραγωγής και διανομής σε προϊόντα 
πάγου-παγάκια-παγότριμμα, σε σακούλες 5 
& 3 κιλών, καλύπτοντας τις ανάγκες κατα-
στημάτων, ζαχαροπλαστείων, καφετεριών, 
bar και ξενοδοχειακών μονάδων.

Παγάκια Δημητρίου Βασιλική
Αγ. Αθανασίου 39, Λιβαδειά
Τηλ.: 22610 24990
What’s up: 6972 185 148

Τώρα στη γειτονιά σας και στην πόρτα σας, 
φρέσκα φρούτα & λαχανικά, όσπρια, αυγά, 
ζυμαρικά, παξιμάδια, ελιές, τυριά, γαλακτο-
κομικά, αλλαντικά, κρασιά, αναψυκτικά, ξηροί 
καρποί, παραδοσιακά προϊόντα.

Επιπλέον στην πόρτα σας, μαγειρευτά σπιτικά 
φαγητά με την υπογραφή του executive Chef 
και καθηγητή μαγειρικής ΕΚΤΟΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ.

Πώληση χονδρική - λιανική & διανομή δωρεάν

Χαλκίδος 22, Άνω Πατήσια
Τηλέφωνο παραγγελιών: 211 1828170

DELIVERY 11:30 - 21:00

ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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Ελάτε σε ένα κατάστημα Casa di Patsi και 
ζητήστε τη συμβουλή μας. Το εξειδικευμένο 
προσωπικό μας, είναι πάντα έτοιμο να σας 
προτείνει τις ιδανικότερες λύσεις. Μαζί θα επι-
λέξουμε τις σωστές διαστάσεις και τα καταλ-
ληλότερα 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.

Λ. Κηφισίας 188, Αθήνα Tηλ: 210 8012211
info1@casadipatsi.gr | www.casadipatsi.gr
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Μόνικα 
Μπελούτσι
στο Ηρώδειο
ΝΑ ΣΗΜΈΙΩΣΌΥΜΈ 
ΑΠΌ ΤΩΡΑ την πολυα-
ναμενόμενη εμφάνιση της 
Μόνικα Μπελούτσι στο 
Ηρώδειο, όπου η Ιταλίδα 
σταρ θα διαβάσει αδημο-
σίευτα κείμενα της Μαρίας 
Κάλλας που έχει συλλέξει ο 
σκηνοθέτης Τομ Γουλφ, με 
τη συμμετοχή της Καμερά-
τας (21-23/9).

Μοριάς ’21:
Tableaux Vivants
σε Θεσσαλονίκη και 
Αθήνα μας ταξιδεύουν 
στην ιστορία
Στο πλαίσιο του προγράμματος Μοριάς 
’21 θα παρουσιαστούν σε Θεσσαλονί-
κη και Αθήνα και Θεσσαλονίκη tableaux 
vivants, βασισμένα σε έξι ζωγραφικά έργα 
του Μουσείου Μπενάκη.

Το πρόγραμμα πολιτιστικού τουρισμού 
Μοριάς ’21, σε συνεργασία με τα πολυ-
καταστήματα attica σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη και τα εμπορικά κέντρα The Mall 
Athens, Golden Hall και Mediterranean 
Cosmos, μας ταξιδεύει μέσα από tableaux 
vivants που συνδέουν την παραστατική 
τέχνη με τη ζωγραφική και την ιστορία του 
Αγώνα.

Η δράση ξεκινά τον Ιούλιο στη Θεσσα-
λονίκη και στην Αθήνα, όπου τα tableaux 
vivants θα παρουσιαστούν στη βιτρίνα 
των πολυκαταστημάτων attica

Τα tableaux vivants θα παρουσιαστούν 
επίσης: Στη Θεσσαλονίκη, στο εμπορικό 
κέντρο Mediterranean Cosmos, στις 16-
18/9. Στην Αθήνα, στα εμπορικά κέντρα 
The Athens Golden Hall στις 23-25/9 και 
στο The Mall Athens στις 30/9, 1-2/10

