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TAMARIS

Ψάχνετε τα τέλεια παπού-
τσια που θα ταιριάζουν με 
κάθε σύνολο;

Αυτές οι κλασικές γόβες σε 
nude απόχρωση δίνουν σε 
κάθε εμφάνιση μια αριστο-
κρατική πινελιά.

Σέξι και στιλάτα, αυτά τα 
loafers με τακούνι είναι το 
κλειδί για το τέλειο look- και 
αυτό είναι υπόσχεση! 

www.tamaris.com

Ποιότητα, αυθεντικότη-
τα και μοναδική έμπνευ-
ση σε κάθε προϊόν ΚΕΜ

www.kemgroup.gr

Τσάντα 
hobo σε 
δέρμα 
Softy

Πουγκί σε 
συνθετικό 
υλικό Vitro

Τσάντα 
ώμου από 
τη σειρά 
Vitro

BILL COST 

Αγαπημένα γυναι-
κεία ρούχα υψηλής 
αισθητικής που σε 
κάνουν να ξεχωρί-
ζεις από το πρωί μέ-
χρι το βράδυ αλλάξ-
τε την εμφάνισή σας 
και εκφράστε τον 
εαυτό σας με ρούχα 
Bill Cost, τελειοποι-
ώντας το ντύσιμό 
σας σε μια στιγμή.

www.billcost.gr

Μπορείς να συνδυάσεις 
αυτήν την φούστα με 
ένα ανάλαφρο πουλό-
βερ σε γήινες αποχρώ-
σεις και μαύρες μπότες 
over the knee από δερ-
ματίνη.

Μπορείς πραγματικά 
να δημιουργήσεις ένα 
πολύ μοντέρνο ντύσιμο 
με μία μίνι φούστα σε 
στενή γραμμή, από δερ-
ματίνη (γιατί είμαστε 
και οικολόγοι).

Χειμώνας
2022

Μίνι
φούστα
σε στενή
γραμμή

Μόδα
στυλ

ΜΟΔΑΜΟΔΑ
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20 φράσεις που λένε οι γυναίκες

Alfa Romeo Tonale, Mazda2 Hybrid

Τι θα φορεθεί το Χειμώνα 2022- 2023

Έλενα Λυσάνδρου

Στοά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη

Envie Shoes

Πως να κερδίσεις έναν άνδρα...

Ξέρεις καλά τον αγαπημένο σου;

Νυφικές επιλογές

Διαγωνισμός μπικίνι ή πλούτου;

Tονώστε την σεξουαλική σας ζωή

Σύντροφος με προσόντα

Για μια καλή ζωή!

Ιπτάμενες & όμορφες

Erin Michelle Cummins

Τζένη Μελιτά
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Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα
και Ψητοπωλείο
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Ένα από τα πράγματα που θα εύχονταν οι περισσότε-
ροι άντρες είναι όχι μόνο να ξέρουμε τι θέλουμε εμείς οι 
γυναίκες, αλλά και τι πραγματικά εννοούμε όταν ξεστομί-
ζουμε ορισμένες κουβέντες!

Σε αντίθεση με εκείνους, εμείς έχουμε ένα μοναδικό, ξε-
χωριστό κώδικα επικοινωνίας, που μόνο οι ίδιες μπορούμε 
να καταλάβουμε και να ερμηνεύσουμε.

Αυτός ο κώδικας είναι το «όπλο» μας όταν θέλουμε να 
απαντήσουμε με αινιγματικό τρόπο στο σύντροφο μας 
(και γενικότερα στο αντίθετο φύλο) ή να τον προκαλέσου-
με, ιδιαίτερα όταν είμαστε θυμωμένες.

Πρόκειται για λέξεις με βαθύτερο νόημα, που ο μόνος 
τους σκοπός είναι να τον φέρουν σε ακόμα πιο δύσκολη 
θέση, ενώ «παλεύει» να τα βγάλει πέρα μαζί μας.

«ΚΆΝΕ Ό.ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ!»

Οι άντρες το παίρνουν στα σοβαρά και συνή-
θως κάνουν αυτό που θέλουν, πιστεύοντας 
πως τους δίνουμε το ελεύθερο. Λάθος! Στην 
πραγματικότητα προσπαθούμε να τεστάρουμε 
την κριτική σας σκέψη. Δεν πρόκειται να σας 
πούμε ποτέ αυτό που πρέπει να επιλέξετε. 
Όμως, δεν κάνετε αυτό που απαιτούμε, έχετε 
μπλέξει.

«ΕΙΜΆΙ ΣΧΕΔΌΝ ΕΤΌΙΜΗ, 
ΚΆΤΕΒΆΙΝΩ»

Ποτέ! Η ετοιμασία μιας γυναίκας για έξοδο 
είναι σαν τον ποδοσφαιρικό αγώνα: ο άντρας 
πρέπει να μετράει και τις καθυστερήσεις. Μόνο 
που στη δική μας περίπτωση, αυτές μπορεί να 
διαρκούν από δέκα λεπτά μέχρι και μια ώρα!

«ΠΡΕΠΕΙ ΝΆ ΜΙΛΗΣΌΥΜΕ»

Πιθανότατα ο άντρας που το ακούει να πιστεύ-
ει ότι θα κάνει έναν πολιτισμένο διάλογο με 
τη σύντροφο του. Μόνο που δεν ξέρει ότι τον 
περιμένει ένας καταπληκτικός μονόλογος! Το 
«πρέπει να μιλήσουμε» μεταφράζεται ως «εγώ 
πρέπει να μιλήσω κι εσύ να ακούσεις». Διαφω-
νείτε;

«ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΆ ΧΆΛΆΣΌΥΜΕ ΤΗ 
ΦΙΛΙΆ ΜΆΣ»

Μετάφραση: Δεν πρόκειται να μας ρίξει ποτέ 
στο κρεβάτι!

«ΆΥΤΌ ΤΌ ΡΌΥΧΌ ΜΕ ΠΆΧΆΙΝΕΙ»

Ας ευχηθούμε να μην συμφωνήσει με αυτή μας 
την άποψη! Διότι δεν περιμένουμε να ακού-
σουμε κάτι τέτοιο, παρά μόνο ότι το ρούχο μας 
κολακεύει περισσότερο από κανένα άλλο.

«ΔΕΝ ΠΕΙΝΆΩ, ΣΕ ΕΥΧΆΡΙΣΤΩ»

Εννοείται ότι πεινάμε σαν το λύκο και το με-
γάλο φάουλ του άντρα είναι να παραγγείλει 
μόνο για τον εαυτό του ή κάτι ελαφρύ που θα 
συνοδεύσει το ποτό μας.

20 
φράσεις

που λένε
οι γυναίκες 

και τι 
πραγματικά 

εννοούν!

«ΆΥΤΌ ΠΌΥ ΠΡΌΣΕΧΩ ΣΕ ΕΝΆΝ ΆΝΤΡΆ 
ΕΙΝΆΙ Η ΆΙΣΘΗΣΗ ΤΌΥ ΧΙΌΥΜΌΡ»

Λογικό, αν πρόκειται για τον κολλητό μας, γιατί ανα-
φορικά με τον εραστή μας, θα προτιμούσαμε αυτόν 
τον τύπο με τους κοιλιακούς «φέτες».

«ΤΙ ΕΙΠΕΣ;»

Το λέμε συνήθως με βλέμμα που σκοτώνει και με 
πολλά νεύρα. Η πρόκληση είναι ανοιχτή. Το θέμα 
είναι να μην την πατήσει κάποιος και επαναλάβει τη 
φράση, που ναι, ήδη ακούσαμε.

«ΕΙΜΆΙ ΆΠΆΣΧΌΛΗΜΕΝΗ ΆΥΤΗ ΤΗ 
ΣΤΙΓΜΗ»

Μπορεί πράγματι να μας πετυχαίνει κανείς στη δου-
λειά, αλλά όταν μιλάμε για ερωτικό σύντροφο, τότε 
μάλλον τον βαριόμαστε και θέλουμε να «κόψουμε» 
τις επαφές. Μην δίνουμε και θάρρος!

ΆΠΆΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ «ΤΙ 
ΕΧΕΙΣ;» : «ΤΙΠΌΤΆ»

Αυτή η ερώτηση είναι από μόνη της άκυρη. Οταν οι 
γυναίκες είμαστε στενοχωρημένες, απογοητευμένες 
ή νευριασμένες, αποκλείεται να μην έχουμε κάτι. Και 
αν δεν μας βγει τώρα, θα το κρατάμε για αργότερα.

«ΣΕ ΣΥΓΧΩΡΩ»

Ναι, φυσικά και έχουμε καλή ψυχή και μπορούμε να 
συγχωρέσουμε ένα αντρικό παράπτωμα, αλλά το 
φυλάμε όλη μας τη ζωή και του το υπενθυμίζουμε, 
όποτε κρίνουμε απαραίτητο.

«ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΌΤΙ Η ΚΌΠΕΛΆ ΆΠΕΝΆΝΤΙ 
ΕΙΝΆΙ ΌΜΌΡΦΗ;»

Όχι απλά περιμένουμε να απαντήσει χωρίς δεύτε-
ρη σκέψη ότι είμαστε η ομορφότερη ύπαρξη στον 
κόσμο, αλλά και να μην κάνει το τραγικό λάθος, να 
ρίξει έστω και ένα βλέμμα στη συγκεκριμένη κοπέλα, 
γιατί «κάηκε».

«ΔΕΝ ΧΡΕΙΆΖΕΤΆΙ ΝΆ ΜΌΥ ΦΕΡΕΙΣ 
ΔΩΡΌ»

Κατά βάθος και χρειάζεται και θέλουμε και το περι-
μένουμε με μεγάλη αγωνία!

«ΕΙΜΆΙ ΚΌΥΡΆΣΜΕΝΗ»

Η πιο εύκολη δικαιολογία για να αποφύγουμε το 
ραντεβού και φυσικά το σεξ.

