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► Βιβλιοπροτάσεις
 Tuesday's Gone
       Συγγραφέας: Nicci French 
 Ο AΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΞEΧΑΣΕ ΤΗ ΓΥΝΑIΚΑ ΤΟΥ
       Συγγραφέας: John O' Farrell
 ΑΡΓOΣ ΧΟΡOΣ
       Συγγραφέας: Γιόλα Δαμιανού - Παπαδοπούλου
 EΞΥΠΝΑ ΠΑΙΧΝIΔΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙA
       Συγγραφέας: Jackie Silberg

>> σελ. 4

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ... ΑΝΝΑΣ   
>> της  Άννας Τσιάλτα 

► ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   

>> σελ. 18

>> σελ. 2 - 3

► Εικαστικά >> σελ. 6 - 7

► ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ   

Απλή, ευγενική, ανανεωμένη και με 
έντονη προσωπικότητα όπως τα 

έντονα μάτια της, η Μαντώ μας ανοίγει 
την καρδιά της στην Άννα Τσιάλτα και 
μας μιλάει για όλα όσα έχει ζήσει στην

 καριέρα της αλλά και στην ζωή της.

Μυστικά για να είμαστε 
λαμπερές 

κάθε μέρα 

Τα ελληνικά κοσμήματα που 
κάνουν τον γύρο του κόσμου, 

έχουν την υπογραφή Femi!

>> σελ. 5

 Αυθεντικό αποκριάτικο ξεφάντωμα με jazz 
        πινελιές στον Κεραμεικό 
 Η μαγεία των κοστουμιών στην ταινία 
        «Οζ, μέγας και παντοδύναμος»
 Χορευτική έναρξη για το Φεστιβάλ 
        Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
 Πολύχρωμα «faces» με υπογραφή Art V
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Μαντώ

Όταν κυνήγησα εγώ την διεθνή 
καριέρα καριέρα δεν ήρθε

Συνέντευξη στην Άννα Τσιάλτα

Φωτογραφίες Γιάννης Γκογκόπουλος 

Ευχαριστούµε πολύ το Remezzo στην Βουλιαγµένη για τη 
φιλοξενία και τη φωτογράφηση! 

Απλή, ευγενική, ανανεωµένη και µε έντονη προσωπικότητα όπως τα έντονα µάτια της, η Μα-
ντώ µας ανοίγει την καρδιά της και µας µιλάει για όλα όσα έχει ζήσει στην καριέρα της αλλά 

και στην ζωή της. Μοναδική, µε πολύ χιούµορ και διάθεση, µιλάει για την καριέρα που έκανε, 
για την ζωή που άφησε, για τα παιδιά της, την καταξίωση στο εξωτερικό και φυσικά για τον 

έρωτα. Μια γυναίκα δυναµική που δεν σταµατάει ποτέ να είναι ένα γλυκό κορίτσι, έτσι ακρι-
βώς όπως τότε που την γνωρίσαµε!! Πού σε συναντάµε αυτό τον καιρό; Ξέρω ότι κάνεις λίγες εµφανίσεις. 

Το σταθερό µου ήταν κάθε Κυριακή στο SHAMONE στο Γκάζι. Τελειώσαµε 
όµως τις εµφανίσεις µας και τώρα είµαστε στην διαδικασία περίσσοτερο των συναυλιών και 
των τραγουδιών για την καινούργια δουλειά που ετοιµάζω. Ήταν ένα εκπληκτικό πρόγραµµα. 
Μου έδωσε την ευκαιρία να λέω τα δικά µου τραγούδια, και αυτά που µου αρέσουν εµένα πε-
ρισσότερο. Μου έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθώ και να γίνω καλύτερη, πράγµα το οποίο δεν 
είχα τη δυνατότητα να το κάνω τόσο καιρό. Ήταν ένας χρυσός συνδυασµός µουσικής, διασκέ-
δασης και πάρτυ. Είναι αυτό που θέλω εγώ. 
 
Είναι επιλογή σου λοιπόν οι λίγες εµφανίσεις; 
Είναι το νέο σχήµα της εποχής. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες πλέον έτσι δουλεύουν. Βέβαια 
είναι και δική µου επιλογή αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνεις, µετά τα παιδιά µου, άλλαξε το ωρά-
ριό µου και γενικά η ζωή µου. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω πιο λίγες εµφανίσεις για ευνόητους 
λόγους. Τα τελευταία  χρόνια κινούµαι διαφορετικά.

Δεν είµαι σε µεγάλη πίστα. Δεν θέλω, δεν µου αρέσει αυτό, Πιστεύω οτι επικοινωνώ καλύτερα 
µε το κοινό µου µε αυτό τον τρόπο, είµαι πιο κοντά τους δίνοντας αυτό που θέλω αλλά και 
θέλουν από εµένα! 
 
Ο κόσµος παρόλο που δεν σε βλέπει συχνά σου δείχνει πολύ αγάπη. Πώς αισθάνεσαι για αυτό; 
Ήσουν η πρώτη µε φαν κλάµπ; 
Ο κόσµος δείχνει την αγάπη του και αυτό µου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σηµαντικό  µετά από 
τόσα χρόνια να κάνω ακόµα πράγµατα και να αγαπιέµαι. Με συγκινεί και µε γεµίζει, όλο αυτό, 
δεν στο κρύβω. Είναι για µένα µια καταξίωση και µια ανταµοιβή όλο αυτό από τον κόσµο. Ναι, 
ήµουν από τις πρώτες που έκανα φαν κλαµπ και αυτό ακόµα και σήµερα µετά από τόσα χρόνια 
είναι ζωντανό και µε στηρίζει.

 
Πώς είναι µετά από τόσα που έχεις 
ζήσει να είναι διαφορετικά τώρα τα 
πράγµατα; Και µιλάω για την εποχή και 
όλη αυτή την κρίση.
Εννοείς την λιτότητα; Άκου, είναι πολύ 
βασικό πως τοποθετείς κάποια πράγ-
µατα στο µυαλό σου. Εγώ δεν µεγάλω-

σα µέσα στην χλιδή, ήρθε η καριέρα. Πέρασα µια 20ετία πολύ δυνατή, που τα 
πράγµατα ήταν πολύ καλά γενικά. Έχουµε γυρίσει σε µια εποχή πολύ παλιά. 
Εγώ ήµουν πάντα υπέρ της λιτότητας. Ποτέ δεν ήµουν έντονη, δεν µε εκφράζει 
το life style. Ποτέ δεν µε εξέφραζε. Θέλω να πάω σε µια ωραία συναυλία για να 
την ακούσω και να δω τον συνάδελφό µου, όχι για να φωτογραφηθώ. Ποτέ δεν 
µου άρεσε όλο αυτό.  Μου αρέσουν τα πολύ απλά πράγµατα, τα βουνά, η θάλασ-
σα, τα σηµαντικά απλά πράγµατα της ζωής µας που δυστυχώς κάποιοι τα έχουν 
χάσει. Έζησα βέβαια µέσα από την δουλειά µου και έντονα, αλλά πάντα ήθελα 
να είµαι χαµηλών τόνων και νοµίζω πως τα κατάφερα.  
 

Γιατί δεν κυνήγησες µια διεθνή καριέρα;
Την κυνήγησα πάρα πολύ αλλά δεν προέκυψε. Ναι … από το 85' είχα πάει Αµε-
ρική γύρισα, και ξανά πήγα και γενικώς ήµουν πολύ στο εξωτερικό. Έκανα πάρα 
πολλές δουλειές στο εξωτερικό και είµαι πολύ ενθουσιασµένη και περήφανη 
για αυτό. Απλά δεν αναγνωρίστηκα ως σόλο καριέρα, ως Μαντώ, για να κάνω την 
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διεθνή καριέρα.
Έκανα µια πολύ µεγάλη 
επιτυχία δίνοντας ένα 
τραγούδι στην Τζέσι-
κα Σίµσον. Πήγε πάρα 
πολύ καλά και πήρα και 
βραβείο. Μην ακούς 
που λένε διάφοροι ότι 
έχουν κάνει καριέρα 
στο εξωτερικό. Τα περισ-
σότερα από αυτά είναι 
συναυλίες στους οµο-
γενείς. Και όλοι έχουν 
κάνει συναυλίες στο 
εξωτερικό. Καριέρα στο 
εξωτερικό έχουν κάνει 
η Νανά Μούσχουρη, ο 
Βαγγέλης Παπαθανασί-
ου η Βίκυ Λέανδρος, ο 
Ντέµης Ρούσσος. Όλα 
τα υπόλοιπα είναι local. 
Όταν ήθελα εγώ, δεν 
προέκυψε και όταν προ-
έκυψε, ήµουν έγκυος 
στον γιο µου και δεν 

µπορούσα να ταξιδέψω. Μου είχε γίνει πρόταση να παραµείνω µετά την επιτυχία που σου είπα και 
να αρχίσω εκ νέου να κάνω το άλµπουµ µου. Παράτησα το όνειρο…  για να κάνω οικογένεια.
 
Ε'ιναι πιο σηµαντική για σένα η οικογένεια από την καριέρα;
Για µια γυναίκα είναι το πιο φυσιολογικό να αφιερώσει την ζωή της στα παιδιά της. Ήµουν πολύ 
συνειδητοποιηµένη για να κάνω οικογένεια και προγραµµατισµένα το έκανα. Τα παιδιά µου για 
µένα είναι και ο απόλυτος σκοπός µου! 
  
Εurovision… Μεγάλη εµπειρία στην ζωή σου; 
Αποκόµισα πολύ θετικά πράγµατα …είναι µια εµπειρία ζωής. Βέβαια, την χρονιά που πήγα εγώ, 
ήταν µια ατυχής χρονιά, γιατί η Ελλάδα δεν ήθελε να πάει µε συµµετοχή, και φυσικά δεν το προ-
ώθησε καθόλου. Βέβαια στα 50 χρόνια της µε τίµησαν λέγοντας πως ήταν από τις καλύτερες 
ερµηνείες. Εγώ το βίωσα πολύ ωραία, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρά τα πράγµατα και για 
τις συµµετοχές. Εγώ πήγα εντελώς µόνη µου, χωρίς να µου προσφέρουν τίποτα. Να φανταστείς 
έναν ανεµιστήρα ζήτησα για τα µαλλιά µου και ούτε αυτόν µπορούσαν να µου διαθέσουν.
 
Θα ξανάπήγαινες αν σου έκαναν πρόταση;
Υπό άλλες συνθήκες και γραπτώς πλέον! Συµφωνηµένα 
όλα … και όταν λέω όλα, εννοώ όλαααα!!! (γέλια πολλά)!!  
Δεν θα είχα πρόβληµα να ξαναπάω, αλλά πάντα υπό συν-
θήκες.
 
Μεγάλες συνεργασίες. Τί αποκόµισες από αυτές; Ποιές 
σε σηµάδεψαν;
Είχα την τύχη να συνεργαστώ µε την αφαν γκατέ των συνθετών. Με Γιώργο Χατζηνάσιο, Παπα-
δηµητρίου, Χαριτοδιπλωµένο, Στέφανο Κορκολή, Φοίβο, Γιώργο Στεφάνου και πολλούς άλλους. 
Ας µε συνχωρέσουν που δεν τους αναφέρω όλους. Είµαι πολύ τυχερή για αυτό, γιατί έκανα τα 
πρώτα µου βήµατα µε καταπληκτικούς ανθρώπους Τώρα καταλαβαίνω τι ήταν αυτό που ζήσαµε 
τότε. Η απόλυτη τελειότητα. Όλες µου οι συνεργασίες ήταν πολύ καλές. Ακόµα και µε όλους 
τους στιχουργούς µου είχα πολύ καλή χηµεία και µε όλους έκανα εξαιρετικά πράγµατα. Η συ-
ναυλία του Φοίβου ήταν µεγαλειώδης. Με την Σερτάµπ που έκανα ντουέτο και έγινε χαµός και 
στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Θεωρώ τον εαυτό µου πολύ τυχερό που κατάφερα να ζήσω όλα 
αυτά στο µεγαλείο τους! 
 
Αν ξαναγύρναγες τον χρόνο πίσω, θα ήθελες κάτι να ζήσεις ξανά και κάτι να ξεχάσεις;  
Θα ήθελα να ξαναζήσω την συναυλία που έκανα µε τον Δηµήτρη Μητροπάνο, στην Νέα Υόρκη 
όπου είχε 20,000 Έλληνες µε ελληνικές σηµαίες και ο κόσµος δεν σταµατούσε να χειροκρο-
τεί. Χαµός έγινε και δεν νοµίζω πως θα ξαναζήσω τέτοια εµπειρία στην ζωή µου. Και η συναυλία 
µε τον Φοίβο επίσης ήταν µεγαλειώδης, µε τροµερή παραγωγή. Κάτι που δεν θα ήθελα να ξα-
ναζήσω, δεν θα άφηνα τον εαυτό µου να παρασυρθεί από το ότι είναι της µόδας. Εννοώ πως δεν 
θα ήθελα να ξανασχοληθώ µε πράαγµατα εξωτερικά που έχουν να κάνουν µόνο µε εµφάνιση. 

Θα ήθελα να είχα δώσει περισσότερα στο να ασχοληθώ µε την 
φωνή µου και την µουσική! Θα προτιµούσα να έγραφα πιο πολλά 
τραγούδια που είναι και η αγάπη µου.  και να είχα ασχοληθεί λίγο 
λιγότερο µε αυτά πιο πολύ µε την φωνή µου. Είµαι µουσικός πε-
ρισσότερο και µετά τραγουδίστρια. Μου άρεσε ότι τραγούδια µου 
είπε ο Πασχάλης Τερζής, η Κατερίνα Κούκα και άλλοι. Και πολλά 
τραγούδια στο εξωτερικό. 
 
Αυτή η καριέρα που έχεις κάνει µέχρι τώρα είναι αυτή που άξιζες ή όχι;
Μου λέει πολύς κόσµος ότι έπρεπε να έχω κάνει πιο µεγάλη καριέρα. Όµως αν δούλευα πιο 
πολύ στα µπουζούκια, µπορεί να είχα κάνει πιο µεγάλη καριέρα. Αλλά εγώ δεν ανήκω σε αυτή 
την κατηγορία. Μου αρέσει καλύτερα αυτός ο µικρός χώρος, που ο κόσµος µε βλέπει µε αγγί-
ζει, είναι πιο κοντά µου, έρχεται και µε 10 ευρώ µπορεί να πιει το ποτό του και να µε δει και να 
διασκεδάσει. Αυτό είναι κάτι που µε εκφράζει τελικά.
 