Γιώργος Ρόρρης
στην Άνδρο 
ΤΌ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΈΛΙΖΑ 
ΓΌΥΛΑΝΔΡΗ παρουσιάζει στο Μουσείο 
της Άνδρου αναδρομική έκθεση με τίτλο (η 
ευγένεια του απέριττου) αφιερωμένη στο ζω-
γράφο Γιώργο Ρόρρη,  είναι από τους σπου-
δαιότερους εικαστικούς δημιουργούς της 
γενιάς του,  με τα πιο σημαντικά έργα της 
καριέρας του( στη φωτο πορτρέτο Βασίλη & 
Ελίζας Γουλανδρή 2018) Διάρκεια έκθεσης 4 
Ιουλίου - 3 Οκτωβρίου 2021.
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Γιατί είναι σημαντικό να αντιμετωπίζουμε άμεσα τις δυσκολίες 
Στην επιστήμη της λογοθεραπείας η πρόληψη σημαίνει τον έγκαιρο εντοπισμό 
των διαταραχών λόγου κ επικοινωνίας καθώς κ την αντιμετώπιση τους. Οι επι-
πτώσεις στη μη σωστή ανάπτυξη του λόγου μπορεί να είναι απλές ή συνθέτες 
και πολύπλευρες για αυτό κ η έγκαιρη παρέμβαση έχει ως στόχο να προλάβει 
τις δευτερογενείς συνέπειες όπως χαμηλή αυτοπεποίθηση, μειωμένη κοινωνική 
δραστηριότητα, φόβο για επικοινωνία κ έκφραση, ντροπή και σε παιδιά Σχολικής 
ηλικίας μαθησιακές δυσκολίες ή/και χαμηλή επίδοση.

Αντίληψη για τη λογοθεραπεία
Η επιστήμη της λογοθεραπείας έχει πλέον εδραιώσει τη θέση και το ρόλο της 
στην υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία. Αν και παλιότερα 
υπήρχε ένα ταμπού για τα άτομα που χρήζουν ειδικών θεραπειών σήμερα ευτυ-
χώς το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαλειφθεί και τα περιστατικά πιο εύκολα κ χωρίς 
ντροπή απευθύνονται στους ειδικούς έτσι μεγαλύτερος πληθυσμός βελτιώνει 
της επικοινωνιακές του δεξιότητες.

Πότε απευθυνόμαστε σε λογοθεραπευτή
Αυτό είναι το ερώτημα που δεχόμαστε καθημερινά. Οι λογοθεραπευτές στηριζό-
μαστε στα αναπτυξιακά στάδια της ομιλίας καθώς και σε ένα λεπτομερές ιστορικό 
του περιστατικού. Αρχικά οι γονείς απευθύνονται στον παιδίατρο τους ο οποίος 
με τη σειρά του καθοδηγεί ή παραπέμπει σε άλλους ειδικούς ή/και σε περαιτέρω 
εξετάσεις ( πχ ακοολογικο έλεγχο, παιδοψυχιατρική εκτίμηση). Έπειτα το σχολικό 
περιβάλλον ίσως επισημάνει τυχόν δυσκολίες. Τελευταία όμως, όλο και πιο συχνά 
οι γονείς ανησυχούν για την εξέλιξη του λόγου των παιδιών τους με δική τους 
πρωτοβουλία απευθύνονται σε μας. Η πρόληψη κ η έγκαιρη παρέμβαση είναι πολύ 
σημαντική για αυτό κάθε λογοθεραπευτής είναι στη διάθεση σας. Με την επιστη-
μονική του ιδιότητα κ τη κατάρτιση θα σας συμβουλέψει και θα σας καθοδηγήσει.