«ΆΣ ΜΗ ΒΙΆΖΌΜΆΣΤΕ»

Μετάφραση: Πέρα από τον τύπο που μας πο-
λιορκεί με τα ερωτικά και τρυφερά μηνύματα 
καθημερινά, υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι τρεις 
στη σειρά που περιμένουν την ανταπόκριση μας 
και μάλλον δεν έχουμε αποφασίσει ποιον θα 
διαλέξουμε.

«ΧΡΕΙΆΖΌΜΆΙ ΧΩΡΌ / ΧΡΌΝΌ»

Η ουσία αυτής της πρότασης είναι οριστική: χω-
ρίζουμε!

«ΒΓΆΙΝΕΙΣ ΜΕ ΚΆΠΌΙΆ;»

Προφανώς μας ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος 
άνθρωπος, όμως θα προτιμούσαμε να μην χά-
νουμε άδικα το χρόνο και την ενέργεια μας προ-
σπαθώντας για κάτι που δεν θα μας ανήκει. Το 
μόνο που ζητάμε είναι να είναι ξεκάθαρος και 
τίμιος απέναντι μας.

«ΘΆ ΜΙΛΗΣΌΥΜΕ ΓΙΆ ΆΥΤΌ 
ΆΡΓΌΤΕΡΆ»

Το λέμε όταν είμαστε πολύ εξαγριωμένες με 
το σύντροφο μας και φυσικά δεν πρόκειται να 
αφιερώσουμε χρόνο σε αυτόν, αλλά στον εαυτό 
μας για να σκεφτούμε τι στο καλό θέλουμε και 
τρέχουμε από πίσω του.

«ΩΡΆΙΌ ΔΩΡΌ, ΣΕ ΕΥΧΆΡΙΣΤΩ»

Χωρίς ενθουσιασμό, απλά με ένα τυπικό χαμό-
γελο. Οκ, είμαστε ευχαριστημένες, αλλά πού 
είπαμε ότι είναι η κάρτα αλλαγής;

«ΝΆΙ»

Η πιο απλή λέξη που θα μπορούσαμε να πούμε 
κι όμως οι ερμηνείες της δεν είναι ποτέ σαφείς. 
Το γυναικείο «ναι» σημαίνει άλλοτε «ίσως», άλ-
λοτε «όχι» και κάποιες φορές «ναι».

Επειδή 
λοιπόν άλλα 

λέμε και άλλα 
εννοούμε, αυτή 

είναι η «μετάφραση» 
των φράσεων που 

χρησιμοποιούμε τις 
περισσότερες

φορές!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Alfa Romeo 
Tonale

Διαθέσιμο στην Ελλάδα είναι το νέο 
πλήρως υβριδικό MAZDA2 HYBRID, 
με την ελληνική αντιπροσωπεία να ανα-
κοινώνει τις τιμές του.

Την εμπορική του πορεία στη χώρα μας 
ξεκινά το πρώτο πλήρως υβριδικό μοντέ-
λο της Mazda. Πρόκειται για το Mazda2 
Hybrid που αποτελεί προϊόν συνεργα-
σίας με την Toyota και κινείται από έναν 
τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1490 κ.εκ., 
απόδοσης 93 ίππων, πλαισιωμένο από 
ηλεκτροκινητήρα 80 PS για συνολική ισχύ 
συστήματος 116 PS. Tο νέο υβριδικό αυτο-
κίνητο της Mazda έχει επιτάχυνση 0-100 
χλμ./ώρα σε 9,7 δευτερόλεπτα και τελική 
ταχύτητα 175 χλμ./ώρα. Προσφέρει οικο-
νομία καυσίμου συνδυασμένου κύκλου με 
μέτρηση WLTP 3,8-4,0 λτ/100 χλμ και εκ-
πομπές CO2 μόλις 87-93g/km.

Η TONALE , το πρώτο εξηλεκτρισμένο 
μοντέλο της Alfa Romeo και παράλληλα το σύμ-
βολο της μεταμόρφωσής της στη νέα εποχή της 
αυτοκίνησης, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη 
Γαλλία στο πλαίσιο του 10ου Le Mans Classic. 
Το νέο C-SUV της μάρκας συνδυάζει ιδανικά την 
καινοτομία με την ξεχωριστή παράδοση της ιτα-
λικής μάρκας.

Το υβριδικό σύστημα των 48V που συνδυ-
άζεται με το νέο Turbo μεταβλητής γεω-
μετρίας (VGT) δίνει τη δυνατότητα κίνησης 
στην Tonale ακόμα και με τον θερμικό κινη-
τήρα εκτός λειτουργίας, ενώ η αυξημένη 
ροπή που προσφέρει το σύστημα τονίζει 
και τα σπορ χαρακτηριστικά του μοντέλου.

Σε επίπεδο σχεδίασης, η Tonale αξιοποιεί και 
μια σειρά από κλασσικά στοιχεία, όπως για 
παράδειγμα η χαρακτηριστική γραμμή “GT 
line”, η οποία διατρέχει όλο το προφίλ του 
αυτοκινήτου και εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά στη Giulia GT της δεκαετίας του 1960, 
δημιουργώντας ένα στιλιστικό πρότυπο το 
οποίο επηρέασε θρυλικά αυτοκίνητα, όπως 
η 8C Competizione. Με αφορμή την παρου-
σίαση του νέου μοντέλου στο 10ο Le Mans 
Classic, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να 
οδηγήσουν την Tonale, αλλά και τις Giulia 
και Stelvio, ενώ λίγοι τυχεροί έζησαν την 
εμπειρία οδήγησης της Alfa Romeo Tonale 
στη θρυλική διαδρομή που πραγματοποιού-
νται οι 24 Ώρες του Le Mans.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Tonale βρέ-
θηκε δίπλα σε εξαιρετικά δείγματα από 
την αγωνιστική ιστορία της Alfa Romeo 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 και 
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Mazda2 Hybrid

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Μπουλοχέρης
ALFA ROMEO - FIAT - 
LANCIA 

Έχετε Alfa Romeo και θέλετε 
ένα οργανωμένο συνεργείο, να 
φροντίσει το αυτοκίνητό σας; Η 
καλύτερη πρόταση για την δική 
σας Alfa Romeo με πείρα και τε-
χνογνωσία στο χώρο των ιταλι-
κών αυτοκινήτων. Εμπιστευθείτε 
το αυτοκίνητό σας και νιώστε 
την διαφορά στην λειτουργία και 
στην απόδοση του κινητήρα σας. 

Καπιδάκη 50, Κ. Πατήσια
Τ. 210 8321 306

Τσουκαλάς
ΨΥΓΕΙΆ ΚΆΛΌΡΙΦΕΡ 
ΆΥΤΌΚΙΝΗΤΩΝ 

Επισκευή, συντήρηση κλιματι-
σμού, τοποθέτηση φρέον, πα-
λαιά ψυγεία για όλα τα αυτοκί-
νητα. 

Ψυγεία, καλοριφέρ αυτοκινήτων

Σωλήνες υψηλής πιέσεως (μαρ-
κούτσια) 

Κουρτίδου 50, Κάτω Πατήσια
Τ. 210 8312 335 

Φίλντισης
ΓΝΗΣΙΆ 
ΆΝΤΆΛΛΆΚΤΙΚΆ FIAT - 
LANCIA - ALFA ROMEO 

Αν είστε κάτοχος και λάτρης 
των ιταλικών αυτοκινήτων, το 
κατάστημά μας διαθέτει γνήσια 
ανταλλακτικά σε μεγάλη ποικι-
λία σε συμφέρουσες τιμές. Απο-
στέλλουμε τα ανταλλακτικά σας 
σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άμεση 
εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές.

Νιρβάνα 32, Κάτω Πατήσια
Τ. 210 2029 985

Μπάμπης
ΆΝΤΆΛΛΆΚΤΙΚΆ 

Γνήσια μεταχειρισμένα ανταλ-

λακτικά Alfa Romeo σε χαμηλές 

τιμές. Ό,τι χρειάζεστε, φανάρια, 

πολλαπλασιαστές, φτερά, καπό, 

τιμόνια, ταμπλό, καθίσματα, σε 

μεγάλη ποικιλία. Αποστολές σε 

όλη την Ελλάδα.

Λιοσίων 213, Κ. Πατήσια

Τ. 210 8313 275 

Χαρισιάδης – 
Ανδρέου 
HONDA - MITSUBISHI 

Με ειδικότητα στις ιαπωνικές 
εταιρίες στο συνεργείο μας με 
την γνώση και την εμπειρία, σας 
προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
service με πολλές παροχές. Εγγύ-
ηση ενός έτους σε ανταλλακτικά 
και εργασία. Παροχή αυτοκινήτου 
αντικατάστασης και παραλαβή 
παράδοση από τον χώρο σας. 

Γράμμου Βίτσι 14, Κάτω Πατήσια 
Τ. 210 8311 008 

Top Car
Μεταξιώτης - 
Μπακατσέλος
ΣΥΝΕΡΓΕΙΌ 
ΆΥΤΌΚΙΝΗΤΩΝ 

Λάδια, φίλτρα, μπουζί, αμπρα-
γιάζ, σασμάν, σετ ιμάντες χρονι-
σμού, αμορτισέρ, διαγνωστικός 
έλεγχος. Με πείρα και υπευθυ-
νότητα φροντίζουμε το αυτοκί-
νητο σας για βλάβη ή service. 