Οικονοµική κρίση; Πώς σε έχει 
επηρεάσει εσένα;
Πολύ µε έχει επηρεάσει. Έχω µειώσει 
κατά πολύ τα έξοδα µου. Όπως όλοι 
µας. Έχουµε βγάλει τα παλιά µας 
ρούχα µας από τις ντουλάπες, τα πα-
πούτσια µας. Δεν αγοράζουµε πολλά 
πράγµατα και γενικότερα έχω προσπα-
θήσει να µειώσω πολύ τα έξοδα µου. 
Δεν στερώ τίποτα από τα παιδιά µου, 
αλλά και αυτά τα µαθαίνω να είναι 
λιτά. Μου αρέσει να µε ρωτάνε.. "µάµα 
έχουµε λεφτά να πάρουµε αυτό;" Και 
όχι να µου το ζητάνε. Πρέπει να µά-
θουν και αυτά πως είναι τα πράγµατα. 
Με στεναχωρεί βέβαια πολύ το γεγο-
νός ότι υπάρχει κόσµος που υποφέρει. Αλλά καλό θα είναι να µάθουµε να ζούµε στην λιτότητα.
  
Ο έρωτας έπαιξε ρόλο στην ζωή σου;
Κοίτα εγώ γενικά έχω µια σταθερότητα στις σχέσεις µου. Έκανα δυο γάµους έκανα οικογένεια 
και γενικά είµαι πολύ σταθερός άνθρωπος.

Τρίτος γάµος; Θα υπάρξει;
Μπα δεν το βλέπω… αλλά ποτέ δεν ξέρεις!
 
Ετοιµάζεις καινούργια πράγµατα µουσικά; 
Ετοιµάζω πράγµατα και νέα τραγούδια. Θα µπω στο στούντιο και σε λίγους µήνες θα είµαι έτοιµη.
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Από την Άννα Τσιάλτα 

Μυστικά για να είμαστε λαμπερές κάθε μέρα 

Μπορείτε να δείχνετε υπέροχη κάθε 
μέρα. Κάντε διάφορα μυστικά μόνη 

σας στο σπίτι για να αποκτήσετε την λάμψη 
που χρειάζεστε. Δεν είναι δύσκολο, αλλά 
θέλει να κάνετε κάποια πράγματα. Αυτή 
την εβδομάδα σας δείχνουμε τον τρόπο 
πολύ απλά να είστε μοναδικές και λαμπε-
ρές κάνοντας μόνες σας στο σπίτι ..μάσκες 
ομορφιάς απλές, εύκολες και οικονομικές. 
Να θυμάστε ότι εσείς είστε οι πρωταγωνί-
στριες της ζωής σας!!! 

 

Πώς θα δείχνετε λαμπερή από το πρωί όσο 
κουρασμένη και να είστε. 
Ξεκινήστε πλένοντας το πρόσωπό σας µε κρύο νερό. 
Στη συνέχεια και ενώ η επιδερµίδα σας είναι ακόµα 
νωπή, απλώστε µια γενναία ποσότητα ενυδατικής σε 
όλο το πρόσωπο και τον λαιµό. 

Ακόµα και αν δεν φοράτε concealer καθηµερινά, σε 
αυτή την περίπτωση θα το χρειαστείτε. Απλώστε το 
κάτω από τα µάτια για να καµουφλάρετε την κούραση- 
επιλέξτε ένα µε κίτρινα undertones και να έχει ελα-
φριά υφή, ώστε να γίνεται ένα µε την επιδερµίδα. Αν 
είστε κρυωµένη και έχετε κόκκινη µύτη, απλώστε λίγο 
φον ντε τεν, αλλά κρατήστε το όσο πιο ελαφρύ γίνεται. 

Αν δείχνετε χλωµή, προτιµήστε να απλώσετε µια ενυδα-
τική µε χρώµα και, όσο και αν σας φαίνεται καλή ιδέα-

αποφύγετε το bronzer. Δώστε λίγο 
χρώµα υγείας στα µάγουλα µε ένα 
κρεµώδες blush αντί για σκόνη, γιατί 
συνήθως η κουρασµένη επιδερµίδα 
είναι και αφυδατωµένη και το blush 
σε σκόνη δεν στρώνει καλά. 

Στο θέµα µακιγιάζ, αποφύγετε το 
eyeliner, τη σκιά και τη µάσκαρα, 
προτιµήστε απλά να "γυρίσετε" τις 
βλεφαρίδες σας µε το ειδικό ψα-
λιδάκι. Απλώστε στα χείλη ένα λίπ 
γκλός µε διάφανο χρώµα, που θα 
τα κρατήσει ενυδατωµένα και θα 
δώσει µια πολύ απαλή, φυσική αί-
σθηση χρώµατος. 

Μια λαχταριστή φυσική συνταγή 
ομορφιάς με κακάο 
Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, το κακάο βοηθάει την επιδερµίδα να 
ξαναβρεί τη ζωντάνια και τη λάµψη της ενώ παράλληλα, µε την 
λαχταριστή ευωδιά του, αυξάνει την παραγωγή ενδορφινών και 
βελτιώνει τη διάθεση. Το µέλι που περιέχει η συνταγή επίσης προ-
σφέρει αντιοξειδωτική δράση και εντατική θρέψη, ενώ η βρώµη 
αναλαµβάνει το ρόλο του scrub. 
Τι θα χρειαστείτε
1/3 φλιτζ. κακάο
1/4 φλιτζ. µέλι
2 κουτ. κρέµα γάλακτος
3 κουτ. βρώµη περασµένες 
από το multi µέχρι να γίνουν 
σκόνη

Βάλτε τα υλικά σας σε ένα 
µπωλ και ανακατέψτε µέχρι 
να πάρει µια παχύρρευστη, οµοιόµορφη υφή. Απλώστε τη µάσκα 
στο πρόσωπό σας και κάντε απαλό µασάζ µε κυκλικές κινήσεις, 
ώστε η βρώµη να δράσει ως απαλό απολεπιστικό και να αποµακρύ-
νει τα νεκρά κύτταρα. 

Αφήστε τη µάσκα να δράσει για 15-20 λεπτά και αποµακρύνετε µε 
µπόλικο χλιαρό νερό. Θα δείτε αµέσως το πρόσωπό σας να είναι 
πιο τονωµένο, ξεκούραστο και λαµπερό, ενώ άµεσα θα νιώσετε 
πιο ευδιάθετη, χάρη στην αγαπηµένη µυρωδιά του κακάο. 

Μια φυσική συνταγή που διώχνει την κούραση και ενυδατώνει 
βαθιά
Αυτή η µάσκα γίνεται µε 4 συστατικά- κλειδί για την οµορφιά της 
επιδερµίδας: ο φρέσκος χυµός πορτοκαλιού είναι γεµάτος από 

αντιοξειδωτικά, η βρώ-
µη και η αποξηραµένη 
φλούδα πορτοκαλιού 
διώχνουν τα νεκρά 
κύτταρα, το µέλι είναι 
φυσικό αντιβακτηρι-
διακό, τρέφει και συ-
σφίγγει το δέρµα και 
το γιαούρτι ενυδατώνει 

βαθιά, µειώνει τους 
πόρους και καταπο-
λεµά τις κοκκινίλες, 
ό,τι πρέπει δηλαδή 
για να ξαναβρεί το 
πρόσωπό σας τη 
φρεσκάδα, την ελα-
στικότητα και τη φυ-
σική του λάµψη! 
Θα χρειαστείτε
Χυµό από 1 πορτο-
κάλι
1/2 φλιτζάνι βρώµη
3 κουταλιές γιαούρτι 
πληρες, στραγγιστό
2 κουταλιές µέλι
2 κουταλιές απο-
ξηραµένη φλούδα 
πορτοκαλιού (πε-
ρασµένη γρήγορα 
από το multi, για να 
πάρετε µικρά κοµ-
µατάκια) 
 
Ρίχνετε τα υλικά σε 
ένα µπωλ και ανα-
κατεύετε. Το µείγµα 
σας θα πρέπει να 
είναι σχετικά σφιχτό, 
ώστε να στέκεται στο 
πρόσωπο. Αν δεν εί-
ναι, προσθέστε λίγη 
περισσότερη βρώµη. 
Απλώστε τη µάσκα σε καθαρό πρόσωπο, αποφεύγοντας την περιο-
χή των µατιών και αφήστε τη να δράσει για 15-30 λεπτά. 

Πριν την ξεβγάλετε µε χλιαρό νερό, κάντε ελαφρύ µασάζ ώστε η 
βρώµη και η αποξηραµένη φλούδα του πορτοκαλιού να παρασύ-
ρουν τα νεκρά κύτταρα από την επιδερµίδα. 
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Τα ελληνικά κοσμήματα που κάνουν τον γύρο 

του κόσμου, έχουν την υπογραφή Femi!

Μ πορεί η κρίση να έχει χτυπήσει την χώρα µας, αλλά οι έξυπνοι 
άνθρωποι µε γνώσεις επιχειρηµατικότητας δεν χάνονται ποτέ! 
Εµείς ανακαλύψαµε έναν απ΄αυτούς και είδαµε πως ένας άν-

θρωπος καλλιτέχνης, ξέρει να τρελαίνει µε τα κοσµήµατά του όλη την 
Ευρώπη. Είναι ο Γιώργος Νικολιτσέας από την Καλαµάτα και µας κάνει 
περήφανους για τις δηµιουργίες του! Πάρτε µια µικρή γεύση από τα 
υπέροχα κοσµήµατά του και πιστέψτε πως όλες εµείς οι γυναίκες, µπο-
ρούµε να γίνουµε πολύ λαµπερές, µε ένα µόνο κόσµηµά του και την 
αυτοπεποίθησή µας! Απολαύστε τον! 
  
Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν πως στην εποχή µας δεν υπάρ-
χει ουσιαστικά επιχειρηµατικότητα, εξέλιξη και επιτυχία, καθώς η αγορά 
φαίνεται να δέχεται ασταµάτητα χτυπήµατα. Μέσα στο γκρίζο τοπίο της 
κρίσης όµως, υπάρχουν τελικά επιχειρήσεις και άνθρωποι που καταφέρ-
νουν να ξεχωρίσουν. Ο Γιώργος Νικολιτσέας, ο επιχειρηµατίας από την 
Καλαµάτα που µε τα χειροποίητα κοσµήµατα του µαγεύει Ελλάδα και 
εξωτερικό, σπούδασε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών στο Τµή-
µα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, αλλά η µοίρα του επιφύ-
λασσε εκπλήξεις! Στο τέλος της φοιτητικής του ζωής συναντά έναν φίλο 
αργυροχρυσοχόο, µαθαίνει την τέχνη και τελικά καταλήγει να ασχολεί-
ται µε ένα επάγγελµα που από χόµπι έγινε πάθος και αγάπη! Πριν από 
δέκα χρόνια εγκαινιάζει το πρώτο του κατάστηµα στην Καλαµάτα και κά-
πως έτσι ξεκινά το ταξίδι του στον χώρο. 
 
Με πολλή και σκληρή δουλειά, καταφέρνει να κερδίσει το κοινό της 
χώρας µας και τα σύνορα φαντάζουν πια η επόµενη επιλογή. Αυτή τη 
στιγµή τα Femi κοσµήµατα εξάγονται σε 20 χώρες στο εξωτερικό και 
η επιχείρηση του καταφέρνει µέσα στην κρίση να επιβιώνει µε άνεση. 
Ασηµένια, χειροποίητα και µε σχέδια δικά του, µοναδικά, καθώς εκτός 
από δηµιουργός τους είναι και σχεδιαστής τους, ξεχωρίζουν για την ποι-
ότητα, το στυλ και τις απίστευτα καλές τιµές τους, δηµιουργώντας έτσι 
το καταλληλότερο πακέτο για κάθε υποψήφια ενδιαφερόµενη.
 
Μια ιστορία σαν παραµύθι πέρα για πέρα αληθινή. Μια ιστορία για όλους 
εσάς που µέσα στην κρίση ψάχνετε µια ηλιαχτίδα, ένα ουράνιο τόξο, για 
να κάνετε τα δικά σας όνειρα πραγµατικότητα!
 

Τελικά είµαστε υπερήφανοι που έχουµε Έλληνες που ξέρουν εκτός, από το να µας κάνουν ωραίες γυναίκες µε 
ασήµια και χρυσάφια, να µας κάνουν και τόσο υπερήφανους στο εξωτερικό!! 
 
Τα Femi θα τα βρείτε στο ίντερνετ στην σελίδα www.femi.gr, καθώς επίσης και στο facebook !!! Επωφεληθείτε από τις 
προσφορές και καλύτερες τιµές λέγοντας απλά … πως διαβάζετε την Extravaganza !!!  
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Αυθεντικό αποκριάτικο ξεφάντωμα με jazz πινελιές στον Κεραμεικό

Γ ια τρεις ηµέρες θα συνυπάρξει η ατµόσφαιρα της Νέας Ορλεάνης, 
µε το άρωµα των παραδοσιακών αποκριάτικων καρναβαλιών της 
Μακεδονίας. Afrojazz, funk swing, hot jazz, bossa nova, cabaret, 

µαζί µε χάλκινα της Γουµένισσας νταούλια και Balkan jazz.

Παράλληλα, το Athens Swing Festival των Athens Swing Cats, η οµάδα 
που έφερε το swing στην Αθήνα, µε δύο από τους σπουδαιότερους χορο-
γράφους του Broadway, τον Ryan Francois (USA) και την Jenny Thomas 
(UK), δύο πρωταθλητές χορού τον Remy Kouakou Kouame (France) και 
την Moe Sakan (Japan), η Διεθνής Αδελφότητα των µάγων «ΙΒΜ Athens 
ring 338», το cirko cachivache, ζογκλέρ, ταχυδακτυλουργοί, Dj sets από 
γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς, καθώς και άλλα δρώµενα, θα 
πλαισιώσουν το µουσικό κοµµάτι του φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ «ανοίγει» την Παρασκευή, έξω από το Cine Κεραµεικός, µε 
hot jazz live στο δρόµο, ενώ στο εσωτερικό του κτηρίου θα ακολουθή-
σουν µουσικές από Βραζιλία και Αφρική, jazz, funk και ταχυδακτυλουρ-
γοί, οι οποίοι πλανεύουν µε τα µαγικά τους κόλπα. Το Σάββατο, το φεστι-
βάλ συνεχίζει µε καµπαρέ, τσίρκο, swing και το Athens Swing Festival 
των Athens Swing Cats, ενσωµατώνεται στο World Jazz, µε εντυπωσιακά 
χορευτικά shows. 