Πως γίνεται μια συνάντηση λογοθεραπειας 
Η λογοθεραπεια ακολουθεί διάφορες προσεγγίσεις και τεχνικές ανάλογα με την 
ηλικία, τη διαταραχή και το βαθμό δυσκολίας του ατόμου που χρήζει θεραπείας 
για το λόγο αυτό πάντα γίνονται εξατομικευμένες αξιολογήσεις κ επι το πλείστον 
εντάσσονται σε εξατομικευμένα ειδικά προγράμματα. Για να επιτευχθεί αυτό είναι 
αναγκαίο στην πλειονότητα των περιπτώσεων να συνεργαστούμε και με άλλες 
ειδικότητες όπως αναπτυξιολογο, παιδοψυχίατρο, Ωρυλλα, νευρολόγο ή οπτομέ-
τρη ώστε να επιτύχουμε μια σωστή διάγνωση κ τη δημιουργία ενός προγράμμα-
τος αποκατάστασης.

Ξανθή 
Μπέσσα
Λογοθεραπεύτρια

Ξανθή
Μπέσσα

Βασιλικών 19Α, Λαμία 
 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - Βασιλικών 19Α

Τ: 22310 25036
K: 6979 221 461 
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Αμέλια
Έρχαρτ

Η Αμέλια Έρχαρτ γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου 1897 στο Άτκινσον του Κάνσας. 
Το 1919 εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια για να σπουδάσει ιατρική. Ένα 
χρόνο αργότερα αλλάζει γνώμη και εγκαταλείπει τις σπουδές της. Στις 28 Δεκεμ-
βρίου 1920 κι ενώ βρίσκεται στην Καλιφόρνια, επισκέπτεται με τον πατέρα της 
ένα αεροδρόμιο στο Λονγκ Μπιτς. Θα πετάξει για πρώτη φορά στη ζωή της και η 
δεκάλεπτη εμπειρία της στον αέρα θα της αλλάξει για πάντα τη ζωή.

Αποφασίζει να γίνει πιλότος και στις αρχές του 1921 αρχίζει μαθήματα. Το 1922 
πετά με το αεροπλάνο της, σε ύψος 14.000 ποδιών, δημιουργώντας παγκόσμιο 
ρεκόρ για γυναίκες. Στις 15 Μαΐου 1923, γίνεται η 16η γυναίκα με άδεια πιλότου.

Το 1928 πέταξε ως επιβάτης πάνω από τον Ατλαντικό κρατώντας το ημερολόγιο 
της πτήσης κι έτσι έγινε η πρώτη γυναίκα που διέσχισε πετώντας τον Ατλαντικό 
Ωκεανό. Το 1932 έταξε μόνη πάνω από τον Ατλαντικό, δημιουργώντας ένα νέο 
γυναικείο αεροπορικό ρεκόρ. Ακολούθησε σειρά πτήσεων κατά μήκος των ΗΠΑ 
και στις 11 Ιανουαρίου 1935 πραγματοποίησε μόνη της την πτήση από τη Χαβάη 
στην Καλιφόρνια, απόσταση μεγαλύτερη από αυτήν που χωρίζει την Ευρώπη από 
τις ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα ακόμη αεροπορικό ρεκόρ.

Την 1η Ιουνίου 1937 ξεκίνησε την υλοποίηση του πιο φιλόδοξου σχεδίου της, να 
πραγματοποιήσει τον γύρο του κόσμου με ένα δικινητήριο αεροπλάνο Λόκχιντ 
Ηλέκτρα, με συνοδοιπόρο τον αεροναυτίλο Φρεντ Νούναν. Αφού είχε καλύψει 
περισσότερο από τα δύο τρίτα της διαδρομής, το αεροπλάνο εξαφανίστηκε στον 
Κεντρικό Ειρηνικό. Η Έρχαρτ κηρύχθηκε αγνοούμενη στις 2 Ιουλίου 1937 και θα-
νούσα στις 5 Ιανουαρίου 1939.

Αμερικανίδα πρωτοπόρος
της αεροπορίας, συγγραφέας 
και φεμινίστρια. Υπήρξε
η πρώτη γυναίκα που 
διέσχισε πετώντας μόνη
τον Ατλαντικό.