Στρ. Καλάρη 56-58 Κάτω Πατή-
σια, Τ. 210 8326 922 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Όμορφη & όχι κούκλα

Θηλυκιά & όχι πρόστυχη

Σοφή & όχι έξυπνη

Δυναμική & όχι δήθεν

Ήρεμη & όχι υστερική 

Πιστή & όχι «περαστική»

Κυρία & όχι προσποιητή

Αρχοντική & όχι ταπεινή

Ενεργητική & όχι τεμπέλα

Ομιλητική & όχι γλωσσού

Ξεχωριστή 
γυναίκα

Glitter Nails by Stella
ΠΕΡΙΠΌΙΗΣΗ SPA ΆΚΡΩΝ
ΜΆΝΙΚΙΌΥΡ - ΠΕΝΤΙΚΙΌΥΡ

Μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα και η περιποίησή σας δεν έχει 
προηγούμενο! Εδώ συνδυάστε απόλαυση – χαλάρωση και 
αποτέλεσμα. Αφιερώστε λίγο χρόνο στην περιποίηση του εαυ-
τού σας για να έχετε πάντα περιποιημένα, υγιή άκρα. Ιδιαίτερη 
φροντίδα για υγιεινή τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα υγείας. 

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

Στόχος μας, όπως και των συ-

νεργατών μας, δεν είναι να σας 

προτείνουμε σκελετούς, φακούς 

ή κρύσταλλα αλλά να προσφέ-

ρουμε σε όλους όραση με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο! 

Οπτικά Eye care Ζωντανού
Γιάνναρη 16

Κάτω Πατήσια, Αθήνα

T. 210 83 12375

www.eyecare.com.gr

 οπτικά Eyecare.Zontanou

 optika_eyecare.zontanou

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΊΚΟΔερμάτινα items
Τα δερμάτινα ανδρικά ρούχα φέτος το χει-
μώνα αποτελούν μεγάλη τάση της μόδας. 
Σίγουρα είσαι πιο συνηθισμένος να φοράς 
ένα δερμάτινο μπουφάν από ένα δερμά-
τινο παντελόνι για παράδειγμα. Αν θέλεις 
να δοκιμάσεις κάτι νέο μπορείς επίσης να 
εμπλουτίσεις το στυλ σου με μια δερμάτινη 
καπαρντίνα που είναι ότι πρέπει για τις πρώ-
τες μέρες του χειμώνα.

Ογκώδη πουπουλένια 
μπουφάν

Φέτος το χειμώνα το αγαπημένο πανωφό-
ρι είναι ένα chunky πουπουλένιο jacket. Το 
καλό με ένα τέτοιο μπουφάν είναι ότι είναι 
ιδιαίτερα ζεστό και κατά συνέπεια είναι ότι 
πρέπει ακόμα και για τις πιο κρύες μέρες του 
χειμώνα. Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι 
τα κλασικά, δηλαδή το μαύρο, το γκρι, το 
μπλε και το χακί.

Αν θέλεις να ντύνε-
σαι μοντέρνα τότε καλό 
είναι να ενημερώνεσαι για 
τις τάσεις κάθε σεζόν. Και 
μιας που έχουμε μπει για 
τα καλά στο φθινόπωρο 
τώρα είναι μια καλή ώρα 
να δεις ποιες είναι οι τά-
σεις της μόδας στο αν-
δρικό ντύσιμο το Χειμώνα 
2022-2023. Έτσι, θα ξέρεις 
σε τι αξίζει να επενδύσεις 
το φετινό χειμώνα για να 
δείχνεις στιλάτος.

Πράγματι, κάθε χρονιά έχει 
τα δικά της trends στο ντύ-
σιμο, κάποια από αυτά τε-
λείως καινούρια και άλλα 
κλασικά και αγαπημένα. 
Ανακάλυψε λοιπόν τις νέες 
τάσεις της μόδας στο αν-
δρικό ντύσιμο το Χειμώνα 
2022-2023!

Τι θα φορεθεί
το Χειμώνα  2022- 2023

Πουλόβερ
Τα πουλόβερ είναι απαραίτητα κομμάτια για κάθε χειμώνα. 
Το φετινό χειμώνα είναι στη μόδα τα ογκώδη πουλόβερ που 
θα σε κρατάνε ζεστό σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα, 
ιδιαίτερα στιλάτα είναι τα ζιβάγκο πουλόβερ που θα προσ-
δώσουν ένα σοφιστικέ αέρα στο look σου.

Ζακέτες
Οι ζακέτες είναι μια εναλλακτική των πουλόβερ το χειμώνα 
και φέτος θα φορεθούν πολύ! Μπορείς μάλιστα να φορέ-
σεις μια ζακέτα επάνω από μια ζιβάγκο μπλούζα. Άσε που η 
ζακέτα μπορεί να αποτελέσει ένα πανωφόρι όταν ο καιρός 
είναι πιο μαλακός, δηλαδή το φθινόπωρο ή την άνοιξη.

XXL κασκόλ
Το πιο απαραίτητο αξεσουάρ του χειμώνα δεν είναι άλλο 
από τα κασκόλ. Και το χειμώνα του 2022-2023 στη μόδα εί-
ναι τα XXL κασκόλ, τα οποία είναι πολύ μακριά και πλούσια. 
Το τέλειο με ένα τέτοιο κασκόλ είναι ότι θα σε κρατάει ζεστό 
όσο κρύο κι αν έχει!

ΡΕΠΟΡΤΑΖΜΟΔΑ
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Ονομάζεται Έλενα Λυσάνδρου εί-
ναι 18 χρονών απο την Κύπρο και έχει 
ύψος 1.64, κάτι το οποίο όπως φαί-
νεται προκάλεσε προβλήματα μεταξύ 
των κριτών στην πρεμιέρα του ριάλιτι 
μοντέλων του Star.

Η 18χρονη πανέμορφη κοπέλα έχει κά-
νει ήδη το ξεκίνημα της ως ανεξάρτητο 
μοντέλο με δουλείες στο Instagram, 
οπου μάλιστα διαθέτει περισσότερους 
απο 40k followers στο κοινωνικό δίκτυο.

Φυσικά όπως ήταν αναμενόμενο, το 
ύψος της ήταν αυτό που της δημιούρ-
γησε πρόβλημα, με τους κριτές να δι-
αφωνούν σε όλα επάνω αυτά που είχε 
επάνω της, απο το ύψος έως και τα 
μαλλιά, αλλά τελικά να της δίνουν το 
πολυπόθητο ΝΑΙ για την επόμενη φάση.

Φυσικά το όνομα της έγινε αμέσως 
trend στα social media, αφού κατάφε-
ρε να διχάσει τους κριτές, αλλά ταυτό-
χρονα να μαγέψει το τηλεοπτικό κοινό.

Όσοι όμως δείτε το προφίλ της στο 
Instagram να είστε σίγουροι ότι θα 
μαγευτείτε απο τις φωτογραφίες της, 
αφού το μικρό κυριολεκτικά μαγνητί-
ζει όλα τα βλέμματα πάνω του.

Έλενα
Λυσάνδρου

Σπύρος
Ψητοπωλείο

Tο ψητοπωλείο Σπύρος προσφέρει 
μια μεγάλη ποικιλία με φρεσκοψημένα 
κρέατα όπως κοτόπουλο, χοιρινό, κεμπάπ, 
μπιφτέκι, μπριζολάκια και λουκάνικο.

Για εσάς που σας αρέσει το μπιφτέκι, δο-
κιμάστε το μοσχαρίσιο μπιφτέκι, νοστι-
μότατο!

Για παραγγελίες στο σπίτι
ή στην εργασία:
Delivery 12.00 - 00.00
Αχαρνών 431, Αθήνα
Τ. 210 2586859
Κ. 6985 037712 (what’s up)

ΡΕΠΟΡΤΑΖΠΡΟΣΩΠΑ
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Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 350 επιχειρη-
ματίες, από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της 
βόρειας Ελλάδας και κάποιοι από την Αθήνα έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για μία από τις συνολικά 75 
θέσεις στη ΝΕΆ ΆΓΌΡΆ «ΜΌΔΙΆΝΌ», ενώ στον 
πρώτο χρόνο λειτουργίας της η ανακαινισμένη αγο-
ρά υπολογίζεται πως θα προσελκύσει τέσσερα εκατ. 
επισκέπτες/τουρίστες και καταναλωτές, οι οποίοι στην 
τριετία εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα επτά εκατομ-
μύρια. Για την επιλογή μεταξύ των υποψηφίων, βασικό 
προαπαιτούμενο αποτελεί να μην διαθέτουν άλλο κα-
τάστημα στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Τα καταστήματα θα είναι επτά, οκτώ και δέκα τετρα-
γωνικών μέτρων, αλλά θα δίνεται η δυνατότητα συ-
νένωσης δύο, που όμως δεν θα πρέπει να ξεπερνούν 
τα 20 τ.μ. Η αγορά θα είναι εσωτερικά οργανωμένη 
σε γειτονιές, ανάλογα με τα είδη τροφίμων (κρέατα, 
ψαρικά και οπωρολαχανικά) αλλά και εθνικότητας 
(ελληνική, ιταλική ή ελβετική γωνιά).

Υπενθυμίζεται πως η «ΣΤΌΆ ΜΌΔΙΆΝΌ» είναι μια 
σκεπαστή αγορά, που σχεδιάστηκε από τον Ελί Μοδι-
άνο το 1925, με σκοπό να στεγάσει την Κεντρική Αγο-
ρά Τροφίμων της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηρίστηκε ως 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο το 1995 από το υπουρ-
γείο Πολιτισμού, καθώς αποτελεί «χαρακτηριστικό 
δείγμα κτιρίων Αγοράς με στοά».

Στοά

H σκεπαστή αγορά στην 
πόλη της Θεσσαλoνίκης

Μοδιάνο

Αποστόλου
Ζαχαροπλαστείο

Μελαχρινή

Tο ζαχαροπλαστείο Αποστόλου - Μελαχρινή, έγινε 
γνωστό για το περίφημο γαλακτομπούρεκο.

Με το πέρασμα των χρόνων, εξελίχθηκε σε ένα εξαι-
ρετικό ζαχαροπλαστείο, που από το 1970 δημιούργη-
σε ένα νέο γλυκό, πρόκειται για τη «Μελαχρινή» ένα 
είδος καρυδόπιτας με σιρόπι, σαντιγύ και αμύγδαλα.