Η μαγεία των κοστουμιών στην ταινία «Οζ, μέγας και παντοδύναμος»

Έ να κοστούµι µπορεί να βοηθήσει τον ηθοποιό να «χτίσει» 
καλύτερα τον ρόλο που υποδύεται και να βγάλει ένα δι-
αφορετικό πρόσωπο. Σε κινηµατογραφικές υπερπαραγω-

γές όπως αυτή της Disney, µε τίτλο «Οζ, µέγας και παντοδύνα-
µος» που θα βγει σε λίγες µέρες στις αίθουσες, οι εντυπωσιακές 
εµφανίσεις των πρωταγωνιστών, κλέβουν τις εντυπώσεις.

Η Michelle Williams, η Rachel Weisz και η Mila Kunis υποδύονται 
στην ταινία τρεις µάγισσες οι οποίες δεν είναι σίγουρες αν ο µά-
γος του τσίρκου, Oscar Diggs (στο ρόλο ο James Franco) είναι ο 
µεγάλος µάγος που αναµένουν να φτάσει στη γη του Οζ.
 
Δύο από τις πρωταγωνίστριες, της ταινίας η Michelle Williams και η 
Rachel Weisz, σε συνέντευξή τους στην ιστοσελίδα Collider, εξή-
γησαν µε ποιο τρόπο τα εντυπωσιακά κοστούµια τους, επηρέασαν 
τις ερµηνείες τους. Η Williams τόνισε χαρακτηριστικά: «θυµάµαι 
ότι αφού είχαµε γυρίσει ορισµένες σκηνές µάχης µε το άλλο µου 
φόρεµα, για µένα έγινε πολύ ξεκάθαρο το ότι η Glinda χρειαζό-
ταν να αλλάξει το φόρεµά της για να πάει στη µάχη-και χρεια-
ζόταν κάτι µε το οποίο να µπορεί να κινείται περισσότερο ελεύ-
θερα. Θα µπορούσε να µοιάζει σαν πανοπλία. Πήγα λοιπόν στον 
Sam Raimi και του είπα πως είναι πραγµατικά πολύ σηµαντικό για 
µένα. Ξέρω, του ανέφερα, πώς πρέπει να µοιάζει το φόρεµά της. 
Υπάρχει σε παρακαλώ ο τρόπος να το κάνουµε; Και ο Sam είναι 

τόσο εξυπηρετικός που απάντησε: αν σηµαίνει τόσο πολλά για σένα, τότε το ίδιο ισχύει και για µένα και γυρίσαµε πάλι τις 
σκηνές µε το νέο κοστούµι». 

Τη δική της θετική εµπειρία µε τον σκηνοθέτη κατέθεσε και η Rachel Weisz: «Ο Sam Raimi είναι έτοιµος για έρευνα. Έκανε 
αυτή την πραγµατικά υψηλού κόστους παραγωγή και δεν µπορώ να φανταστώ το επίπεδο της πίεσης υπό το οποίο λειτουρ-
γούσε, αλλά ήταν πάντα έτοιµος για…εξερεύνηση. Υπήρχαν αυτά να εκπληκτικά σχέδια των κοστουµιών µας που είχε κάνει 
ο Michael Kutsche. O χαρακτήρας που παίζω µοιάζει λίγο σαν αρπακτικό πουλί και έχει ένα ελαφρά µιλιταριστικό στυλ…

Επειδή προσπαθούσα να µπω στον ρόλο, ο Sam µου είπε να παίξω µε τον Gary Jones, τον σχεδιαστή των κοστουµιών. Οπότε, 
ξοδέψαµε δύο εβδοµάδες σε ένα δωµάτιο και "µαγείρεψα" το κοστούµι που έφερα στο πρώτο δοκιµαστικό. Έµοιαζα λίγο 
σαν τη δούκισσα του Windsor. Ήταν ένα µικρό πράσινο φόρεµα και είχα ένα µικρό στέµµα επειδή µια πλευρά του χαρακτήρα 
µου ήθελε απελπισµένα να γίνει βασίλισσα. Ο Sam το κοίταξε και µου είπε: δεν είναι το σωστό. Πρέπει να γυρίσεις πίσω στο 
αυθεντικό. Αλλά µέρος αυτής της διαδικασίας αφορούσε εµένα και την ανακάλυψη της επιθυµίας του να γίνω βασίλισσα. Το 
φόρεµα από πράσινο έγινε µαύρο, αφού στο κοινό φαίνοµαι ως κακό κορίτσι».

Πληροφορίες: Η ταινία «Οζ, µέγας και παντοδύναµος» θα βγει στις κινηµατογραφικές αίθουσες στις 7 Μαρτίου. 
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Χορευτική έναρξη για το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
Η ταινία έναρξης της φετινής διοργάνωσης µας αποκαλύπτει τα παρασκήνια του 

επαγγελµατικού µπαλέτου, ξετυλίγοντας τον σκληρό αγώνα για τελειότητα που 
κρύβεται πίσω από τις θεµατικές φιγούρες των χορευτών.

Το ντοκιµαντέρ διεισδύει στα άδυτα του µπαλέτου, προσφέροντας µια εναλλακτική, πα-
ρασκηνιακή µατιά στην καθηµερινότητα έξι νέων χαρισµατικών χορευτών. 
Με διαφορετικές κουλτούρες και ρίζες να τους προσδιορίζουν, προετοιµάζονται για 
έναν από τους πιο σηµαντικούς διαγωνισµούς µπαλέτου στον κόσµο, κόντρα στους 
τραυµατισµούς, τις αποτυχίες, τις προκαταλήψεις και την ανέχεια. 

Μέσα από τα πορτρέτα τους, η σκηνοθέ-
τιδα καταρρίπτει δεξιοτεχνικά τα στερε-
ότυπα του µπαλέτου, αναδεικνύοντας 
µε φρεσκάδα ένα γοητευτικό µωσαϊκό 
πολιτισµών και χαρακτήρων, βιωµάτων 
και αισθήσεων, σε µια ταινία – ύµνο 
στην ανθρώπινη ψυχή, όπου ο χορός 
ενσαρκώνει το στόχο, την εµµονή και το 
όνειρο. 

Η ταινία εντάσσεται στην ενότητα «Μι-
κρές Αφηγήσεις», η οποία χρηµατοδο-
τείται, µεταξύ άλλων δράσεων του 15ου 
ΦΝΘ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρω-
παϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδο-
νίας 2007-2013. 

Πρωτότυπη και προκλητική η αφίσα του 

φηµισµένου φεστιβάλ που φέτος γιορτάζει τα 15α γενέθλιά του, απεικονίζει ένα πρόβατο του οποίου 
τα µάτια είναι καλυµµένα µε πανί. 
«Ο θεατής βοµβαρδίζεται καθηµερινά από απόψεις και ιδέες που συχνά επιχειρούν να του κλείσουν 
τα µάτια, να τον χειραγωγήσουν. Να τον µετατρέψουν σε «πρόβατο» που ακολουθεί πιστά τη µάζα. 
Είναι στο χέρι του να απεγκλωβιστεί από αυτή την παγίδα. Μια καλή αρχή είναι η σκέψη. Και το ντοκι-
µαντέρ τροφοδοτεί µε τον καλύτερο τρόπο τη σκέψη, προβληµατίζει, ευαισθητοποιεί, αφυπνίζει». 
Την αφίσα του 15ου ΦΝΘ φιλοτέχνησε η εταιρεία Freelance (Β. Ανδρεάδης και Ι. Γκιζώτης Ο.Ε.) από 
την Πυλαία Θεσσαλονίκης. 

Πληροφορίες: 15ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης-Εικόνες του 21ου (15-24 Μαρτίου)

Πολύχρωμα «faces» με υπογραφή Art V

Μ ία ξεχωριστή έκθεση µε τις εµπνευσµένες δηµιουργίες του Art V παρουσιάζει µέχρι 
το Σάββατο 6 Απριλίου, το καλλιτεχνικό στέκι Red Dot.
Ο Art V, κατά κόσµο Βασίλης Αντωνάκος, δηµιουργεί την έκθεση «Faces» µε πολύ-

χρωµες και εκφραστικές πινελιές, που πληµµυρίζουν το γνωστό πλέον καλλιτεχνικό στέκι 
του Κεραµεικού, τον mini πολυχώρο Red Dot.

Η έκθεση «Faces» θα εγκαινιαστεί το Σάββατο 9 Μαρτίου µε ένα πάρτι γεµάτο χρώµα και 
µουσική, όπου οι παρευρισκόµενοι θα έχουν την ευκαιρία να θαυµάσουν τις δηµιουργίες, τις 
οποίες µε ελάχιστα λόγια αλλά γεµάτες χρώµα, παρουσιάζει ο Art V. Όπως χαρακτηριστικά ο 
ίδιος αναφέρει, «στη πορεία της ζωής συναντάς καταστάσεις και σου δηµιουργούνται συναι-
σθήµατα, που το καθένα από αυτά έχει το σκοπό, το νόηµα του. Το πρόσωπο είναι ο τόπος που 
το «µέσα» και το «έξω» αφήνουν το αποτύπωµα τους».
Πληροφορίες: RED DOT GAZI, Ευµολπιδών 24 & Τριπτολέµου, Γκάζι, τηλ. 210 3411725, www.
facebook.com/RedDotGazi , red_dot@hol.gr , εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο 9 Μαρτίου, στις 21:00, 
διάρκεια έκθεσης: έως 6 Απριλίου 2013, ωράριο έκθεσης: Τρίτη - Παρασκευή από τις 17:00, 
Σάββατο – Κυριακή από τις 10:00.
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Κέντρο Δανεισμού - Αγοράς
ΧΡΥΣΟΥ & ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

Loan center
 Αγοράζουμε και πουλάμε διαμάντια, κοσμήματα, χρυσά    
     νομίσματα, ρολόγια (Rollex, Cartier, Patek Philippe κ.α.)
 Ειδικευόμαστε στην κατασκευή και εμπορία
     δαχτυλιδιών γάμου - μονόπετρων, 
 Διαμαντένια κολλιέ, διαμαντένια βαραχιόλια, 
     κρεμαστά κοσμήματα
 Kατασκευή και γενικό εμπόριο 
     παντός είδους δάνεια ΔΑΝΕΙΑ

Πανεπιστημίου 34 & Ιπποκράτους γωνία (εντός στοάς Μεγάρου Παλλάδος)
Τηλ.: 21 10 15 28 78 e-mail: socdma3@yahoo.com

LONDON GOLD

Οι παγίδες στη διακόσμηση του σπιτιού - Τα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε

Ε νώ υπάρχουν εκατοντάδες βιβλία και περιοδικά που µας κατευθύνουν στο τι να κάνου-
µε για να δηµιουργήσουµε ζεστούς και φιλόξενους χώρους στο σπίτι µας, σπανίως βρί-
σκουµε πληροφορίες για το τι να αποφύγουµε όταν ασχολούµαστε µε τη διακόσµηση 

των χώρων µας. Θα δούµε λοιπόν µερικές απλές συµβουλές, που αν τις έχουµε στο µυαλό µας 
θα βγούµε από αρκετούς µπελάδες. Φυσικά και πρέπει να αισθανόµαστε ελεύθεροι να εκφρά-
σουµε την προσωπικότητα και το στυλ µας στη διακόσµηση. Αποφεύγοντας όµως µερικές «πα-
γίδες» θα γλιτώσουµε από λάθη που µπορούν να χαλάσουν ό,τι µε τόσο κόπο δηµιουργήσαµε. 
Διαβάστε τα «µην» της διακόσµησης...

Μην διαλέγετε το χρώµα των τοίχων εκ των προτέρων
Σκεφτείτε τι είναι ευκολότερο: Να βρείτε καναπέ που να ταιριάζει µε το χρώµα του τοίχου ή να 
βρείτε χρώµα που να ταιριάζει άψογα µε το χρώµα του καναπέ; Αφού υπάρχουν εκατοντάδες 
αποχρώσεις για το βάψιµο των τοίχων είναι πολύ ευκολότερο να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει 
καλύτερα µε τα έπιπλά σας. 
Επιπλέον, ακόµα και στην περίπτωση που κανένα από τα έτοιµα χρώµατα δεν είναι ακριβώς 
αυτό που ψάχνετε, ένας έµπειρος ελαιοχρωµατιστής ή χρωµατοπώλης µπορεί να σας φτιάξει 
-µε τις κατάλληλες αναµείξεις- το χρώµα των ονείρων σας.

Μην αγνοείτε τα φυσικά ανοίγµατα του χώρου
Αν ο χώρος που θα διακοσµήσετε έχει τζάκι ή παράθυρο θα πρέπει να ξεκινήσετε µε το πώς θα 
το αναδείξετε. Αν αµελήσετε να τονίσετε το φυσικό άνοιγµα του χώρου σας θα χάσετε πολλά 
από την ανάδειξη της «προσωπικότητάς» του.

Μην ταιριάζετε τα πάντα
Δεν χρειάζεται! Οι χώροι που όλα ταιριάζουν µε όλα καταλήγουν µονότονοι. Επιλέξτε τη χρω-
µατική παλέτα που θα χρησιµοποιήσετε στο χώρο διαλέγοντας ένα βασικό χρώµα (για παρά-
δειγµα το χρώµα του καναπέ ή των επίπλων), δύο παρεµφερείς αποχρώσεις και δύο ουδέτερα 

χρώµατα. Με βάση αυτή σας την 
επιλογή µπορείτε να παίξετε συν-
δυάζοντας έπιπλα και διακοσµητι-
κά µε διαφορετικά στυλ που αυτό 
που θα τα συνδέει είναι ότι θα ται-
ριάζουν µέσα στη χρωµατική πα-
λέτα που επιλέξατε. Κάτι τέτοιο θα 
δώσει στο χώρο σας αρµονία αλλά 
και θα αφήσει τις διαφορετικές εκ-
φάνσεις του προσωπικού σας στυλ 
να αναδειχθούν.