Στα 25 της χρόνια, ανήκει 
στο IMG Models, ένα από τα 
μεγαλύτερα πρακτορεία στον 
κόσμο. Με καταγωγή από το 
Κολοράντο των ΗΠΑ, ξεκί-
νησε να ασχολείται με το μό-
ντελινγκ από τα 14 της, όταν 
εντοπίστηκε τυχαία από έναν 
φωτογράφο. Το ντεμπούτο της 
στις διεθνείς πασαρέλες έγι-
νε σαν άγγελος της Victoria’s 
Secret, για να ακολουθήσουν 
συνεργασίες με κορυφαίους 
σχεδιαστές.

Taylor

Hill
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H Optima asset management ΑΕΔΑΚ, θυγατρική της Optima bank, ετοιμάζεται να λανσάρει 
στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων το «Optima Greek balanced μικτό εσωτερικού» ένα νέο καινοτόμο 
προϊόν με στόχο την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των πελατών της. Ειδικότερα το νέο Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο δίνει τη δυνατότητα επένδυσης σε μετοχές με μεγάλη μερισματική απόδοση και εταιρικά 
ομόλογα με υψηλά κουπόνια. Η νέα πρωτοβουλία της θυγατρικής της Optima bank εντάσσεται στην 
ευρύτερη στρατηγική της τράπεζας για τον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης γκάμας προϊόντων και 
υπηρεσιών με επίκεντρο την βελτιστοποίηση της τραπεζικής εμπειρίας.

H Ελλάδα είναι μια χώρα όπου εκτός από τον 
ΦΠΑ, η αγορά ενός αυτοκινήτου επιβαρύνεται και από 
το τέλος ταξινόμησης. Ωστόσο, ο νέος τρόπος υπολο-
γισμού του, με βάση πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση 
του υπουργείου Οικονομικών, δίνει μια «ανάσα» στους 
καταναλωτές, οι οποίοι θα πληρώνουν σημαντικά λι-
γότερα χρήματα.

Με βάση λοιπόν τη νέα ρύθμιση καθιερώθηκε η προ-
οδευτική φορολόγηση στον υπολογισμό τους τέλους 
ταξινόμησης τόσο για τα καινούργια όσο και για τα ει-
σαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Έτσι, για τα αυτοκίνητα με αξία λιανικής προ φόρων 
έως 14.000€, ο συντελεστής είναι 4%, ενώ πάνω από 
τις 14.001€, φορολογείται μόνο το υπερβάλλον ποσό 
για κάθε κλίμακα και όχι ολόκληρο το ποσό της αξίας 
λιανικής προ φόρων όπως ίσχυε παλιά.

Αμοιβαία κεφάλαια
από την

Optima Bank

ΌΙ ΚΛΙΜΑΚΈΣ ΠΌΥ ΙΣΧΥΌΥΝ:
• Για λιανική προ φόρων από 14.001€ έως και 17.000€ 
ο συντελεστής είναι 26%.
• Για λιανική προ φόρων από 17.001€ έως και 20.000€ 
ο συντελεστής είναι 53%.
• Για λιανική προ φόρων από 20.001€ έως και 25.000€ 
ο συντελεστής είναι 62%.
• Για λιανική προ φόρων από 25.001€ έως και 30.000€ 
ο συντελεστής είναι 71%.
• Για λιανική προ φόρων πάνω από 30.001€ ο συντε-
λεστής είναι 30%.

Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη; Ας υποθέσουμε 
πως έχουμε ένα αυτοκίνητο με λιανική τιμή προ φόρων 
20.000€. Με το παλιό σύστημα, το τέλος ταξινόμησης 
θα ήταν 3.200€. Με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού 
για τα πρώτα 14.000€ θα έχουμε τέλος ταξινόμησης 
4% δηλαδή 560€. Για τα επόμενα 3.000€ θα έχου-
με επιπλέον 780€ (3.000 x 26%) και για τα υπόλοιπα 
3.000€ θα έχουμε τέλος ταξινόμησης 1.590€ (3.000 
x 53%). Το σύνολο μας δίνει ένα τελικό ποσό της τά-
ξης των 2.930€ που σαφώς είναι μικρότερο από τις 
3.200€ που θα πληρώναμε με το παλιό σύστημα.