Γευστικές προτάσεις για τούρτες γενεθλίων, γάμου, 
αρραβώνων και εκδηλώσεων. Αναλαμβάνει catering 
για τις εκδηλώσεις σας.

Χαλκίδος 4, Άνω Πατήσια, T.: 210 2515766
www.melahrini.gr

 Ζαχαροπλαστείο Αποστόλου
 @apostoloumelahrini

ΜΙΆ 
ΓΕΥΣΤΙΚΗ 

ΔΙΆΔΡΌΜΗ 
ΆΠΌ ΤΌ 1933

Στρουμφάκια
Πολυχώρος για μικρούς και μεγάλους

ΤΆ ΣΤΡΌΥΜΦΆΚΙΆ ένας πολυχώρος άνετος, 
λειτουργικός με πολλά παιχνίδια και φουσκωτά. Τα 
στρουμφάκια σας διασκεδάζουν και σας προσφέρουν 
παιχνίδι με ασφάλεια και υπευθυνότητα, ξέφρενα πάρτι 
με νόστιμα φαγητά για τα παιδάκια , αλλά και για εσάς 
τους γονείς.

Τηρούμε τα μέτρα για να σας παρέχουμε τον πιο 
ασφαλή χώρο για όλους μας, μικρούς και μεγάλους. 
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

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Αλήθεια, εσύ το ήξερες ότι το brand που έχει 
κατακλύσει τα τελευταία χρόνια την γκαρνταρό-
μπα μας μετρά πέντε δεκαετίες ζωής;

Η αγαπημένη εταιρία ENVIE SHOES συμπλη-
ρώνει φέτος 50 χρόνια οικογενειακής παράδο-
σης και καινοτομίας στο χώρο της υπόδησης που 
την έχουν χρίσει ως μια από τις πλέον σύγχρονες 
και αναγνωρισμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

Όλα ξεκίνησαν το 1972 όταν ο Θεόδωρος Λα-
μπρινίδης ίδρυσε την εταιρία στη Αθήνα, αλλά η 
χρυσή αυτή επέτειος βρίσκει στα ηνία της τη νέα 
γενιά, τους Γιώργο και Κωνσταντίνο Λαμπρινίδη 
και την Envie Shoes να απολαμβάνει την πιο δυ-
ναμική χρονιά που έχει γνωρίσει μέχρι σήμερα.

Shoes
Envie

Συμπληρώνει
φέτος 50 χρόνια!

Μια επιτυχία που δεν ήρθε τυχαία. 
H εταιρία φρόντισε από πολύ νωρίς 
να κυριαρχήσει στις ψηφιακές πλατ-
φόρμες δημιουργώντας το υπερσύγ-
χρονο e-shop www.envieshoes.gr και 
εξαιρετικά επιδραστικά κανάλια στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, που 
γίνονται καθημερινή πηγή έμπνευσης 
για εκατοντάδες χιλιάδες #EnvieGirls.

Η αναγνωσιμότητα του brand εκτο-
ξεύθηκε με στρατηγικές συνεργασί-
ες, όπως η δημιουργία της best-seller 
σειράς ‘Mairiboo For Envie‘ με την 
υπογραφή της μοναδικής Μαίρης 
Συνατσάκη και η επιλογή της λαμπε-
ρής Δούκισσας Νομικού ως κεντρικό 
πρόσωπο του brand και πρωταγωνί-
στρια σε καμπάνιες που ξεχωρίζουν.

Την ίδια στιγμή τα σημεία πώλησης σε Ελλάδα και Κύπρο 
ξεπερνούν πλέον τα 400, ενώ η Envie Shoes διαθέτει σή-
μερα και 5 εταιρικά καταστήματα στους πιο εμπορικούς 
δρόμους της χώρας.

Κάθε σεζόν, μια νέα εκπληκτική συλλογή παπουτσιών 
δίνει τον παλμό, με πάντα εντυπωσιακά σχέδια που απη-
χούν τις so-hot-right-now τάσεις της μόδας. Η άνεση 
που τα χαρακτηρίζει και η εξαιρετική ποιότητα τους με 
προσοχή στην λεπτομέρεια εξηγούν πώς η Envie Shoes 
έχει καταφέρει σταθερά να μονοπωλεί τη ντουλάπα κάθε 
στιλάτης γυναίκας και να αποτελεί την Νο1 επιλογή των 
επώνυμων κυριών για κάθε κομψή τους εμφάνιση.

Με όλα τα #EnvieGirls θέλει να γιορτάσει αυτή την εντυ-
πωσιακή πορεία η Envie Shoes και να σηματοδοτήσει 
την έναρξη μιας νέας ακόμη πιο συναρπαστικής εποχής. 
Γί αυτό αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί απίστευτες εκπτώ-
σεις 50% στο στο e-shop της www.envieshoes.gr για 
λίγες μόνο ημέρες. Η ευκαιρία που περιμέναμε όλα τα 
#EnvieGirls για να αποκτήσουμε όλα τα αγαπημένα μας 
σχέδια. Μη την χάσετε! Και #StayTuned για περισσότερες 
εκπλήξεις @EnvieShoes.

Πανταζή Οπτικά
Με 30 και πλέον χρόνια εμπειρίας στο χώρο των οπτι-
κών, το κατάστημά μας είναι εδώ για να σας προφέρει 
αξιόπιστα και προσιτά γυαλιά ηλίου και οράσεως κα-
θώς και φακούς επαφής.

Ελάτε να διαλέξετε και να κάνετε δικό σας αυτό που 
σας ταιριάζει. Ό,τι και να επιλέξετε να είστε σίγουροι 
ότι θα το ευχαριστηθείτε!

Μπουφίδου 24, Λιβαδειά, Τ. 22610 28754
 Οπτικά Πανταζή   optikapantazi

Ζησιμόπουλος COPY CARE ΥΠΌΛΌΓΙΣΤΕΣ

Η εταιρία Ζησιμόπουλος Copy Care Υπολογιστές στη Λιβαδειά 
διαθέτει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών για απαιτητικούς χρήστες 
ιδιώτες αλλά και εταιρίες. Η έδρα της επιχείρησης αν και βρίσκετε στην 
Λιβαδειά η δραστηριότητα της εταιρίας Ζησιμόπουλος Copy Care Υπο-
λογιστές καλύπτει και άλλα σημεία – πόλεις. Όπως Θήβα, Άμφισσα, Ιτέα, 
Γαλαξίδι, Δελφοί, Λιδωρίκι, Αράχοβα, Αταλάντη. Για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση η εταιρία Copy Care Ζησιμόπουλος δημιούργησε ένα e- shop 
για τις ηλεκτρονικές σας παραγγελίες www.copycare.gr, T. 22610 81855

ΡΕΠΟΡΤΑΖΜΟΔΑ
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Cookies & more
ΕΝΆ ΞΕΧΩΡΙΣΤΌ ΖΆΧΆΡΌΠΛΆΣΤΕΙΌ δίπλα στο ποτάμι 
στη Λιβαδειά αποτελεί συνώνυμο της γεύσης.

Η ποιότητα, η φαντασία & το μεράκι κέρδισαν τους φανατικούς πε-
λάτες 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 μεγάλη 
ποικιλία. Αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις γάμου, βάπτισης, γενέθλια, 
πάρτι και εταιρικές παρουσιάσεις. 

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

Πως να κερδίσεις
έναν άνδρα...

Ακόμα από την πρώτη στιγμή πρέπει 
να του δείξεις ότι δεν είσαι όπως όλες οι 
άλλες κοπέλες!

Πως να το κάνεις αυτό; Πρώτα πρέπει να 
τον κάνεις να νιώθει άντρας.

Στους άντρες αρέσει να νιώθουν πιο 
δυνατοί από τις γυναίκες και να έχουν 
το πάνω χέρι. Άφησε να το νιώθει αυτό, 
αλλά με τον τρόπο σου. Ξέρεις, έτσι ώστε 
στην τελική να κάνει αυτό που εσύ θέλεις.

Πρέπει να φέρεσαι σαν κυρία, να του δεί-
ξεις ότι είναι κάτι special για εσένα αλλά 
όχι και τα πάντα (αν χρειαστεί παίξ’το και 
λίγο αδιάφορη, χωρίς να το παρακάνεις 
όμως!).

Μην ξεχνάμε και την γλώσσα του σώμα-
τος. Είναι πολύ σημαντικό τι εκφράζεις 
με τα μάτια σου. Λίγο παιχνιδιάρικο, λίγο 
seχy βλέμμα, παίξε απαλά με τα μαλλιά 
σου. Δείξε τι ακριβώς θέλεις. Μην περι-
μένεις ο άντρας να μαντέψει!

Takis
TO ΆΥΘΕΝΤΙΚΌ 
ΜΕΞΙΚΆΝΙΚΌ SNACK

Τα Takis αποτελούν ένα 
αυθεντικό, καυτερό μεξι-
κάνικο snack από rolls τορ-
τίγιας και σκόνη τσίλλι! Η 
γεύση τους είναι εθιστική 
κι επικίνδυνα νόστιμη! Θα 
τα βρείτε σε δύο εκδοχές, 
τα Takis Fuego και τα Takis 
Blue Heat. Κοντά σας από 
την NGT! 

Τα καταστήματά μας: 

Παρασκευοπούλου 71
ΤΚ 10445, Αθήνα
Τ. 2114054589

Τσαμαδού 38
ΤΚ 18531, Πειραιάς 
Τ. 2104227290

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Όσο και αν νομίζουμε ότι ξέρουμε τον 
αγαπημένο μας – και γενικά έναν άνθρωπο – 
τόσο η ίδια η ζωή και οι διάφορες καταστάσεις 
θα μας αποκαλύπτουν νέα στοιχεία, νέες συ-
μπεριφορές. Για να ξεπεράσεις λίγο πιο γρή-
γορα το σοκ σε προετοιμάζουμε με κάποιες 
από τις πιθανές… εκπλήξεις μετά το γάμο.