Μην κολλάτε όλα τα έπι-
πλα στους τοίχους
Αν ο χώρος σας είναι πραγµατικά µι-
κρός και υπάρχουν πραγµατικά πολ-
λά έπιπλα που πρέπει οπωσδήποτε 
να µπουν σ’ αυτόν, είναι η µοναδική 
λύση. Αν όµως έχετε το πλεονέκτη-
µα είτε να έχετε ένα µεγαλύτερο 
χώρο, είτε να µην βάλετε όλα τα 
έπιπλα που σκοπεύατε, φροντίστε 
να φτιάξετε µέσα σ΄αυτόν γωνιές ή 
οµάδες που θα κάνουν το χώρο να µοιάζει πιο µεγάλος και -φυσικά- πολύ πιο φιλόξενος.

Μην δηµιουργείτε δύσκολα περάσµατα
Φροντίστε να υπάρχει µέσα στο χώρο µια σωστή ροή της κίνησης χωρίς εµπόδια και περίεργα περά-
σµατα. Τα καθαρά περάσµατα µέσα στο χώρο θα τον κάνουν να δείχνει πιο σωστά σχεδιασµένος.

Μην γεµίζετε τον τόπο µπιχλιµπίδια
Μπορεί να έχετε ένα σωρό διακοσµητικά και αναµνηστικά που αποτελούν κοµµάτια των ανα-
µνήσεων, των διακοπών, των ταξιδιών και τελικά της προσωπικότητάς σας. Αλλά δεν χρειάζεται 
να τα έχετε όλα µαζί απλωµένα µέσα στο χώρο. 
Είναι καλύτερο να τα χωρίσετε σε οµάδες και να τα ανανεώνετε όσο συχνά θέλετε. Μια τέτοια 
κίνηση -εκτός από το ότι θα σας γλιτώσει από ώρες ξεσκονίσµατος- θα σας δώσει τη δυνατότη-
τα της συνεχούς ανανέωσης και στο χώρο σας την αίσθηση της εκλεπτυσµένης διακόσµησης.

Μην βάζετε άχρηστα έπιπλα
Οτιδήποτε χρησιµοποιείτε στη διακόσµηση του χώρου πρέπει να έχει και κάποια χρηστική αξία 
είτε γιατί είναι χρήσιµο, είτε γιατί είναι πολύ όµορφο. Χρησιµοποιώντας λοιπόν τα απολύτως 
απαραίτητα και τα απολύτως όµορφα ο χώρος αποκτά αυτόµατα στιλ και λειτουργικότητα.

Μην χρησιµοποιείτε αντικείµενα που δεν ταιριάζουν
Ένα design αξεσουάρ σε µια κλασσική τραπεζαρία θα είναι σαν την µύγα µες στο γάλα. Όταν 
διαλέγετε τι θα αγοράσετε έχετε πάντα στο νου σας το χώρο που θα µπει γιατί, όσο ωραίο κι αν 
είναι, µπορεί να φαίνεται εξαιρετικά άσχηµο αν δεν ταιριάζει µε τα υπόλοιπα αντικείµενα του 
χώρου. Άλλο το mix and match και άλλο το άναρχο ανακάτεµα, µην µπερδευόµαστε…

Μην διαλέγετε τα πάντα βάσει τιµής
Όσο περιορισµένο κι αν είναι το budget σας σε µερικά κοµµάτια είναι καλύτερα να επενδύσετε 
ένα µεγαλύτερο ποσό. Εκπαιδευτείτε στο σκληρό παζάρι λοιπόν, γιατί σίγουρα προτιµάτε έναν 
καναπέ που δεν θα βουλιάξει σε 6 µήνες ή ένα τραπέζι που δεν θα κουνιούνται τα πόδια του.

Μην αφήνετε άλλους να διακοσµούν για εσάς
Φυσικά και όσοι συγκατοικούν µαζί σας στο σπίτι έχουν λόγο στη διακόσµηση των κοινόχρηστων 
χώρων. Λάβετε λοιπόν υπ’ όψιν σας το γούστο τους και τις ανάγκες τους αλλά επ’ ουδενί µην 
αναθέτετε σε κάποιον τρίτο να αποφασίσει για εσάς όλο το διακοσµητικό concept του χώρου. 
Ακόµα κι αν έχετε προσλάβει κάποιον επαγγελµατία διακοσµητή, αυτός θα πρέπει να κάνει τις 
προτάσεις του µε γνώµονα τις ανάγκες και το γούστο σας. Και φυσικά η τελική απόφαση είναι 
πάντα δική σας.



Στο κατάστηµά µας δηµιουργήσαµε 
πρωτοποριακές και εξειδικευµένες 

τεχνικές υπηρεσίες άµεσης εξυπηρέτησης. 
Σας παρέχουµε γρήγορο τεχνικό έλεγχο, 
κάρτα καυσαερίων, αυθηµερόν παράδοση 
service γρήγορη αποκατάσταση 
οποιασδήποτε εργασίας. 
 Μηχανικά 
 Ηλεκτρικά
 Αµορτισέρ 
 Φανοποιϊα 
 Βαφή µε Αξιοπιστία 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΝΟΙΧΤΑ

Γ. & Χ. ΜΑΝΔΗΛΑΣ
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 26 & ΜΙΑΟΥΛΗ 82 - ΓΛΥΦΑΔΑ

ΤΗΛ. 210 96 16 327

SERVICE - Φανοποιϊα - Ανταλλακτικά
Αξεσουάρ - Αναβαθμίσεις

Συνέπεια και Υπευθυνότητα 

Εγγύηση όλων των εργασιών και ανταλλακτικών
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Η Ευεργετική Δράση 
του Υγρού Πόσιμου 

Κολλαγόνου στην Αρθρίτιδα 

Αθανάσιος Χ. Μπαδέκας: Χειρούργος Ορθοπεδικός Τραυµατι-
ολόγος / Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής Θεραπευτηρίου 
Metropolitan

Η αρθρίτιδα είναι η συχνότερη κινητική νόσος, το συ-
χνότερο αίτιο αναπηρίας κινητικού τύπου και αυτή 
που προκαλεί τη µεγαλύτερη οικονοµική επιβά-

ρυνση. Οι παθήσεις του µυοσκελετικού συστήµατος και 
των αρθρώσεων έρχονται δεύτερες µετά τις παθήσεις του 
καρδιαγγειακού, από άποψη νοσηρότητας και συχνότητας 
επισκέψεως στο εξωτερικό ιατρείο. Αν και οι παθήσεις αυ-
τές δεν απειλούν άµεσα τη ζωή, επηρεάζουν την ποιότη-
τα µε την αναπηρία που προκαλούν και έχουν σηµαντικές 
επιπτώσεις στην εθνική οικονοµία, λόγω ηµεραργιών.

Τα συµπτώµατα είναι γνωστά πόνος κατά την κίνηση των αρθρώσεων, αρχικά µικρών αρ-
θρώσεων των φαλάγγων και κατόπιν µεγάλων ισχίου, γόνατος, ποδοκνηµικής, και σπον-
δυλικής στήλης, επίσης  παρατηρείται οίδηµα (πρήξιµο), ερυθρότητα, µείωση εύρους 
κίνησης, χωλότητα κατά την βάδιση, παραµόρφωση των αρθρώσεων.

Υπάρχουν πολλές µορφές αρθρίτιδας  όπως φλεγµονώδεις - ανοσολογικές, (ρευµατοει-
δής αρθρίτιδα), εκφυλιστικές (οστεοαρθρίτιδα), µεταβολικές από κρυστάλλους (ουρική 

αρθρίτιδα), µετατραυµατική αρθρίτιδα.

Μέχρι την τελευταία δεκαετία ο χόνδρος θεωρείτο ένας µη 
ζωντανός, αδρανής ιστός. Εποµένως η αρθρίτιδα θεωρούνταν 
(και δυστυχώς ακόµη θεωρείται µερικές φορές) ως ένα µη ανα-
στρέψιµο και αθεράπευτο φαινόµενο που παρατηρείται στους 
ηλικιωµένους αλλά µπορεί να παρατηρηθεί και σε άτοµα µέσης 
ή µικρότερης ηλικίας και που η τελική θεραπευτική κατάληξη 
είναι η χειρουργική επέµβαση.

την πραγµατικότητα όµως ο χόνδρος και οι αρθρικές επιφάνειες 
δεν είναι αδρανείς, αντιδρούν σε ανοσολογικά ερεθίσµατα και 
σε εµβιοµηχανικές παραλλαγές.
Αυτό το γεγονός και την βιολογία του χόνδρου και του συνδε-
τικού ιστού, εκµεταλλεύεται µία νέα επαναστατική µέθοδος 
θεραπείας που βασίζεται στην λήψη υδρολυµένου κολλαγόνου 
τύπου ΙΙ.

Το κολλαγόνο είναι µια απαραίτητη πρωτεΐνη του οργανισµού, 
που µεγαλώνοντας, µειώνεται µε γοργούς ρυθµούς, ειδικά στις 
γυναίκες, προκαλώντας όχι µόνο το φαινόµενο της 
πρόωρης γήρανσης, αλλά και πάρα πολλά προβλήµατα στις αρθρώσεις µας!

Σέσκουλα
Γιατί µας αρέσουν: Όπως και άλλα πράσινα, φυλλώ-
δη λαχανικά της εποχής, τα σέσκουλα είναι πλού-
σια σε κάλιο, φυτικές ίνες και βιταµίνες Α και C. 
Επιπλέον έχουν αρκετά υψηλότερες ποσότητες 
ασβεστίου απ’ ό,τι άλλα χόρτα και λαχανικά. 
Έχουν επίσης µια ελαφρώς πιο ήπια γεύση από 
τα πικρά γογγύλια.
Πώς να τα απολαύσετε: Τα φύλλα του σέσκου-
λου γίνονται σαλάτες αλλά τρώγονται κυρίως 
µαγειρεµένα, ενώ οι ντολµάδες από σέσκουλα 
είναι παραδοσιακό πιάτο σε αρκετές περιοχές 
της Ελλάδας. Στην Κύπρο το σέσκουλο αναφέρε-
ται και ως λάχανο, και χρησιµοποιείται κατά κύ-
ριο λόγο ως συνοδευτικό στα φαγητά µε όσπρια. 
Να ξέρετε απλά ότι όταν µαγειρεύονται χάνουν 
ποσότητα της βιταµίνης C που περιέχουν, αλλά 
µπορεί να αυξήσουν τη διαθέσιµη ποσότητα 
αντιοξειδωτικών.

Φρέσκα κρεµµυδάκια
Γιατί µας αρέσουν: Τα φρέσκα κρεµµυδάκια έχουν 
πιο ήπια γεύση από το ξερό κρεµµύδι και είναι µε-
γαλύτερα από το σχοινόπρασο. Ένα αντιοξειδωτικό 

που βρίσκεται στην οικογένεια του κρεµµυδιού και 
του σκόρδου, φαίνεται να παίζει ρόλο στην πρόληψη 
του καρκίνου.

Πώς να τα απολαύσετε: Για µέγιστο όφελος, προ-
σθέστε δύο κουταλιές της σούπας φρέσκο κρεµµύδι 
στην καθηµερινή διατροφή σας. Μπορείτε εύκολα 
να το κόψετε µικρά κοµµάτια και να πασπαλίσετε µε 
αυτό σχεδόν κάθε πιάτο και φυσικά σε σαλάτες και 

6 superfoods του Μαρτίου
Με την άνοιξη να βρίσκεται προ των πυλών, αλλά το κρύο να παραµένει (σε ορισµένα µέρη µά-

λιστα υπάρχουν ακόµη χιόνια), ο Μάρτιος είναι αρκετά απρόβλεπτος µήνας, γεγονός βέβαια που 
επηρεάζει και τα νωπά φρούτα και λαχανικά που διατίθενται στην αγορά.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές χειµωνιάτικες, νόστιµες και υγιεινές τροφές στα ράφια των καταστη-
µάτων και στις λαϊκές αγορές. Και µετά από λίγες εβδοµάδες, θα δείτε ακόµη περισσότερα, όσο 
η θερµοκρασία θα ανεβαίνει. Δείτε λοιπόν ποιες τροφές ενδείκνυνται για κατανάλωση αυτή την 

εποχή και σπεύσατε να τις συµπεριλάβετε στο τραπέζι σας.

όσπρια.

Γογγύλια
Γιατί µας αρέσουν: Αυτά τα λαχανικά µε ρίζα, ανήκουν στην ίδια οικογένεια µε το 
λάχανο και το µπρόκολο. Είναι πλούσια σε κάλιο, φυτικές ίνες και βιταµίνη C και 
διαθέτουν ορισµένα σηµαντικά αντιοξειδωτικά. Τα χόρτα τους είναι επίσης βρώ-
σιµα µε σηµαντικά οφέλη για την υγεία, όπως βιταµίνη Κ, σίδηρο και ασβέστιο.
Πώς να τα απολαύστε: Δοκιµάστε τα ψητά, µαζί µε άλλα λαχανικά, όπως καρότα 
και γλυκοπατάτες.

Ραπανάκια
Γιατί µας αρέσουν: Αυτό το πικάντικο µέλος της οικογένειας του λάχανου, είναι 
πλούσιο σε φυτικές ίνες, βιταµίνη C, φυλλικό οξύ και κάλιο και έχει ελάχιστες 
θερµίδες. Η κατανάλωσή τους έχει συσχετιστεί θετικά µε την πρόληψη της ρευ-
µατοειδούς αρθρίτιδας, του καρκίνου του παχέος εντέρου και της αθηροσκλή-
ρωσης.

Πώς να τα απολαύστε: Δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο, από το να κόψετε 
µερικά ραπανάκια και να τα προσθέσετε σε µια δροσερή σαλάτα.

Αγκινάρες
Γιατί µας αρέσουν: Είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, καθώς και σε βιταµί-
νες κοινές σε πολλά πράσινα λαχανικά, όπως η C και K. Είναι επίσης µία 
από τις κορυφαίες 10 πιο πλούσιες σε αντιοξειδωτικά τροφές.
Πώς να τις απολαύστε: Προτιµήστε τις αγκινάρες στον ατµό ή βραστές. 
Είναι ένα από τα λίγα λαχανικά που έχουν υψηλότερα από τον µέσο όρο, 
φυσικά επίπεδα νατρίου, εποµένως δε χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε 
αλάτι όταν τις µαγειρεύετε.