Κάπως έτσι, ο καταναλωτής θα μπορεί να αγοράζει 
με τα ίδια χρήματα ένα καλύτερο αυτοκίνητο ή ένα 
αυτοκίνητο με σαφώς πλουσιότερο εξοπλισμό, δίχως 
να βάλει βαθύτερα το χέρι στην τσέπη.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού
του τέλους ταξινόμησης ρίχνει
τις τιμές των αυτοκινήτων

Τέλος ταξινόμησης

Ρεπορτάζ αγοράς

Ρεπορτάζ αγοράς

Λουκία Καγιά ΤΟΥΟΤΑ Δρομέας

Natalie Portman

Ρεπορτάζ αγοράς

Natalie Roser & ρεπορτάζ 

αγοράς

Ρεπορτάζ αγοράς

Απόψεις: Άκης Τυλιγάδης

Casablanca

Ρεπορτάζ αγοράς

Ρεπορτάζ αγοράς

Ρεπορτάζ αγοράς

ΕΨΑ summer mix

Ρεπορτάζ αγοράς

Πολιτισμός

Αμέλια Έρχαρτ

Taylor Hill

Τι λένε τα άστρα για τον Ιούλιο;
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ΖΥΓΟΣ
ΘΑ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΗΡΈΜΗΣΤΈ και 
να μην σκέφτεστε το άγχος της. Ηρεμή-
στε, 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 στό-
χους. Η επικοινωνία θα παίξει σημαντικό ρόλο αλλά 
και ο τρόπος που σκέφτεστε για την ζωή σας. Η παν-
σέληνος στις 24 Ιουλίου φέρνει νέα επαγγελματικά 
σχέδια και ένα ταξίδι.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΤΑ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ θα 
είναι στο επίκεντρο της προσοχής κατά 
την διάρκεια του μήνα. Κάποια έκτατα 
έξοδα είναι πιθανόν να σας δημιουργήσουν οικονο-
μική ανασφάλεια. Ένας μήνας αρκετά έντονος με τις 
προσωπικές επαφές να παίζουν σημαντικό ρόλο αλλά 
και ο τρόπος που σκέφτεστε. Η νέα σελήνη τον Καρκί-
νο 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.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ό ΙΌΥΛΙΌΣ είναι ένας μήνας που 
έχει πολύ τρέξιμο και ο χρόνος θα σας 
φαίνετε λίγος. Η κοινωνική και επαγ-
γελματική ζωή θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Οι 
ελεύθεροι θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν νέες γνω-
ριμίες. Θα έχετε επιτυχία ότι και να κάνετε σε κάθε 
τομέα της ζωή σας. Η νέα σελήνη στις 10 Ιουλίου, εί-
ναι 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.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
ΤΌΝ ΙΌΥΛΙΌ θα καταφέρετε να 
ισορροπήσετε σε όλους τους το-
μείς, τόσο την επαγγελματική αλλά 
και προσωπική σας ζωή. Θέματα υγείας θα ξεπερα-
στούν. Θα κουραστείτε αλλά θα πραγματοποιήσετε 
τους στόχους σας, και γενικότερα τα αποτελέσματα 
θα είναι θετικά. Μην είστε απαισιόδοξοι, βοηθήστε 
τον εαυτό σας.

Η νέα σελήνη στις 10 Ιουλίου, ένας αρκετά ικανοποιη-
τική για την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική 
ζωή. Η πανσέληνος στις 24 Ιουλίου, σας φέρνει εντά-
σεις, άγχος και διαφωνίες στον εργασιακό χώρο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ό ΙΌΥΛΙΌΣ ξεκινά με αισιοδοξία 
αδέσμευτοι θα κάνουν μια νέα γνω-
ριμία πιθανόν από επαγγελματικό 
περιβάλλον. Οι δεσμευμένοι θα πε-
ράσουν ωραίες στιγμές με το ταίρι 
τους. Η νέα σελήνη επικεντρώνετε στις προσωπικές 
σχέσεις που θα πάρετε ανταπόκριση και άφθονη ευ-
χαρίστηση, αλλά και τους επαγγελματικούς στόχους. 
Η επικοινωνία και οι κοινωνικές επαφές θα παίξουν 
σημαντικό ρόλο. Η πανσέληνος στις 24 Ιουλίου ξε-
κινάει νέο δημιουργικό κύκλο στον χώρο εργασίας 
και ανανεώνει την καθημερινή σας ζωή με ποίκιλες 
αλλαγές.