Νομίζεις ότι
ξέρεις καλά τον
αγαπημένο σου;

ΆΝΌΙΧΤΌΙ ΌΡΙΖΌΝΤΕΣ

Οι περισσότεροι άνδρες έχουν τη συνήθεια να 
αφήνουν ανοιχτή την πόρτα της τουαλέτας εν 
ώρα διάφορων δραστηριοτήτων τους! Όσο και αν 
φωνάξεις, ο,τι και αν πεις δύσκολα θα το κόψει 
αυτό – ίσως μόνο η παρουσία των παιδιών να τον 
ευαισθητοποιήσει. Ναι δεν το έκανε όσο καιρό ερ-
χόταν σπίτι σου αλλά τώρα είστε σπίτι σας, οπότε 
νιώθει ότι έχει το ελεύθερο. Αν θες περνώντας απ’ 
έξω δήθεν αδιάφορα κλείσε μόνη σου την πόρτα!

ΠΆΙΔΙΆ; ΠΌΙΆ ΠΆΙΔΙΆ;

Σε συζητήσεις σας πριν το γάμο 
σίγουρα θα είχατε αναφερθεί στο 
μεγάλο ζήτημα των παιδιών. Εκεί-
νος ουδέποτε υπήρξε θερμός υπο-
στηρικτής αλλά εσύ θεωρούσες ότι 
μετά το γάμο θα θερμάνει – αλλιώς 
γιατί παντρεύεστε, ορθώς σκεπτό-
μενη. Αλλά ουχί. Και αυτό μάλλον 
δεν αποτελεί έκπληξη. Είναι μεγά-
λο λάθος να θεωρούμε ότι θα αλ-
λάξουμε έναν άνδρα μόνο και μόνο 
επειδή μας παντρεύτηκε. Επιπλέον, 
είναι ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα και 
καλό είναι να το διαχειριστείς με 
ψυχραιμία και λογική χωρίς απαραί-
τητα να επηρεάζεσαι από τα λόγια 
φίλων και συγγενών.

ΌΠΌΥ ΓΗΣ ΚΆΙ 
ΠΆΤΡΙΣ

Γνωστό είδος συζύ-
γου ο «το παρατάω 
όλα όπου να ‘ναι». Και 
άλλο τόσο γνωστό η 
σύζυγος που τρέχει 
από πίσω και φωνά-
ζει «μάζεψε τα επιτέ-
λους». Μα παλιά δεν 
το έκανε, θα σκεφτείς. 
Ναι. Παλιά δεν μένατε 
μαζί για να ξέρει ότι 
κάποιος θα το μαζέψει. 
Ασε το παντελόνι του 
για καμιά βδομάδα στο 
πάτωμα να δεις πως 
αλλάζει συνήθειες.

ΕΧΕΙ ΆΠΌΨΗ ΓΙΆ ΤΗ 
ΔΙΆΚΌΣΜΗΣΗ

Οι άνδρες, λένε, δεν ασχολούνται με τη διακό-
σμηση του σπιτιού. Υπάρχουν όμως και κάποιοι 
που ενδιαφέρονται και έχουν και άποψη. Κοι-
νώς, ξέχνα τα πολλά φρου φρου, τις δαντέλες 
και το υπερφορτωμένο με διακοσμητικά σπίτι. 
Προσπάθησε να βρεις μια μέση λύση ώστε να 
νιώθετε και οι δυο όμορφα στον χώρο σας και 
μην σε πιάνουν οι εγωισμοί και οι αντιδράσεις.

ΚΆΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Δυστυχώς υπάρχουν πάρα 
πολλές περιπτώσεις όπου 
αφού παντρευτούμε αντι-
λαμβανόμαστε ότι ο σύντρο-
φος μας είναι εθισμένος στο 
αλκοόλ. Είναι πολύ δύσκολο 
αν δεν ζούμε όλη την ημέρα 
τον σύντροφο μας να δια-
πιστώσουμε αυτή την αδυ-
ναμία του. Μην αντιδράσεις 
έντονα και κυρίως όχι με δη-
κτικά σχόλια. Προσπάθησε 
με τρόπο να τον πείσεις να 
ζητήσει βοήθεια, ζήτησε τις 
συμβουλές ενός ειδικού και 
στήριξε τον όσο πιο ουσια-
στικά μπορείς.

Και όμως. Ο έγγαμος βίος κρύβει εκπλήξεις

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Φτιάχτο Μόνος σου
Η επιχείρηση Φτιάχτο μόνος σου με μελέτη και σχεδία-
ση μπορεί να σας δώσει ολοκληρωμένες λύσεις για ένα 
λειτουργικό και όμορφο αποτέλεσμα. Το εξειδικευμένο 
συνεργείο μας θα σας προτείνει την καλύτερη λύση σε 
ντουλάπα, κουζίνα, παιδικό δωμάτιο.

Ελάτε να μας γνωρίσετε στο νέο μας SHOWROOM Ταβου-
λάρη 10-12 και να δειγματιστείτε.

Έκθεση: Tαβουλάρη 12, Άνω Πατήσια,
Τ.: 210 2282534 - 210 2284653,  www.ftiaxtomonosou.gr

Ergaleionet 
Μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων κήπου.
Η μεγάλη εμπειρία μας στο χώρο των εργαλείων και η συνεργασία μας με τις 
μεγαλύτερες εταιρίες,  εγγυούνται ότι σε εμάς θα βρείτε αυτό που αναζητάτε σε 
ανταγωνιστικές τιμές. Αναλαμβάνουμε την επισκευή των προϊόντων μας.

Αχαρνών 364, Κάτω Πατήσια, Τ. 210 211 33 82
www.ergaleionet.gr - email: info@ergaleionet.gr
www.ergaleionet.stihl-shop.gr

Χρώμα Πού; Αφοί Μαντζουράνη
Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σας επιθυμία ή ανάγκη, 
χρώματα, βερνίκια, εργαλεία βαφής, υλικά στεγανοποίησης, 
εργαλεία κήπου και σιδηρικά. Αν θέλετε να αλλάξετε χρώμα 
στο σπίτι σας, στο γραφείο σας ή στα έπιπλα σας, το κα-
τάστημα Μαντζουράνη είναι δίπλα σας, για κάθε αγορά με 
επώνυμα προϊόντα χρωμάτων.

Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 50€

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

επιλογές 
Νυφικές

ΡΕΠΟΡΤΑΖΜΟΔΑ
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μπικίνι ή πλούτου;

ΔΥΣΚΌΛΆ
ΤΆ ΠΡΆΓΜΆΤΆ!

Φέτος να είμαστε καλά, θέ-
λοντας και μη, είδαμε όλες 
τις ηλικίες γυναικών με τα 
μπικίνι τους με τους φίλους, 
συνοδούς τους, οικογένειες 
τους, τα σκάφη τους, από όλα 
τα μέρη της Ελλάδας και όχι 
μόνο.

Το γυμνό σώμα από την αρ-
χαιότητα ήταν φυσικό δίχως 
να ενοχλεί, σε αντίθεση με 
το σήμερα που το καθιστούν 
προκλητικό. Συνδυάζοντας 
την επίδειξη οικονομικής ευ-
ρωστίας.

Κρίμα στην έλλειψη σεβα-
σμού και σεμνότητας απέ-
ναντι στον συνάνθρωπο που 
ξυπνάει με το αν κατατέθηκε 
στο λογαριασμό του το επίδο-
μα βενζίνης, που δεν ξεπου-
λούν την αξιοπρέπεια τους και 
δύσκολα τα φέρνουν βόλτα...

Κουράγιο Έλληνες γονείς στο 
δύσκολο δρόμο να γαλου-
χήσετε τα παιδιά σας κόντρα 
σε όλα τα κακέκτυπα πρότυ-
πα που προβάλλονται. Ακόμη 
ισχύει το αποθευγμα του αεί-
μνηστου Αντι Γουόρχολ «Στο 
μέλλον όλοι θα είναι διάσημοι 
για δεκαπέντε λεπτά»

Αν είχαμε καλλιστεία σίγουρα φέτος το καλοκαίρι θα είχαμε θέμα με την 
απονομή βραβείου. Τι να απορρίψεις και τι να επιβραβεύσεις; Τον καλύτερο 
πλαστικό; Τον καλύτερο ενδυματολόγο; Τον καλύτερο φωτογράφο; Τον καλύ-
τερο Διαιτολόγο; Τον εκτιμητή πολυτελών σκαφών;

Μπλέτσας
ΤΆΠΕΤΣΆΡΙΕΣ 
ΥΦΆΣΜΆΤΆ ΕΠΙΠΛΩΝ

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή 
και ανακατασκευή του καναπέ 
– σαλονιού σας & την αλλαγή 
ταπετσαρίας σε μεγάλη ποικιλία 
υφασμάτων. Ράβουμε καλύμμα-
τα,  κουρτίνες και επιδιορθώσεις. 

Μπλέτσας Κωνσταντίνος
Κλεισούρας 7,  Αγ. Ανάργυροι
T. 2130404684 
Κ. 6978052684 - 6942924987

Κλειδαράς - 
Κλειδιά
ΚΛΕΙΔΆΡΆΣ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΆΤΤΙΚΗ
Το κατάστημα key Masters με 
πείρα από το 1972 παρέχει υπη-
ρεσίες για ανοίγματα παντός 
τύπου θυρών αυτοκινήτου, επι-
σκευές, αντικατάσταση ρολών, 
πόρτες ασφαλείας, χρηματοκι-
βώτια. Αναβάθμιση κάθε τύπου 
κλειδαριάς, αντιγραφή κλειδιών 
& τεχνογνωσία immobilizer.