Σπαράγγια
Γιατί µας αρέσουν: Τα σπαράγγια είναι πλούσια σε φυλλικό οξύ (βιταµίνη 
Β9), το οποίο είναι ευεργετικό σε καταστάσεις άγχους, συν του ότι ενι-
σχύει το ανοσοποιητικό µας, κάτι που χρειαζόµαστε όταν είµαστε στρεσα-
ρισµένοι. Επίσης, είναι σηµαντικά για τη ρύθµιση της καρδιακής λειτουρ-
γίας αλλά και της αρτηριακής πίεσης και βοηθούν στην αποµάκρυνση 

των φλεγµονών που συσσωρεύονται µε το χρόνο καθώς και στην αποτροπή εµ-
φάνισης θανατηφόρων θρόµβων.
Πώς να τα απολαύσετε: Δοκιµάστε τα στον ατµό ή βραστά και προσθέστε τα στη 
σαλάτα ή φτιάξτε ένα ριζότο µε σπαράγγια. 
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Merlot: Το Merlot είναι µια ποικιλία κρασιού που συµπληρώνει το Cabernet Sauvignon, σίγουρα 
όµως, είναι περισσότερο παραγνωρισµένη. Με βελούδινη υφή, σκούρο κόκκινο χρώµα και συν-
δυασµό αρωµάτων, το κρασί Merlot είναι ιδιαίτερα γευστικό. Όταν προέρχεται από τα κτήµατα 
της περιοχής του Μπορντό στη Γαλλία, το κόστος της φιάλης µπορεί να σας φανεί κάπως «τσι-
µπηµένο». Παρά τα συχνά υποτιµητικά σχόλια, τα οποία παρουσιάζουν τη συγκεκριµένη ποικι-
λία σαν το «φτωχό συγγενή» του Cabernet Sauvignon, η επιλογή του Merlot, χαρακτηρίζει τους 
περισσότερο συνεσταλµένους και εγκρατείς χαρακτήρες, έως και ντροπαλούς θα λέγαµε.
Pinot Noir: Ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη «φυσιογνωµία» του. Μερικές από τις ποικιλίες του Pinot 
Noir, έχουν ντελικάτη γεύση µε έντονο συνδυασµό από αρώµατα, άλλες πάλι είναι πλούσιες σε 
γεύση και παχύρρευστες, ενώ κάποιες έχουν πράσινο χρώµα σαν να προέρχονται από άγουρα 
σταφύλια. Οι γεύσεις ποικίλουν ανάλογα µε τη χώρα προέλευσης. Στα θερµότερα κλίµατα, οι 
ποικιλίες των σταφυλιών, µπορεί να θυµίζουν έντονα αναψυκτικό ή να έχουν άρωµα από φρά-
ουλες. Στα ψυχρότερα κλίµατα, µην σας παραξενέψει αν έχει γεύση από… µανιτάρια. Αυτή είναι 
και η οµορφιά του, ποτέ κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να δοκιµάσει. Οι τύποι που επιλέγουν να 
δοκιµάσουν από τις ποικιλίες του Pinot Noir, έχουν περισσότερο καλλιτεχνική φύση, θα τους 
λέγαµε καλύτερα «µελαγχολικούς ποιητές» και δεν φοβούνται το άγνωστο.
Riesling: Με µεγάλη και «δραµατική» ιστορία, το Riesling, είναι χαρακτηριστική ποικιλία των 
γερµανικών αµπελώνων, πλήρως συνδεδεµένη µε την ιστορία του τόπου (πτώση και άνοδο 
της Γερµανίας). Η γεύση του ποικίλλει ανάλογα µε τον τόπο προέλευσής του. Παρά την γλυ-
κιά του επίγευση, χαρακτηρίζεται από την έντονη οξύτητα (που οφείλεται κυρίως στον τρόπο 
µε τον οποίο γίνεται η ζύµωση). Η οξύτητα «ανακατεύεται» µε τη χαρακτηριστική αρωµατική 
πολυπλοκότητα και η γεύση του µοιάζει για τους περισσότερους «θεϊκή». Τι φανερώνει για 
τον χαρακτήρα όσων το επιλέγουν; Λεπτότητα και κοµψότητα σίγουρα.
Sauvignon Blanc: Καθαρό, φωτεινό και διαυγές. Το Sauvignon Blanc είναι το πλέον κοσµο-
πολίτικο λευκό κρασί. Το Sauvignon Blanc εµφανίζει ίσως, τις περισσότερες και σηµαντικό-
τερες παραλλαγές στον χαρακτήρα των κρασιών του. Η γεύση του άλλοτε µπορεί να θυµίζει 
κάτι από ποικιλίες τροπικών φρούτων ή να δίνει την αίσθηση ότι πίνουµε ένα πραγµατικό 
διαµάντι… σε υγρή µορφή. Συνδυάζεται µε τα πάντα, από sushi µέχρι χοιρινό και αρνί. Εί-
ναι κάτι ανάµεσα στην πλούσια γεύση του Chardonnay και το αρωµατικό ευωδιαστό Riesling. 
Η προτίµησή του υποδηλώνει ανθρώπους βολικούς και καλοπροαίρετους και όχι ιδιαίτερα 
απαιτητικούς, που είναι αγαπητοί στο σύνολο και πολύ φιλικοί.
Malbec: Παρά την εκλεπτυσµένη γεύση της ποικιλίας των σταφυλιών από τα οποία προέρχε-
ται, η γεύση του Malbec είναι ιδιαίτερα πληθωρική και πλούσια. Οι περισσότεροι, πριν από την 
πρώτη δοκιµή, περιµένουν µια γεύση περισσότερο ραφιναρισµένη και εκλεπτυσµένη, ενώ 
τελικά διαπιστώνουν ότι είναι αρκετά τραχειά. Το Malbec είναι ένα κρασί φτιαγµένο για να 
συνοδεύει ιδανικά το µαγειρεµένο κόκκινο κρέας. Όσο για το τι αποκαλύπτει η επιλογή του 
για τον χαρακτήρα µας; Μάλλον µια έντονη αρρενωπότητα, δυναµισµό και ένταση.
Syrah: Η ιστορία του Syrah είναι πολύ ροµαντική κι έχει κάνει πολλούς να στοιχηµατίζουν 
γύρω από την καταγωγή του. Είναι γνωστό και ως Shiraz, η ονοµασία του ποικίλλει ανάλογα 
µε τον τόπο καταγωγής του. Ανάλογα µε την προέλευσή του, η γεύση διαφέρει σηµαντικά. 
Μπορεί να είναι πικάντικη ή περισσότερο πλούσια, όταν ανακατεύεται και µε άλλα συστατικά. 
Πολλοί αποκαλούν τη συγκεκριµένη ποικιλία ως «πειρασµό» και µάλλον, ανάλογα χαρακτη-
ριστικά αποδίδονται σε όσους επιλέξουν να το γευτούν. Ελκυστικότητα και γοητεία τα βασικά 
τους χαρακτηριστικά. 
Chardonnay: Είναι κάτι σαν την coca cola, όχι στη γεύση, όσο στη φήµη και την αναγνωρισι-
µότητα. Οι πάντες γνωρίζουν και αγαπούν το Chardonnay. Έχουµε λοιπόν, να κάνουµε µε µια 
από τις χαρακτηριστικότερες ποικιλίες λευκού κρασιού µε µοναδική γεύση. Για τους λάτρεις 
του είδους, η κατανάλωση Chardonnay είναι µια πραγµατική ιεροτελεστία, από τη στιγµή που 
ανοίγει το µπουκάλι και αναδύεται το άρωµά του, µέχρι τη στιγµή που το ποτήρι φθάνει στο 
στόµα. Εκείνοι που το επιλέγουν διακρίνονται για την ευαισθησία και τον ροµαντισµό τους. 
Σαµπάνια: Η σαµπάνια προσφέρει µια αίσθηση χαράς και ενθουσιασµού, που σπάνια συναντάται 
σε άλλα ποτά. Δύσκολα συναντάµε κάποιο κρασί, που να έχει ταυτιστεί σε τέτοιο βαθµό, µε τη 
διασκέδαση και το κλίµα της γιορτής. Τις περισσότερες φορές το βλέπουµε σαν ποτό, έντονα 
συνυφασµένο µε το κλίµα ευφορίας και χαρµόσυνων περιστάσεων. Είναι ευκολοσυνδύαστη και 
µπορεί να ταιριάζει λόγω της αρωµατικής της γεύσης µε τα περισσότερα από τα φαγητά. Δεν 
είναι ανάγκη να «γιορτάζουµε» κάτι για να την απολαύσουµε. Μπορούµε να ανοίξουµε ένα 
µπουκάλι σαµπάνια και να κάνουµε ένα δώρο στον εαυτό µας. Όσοι την προτιµούν είναι µάλλον 
ενθουσιώδεις τύποι, χαρούµενοι χαρακτήρες και αισιόδοξοι. « Έξω καρδιά» τους λένε πολλοί!
Grenache: Οι ειδικοί το αποκαλούν ως η «άγρια γυναίκα του κρασιού». Παραδοσιακά δεν 
τύγχανε µεγάλης αποδοχής, λόγω του ότι η ποικιλία κρασιού από την οποία προέρχεται, χρη-
σιµοποιείται και στην παραγωγή του χύµα-φθηνού κρασιού. Όσοι το αγαπούν, εκτιµούν την 
ικανότητά του να ελίσσεται και να προσαρµόζεται ως γεύση. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι µπορείτε 
να δοκιµάσετε ένα κρασί έντονο σε γεύση, πικάντικο µε υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ 
έως ένα λεπτό σε γεύση και υφή, ξηρό κρασί, µε επίγευση από φράουλες, βατόµουρα κ.α., 
πλούσιο σε µεταλλικά στοιχεία µε τη γεύση του λευκού πιπεριού να ξεχωρίζει. Μπορεί να 
συνοδεύσει τα πάντα. Αν µπορείτε να ελίσσεστε µε ευκολία και να µη στριµώχνεστε στις δυ-
σκολίες, τότε σίγουρα σας ταιριάζει.

Πες µου 
τι κρασί πίνεις, 
να σου πω... 
τι είσαι 

Αρρενωπότητα, αριστοκρατική φινέτσα, φιλικότητα ή υπέρµετρος ενθουσιασµός; 
Τα κρασιά φαίνεται ότι λένε την αλήθεια για την προσωπικότητά µας. Για αυτό, την 
επόµενη φορά, που θα επιλέξετε κάποια συγκεκριµένη ποικιλία µε αποφασιστικό-
τητα, να θυµάστε ότι οι γνώστες µπορεί να µάθουν πολλά πράγµατα για τον κρυφό 

χαρακτήρα σας… Ας ρίξουµε µια µατιά στο τι δείχνουν οι γνωστότερες 
ποικιλίες για εµάς…

Cabernet Sauvignon: Με πολύχρονη και «πολύτιµη» ιστορία, το συγκεκριµένο είδος κρασιού 
είναι από τα πλέον περιζήτητα στον κόσµο και κάπως ακριβό. Το χαρακτηριστικό µαύρο-µωβ, 
χρώµα του, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Βέβαια, δεν είναι το χρώµα που το κάνει περιζήτητο, όσο 
η ιδιαίτερη γεύση του και η προέλευσή του από τον «βασιλιά» των σταφυλιών, την κοσµοπο-
λίτικη ποικιλία των Cabernet Sauvignon. Όσοι το επιλέγουν διακρίνονται για την αριστοκρατική 
τους φύση και την εκλεκτικότητά τους.
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Μία νέα έκδοση που τονίζει το σπορ χαρακτήρα της Alfa Romeo MiTo προστίθεται στην γκάµα 
του µικρότερου σπορ αυτοκινήτου της αγοράς. 
Με το όνοµα SBK, που προέρχεται από τους αγώνες του παγκόσµιου πρωταθλήµατος µοτο-

σικλετών Superbike, του οποίου η Alfa Romeo είναι χορηγός. 
Είναι διαθέσιµη µε τους κινητήρες 1.4 Multiair 105 hp βενζίνης και 1.3 JTDM-2 95 ίππων 
diesel και χαρακτηρίζεται εξωτερικά από:
► Προβολείς οµίχλης σε µαύρο πλαίσιο.
► Πλαίσια φώτων σε χρώµα γκρι titanium.
► Πίσω αυτοκόλλητο SBK σε χρώµα γκρι titanium.
► Ζάντες αλουµινίου 16’’ Sport σε χρώµα γκρι titanium.
► Κόκκινες δαγκάνες φρένων.
► Πίσω sport προφυλακτήρα.
► Εξωτερική διχρωµία στην οροφή και στα καλύµµατα εξωτερικών 
καθρεφτών.

Εσωτερικά διακρίνεται από το ταµπλό Competizione σε µαύρο
 χρώµα, ύφασµα Sport σε µαύρο χρώµα και γκρι titanium ραφές, 
καθώς και εµπρός προσκέφαλα µε ραµµένο λογότυπο SBK.
Χαρακτηριστικό της MiTo SBK είναι το πλούσιο επίπεδο 
εξοπλισµού, που διαθέτει σύστηµα ελέγχου ευστάθειας VDC 
µε Hill Holder και λειτουργία ηλεκτρονικού µπλοκέ διαφορικού 
(e-Q2), 7 αερόσακους, σύστηµα ρύθµισης λειτουργίας DNA και 
σύστηµα Start&Stop µε GSI. 
Επιπλέον εξοπλίζεται µε αυτόµατο διζωνικό κλιµατισµό, 
RadioCD/MP3 Player µε χειριστήρια στο τιµόνι, κεντρικό κλείδωµα µε 
τηλεχειρισµό, ηλεκτρικά ρυθµιζόµενους και θερµαινόµενους εξωτερικούς καθρέφτες, 
ηλεκτρικά παράθυρα, δερµάτινο τιµόνι, λεβιέ ταχυτήτων και χειρόφρενο, ζάντες αλουµινίου 
Sport 16’’, προβολείς οµίχλης κλπ.

Η τιµή της Alfa Romeo MiTo SBK ξεκινάει από 16.200 ευρώ µε προωθητική ενέργεια 
και απόσυρση. 

Η «SBK» τονίζει το σπορ χαρακτήρα του μοντέλου

powered by 

SBK
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Απολαύστε στο γραφείο σας ή στο σπίτι, ένα νόστιµο και υγιεινά µαγειρεµένο γεύµα 
µε σπιτικές γεύσεις από τις πολυβραβευµένες συνταγές της Βέφας Αλεξιάδου.