ΙΧΘΥΣ
Ό ΙΌΥΛΙΌΣ 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 στιγ-
μές με φίλους.

Η νέα σελήνη στον Καρκίνο στις 10 Ιουλίου θα ευ-
νοήσει τα επαγγελματικά θέματα, θα μείνετε ευχα-
ριστημένοι η θα έχετε επιτυχία γενικότερα. Η πανσέ-
ληνος επίσης εκπέμπει την ίδια επιτυχία αλλά θέλει 
λίγη υπομονή με άτομα του οικογενειακού σας περι-
βάλλοντος.
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ΚΡΙΟΣ
Ό ΙΌΥΛΙΌΣ ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΚΡΙΌΥΣ εί-
ναι 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/Ουρα-
νού 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.

ΤΑΥΡΟΣ
Ό ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΜΈΝΈΤΑΙ να εί-
ναι 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 πα-
ρελθόντος. Από τις 12 -28 Ιουλίου τα οικονομικά σας 
θα είναι παρά πολύ καλά. Πολλοί από εσάς θα ασχο-
ληθείτε με το σπίτι σας και κάποιοι από εσάς μπορεί 
να κάνετε ανακαίνιση. Η νέα σελήνη στις 10 Ιουλίου, 
ευνοεί επαγγελματικά οικονομικά, εργασιακά ζητήμα-
τα. Η πανσέληνος στις 24 του μήνα, σας φέρνει καλή 
επικοινωνία με τρίτους αλλά και μετακινήσεις,

ΔΙΔΥΜΟΣ
Ό ΜΗΝΑΣ ΠΌΥ ΈΡΧΈΤΑΙ φέρνει. 
ευκαιρίες στην επαγγελματική και στην 
προσωπική σας ζωή. Ο Ιούλιος είναι θε-
τικός επί το πλείστον. Αποφύγετε τα ταξί-
δια 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 επαγγελ-
ματικά και προσωπικά. Εκμεταλλευτείτε το έδαφος, 
από κάθε άποψη. Η πανσέληνος στις 24 δείχνει άγχος, 
εντάσεις, προσοχή με οικονομικά ζητήματα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ό ΙΌΥΛΙΌΣ ΘΈΩΡΈΙΤΑΙ απλά 
κάλος μήνας για σας ενώ οι πρώτες 
ημέρες του θα είναι κάπως δύσκολες. 
Θα πρέπει να είστε ψύχραιμοι. Η κοινωνική και προ-
σωπική ζωή θα είναι έντονες, προσοχή όμως στο κυ-
κλοφορικό και νευρικό σύστημα μην ξεχνάτε να χαλα-
ρώνετε. 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 παν-
σέληνος στις 24 Ιουλίου, θα σας φέρει δυσκολίες σε 
θέματα εργασίας.

ΛΕΩΝ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΌΥ ΜΗΝΑ 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 παν-
σέληνος στις 24 Ιουλίου, δείχνει εντάσεις και διαφω-
νίες προφανώς για οικονομικούς λόγους, ωστόσο η 
υπομονή επιβραβεύει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ό ΙΌΥΛΙΌΣ ΈΙΝΑΙ ΈΝΑΣ ΜΗ-
ΝΑΣ που θα σας φέρει αρκετό άγχος 
που μπορεί να επηρεάσει της υγείας. Στα 
συναισθηματικά σας θα πρέπει να δείξε-
τε υπομονή και ειδικά αυτοί που ξεκίνησαν μια σχέση 
πρόσφατα ίσως τα πράγματα να είναι πιο περίπλοκα.