Αγ. Μελετίου 124,  Αθήνα
Τ. 2108610 000 Κ. 6957200888 
www. kleidaras-attikis.gr
www.keymasters.gr 

 Keymasters.gr

Δήμος Café
Delivery
ΧΕΙΡΌΠΌΙΗΤΕΣ ΖΥΜΕΣ 
ΣΤΆ ΚΆΤΩ ΠΆΤΗΣΙΆ

Άμεση εξυπηρέτηση με ένα τη-
λέφωνο στο χώρο σας. Καθη-
μερινή ποικιλία γεύσεων από 
τυρόπιτες,  ζαμπονοτυρόπιτες, 
κιμαδόπιτα,  κασερόπιτα, πίτσα, 
πεινιρλί, μπουγάτσα.

Κάθε μέρα από 6:00 π.μ. - 
12:00 μ.μ.

Στρ. Καλλάρη 19,  Κάτω Πατή-
σια, Τ. 210 8310 777

Κλειδοτεχνική
ΚΛΕΙΔΙΆ - ΚΛΕΙΔΆΡΙΕΣ 
- IMMOBILIZER

Προηγμένες υπηρεσίες σε ό,τι 
αφορά κλειδιά, κλειδαριές & 
Immobilizer. Αναλαμβάνουμε 
περιπτώσεις όπως, παραβιασμέ-
νη κλειδαριά, χαμένα κλειδιά, 
αντιγραφή κλειδιών Immobilizer 
και επισκευές τηλεχειρισμού.

Αθήνα: Στρατηγού Δαγκλή 69, 
Κάτω Πατήσια
Τ. 2108325000, Κ. 6944388838

Νέα Ιωνία: Φρίξου 16
Τ. 2102791000, Κ. 6984444444

Τσολάκης 
Εύανδρος
ΆΛΌΥΜΙΝΌΚΆΤΆΣΚΕΥΕΣ -

ΣΙΔΗΡΌΚΆΤΆΣΚΕΥΕΣ 
- PVC 

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

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

Top strom
ΣΤΡΩΜΆΤΆ –
ΜΆΞΙΛΆΡΙΆ

Στρώματα ορθοπεδικά ανατομι-
κά και οικονομικά Πώληση λια-
νική & χονδρική Παράδοση στο 
χώρο σας.

Αθήνα Τσούντα 25-27
(100 μέτρα από ΗΣΑΠ Άγιος 
Ελευθέριος)
T. 211 1827 795
K. 694 767 9964
www.topstrom.net 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Αν ψάχνετε τρόπους για να βελτιώσετε την σεξουαλική 
σας ζωή, τότε σίγουρα έχετε δοκιμάσει τα πάντα. Είστε σί-
γουρες ότι όντως έχετε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σας;

Κι όμως, είμαι σίγουρη ότι δεν έχετε επισκεφτεί το χρωμα-
τοπωλείο της γειτονιάς σας και γιατί να το κάνετε άλλωστε, 
αφού δεν έχετε σκοπό να βάψετε το σπίτι σας μέσα στην 
καρδιά του χειμώνα. Η ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ;

Αν θέλετε να τονώσετε την σεξουαλική σας ζωή, πρέπει να 
βάψετε το υπνοδωμάτιό σας. Ναι σωστά καταλάβετε: το 
χρώμα του υπνοδωματίου επηρεάζει τις επιδόσεις σας στο 
κρεβάτι. Και αυτό σύμφωνα με μια νέα μελέτη, που διαπί-
στωσε τη σύνδεση μεταξύ του χρώματος που έχουν οι τοίχοι 
στο υπνοδωμάτιο και την σεξουαλική επιθυμία.

Tονώστε
την σεξουαλική 

σας ζωή

Οι επιστήμονες μελέτησαν 2.000 βρετανικά 
σπίτια, ή καλύτερα βρετανικές κρεβατοκάμα-
ρες, και διαπίστωσαν ότι ανάλογα το χρώμα που 
έχουν οι τοίχοι μπορούμε να κοιμηθούμε στο 
λεπτό ή να περάσουμε μια καυτή βραδιά. Και πιο 
συγκεκριμένα η μελέτη έδειξε ότι σε όσους τα 
υπνοδωμάτια επικρατούσαν οι αποχρώσεις κα-
ραμέλας κάνανε σεξ τρεις φορές περισσότερο 
μέσα στην εβδομάδα σε σχέση με εκείνους που 
είχαν άλλο χρώμα στους τοίχους.

Και το αξιοσημείωτο ήταν ότι η μικρότερη σε-
ξουαλική δραστηριότητα διαπιστώθηκε στις 
κρεβατοκάμαρες με το κόκκινο χρώμα στους 
τοίχους. Είναι λοιπόν το κόκκινο δωμάτιο απλά 
ένας μύθος; Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη με-
λέτη, το κόκκινο δεν είναι το χρώμα του πάθους.

Οι συμμετέχοντες εξήγησαν ότι το χρώμα της 
καραμέλας τους θύμιζε γλυκά, κάτι που τους βο-
ηθούσε να έχουν ανεβασμένη τη διάθεση.

Όσοι λοιπόν θέλετε να βελτιώσετε την σεξουα-
λική σας ζωή, δώστε στο υπνοδωμάτιο αποχρώ-
σεις της καραμέλας. Ενώ αν θέλετε να κοιμάστε 
του καλού καιρού, αποφύγετε τα δωμάτια που 
είναι βαμμένα μοβ, γκρι ή καφέ και προτιμήστε 
το μπλε χρώμα.

Και τέλος, αν κάνετε μια δουλειά που σχετίζεται 
άμεσα με τα χρήματα, όπως λογιστές, αποφύ-
γετε το χρυσό στο υπνοδωμάτιο, δεδομένου ότι 
σας θυμίζει χρήματα και μπορεί να προκαλέσει 
επιπλέον άγχος.

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

Στη ΣΧΟΛΗ λειτουργούν:

ΕΡΆΣΙΤΕΧΝΙΚΆ ΤΜΗΜΆΤΆ:

Προπαρασκευαστικών, βασικών, μέσων και προχωρημένων 
βαθμίδων, ενηλίκων-αρχαρίων, προεπαγγελματικά τμήματα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ: 
Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός, αυτοσχεδιασμός, ρυθ-
μική, κάρακτερ/ελληνικοί χοροί, ρεπερτόριο κλασικού και 
σύγχρονου χορού, barre a terre με συνοδεία πιάνου, hip-hop, 
pilates. 

ΆΝΩΤΕΡΆ ΕΠΆΓΓΕΛΜΆΤΙΚΆ ΤΜΗΜΆΤΆ:

Εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΑ - οδηγούν στην απόκτηση ανα-
γνωρισμένου διπλώματος καθηγητή χορού ή χορευτή. 

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

Η σχολή διοργανώνει: σεμινάρια προετοιμασίας για τις εισα-
γωγικές εξετάσεις για τις Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές 
Χορού, ανοιχτά μαθήματα-παραστάσεις. 

Ιαλέμου 24, Άνω Πατήσια, Τηλέφωνο: 210 2932894

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

Εγγραφές - πληροφορίες 
από 1η/9/2022 καθημερινά 
πρωί 9-2, απόγευμα 6-9

Νέα μεγάλη γυναικεία 
συλλογή Tod’s

Ανακαλύψτε παπούτσια 
& τσάντες!

Γυναικεία

Tod’s

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Καφεκοπτείο 
Αγγελίδη
Ένα ξεχωριστό και μοναδικό κα-
φεκοπτείο, με πολλές και ξεχω-
ριστές γεύσεις καφέ και ποικιλίες 
από τσάγια από όλον τον κόσμο. 
Παραδοσιακές μαρμελάδες, γλυ-
κά του κουταλιού και χαλβάς 
Δραπετσώνας. Υπηρεσία delivery 
με ένα μόνο τηλεφώνημα!

Μεταμορφώσεως 17, Ιτέα,
Τ. 22650 33376

Kotronis
Φωτισμός, μελέτη, εγκατά-
σταση, ηλεκτρολογικό Υλικό, 
εξοπλισμός, ηλεκτρονικό υλικό, 
μικροσυσκευές, φωτιστικά Η 
σίγουρη λύση σε κάθε ηλεκτρο-
λογικό ή ηλεκτρονικό πρόβλημα

Ιτέα: Δεσφίνης 14,
Τ. 22650 34255

Άμφισσα: Ανδρούτσου & Διάκου 
13, Τ. 22650 72255

E-MAIL: kotronis@yahoo.com

Αρβανιτάς
ΦΌΥΡΝΌΣ - 
ΖΆΧΆΡΌΠΛΆΣΤΕΙΌ

Στον Φούρνο Αρβανιτά θα βρει 
κανείς πλούσια ποικιλία σε ψω-
μιά, κάθε λογής αρτοποιήματα 
και γλυκά, όλα με εγγυημένη 
ποιότητα κι ασύγκριτη γεύση.

Κ. Κορδώνη 5 & Ζαχαροπούλου, 
Άμφισσα, Τ. 22650 28488

Υποκ/μα: Ι. Φωκίδη 4, Ιτέα,
Τ. 22650 34209

Κτηνιατρείο
Vet Care
ΙΦΙΓΕΝΕΙΆ ΛΆΚΆΦΩΣΗ, 
Κτηνίατρος. DVM, Απόφοιτος 
ΑΠΘ, Μετεκπαιδευθείσα στην 
κλινική παραγωγικών ζώων 
ΑΠΘ. Ιατρείο μικρών ζώων - 
Γραφείο παραγωγικών. Επισκέ-
ψεις κατ’ οίκον.
Γιδογιάννου 51, 33100  Άμφισσα
Τ. 22653 01341, Κ. 6975 621153
E-MAIL: ifigeneialakafosi@hotmail.gr

Maistrali
Restaurant
Ένας ξεχωριστός χώρος με θέα 
τον μαγευτικό Κορινθιακό κα-
τάλληλος για εκδηλώσεις κοι-
νωνικές ή επαγγελματικές.

Ανδρούτσου 1
Ιτέα Φωκίδας
Τηλ. Κρατήσεων: 22650 34221

Θέρμανση - 
Κλιματισμός - 
Τζάκια 
ΚΌΝΤΌΓΙΆΝΝΗΣ

Μελέτη, κατασκευή και τοποθέ-
τηση προϊόντων ενεργειακής & 
ηλιακής θέρμανσης.  Καθώς και 
κλιματισμού, όπως τζάκια, σό-
μπες, κ.α.