 

Ρωτήστε µας τι µαγειρέψαµε σήµερα στο 210-6130150 ή παραγγείλετε µας 
για την επόµενη µέρα το φαγητό που επιθυµήσατε και εµείς θα σας το ετοιµάσουµε 

ακόµα και για ένα άτοµο.

 
Αναλαµβάνουµε τα πάρτι του γραφείου σας, τα business lunch αλλά και τις 

οικογενειακές σας συγκεντρώσεις στο σπίτι. 

 
Εξυπηρετούνται οι περιοχές Μελίσσια, Μαρούσι, Βριλήσσια, 

Παλαιά και Νέα Πεντέλη.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-DELIVERY
ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 - ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΛΦ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 210-6130.150

Βέφα Αλεξιάδου

Χηµικός 
Διαιτολόγος 
Συγγραφέας και 
Εκδότρια βιβλίων 
µαγειρικής

    
    

 

Μερίδες: 8-10
Χρόνος προετοιµασίας: 30'
Χρόνος ψησίµατος: 2 ώρες

Αμυγδαλόγλυκο 
Paris at night     

  Υλικά: 
        250 γρ. αµύγδαλα, ασπρισµένα 
        και αλεσµένα 
        1 λίτρο γάλα
        9 φύλλα ζελατίνας
        2 κούπες κρέµα γάλακτος
        1 κούπα ζάχαρη
        1/2 κουταλάκι εσάνς πικραµυγδάλου

 

Εσκαλόπ Γεμιστά 

 Εκτέλεση: 
Τοποθετήστε τα εσκαλόπ ανάµεσα σε δύο αντικολλητικά χαρτιά κουζίνας και χτυπήστε 
τα µε το σφυράκι του κρέατος, να πλατύνουν. Ανακατέψτε µέσα στα αυγά τη µορταδέλα, 
το µαϊντανό και την παρµεζάνα. Σ’ ένα µικρό τηγάνι ζεστάνετε λίγο λάδι, ρίξτε µερικές 
κουταλιές από το µείγµα των αυγών, να καλυφθεί ο πάτος και τηγανίστε, ώσπου να ψηθεί 
η οµελέτα και να ροδίσει. Γυρίστε την να ψηθεί κι από την άλλη πλευρά και βγάλτε την 
µε τρυπητή κουτάλα. Ετοιµάστε 8 οµελέτες. Τοποθετήστε µια οµελέτα επάνω σε κάθε 
εσκαλόπ, κόψτε τη σύµφωνα µε το σχήµα του εσκαλόπ και τυλίξτε σε ρολό. Ετοιµάστε 
όλα τα ρολά και δέστε τα µε βαµβακερή κλωστή. Καθαρίστε τα µανιτάρια και κόψτε τα 
στην µέση, αν είναι µεγάλα. Σ’ ένα τηγάνι ζεστάνετε το υπόλοιπο βούτυρο και σοτάρετε 
τα ρολά, να ροδίσουν. Βγάλτε τα µε τρυπητή κουτάλα και στο ίδιο λίπος σοτάρετε τα µα-
νιτάρια και το κρεµµύδι, ώσπου να µαραθούν. Ρίξτε το αλεύρι κι ανακατέψτε, ώσπου ν’ 
απορροφηθεί όλο το λίπος. Ρίξτε το γάλα και 1/2 κούπα ζωµό. Χαµηλώστε τη φωτιά και 
σιγοβράστε ανακατεύοντας για 5΄ περίπου να δέσει η σάλτσα. Ρίξτε το χυµό λεµονιού, 
τα µυρωδικά, αλάτι και πιπέρι. Τοποθετήστε µέσα στην κατσαρόλα τα ρολά και προσθέ-
στε όσο ζωµό χρειάζεται ακόµη, ώστε η σάλτσα να τα καλύπτει. Σκεπάστε και σιγοβράστε 
για 1 ώρα περίπου ή ώσπου να µαλακώσει το κρέας. Μεταφέρετε τα ρολά σε ζεστή πια-
τέλα σερβιρίσµατος κι αφαιρέστε την κλωστή. Περιχύστε τα µε λίγη από τη σάλτσα και 
σερβίρετε την υπόλοιπη χωριστά σε σαλτσιέρα. Συνοδέψτε τα γεµιστά ρολά µε κροκέτες 
πατάτας και σοταρισµένα λαχανικά. 

Μερίδες:  4
Χρόνος προετοιµασίας: 30'
Χρόνος ψησίµατος: 1 ώρα και 30'

  Υλικά: 
        8 µοσχαρίσια εσκαλόπ, 
        (100 γρ. το καθένα)
        2 αυγά, ελαφρά χτυπηµένα
        60 γρ. µορταδέλα, ψιλοκοµµένη 
        (ή άλλο σαλάµι)
        2 κουταλιές ψιλοκοµµένο µαϊντανό
        3 κουταλιές τριµµένη παρµεζάνα
        1/3 κούπας λάδι
        150 γρ. φρέσκα άσπρα µανιτάρια
        3 κουταλιές κρεµµύδι, τριµµένο
        2-3 κουταλάκια αλεύρι
        1/2 κούπα γάλα
        1 κούπα ζωµό κρέατος

αλάτι και φρεσκοτριµµένο πιπέρι
χυµό λεµονιού
1 κουταλάκι βότανα Προβηγγίας

    
    

 Εκτέλεση: 
Σε µια κατσαρόλα βάλτε τα αµύγδαλα και το γάλα και βράστε τα για 10'. Κατεβάστε από τη 
φωτιά, ρίξτε µέσα στην κατσαρόλα τα φύλλα ζελατίνας ένα-ένα να λιώσουν κι αφήστε το 
µείγµα να σταθεί, ώσπου να κρυώσει εντελώς. Χτυπήστε την κρέµα γάλακτος µε τη ζάχαρη 
σε σαντιγί  κι ανακατέψτε την απαλά µέσα στο µείγµα των αµυγδάλων προσθέτοντας και την 
εσάνς. Αδειάστε το µείγµα µέσα σε ελαφρά λαδωµένη µε αµυγδαλέλαιο ή καλαµποκέλαιο, 
φόρµα καρδιάς ή µοιράστε το σε οχτώ ατοµικές φόρµες καρδιές κι αφήστε το να σταθεί για 
2 ώρες τουλάχιστον στο ψυγείο, πριν το ξεφορµάρετε σε πιατέλα. Σερβίρετε το γλύκισµα 
συνοδεύοντάς το µε γλυκό τριαντάφυλλο.

Τα µυστικά µου:
Μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιµοποιήσετε 500 γρ. έτοιµη σαντιγί από το ζαχαροπλαστείο. 

Μαγειρέματα
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Περιβαλλοντολογικά Χαρακτηριστικά
Η Ρεµατιά Πεντέλης- Χαλανδρίου είναι ένας από τους λίγους πνεύµονες πρασίνου που έχουν 
διατηρηθεί στην υπερκορεσµένη πρωτεύουσα των Αθηνών. Πηγάζει από το πλούσιο σε πηγές 
νερού Πεντελικό Όρος, νοτιοανατολικά του ποταµού Κηφισού και βορειοδυτικά της ρεµατιάς 
της Παλλήνης. Συγκεκριµένα, πηγάζει από τα διοικητικά όρια του Δήµου Νέας Πεντέλης, χωρί-
ζει στην κάθοδό της τους Δήµους Μελισσίων και Βριλησσίων ώσπου να καταλήξει στην εύφορη 
γη των Χαλανδραίων και να "σβήσει" σταδιακά στα διοικητικά όρια του Αµαρουσίου (στη συ-
νοικία της Αγίας Φιλοθέης) και να διακλαδιστεί σε µικρότερα ρέµατα στο Δήµο Φιλοθέης (που 
συναντούν τα Τουρκοβούνια). 

Η ρεµατιά αυτή υπήρξε και η αφορµή του εποικισµού του δήµου Φλύας από πολύ παλιά, καθώς 
τα νερά που χύνονταν έδιναν ζωή στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Η ρεµατιά πλούτισε 
τις περιοχές που διαρρέει µε πλούσια και σπάνια βλάστηση, όπως αντίστοιχα προίκισε την Κη-
φισιά ο οµώνυµος ποταµός. Από ιστορικά στοιχεία φαίνεται πως συνέβαλε στο δεύτερο σύστη-
µα υδροδότησης της Αττικής κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους, µετά την ύδρευση από τον Υµηττό, 
ενώ στάθηκε και η αφορµή για την ανάδειξη των περιοχών απ' όπου διέρχεται, ως µερικές από 
τις πιο όµορφες οικιστικές ζώνες του λεκανοπεδίου. 

Ο κύριος όγκος της βλάστησης αποτελείται από µεσογειακά δάση µε πιο χαρακτηριστική την πευ-
κοβλάστηση. Δυστυχώς, οι 
περιοχές αυτές υπέστησαν 
το οικολογικό "έγκληµα" της 
παρασιτογόνου βαµβακίασης 
από τους µελισσοκόµους, 
ενώ προς εξυπηρέτηση των 
συγκοινωνιακών αναγκών 
του λεκανοπεδίου σε πολλά 
σηµεία έχει µπαζωθεί από 
δρόµους και λεωφόρους (µε 
πιο χαρακτηριστική τη διέ-
λευση της Αττικής Οδού). 

www.tyrokomia-naxou.gr

Εθν. Αντιστάσεως 18, Χαλάνδρι, 152 32, Τηλ.: 210 68 37 758
Κατάστηµα Νάξου: Αγ. Ισίδωρος, Γαλανάδο Νάξου, 84 300, Τηλ.: 22850 24918

Το Χαλάνδρι (αρχ. Φλύα) είναι προάστιος δήµος στο βορειοανατολικό τµήµα του λεκανο-
πεδίου των Αθηνών, µε περισσότερους από ογδόντα χιλιάδες κατοίκους το 2010 σύµφωνα 
µε εκτιµήσεις της δηµοτικής αρχής. Αποτελεί σηµαντικό εµπορικό και οικιστικό κέντρο 

των βορειοανατολικών προαστίων της πρωτευούσης της περιφέρειας Αττικής και οι κάτοικοί 
του ονοµάζονται Χαλανδραίοι.

Η περιοχή είναι γνωστή για την ανεπτυγµένη της αγορά, µε πολλά εµπορικά καταστήµατα να 
εδρεύουν στο πεζοδροµηµένο κέντρο της πόλης και επιχειρήσεις στα Σίδερα και τη Λεωφό-
ρο Κηφισίας να προελκύουν στελεχιακό δυναµικό από το ευρύτερο οικιστικό συγκρότηµα. Το 
ιστορικό κέντρο καλύπτεται από εκτενείς πεζοδρόµους και ποδηλατοδρόµους, ενώ ο δήµος 
εκτείνεται σε βορειοανατολική ευθεία, ενώνοντας την Αθήνα µε το Πεντελικό.

Πληθυσµιακή Εξέλιξη
Ο πληθυσµός του Δήµου σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία το 1991 ανερχόταν σε 66.285 και το 
2001 σε 74.034. Με αυτά τα νούµερα, το Χαλάνδρι είναι ο µεγαλύτερος δήµος των βορείων προ-
αστίων µε το Μαρούσι να ακολουθεί σε κοντινή απόσταση µε περίπου 70.000 άτοµα. Μπορεί ο 
γειτονικός δήµος να είναι µεγαλύτερος σε έκταση αλλά το Χαλάνδρι δε διαθέτει πλέον ακατοί-
κητες, εκτός σχεδίου ζώνες(πέρα από τη ζώνη του Νοµισµατοκοπείου), όπως συµβαίνει µε το 
αχανές Μαρούσι. Ακολουθεί πίνακας µε στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ για την πληθυσµιακή εξέλι-
ξη του Χαλανδρίου τα τελευταία χρόνια, καθώς και εκτιµήσεις για την ανοικοδόµηση το 2007:
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ΚΡΙΟΣ
Δυναµικό το ξεκίνηµα της νέας εβδοµάδας προβλέπεται για εσάς τους Κρι-
ούς. Τώρα είναι η εποχή που παίρνετε δύναµη, θάρρος και ενέργεια για να κά-
νετε νέα ξεκινήµατα που αφορούν την προσωπική ή την επαγγελµατική σας 
ζωή. Η είσοδος του κυβερνήτη σας του Άρη, στο ζώδιό σας την Τρίτη σας κάνει 
πολύ τολµηρούς και σας χαρίζει τη χαµένη αισιοδοξία. Η παρουσία της Σελή-
νης στο ζώδιό σας την Τρίτη και την Τετάρτη, δίνει έµφαση στην προσωπική 
σας ζωή. Στον αισθηµατικό τοµέα πολλοί από εσάς θα νιώσετε ανοµολόγητα 
συναισθήµατα. 