Η νέα σελήνη στις 10 Ιουλίου φέρνει κοινωνική και 
επαγγελματική αλλά και οικονομική επιτυχία πετυ-
χαίνεται τους στόχους. Η πανσέληνος στις 24 Ιουλίου, 
δείχνει εντάσεις και διαφωνίες προφανώς για οικονο-
μικούς λόγους, ωστόσο η υπομονή επιβραβεύει.

Τι λένε
τα άστρα για τον Ιούλιο;
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Έτοιμο να υποδεχθεί τους τουρίστες είναι το επιβλητικό «Πόρτο Καρράς» της 
Χαλκιδικής, ύστερα από επένδυση 205.000.000 ευρώ που έκανε ο Ιβάν Σαββίδης, 
ο νέος ιδιοκτήτης του τεράστιου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σιθωνία.

«Το εμβληματικό «Porto Carras Grand Resort», σε ιδανική τοποθεσία στη δυτική 
ακτή της Σιθωνίας, στη βόρεια Ελλάδα, και 112 χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο 
Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τα εγκαίνιά του υπό νέα διεύθυν-
ση, τον Απρίλιο του 2021. Το πληρέστερο θέρετρο της Ελλάδας βρίσκεται στις 
πλαγιές του Μελίτωνα, με θέα το απέραντο γαλάζιο του Τορωναίου Κόλπου, που 
εκτείνεται σε 1.763 εκτάρια καταπράσινων τοπίων και κατά μήκος 9 χιλιομέτρων 
αμμωδών, βραβευμένων με γαλάζια σημαία, παραλιών, που χαρακτηρίζονται από 
25 παρθένους όρμους.

Το «Porto Carras Grand Resort» διαθέτει το «Meliton» 5*, τα ξενοδοχεία «Sithonia» 
4* Plus, καθώς και τις αποκλειστικές σουίτες «Villa Kalyva Mare» με ιδιωτικές πισί-
νες και πρόσβαση στην παραλία, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία από ευρύχωρα 
δωμάτια, προνομιακές σουίτες και οικογενειακές μονάδες. Το θέρετρο διαθέτει 
ένα μοναδικό μείγμα εγκαταστάσεων πέντε αστέρων, όπως ιδιωτική μαρίνα 315 
θέσεων, τη μεγαλύτερη αίθουσα συνεδρίων στη βόρεια Ελλάδα, καζίνο με δύο χώ-
ρους, κέντρο θαλασσοθεραπείας και σπα, γήπεδο γκολφ, εγκαταστάσεις ιππασίας, 
τένις, ναυτικό όμιλο, μαζί με τον μεγαλύτερο βιολογικό αμπελώνα και οινοποιείο 
της Ελλάδας Domaine Porto Carras, ενώ διαθέτει επίσης τρία ελικοδρόμια.

Απευθείας αεροπορική σύνδεση αποκτάει η Μαγνησία με το Ισραήλ, με τις 
πτήσεις μεταξύ Τελ Αβίβ και Νέας Αγχιάλου να ξεκινούν στις 29 Ιουνίου, μια φορά 
την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τρίτη. «Τα τελευταία χρόνια προτιμούν την 
περιοχή μας πολλοί Ισραηλινοί» αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
Μαγνησίας Γιώργος Ζαφείρης. Το Πήλιο αποτελεί ένα από τους δέκα προτεινό-
μενους ελληνικούς προορισμούς στη νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα που 
δημοσίευσε σε πρόσφατο άρθρο της η βρετανική εφημερίδα The Guardian.

«Τηρούμε αυστηρά τα πρωτόκολλα υγιεινής, έχουμε ανοιχτούς χώρους, μικρά ξε-
νοδοχεία που προτείνονται στις νέες ταξιδιωτικές τάσεις» αναφέρει στο GRTimes.
gr ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας Γιώργος Ζαφείρης προσθέτο-
ντας ότι οι όποιες κρατήσεις υπάρχουν στα συστήματα των επιχειρήσεων τους, 
είναι ρευστές και η εικόνα τους βαδίζει ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.
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