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

με
 π

ρο
σό

ντ
α Πολλές φορές, το μόνο που χρειάζεται για 

να ανακαλύψουμε τον πρίγκιπα μας είναι να 
κοιτάξουμε πιο προσεχτικά. Συχνά, οι προσδο-
κίες μας είναι υπερβολικά αυξημένες ή, απλώς 
δεν αξιολογούμε αντικειμενικά αυτόν που 
έχουμε δίπλα μας. Αν, για παράδειγμα, είναι εκ 
φύσεως εσωστρεφής (ενώ εσύ σούπερ κοινω-
νική) ή μισεί το κινέζικο φαγητό (το αγαπημένο 
σου) και λατρεύει το ποδόσφαιρο (το μισείς) 
αλλά είναι πιστός, σε αγαπά μέχρι θανάτου και 
είναι διατεθειμένος να κάνει υποχωρήσεις, τότε 
θα πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό. 
Αν όμως φλερτάρει άλλες, είναι αδιάφορος, 
απέναντι στις ανάγκες σου, βίαιος ή με νευρι-
κά ξεσπάσματα, τότε έχεις πολλά να σκεφτείς. 
Η απόφαση να δεχθείς ελαττώματα μικρά ή 
μεγάλα είναι σίγουρα δική σου. Σε κάθε περί-
πτωση, είναι σκόπιμο να θυμάσαι ότι το κλει-
δί σε μια επιτυχημένη σχέση είναι να νιώθεις 
ευτυχισμένη στο πλευρό του άνδρα που έχεις 
δίπλα σου αντί να περιμένεις εκείνον που θα 
μπορούσε να σε κάνει ευτυχισμένη.

Σ
ύν

τρ
οφ

ος

Καρότσι
από 160*€

Κρεββάτι
από 550*€

Πάνες
από 16,5*€

Wemed
ΌΡΘΌΠΕΔΙΚΆ ΚΆΙ ΙΆΤΡΙΚΆ ΕΙΔΗ

Mεγάλη συλλογή προϊόντων όπως ια-
τρικά βοηθήματα, κλίνες για οικιακή χρήση, 
χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα αναπηρικά 
αμαξίδια, βαδιστικά βοηθήματα, ορθοπεδικά 
και ορθωτικά προϊόντα - νάρθηκες κηδε-
μόνες - κατασκευή πελμάτων και προϊόντα 
προσωπικής φροντίδας όπως μάσκες ιατρι-
κές - FFP2 - οξύμετρα.

We Med Σπυρίδων Δ. Καλλιώρας
Αγ. Λαύρας 80,  Άνω Πατήσια
Τ. 216 800 8981, Κ. 694 378 7612
www.wemed.gr

 WeMed   WemedOAgr   wemedoagr

ΡΕΠΟΡΤΑΖΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ
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Κολοκυθά
ΕΞΕΛΙΞΗ - ΆΞΙΌΠΙΣΤΙΆ - 
ΕΜΠΙΣΤΌΣΥΝΗ

ΔΙΆΓΝΩΣΤΙΚΌ ΚΌΛΌΚΥΘΆ
Σπυρίδωνος 20, Τ. 22610 23673
e-mail: akolokithas@hotmail.gr

ΜΆΓΝΗΤΙΚΌΣ ΤΌΜΌΓΡΆΦΌΣ
Δ. Παπασπύρου & Φιλολάου, T. 22610 20400
e-mail: kolokythasmri@gmail.com

ΜΙΚΡΌΒΙΌΛΌΓΙΚΌ
Σπυρίδωνος 22 & Δ. Ανδρεαδάκη, T. 22610 27667
e-mail: kolokythaslab@gmail.com

www.diagnostikokolokitha.gr

Στην πόλη της Λιβαδειάς το Διαγνωστικό κέντρο Κο-
λοκυθάς αποτελεί ένα πρότυπο Διαγνωστικό κέντρο με 
υψηλή τεχνολογία για εγγυημένα ποιοτικά αποτελέσματα.

ΠΡΌΣΦΕΡΌΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Μαγνητική 
Τομογραφία, Αξονική Τομογραφία, Αξονική Αγγειογρα-
φία, Υπέρηχοι, Μαστογραφία, Triplex Αγγείων, Μέτρηση 
Οστικής Πυκνότητας, CBCT, Πανοραμικές, Κεφαλομε-
τρικές, Ακτινογραφίες, Μικροβιολογικό, Αιματολογικό 
Βιοχημικό, Ορμονολογικό, Ανοσολογικό, Προγεννητικός 
Έλεγχος, Αιμοληψίες κατ’ οίκον

▶ Επικεντρωθείτε καθημερινά στις θετικές σκέψεις.

▶ Λίγο πριν το βραδινή ξεκούραση, κάντε μια νοερή 
αναδρομή στα γεγονότα που ζήσατε και ορίστε τα 
τρία «θαύματα» που συνέβησαν τη συγκεκριμένη 
ημέρα. Το επόμενο πρωινό, ξεκινήστε το πρόγραμ-
μα έχοντας στο μυαλό αυτές τις εμπειρίες.

▶ Προσπαθήστε να είστε παρατηρητικοί. Αφιερώ-
στε λίγο χρόνο μέσα στην ημέρα για να παρατηρή-
σετε το παιχνίδι των μικρών παιδιών, την ομορφιά 
της φύσης, τους ήχους του περιβάλλοντος.

▶ Χαμογελάστε στους περαστικούς και χαιρετήστε 
όσους γνωρίζετε. Ρωτήστε τους ανθρώπους πως 
νιώθουν και αν συνέβη πρόσφατα οτιδήποτε ενδι-
αφέρον στη ζωή τους.

▶ Μην απορρίπτετε ανθρώπους. Ακόμα και αν οι 
σχέσεις δεν προχωρήσουν ομαλά, αφήστε τις κα-
ταστάσεις να εξελιχθούν δίνοντας σε εκείνους τη 
δυνατότητα να πάρουν τη θέση που επιθυμείτε στη 
ζωή σας.

▶ Όταν σκέφτεστε αρνητικά, αποσπάστε την προ-
σοχή σε κάποιες ουδέτερες ή ευχάριστες σκέψεις, 
εικόνες ή αντικείμενα.

▶ Αποβάλλετε τα αρνητικά συναισθήματα με δημι-
ουργικό τρόπο.

▶ Βρείτε τις ευχάριστες δραστηριότητες που σας 
«γεμίζουν» ψυχικά. Αφιερώστε χρόνο για να κάνετε 
οτιδήποτε σας δίνει χαρά.

▶ Ασκηθείτε σωματικά επιλέγοντας το είδος της γυ-
μναστικής που θέλετε. Αν δεν είναι πρακτικά δυνα-
τό, ανεβάστε την ένταση της μουσικής και κινηθείτε 
ρυθμικά.

Για μια
καλή ζωή!

▶ «Ακούστε» τα θετικά σχόλια των άλλων για εσάς 
και πείτε «ευχαριστώ» στα κομπλιμέντα που δέχε-
στε. Πολλές φορές, εκείνοι παρατηρούν χαρακτηρι-
στικά τα οποία εμείς δεν έχουμε καν αντιληφθεί ότι 
έχουμε.

▶ Μιλήστε με τους αγαπημένους σας. Εκφράστε τα 
συναισθήματα που νιώθετε για αυτούς.

▶ Κανονίστε συναντήσεις με τους ανθρώπους που 
θέλετε να δείτε.

▶ Γράψτε επιστολές ευγνωμοσύνης για τα άτομα ή 
τις καταστάσεις που θεωρείται ότι έχουν θετική επί-
δραση σε εσάς.

▶ Αγαπήστε με πάθος εκφράζοντας τα συναισθήμα-
τα στο σύντροφο.

▶ Αξιολογήστε αντικειμενικά τις στενάχωρες κατα-
στάσεις που βιώνεται. Ακόμα και στις πιο δύσκολες 
στιγμές, υπάρχουν θετικά σημεία από τα οποία ωρι-
μάζουμε ψυχικά.

▶ Τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, να κάνετε ένα 
ταξίδι!

▶ Επισκεφθείτε μουσεία και αρχαιολογικούς χώ-
ρους. Φανταστείτε την εξέλιξη του πολιτισμού μέχρι 
τις μέρες μας.

▶ Πετάξτε τα αντικείμενα που δεν χρειάζεστε και τα 
ρούχα που δεν φοράτε ανακαινίζοντας την γκαρντα-
ρόμπα.

▶ Χαρείτε το σπίτι σας. Αν δεν σας αρέσει, αλλάξ-
τε το χώρο ή μετακομίστε σε αυτό που νιώθετε πιο 
ήρεμοι.

▶ Νιώστε ενθουσιασμό, απλά επειδή ζείτε! Τίποτα 
δεν είναι δεδομένο πόσο μάλλον η ίδια η ζωή!

Βασιλική Γ. Βενέτη
ΜΑ Κλινικής Ψυχολογίας
Ειδίκευση στη Γνωσιακή -
Συμπεριφορική
Ψυχοθεραπεία

Λεωφόρος Κηφισίας 66 & 
Μεσσηνίας 2, Αμπελόκηποι, 
Αθήνα Τ. 2106993276
www.vasilikiveneti.gr

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Η ομάδα ESPEROS MY 
KTEO LAMIAS BC αναχώ-
ρησε για τα Ιωάννινα στα πλαί-
σια της 6ης αγωνιστικής. 

Όπως και ο ΓΥΜΝΆΣΤΙΚΌΣ ΆΘΛΗΤΙΚΌΣ 
ΣΥΛΛΌΓΌΣ ΆΜΦΙΣΣΆΣ 1973 ευχαριστούνε τον 
μεγάλο χορηγό My KTEO που κάνει τα ταξίδια άνετα 
και ασφαλή παρέχοντας το λεωφορείο του. Συγχαρη-
τήρια στην Ομάδα! Το team του my kteo είναι κοντά 
σας και εύχεται πάντα νίκες!