ΖΥΓΟΣ
Η νέα εβδοµάδα έχει αρκετό τρέξιµο για εσάς τους Ζυγούς. Ίσως είναι ανα-
γκαίο να προσπαθήσετε να βάλετε σε τάξη την καθηµερινότητας σας, τα ερ-
γασιακά σας καθήκοντα, αλλά και την προσωπική σας ζωή. Η Νέα Σελήνη που 
πραγµατοποιείται τη Δευτέρα στο ζώδιο των Ιχθύων βελτιώνει τους περισσό-
τερους από τους τοµείς που σας απασχολούν. Ωστόσο η είσοδος του Άρη την 
Τρίτη στο ζώδιο του Κριού και απέναντι από το ζώδιό σας πυροδοτεί το κλίµα 
των σχέσεων και των συνεργασιών. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσει µια περίο-
δος εντάσεων ή διαφωνιών µε το σύντροφο ή έναν στενό σας συνεργάτη. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Έντονη προβλέπεται η εβδοµάδα για εσάς τους Σκορπιούς από το 
ξεκίνηµα της. Η Νέα Σελήνη που πραγµατοποιείται τη Δευτέρα το 
ζώδιό σας, κυρίως στον αισθηµατικό, ερωτικό σας τοµέα σε θέµα-
τα παιδιών και στα δηµιουργικά σας σχέδια. όσοι από εσάς κάνετε 
µια νέα γνωριµία, η εξέλιξή της θα είναι αρκετά ευνοϊκή. Όσοι 
πάλι θέλετε να αποκτήσετε έναν απόγονο οι συγκυρίες είναι ιδι-
αίτερα ευνοϊκές. Η είσοδος του Άρη την Τρίτη στο ζώδιο του Κρι-
ού, δηµιουργεί µια πολύ έντονη και δραστήρια καθηµερινότητα, 
αλλά και εντάσεις στο χώρο της δουλειάς. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αρκετά ευνοϊκή προβλέπεται η νέα εβδοµάδα για εσάς τους Το-
ξότες, κυρίως σε θέµατα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή 
την ακίνητη περιουσία. Η Νέα Σελήνη που πραγµατοποιείται τη 
Δευτέρα στο ζώδιο των Ιχθύων, φέρνει πολύ ευνοϊκά αποτελέ-
σµατα σε αυτούς τους τοµείς και ευνοεί τα νέα ξεκινήµατα. Όσοι 
από εσάς ψάχνετε ένα νέο τόπο διανοµής, η περίοδος είναι εν-
δεικτική. Σίγουρα θα βρείτε το σπίτι των ονείρων σας, ή σε άλλη 
περίπτωση θα το διαµορφώσετε όπως επιθυµείτε. Η είσοδος του 
Άρη την Τρίτη στο ενεργητικό για εσάς ζώδιο του Κριού, σας κάνει 
τολµηρούς και ενεργητικούς. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αλλιώς ξεκινάει η νέα εβδοµάδα για εσάς τους Αιγόκερους 
και αλλιώς τελειώνει. Ευνοϊκό προβλέπεται το πρώτο διήµερο, 
αφού φαίνεται ότι µπορείτε να τακτοποιήσετε κάποιες υποθέ-
σεις σας, που είχαν πάει πίσω. Η καλή διαχείριση των σκέψεων 
σας θα σας ανοίξει νέους δρόµους µε επιτυχίες. Η Νέα Σελήνη 
που πραγµατοποιείται τη Δευτέρα στο ζώδιο των Ιχθύων ευνοεί 
τις συζητήσεις, τις επαφές και τα νέα ξεκινήµατα. Προσεκτικά 
θα πρέπει να κινηθείτε από την Τρίτη, όταν ο Άρης θα κάνει την 
είσοδό του στο ζώδιο του Κριού, µια θέση όχι και τόσο ευνοϊκή 
για το ζώδιό σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ευνοϊκή προβλέπεται η εβδοµάδα για εσάς τους Υδροχόους, από το ξεκίνηµα 
της. Η Νέα Σελήνη που πραγµατοποιείται στο ζώδιο των Ιχθύων φέρνει πολύ 
θετικά αποτελέσµατα στον οικονοµικό σας τοµέα όπου είχαν δηµιουργηθεί 
αρκετά έξοδα το προηγούµενο διάστηµα. Τώρα µπορείτε να βρείτε νέες 
πηγές εισοδηµάτων που θα σας βγάλουν από δύσκολη θέση. Ευνοϊκότερες 
ηµέρες θεωρούνται η Τρίτη, η Τετάρτη καθώς και η Κυριακή. Η είσοδος του 
Άρη στο ζώδιο του Κριού, σας χαρίζει επιπλέον ενέργεια, για να τολµήσετε 
να βάλετε σε εφαρµογή τις προηγµένες για την εποχή ιδέες σας. 

ΙΧΘΕΙΣ
Εξακολουθεί η εύνοια για εσάς τους Ιχθύες και αυτήν  την εβδοµάδα. πολλοί 
από εσάς θα χτυπηθείτε µε τα βέλη ενός ιδεώδους έρωτα. Είστε πραγµατικά 
σε µια πολύ καλή φάση της ζωής σας και ζείτε στο δικό σας παραµυθένιο 
κόσµο. Διανύετε άλλη µια ερωτική και άκρως αισθησιακή εβδοµάδα, όπου 
είστε έτοιµοι να ξοδέψετε συναισθήµατα και χρήµα για το άλλο σας µισό. Η 
Νέα Σελήνη πραγµατοποιείται τη Δευτέρα στο ζώδιό σας, ανοίγοντας νέους 
ορίζοντες στην προσωπική σας ζωή. Μια σχέση νέα ή παλιά µπορεί να επιση-
µοποιηθεί. 

ΤΑΥΡΟΣ
Με την Νέα Σελήνη να πραγµατοποιείται τη Δευτέρα στο ζώδιο των 
Ιχθύων µπορείτε να κάνετε ένα νέο ξεκίνηµα, βάζοντας σε εφαρ-
µογή καινούργια σχέδια και ιδέες. Ωστόσο η είσοδος του Άρη στο 
ζώδιο του Κριού, κρύβει ένα παρασκήνιο ή αρκετό άγχος. Δώστε 
προσοχή σε θέµατα υγείας και εργασίας αυτή την περίοδο. Η Πέ-
µπτη και η  Παρασκευή είναι οι πιο ευνοϊκές µέρες για εσάς για να 
ασχοληθείτε λιγάκι µε τον εαυτό σας και να ξεφύγετε από την ανία 
της καθηµερινότητας, καταφεύγοντας σε αγαπηµένες ενασχολή-
σεις ή χόµπι. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Βελτίωση θα υπάρχει για εσάς τους Διδύµους αυτή την εβδοµάδα, 
τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο.  Τη Δευτέρα 
πραγµατοποιείται η Νέα Σελήνη στο ζώδιο των Ιχθύων και το ζενίθ του 
ωροσκοπίου σας, ευνοώντας τα επαγγελµατικά σας ζητήµατα και τα 
θέµατα καριέρας. Η εβδοµάδα είναι κατάλληλη για τροποποιήσετε 
υποθέσεις που σας είχαν απασχολήσει αρκετά το προηγούµενο διά-
στηµα και να βάλετε νέες βάσεις. Οι µελετηµένες κινήσεις είναι απα-
ραίτητες, ενώ τα νέα ξεκινήµατα θα έχουν θετικό αντίκτυπο. Το Σαββα-
τοκύριακο είναι οι πιο ευνοϊκές µέρες της εβδοµάδας για να έχετε τις 
πρώτες εξελίξεις. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αρκετά πιεστική προβλέπεται η νέα εβδοµάδα του µήνα για εσάς τους 
Καρκίνους. Βέβαια η Νέα Σελήνη, που πραγµατοποιείται τη Δεύτερα στο 
ζώδιο των Ιχθύων, είναι πολύ ευνοϊκή για νέα ξεκινήµατα και θέµατα που 
αφορούν την εκπαίδευση, τα ταξίδια και τις νοµικές υποθέσεις. Ωστόσο η 
είσοδος του Άρη την Τρίτη στο ζώδιο του Κριού, µετατρέπει τον επαγγελ-
µατικό σας χώρο σε ένα πεδίο µάχης. Θα υπάρχει αρκετός ανταγωνισµός 
και σας περιµένει πολύ δουλειά. Οι εντάσεις µε άτοµα κύρους δεν θα λεί-
πουν κυρίως γύρω στα µέσα της εβδοµάδας. 

ΛΕΩΝ
Ευνοϊκή προβλέπεται για εσάς τους Λέοντες αυτή η εβδοµάδα, κυρίως για 
τον οικονοµικό σας τοµέα. Κάποια πράγµατα έχουν τροποποιηθεί κι εσείς 
έχετε καταφέρει να τα δροµολογήσετε. Η Νέα Σελήνη που πραγµατοποιεί-
ται τη Δευτέρα στο ζώδιο των Ιχθύων τη Δευτέρα, σας δίνει το έναυσµα να 
βρείτε νέες πηγές που θα δώσουν ώθηση στα οικονοµικά σας. Η είσοδος του 
Άρη την Τρίτη στο ζώδιο του Κριού είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για το ζώδιό σας. 
Τα σχέδια που είχατε κάνει το προηγούµενο διάστηµα µπαίνουν σε εφαρµο-
γή και µάλιστα µε δυναµικό τρόπο. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αντιφατική προβλέπεται η εβδοµάδα που διανύουµε για εσάς τους Παρθένους. 
Η Νέα Σελήνη που πραγµατοποιείται τη Δευτέρα στο ζώδιο των Ιχθύων και απέ-
ναντι από το ζώδιό σας, ευνοεί τα νέα ξεκινήµατα στον τοµέα των σχέσεων και 
των συνεργασιών. Όσοι από εσάς έχετε στα σκαριά κάτι καινούργιο, αυτό θα έχει 
εξελίξεις από το τέλος της εβδοµάδας. Προς το παρόν βάλτε τη λογική σας και 
κάνετε τις απαιτούµενες διαπραγµατεύσεις. Η είσοδος του Άρη στο ζώδιο του 
Κριού από την Τρίτη, εστιάζει την προσοχή σας στον οικονοµικό  τοµέα και κυρί-
ως σε χρήµατα που οφείλετε σε δηµόσιους τοµείς (Τράπεζες, εφορίες, διατρο-
φές, κ.α.) 

ΤΑ ΖΩΔΙΑ
ΤΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

γράφει ο
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΣ 

& συνεργάτες 

9019015260 ΑΠΟ ΟΛΑ 
ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ

Σταθερό 1,72€/1’, 
κινητό 1,97€/1’ 

συµπεριλαµβάνεται 
ο ΦΠΑ

Ζώδια
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Υ ποδεχόµαστε τη νέα σεζόν µε ένα µικρό ενδυµατολογικό preview 10 κυρίαρχων τά-
σεων. Ίσως δεν σε ενδιαφέρει τι είναι στη µόδα φέτος, ίσως πάλι σε ενδιαφέρει πολύ. 
Ακόµη όµως κι αν ανήκεις στους πρώτους, σίγουρα θέλεις να πάρεις και εσύ µερικές 

ιδέες για το πώς µπορείς να ανανεώσεις το στυλ σου και να µάθεις τι νέο παίζει εκεί έξω για 
να υποδεχθείς τη νέα θερινή σεζόν. 
Στις φετινές πασαρέλες παρατηρήθηκαν κάποιες ακρότητες τις οποίες θα αποφύγουµε να 
σου παρουσιάσουµε, για να µην χάνουµε τον χρόνο µας ούτε εµείς, ούτε εσύ (υπάρχει πε-
ρίπτωση ποτέ να φορέσεις µεταλλική ροζ καµπαρντίνα; Κι όµως, ο οίκος Burberry πιστεύει 
πως ναι.), κατά γενική οµολογία όµως, το σύνθηµα για φέτος είναι απλότητα. Λίγα πράγµατα, 
όχι πολλές φασαρίες στα prints, όχι χρωµατικοί συνδυασµοί - σπαζοκεφαλιές και παράξενες 
γραµµές που δεν φοριούνται και δεν κολακεύουν κανέναν. Προς µεγάλη µας ευχαρίστηση, 
λοιπόν, παρατηρήσαµε πως αυτή τη σεζόν… 

1. Το κοστούµι γκριζάρει
Κάθε χρονιά το µεγάλο άγχος των menswear σχεδιαστών είναι 
ποιο χρώµα πρέπει να κυριαρχήσει στα κοστούµια τους και αν 
αυτό θα συµφωνεί µε το χρώµα που διάλεξαν οι υπόλοιποι. Και 
παρότι φέτος ήταν µια χρονιά πολυφωνίας, µε πολλούς designers 
να προτείνουν λευκό, άλλους να µένουν πιστοί στο µπλε σκούρο 
και άλλους να ρισκάρουν µε τις έντονες αποχρώσεις, ο τελικός 
απολογισµός ανέδειξε νικητή το γκρι. Ένα ανοιχτόχρωµο, ανάλα-
φρο, θερινό γκρι που θα µπορέσεις να αποσβέσεις από τώρα και 

µέχρι το φθινόπωρο στο γραφείο, σε εξόδους, σε γάµους και καλοκαιρινά καλέσµατα. 

2. Το σακάκι πάει στο ναυτικό
Ως προς τη γραµµή, αυτή τη χρονιά όλα δείχνουν πως το αρι-
στοκρατικό σταυρωτό σακάκι δεν χάνει την ηγετική του θέση. 
Γεµάτο κύρος και υπεροχή -ειδικά στην κλασική navy blue 
απόχρωση- θα ταιριάξει τέλεια µε λευκά, ριγέ ή καρό πουκά-
µισα και ανοιχτόχρωµα chinos. 

3. Τα παστέλ επικρατούν
Πέρσι ήταν η χρονιά των πολύ έντονων αποχρώσεων, φέτος τα πράγµατα κουλάρουν, τα χρώ-
µατα ησυχάζουν και κινούνται σε µια πιο γλυκιά και δροσερή παστέλ παλέτα. Ξέρεις τι πρέπει 

Fashion 2013

Spring Style 2013: 
όσα αξίζει να ξέρεις

να αναζητήσεις λοιπόν: Φυστικί αντί για πράσινο, γαλάζιο αντί 
για µπλε, ροδακινί αντί για πορτοκαλί, ξεπλυµένο κίτρινο αντί 
για καναρινί και πάει λέγοντας. 

4. Το ίδιο και τα φλούο
Στον αντίποδα των παστέλ 
όµως, έχουµε τα φλούο, τα 
υπερβολικά έντονα pop χρώ-
µατα που αφού κατέκτησαν 
τις γυναικείες γκαρνταρόµπες (συχνά µε καταστροφικά απο-
τελέσµατα στο στιλ τους), τώρα φιλοδοξούν να κάνουν τα ίδια 
και στη δική σου. Θα τα αφήσεις; 

5. Οι γραβάτες ανθίζουν
Πέρσι τα πρωτεία κρατούσαν οι µονόχρωµες πλεκτές, φέτος 
οι γραβάτες αποκτούν ενδιαφέροντα εµπριµέ, άλλοτε δια-
κριτικά και άλλοτε πιο loud. Ιδανικό αξεσουάρ για να ζωηρέ-
ψεις µονόχρωµα συµβατικά σύνολα. 

6. Το καρό 
µεγαλώνει
Όπως έχουµε ξαναπεί, υπάρχουν δεκάδες διαφορετι-
κά καρό και κάθε χρονιά ένα από όλα αυτά ξεχωρίζει 
περισσότερο από τα άλλα. Φέτος είναι η χρονιά του 
windowpane, µε τα φαρδιά µινιµαλιστικά τετράγωνα 
και τις καθαρές γραµµές να κοσµούν blazers, κοστού-
µια και πουκάµισα. 

7. Το varsity 
µπουφάν 

επιστρέφει 
Είναι το κλασικό µπουφάν του baseball µε τα µανίκια που 
κάνουν κοντράστ και το διακριτικό της οµάδας στο στή-
θος (προαιρετικά). Εναλλακτικά το λες και κολεγιακό, 
το λες και old school, το λες και bomber. Σηµασία πάντως 
δεν έχει το πώς θα το πεις, αλλά το πώς θα το φορέσεις. 