Μετά από Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
κατόπιν σχετικής διαταγής του ΥΝΑΝΠ/Ά -ΛΣ ΕΛΑΚΤ/ΔΟΔ πραγματοποι-
ήθηκε η παράδοση παραλαβή εξωλέμβιας μηχανής για ανάγκες Υπηρε-
σίας μας μεταξύ του δωρητή - εκπροσώπου της εταιρείας ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
Γ.Μ ΑΕ και του Λιμενάρχη Στυλίδας Αντιπλοιάρχου ΛΣ Βέτσικα Ευθυμίου 
εντός της Λιμενικής Αρχής Στυλίδας.

Στην εν λόγω παράδοση παραλαβή ο ΛΙΜΕΝΆΡΧΗΣ ΣΤΥΛΙΔΆΣ 
απένειμε τιμητική πλακέτα και ευχαρίστησε τον κ. Θαλάσση για την άμεση 
ανταπόκριση του στο αίτημα του Λιμεναρχείου, αναφορικά με την προανα-
φερόμενη δωρεά, συμπληρώνοντας «ότι στις δύσκολες στιγμές που βιώνει 
η χώρα μας πράξεις τέτοιου είδους συμβάλουν θετικά στο έργο του λιμε-
ναρχείου και δημιουργούν στα στελέχη καλύτερες εργασιακές συνθήκες με 
αποτέλεσμα την άμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα της Υπηρεσίας μας. 

Για άλλη μια χρονιά το My KTEO Χαλκίδας βρίσκε-
ται δίπλα στα STEREABASKETAWARDS 
για να τιμήσει τον Γιώργο Πρίντεζη, που απο-
θεώθηκε από το κοινό, τον πρόεδρο της ΕΟΚ 
Βαγγέλη Λιόλιο, τον Χαλκιδέο προπονητή 
Χρήστο Μαρμαρινό και τους δημοσιογράφους 
Γιάννη Ντεντόπουλο και Κώστα Σωτηρίου. 

Συγχαρητήρια και σε όλους όσους βοήθησαν 
αλλά και στον Παναγιώτη Νικολάου για τη δι-
οργάνωση.

Δράσεις και Χορηγίες
της εταιρίας my kteo
Όμιλος Μ. Γ. Θαλάσση

Η Ανάβαση Ριτσώ-
νας «Νίκος Παππάς» 
ολοκληρώθηκε! 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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όμορφες

Ιπτάμενες
&

Καραμπότση
HAIR EXPERTISE

Ανανεωθείτε υποδεχόμενη τις 
εορτές με την ειδική χρωμο - 
αναλύτρια και εκπαιδεύτρια 
Κομμωτών Κωνσταντίνα Κα-
ραμπότση. Σας προτείνει νέες 
τεχνικές & δημιουργεί για εσάς 
αποτελέσματα που θα προκαλέ-
σουν αίσθηση.

Λιβαδειά: Γεωργαντά 40
Τ. 22610 80773, Κ. 6977082312
Κάστρο: Τ. 2268041202

 Konstantina Karampotsi
 konstantinakarampotsi

Angels Beauty
Καλλυντικά Αρώματα Αξεσουάρ 
Μεγάλη ποικιλία σε πορτοφό-
λια τσάντες και κοσμήματα από 
ατσάλι! Παλέτες σκιάς ματιών 
με ζωντανά, έντονα χρώματα 
και απαλή, μεταξένια υφή.

Γεωργαντά 51, Λιβαδειά
T. 2261301892

 Angel’s Beauty
 angelsbeautygr

Glossy
Στο κατάστημα glossy θα δείτε 
όλα τα προϊόντα ομορφιάς και 
περιποίησης διαλεγμένα με σχο-
λαστικότητα για να αγοράσεις 
ότι σου λείπει που ανεβάζει τη 
διάθεσή σου, από ένα lip gloss 
και ρουζ για ένα γρήγορο φρε-
σκάρισμα μέχρι τις κρέμες για 
περιποίηση και φροντίδα. Και 
φυσικά προϊόντα περιποίησης 
για τον άνδρα!

Σπυρίδωνος 4, Λιβαδειά
Τ. 22611 00306

Δυναμική Φοροτεχνική 
Η Δυναμική Φοροτεχνική εταιρία προσφέρει υψη-
λού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κατα-
στήματα, εταιρίες, ιδιώτες και συνταξιούχους. Ανα-
λαμβάνουν λογιστικές υπηρεσίες για έναρξη – λύση 
εταιριών και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε φο-
ρολογικό πρόβλημα. 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

Πριγκηπικόν
ΞΕΝΌΔΌΧΕΙΌ ΓΙΆ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΔΙΆΚΌΠΕΣ ΣΤΆ ΛΌΥΤΡΆ ΥΠΆΤΗΣ

Το Ξενοδοχείο Πριγκηπικό στα Λουτρά Υπάτης σας 
υπόσχεται αξέχαστη διαμονή με φόντο τις καταπρά-
σινες γωνιές της Ελληνικής φύσης. Καταφύγιο φι-
λόξενο και χαμηλόφωνο. Οικογενειακή ατμόσφαιρα, 
κουβέντα με φίλους δίπλα στο τζάκι. Απολαύστε τη 
σπιτική φιλοξενία!

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

Εντυπωσιακές αεροσυνοδοί. Τα 
ωράρια των αεροσυνοδών είναι πολύ 
δύσκολα και πολλές φορές βρίσκονται 
ανάμεσα σε ξενοδοχεία και αεροπλάνα 
για αρκετές μέρες. Ωστόσο το μεγαλύ-
τερο προνόμιο του να είσαι αεροσυνο-
δός είναι το ότι βλέπεις τον κόσμο!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Μαρτίνης
ΠΆΡΆΔΌΣΙΆΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΌΥΖΙΝΆ & ΨΗΤΌΠΩΛΕΙΌ

Με έμπνευση την παράδοση και καρύκευμα την φα-
ντασία, σας προσκαλούμε να ταξιδέψουμε στις καθη-
μερινές γεύσεις μας. 

50 χρόνια Μαρτίνης, ποιότητα στο πιάτο σας.

Ο χώρος μας διαθέτει δύο κλιματιζόμενες αίθουσες 
και πολύ μεγάλο κήπο για όλες σας τις εκδηλώσεις, 
όλες τις ημέρες, όλο το χρόνο. 

Δωρεάν διανομή από τις 11 το πρωί στο χώρο σας. 

Πατησίων 289 & Ιακωβάτων. Τ. 210 21 11 063

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Erin Michelle 

Cummins

Όπως πολλά μοντέλα, η Erin Cummins αναζητήθηκε 
από ένα πρακτορείο σε νεαρή ηλικία.

Αλλά σε αντίθεση με τους συνομηλίκους της, η ιθαγενής 
της μικρής πόλης της Ουάσινγκτον επιλέχθηκε να εκπρο-
σωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον διαγωνισμό Μις Κό-
σμος το 2011 στο Λονδίνο, μόλις ένα χρόνο μετά το παιχνίδι.

Ακολούθησαν επιδείξεις πασαρέλας για διάσημους σχεδι-
αστές όπως η Carolina Herrera, ο Emilio Pucci και ο Oscar 
De La Renta, μαζί με σποτ σε διαφημίσεις για επώνυμες 
εταιρείες όπως η Fashion Nova και η Guess.

Δείτε την Cummins να ποζάρει με κόκκινα εσώρουχα για τον 
τελευταίο οίκο σε μια συνεχιζόμενη παγκόσμια καμπάνια.

Κάποιες φορές οι εικόνες μιλούν καλύτερα από τις ίδιες τις 
λέξεις…

ΠΡΟΣΩΠΑΠΡΟΣΩΠΑ
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Το βιογραφικό,η ηλικία, ο πατέρας της
και το Instagram της παρουσιάστριας

Τζένη

Μελιτά
Η Τζένη Μελιτά είναι Ελληνίδα παρουσιάστρια

Γεννήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1984 στην Αθήνα.

Τελείωσε το Αρσάκειο Εκάλης και είναι απόφοιτη 
της Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

O δε πατέρας της ήταν πρώην αρχιτέκτων και νυν 
ποιητής.

Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο 
της Girona στην Καταλονία.

Τελειώνοντας τη Νομική Σχολή Αθηνών γράφτηκε 
στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας.

Εκεί έμαθε για μια αγγελία αναζήτησης γραμματέα 
για την «Ελευθεροτυπία».

Τελικά ξεκίνησε να εργάζεται στο πολιτιστικό ρεπορ-
τάζ της ιστορικής εφημερίδας, ενώ λίγο αργότερα 
μεταπήδησε στα περιοδικά, αρχίζοντας τη σταδιο-
δρομία της από το «MAX».

Οι άνθρωποι της τηλεόρασης δεν άργησαν να ανα-
καλύψουν το ταλέντο της.

Εργάστηκε στην εκπομπή «Συντέλεια» στον ΣΚΑΪ και 
κατόπιν με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Μαρία 
Μπακοδήμου στο «ΦΜ Live» στο STAR.

Στη συνέχεια την είδαμε με συμπαρουσιάστριά την 
Μαντώ Γαστεράτου στο ιντερνετικό κανάλι Netwix 
στις εκπομπές «YOLO» και «Διακοπές sun κι αυτές».

Έχει την δική της στήλη στην Athens Voice

Πέρυσι παρουσίαζε την εκπομπή Κυψέλη στην ΕΡΤ

Φέτος συνεργάζεται με τον Φώτη Σεργουλόπουλο 
στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» στο ίδιο κανάλι

Είναι σε σχέση εδώ και πολλά χρόνια με τον Σπύρο 
Μαργαρίτη

ΠΡΟΣΩΠΑ