8. Τα loafers πάνε ένα βήµα µπροστά
Άνετα, ξεκούραστα και µε χαλαρό, casual ύφος, τα 
loafers φέτος θα σε βολέψουν και µε κοστούµια και µε 
πιο καθηµερινό ντύσιµο. Στις πασαρέλες εµφανίστη-
καν σε µεγάλη ποικιλία – από λιτά µέχρι επικίνδυνα 
στολισµένα – αλλά εσύ θα επικεντρωθείς σε ένα ζευ-
γάρι που να µπορεί να υπηρετήσει την ήδη υπάρχουσα 
γκαρνταρόµπα σου. 

9. Οι desert boots παραµένουν στο παιχνίδι
Τουλάχιστον για όσο καιρό ακόµη αντέχεις να φοράς 
ηµί-κλειστα παπούτσια. Αναζήτησε ένα ζευγάρι σουέντ 
ανοιχτόχρωµες που θα δείχνουν αµέσως ανοιξιάτικες 

και που θα αναβαθ-
µίσουν στη στιγµή το 
τρίπτυχο τζιν – t-shirt 
- jacket. 

10. Οι κάλτσες εξαφανίζονται
Η δική µας θέση είναι πάγια - τα κατεξοχήν καλοκαιρινά ζευ-
γάρια πάντοτε πρέπει να φοριούνται χωρίς κάλτσες. Φέτος, 
έχουµε και τη σύµφωνη γνώµη των σχεδιαστών. 
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Tuesday's Gone

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Nicci French
Σελίδες: 585
Τιµή: € 17,90 (µε ΦΠΑ)

Για τη Φρίντα Κλάιν, οι µέρες γίνονται 
πιο σκοτεινές… Η ψυχοθεραπεύτρια 

Φρίντα Κλάιν έχει πιστέψει ότι δεν θα 
µπλεχτεί ξανά µε τις υποθέσεις της αστυ-
νοµίας, όταν ένα πρωί ξυπνάει από κοφτά 
χτυπήµατα στην πόρτα της. O επιθεωρη-
τής Κάρλσον χρειάζεται επειγόντως τη 
βοήθειά της.

Σε διαµέρισµα του ανατολικού Λονδίνου 
ένα πτώµα σε αποσύνθεση βρίσκεται για 
εβδοµάδες στον ίδιο χώρο µε µια ψυχικά 

διαταραγµένη γυναίκα. Η αστυνοµία δεν γνωρίζει καν ποιο είναι το θύµα ή πώς έχα-
σε τη ζωή του, και όλες οι ελπίδες στρέφονται στη Φρίντα. Εκείνη, οπλισµένη µε 
θάρρος, θα προσπαθήσει να διεισδύσει στο λαβύρινθο του µυαλού της γυναίκας.

Καθώς τα στοιχεία που συγκεντρώνονται οδηγούν προς έναν συγκεκριµένο άντρα, 
έρχονται στην επιφάνεια µια σειρά από τραγικές υποθέσεις και µια αλυσίδα από 
σκοτεινά κίνητρα. Την ίδια στιγµή η Φρίντα συνειδητοποιεί ότι ίσως η αλήθεια βρί-
σκεται γραµµένη στους τοίχους που ορθώνουν οι βαθύτεροι εφιάλτες της.

Αδυνατώντας να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέµα, η ψυχοθεραπεύτρια πλησιάζει 
το δολοφόνο που δεν είναι διατεθειµένος να ρισκάρει την ελευθερία του. Και έχει 
ορκιστεί ότι όποιος τον αγγίξει θα έχει τη µοίρα των προηγούµενων θυµάτων του… 

Ο άνθρωπος που ξέχασε 
τη γυναίκα του

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: John O' Farrell
Σελίδες: 416
Τιµή: € 16,50 (µε ΦΠΑ)

Πολλοί σύζυγοι ξεχνούν διάφορα: 
ξεχνούν ότι η γυναίκα τους είχε ένα 

σηµαντικό ραντεβού το πρωί, ξεχνούν να 
πάρουν τα ρούχα απ’ το καθαριστήριο, 
ορισµένοι ξεχνούν µέχρι και την επέτειο 
του γάµου τους.

Αλλά ο Βον έχει ξεχάσει την ίδια την 
ύπαρξη της γυναίκας του. Το όνοµά της, 
το πρόσωπό της, την κοινή τους ιστορία, 
ό,τι του είπε ποτέ, ό,τι της είπε ποτέ – 

έχουν όλα χαθεί, σβησµένα µυστηριωδώς σε µια καταστροφική στιγµή απώλειας 
µνήµης. Και τώρα πρέπει να την ανακαλύψει εκ νέου – µόνο και µόνο για να µάθει 
ότι βρίσκονται στα πρόθυρα διαζυγίου. 

Ο άνθρωπος που ξέχασε τη γυναίκα του είναι η αστεία, συγκινητική και σπαραξι-
κάρδια ιστορία ενός ανθρώπου που βιώνει ακριβώς αυτά. Και που θα κάνει ό,τι περ-
νάει απ’ το χέρι του για να γυρίσει το χρόνο πίσω, για µια τελευταία ευκαιρία να 
διεκδικήσει τη ζωή του απ’ την αρχή.

Αργός χορός

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιόλα Δαµιανού - Παπαδοπούλου
Σελίδες: 552
Τιµή: € 17,50 (µε ΦΠΑ)

Ο Αλέκος επιστρέφει από την Αµερική γε-
µάτος όνειρα και φιλοδοξίες για να κά-

νει καριέρα ως σκηνοθέτης. 

Σύντοµα διαπιστώνει πως οι περγαµηνές και 
οι διακρίσεις δεν είναι αρκετές στα στενά 
πλαίσια της πατρίδας του: εδώ βαραίνουν 
πολύ περισσότερο τα «µέσα» και οι διασυν-
δέσεις. 

Αγωνίζεται να µην προδώσει τις αρχές του 
και αρνείται να υποταχθεί στο κατεστηµένο, 

σε ιδεολογίες, φόβους και προσχήµατα. Οι σκέψεις για νέα φυγή στο εξωτερικό τον 
καλούν σαν σειρήνες, αλλά αντιτάσσει τη µεγάλη αγάπη του για την Άννα. Αποφασίζει 
να αναζητήσει τη συµβουλή της γιαγιάς Σοφίας και εκεί συµβαίνει κάτι αναπάντεχο. Η 
γιαγιά τού παραδίδει ένα τετράδιο στο οποίο έχει καταγράψει τη ζωή της, προκειµένου 
ο αγαπηµένος της εγγονός να την κάνει ταινία. 

Ο Αλέκος βυθίζεται στην ιστορία µιας άλλης εποχής, στο περιφρουρηµένο από ενετι-
κά τείχη Βαρώσι, µε τους διωγµούς, τους πολέµους και τα µίση του. Ο ανεκπλήρωτος 
έρωτας της γιαγιάς του τον συνταράζει και τα λόγια της τον συνοδεύουν: «Να θυµάσαι 
αγόρι µου, µια αγάπη που εκρήγνυται δεν ξεχνιέται ποτέ. Η λάβα της θα σε ακολουθεί 
µέχρι το τέλος της ζωής σου».

Έξυπνα παιχνίδια και δραστηριότη-
τες για παιδιά

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Jackie Silberg 
Σελίδες: 136
Τιµή: € 15,00 (µε ΦΠΑ)

Tα µωρά δεν έχουν ανάγκη τα ακριβά παι-
χνίδια – µόνο αυτό το βιβλίο και εσάς! Το 

βιβλίο που σας δίνει την ευκαιρία να µάθετε 
ότι:
Ο εγκέφαλος των µωρών είναι 250 τοις εκα-
τό πιο δραστήριος από των ενηλίκων.
Οι συνάψεις του εγκεφάλου έχουν σχεδόν 
ολοκληρωθεί στα τρία πρώτα χρόνια ζωής.
Προσφέροντας στο µωρό σας ενδιαφέρο-
ντα ερεθίσµατα βοηθάτε την ανάπτυξη του 
εγκεφάλου του και του ανοίγετε το δρόµο 
προς την επιτυχηµένη µάθηση στο µέλλον.

Τα οπτικά ερεθίσµατα καλλιεργούν την περιέργεια, την προσοχή και τη συγκέντρωση 
των µωρών. Το καλύτερο παιχνίδι του µωρού σας είστε εσείς! Γι’ αυτό, αλληλεπιδράτε 
όσο περισσότερο µπορείτε µε το µωρό σας. 

Το βιβλίο « Έξυπνα Παιχνίδια για Μωρά» είναι γεµάτο µε αναπτυξιακά παιχνίδια, βασι-
σµένα σε ευρήµατα των πιο πρόσφατων ερευνών για τον εγκέφαλο, που θα σας βοηθή-
σουν να ενισχύσετε τις δυνατότητες του µωρού σας, µία-µία δραστηριότητα τη φορά!

διαταραγµένη γυναίκα. Η αστυνοµία δεν γνωρίζει καν ποιο είναι το θύµα ή πώς έχα-

Βιβλιοπροτάσεις
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Pizza: τα πιο λαχταριστά είδη της διάσημης Ιταλίδας «ντίβας» 

Ρωµαϊκή pizza: θεϊκή απόλαυση 
Μπορεί οι αρχαίοι Ρωµαίοι να χρησιµοποιούσαν την offa (κάτι 
σαν φρυγανισµένο ψωµί), σαν ανάθηµα- προσφορά προς τους 
θεούς- αλλά από τότε µέχρι σήµερα, η Ρώµη έχει κάνει σηµα-
ντική πρόοδο στην παρασκευή της pizza. Με τραγανή και λεπτή 
ζύµη, που έχει σαν πρώτη ύλη της το σιτάρι και το νερό, η βάση 
της pizza - από µόνη της- διατηρεί µια ασύγκριτη νοστιµιά. 
Το σηµαντικό είναι, ότι το συγκεκριµένο ζυµάρι µπορεί να 
«φορτωθεί» µε κάθε λογής υλικά, χωρίς να λιώσει ή να σπά-
σει. Η συγκεκριµένη pizza διακρίνεται για το χαρακτηριστικό 
λευκό της χρώµα, ενώ ανάλογα µε την εποχή επιλέγονται και 
τα επιπλέον υλικά, από αντζούγιες µέχρι ελαιόλαδο, δεντρο-
λίβανο και αλάτι. Για τα πιο απαιτητικά γούστα υπάρχει και η 
pizza capricciosa, µε αγκινάρες, προσούτο, µανιτάρια και ένα 
ολόφρεσκο αυγό από πάνω. Ιδιαίτερα γευστική, η συγκεκρι-
µένη εκδοχή έχει την «αυτοκρατορική έγκριση». Αν από την 
άλλη, προτιµάτε κάτι πιο απλό, σας έχουµε τη λύση. Η κλασι-
κή πίτσα της Ρώµης, ιδιαίτερα διαδεδοµένη µέχρι και σήµερα, 
αποτελείται από λευκή ζύµη, εµπλουτισµένη µε πατάτες, δε-
ντρολίβανο και µπόλικο τυρί που λιώνει στο στόµα. 

Pizza από τη Λιγυρία: ιστορία που χάνεται 
στους αιώνες 
Είναι µια pizza παλιά όσο και η Αµερική, χωρίς υπερβολή. Η 
ιστορία της µπλέκεται µε τον Γενοβέζο εξερευνητή της Αµερι-
κής Χριστόφορο Κολόµβο για πολλούς λόγους. Βασικό συστα-
τικό για την παρασκευή της συγκεκριµένης pizza, είναι η ντο-
µάτα. Το µεσογειακό λαχανικό βάσει των θρύλων προστέθηκε 
από τους Αζτέκους στη µεσογειακή διατροφή, χάρη στη διά-
νοιξη των θαλάσσιων διαύλων από τον Χριστόφορο Κολόµβο. 
Όµως η pizza από τη Λιγυρία στη Βόρεια Ιταλία, ήταν ήδη «κα-
θιερωµένη» πριν καν ο Κολόµβος ανοίξει τους θαλάσσιους 
δρόµους «επικοινωνίας». Άρα κάτι περίεργο συµβαίνει εδώ. 
Παρά τις όποιες αντιρρήσεις, η συγκεκριµένη pizza υπήρχε 
από παλιά, έστω και µε διαφορετική ονοµασία. Κι αν δεν µπο-
ρούµε να επιβεβαιώσουµε κατά πόσο προηγείται της ανακά-
λυψης της Αµερικής, το σίγουρο είναι ότι η Ligurian pizza προ-
ηγείται χρονικά της pizza «Μαργαρίτα».
Τα κύρια συστατικά που χρειάζονται για την παρασκευή της εί-
ναι µαύρες ελιές από τη Λιγυρία, κρεµµύδι, θαλασσινό αλάτι 
και γαύρος ή σαρδέλες από την περιοχή. Οπτικά, η pizza δείχνει 
πολύ αφράτη και είναι εξαιρετικά µαλακή. Η συνταγή της επιτυ-
χίας όµως, παραµένει µέχρι σήµερα «επτασφράγιστο µυστικό». 
Πολλοί το αποδίδουν στην «θαλασσινή αύρα» ή στην προσθήκη 
γάλακτος. Προαιρετική είναι και η προσθήκη έξτρα ελαιόλαδου, 
που ενισχύει τη γεύση και διευκολύνει στο ψήσιµο.

Ναπολιτάνικη pizza: η «σηµαία» της Ιταλίας
Ανεξαρτήτως από τις έριδες περί καταγωγής της pizza, η Νά-
πολη κρατάει τα ηνία στην παρασκευή της περίφηµης «Μαρ-
γαρίτας». Ήταν το 1889, όταν ο σεφ Raffaele Esposito, έντυ-
σε την pizza του µε το πράσινο χρώµα (από τον βασιλικό), το 

λευκό (από το τυρί) και το κόκκινο (από τη σάλτσα ντοµάτας), 
για να το ταιριάξει µε την σηµαία της ελεύθερης πλέον Ιταλί-
ας. Η ναπολιτάνικη pizza που φτιάχνεται µε τον παραδοσιακό 
τρόπο -µε ξύλα στον φούρνο- κατοχυρώθηκε το 2009 από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προϊόν µε προστατευόµενη ονοµασία 
προέλευσης. Αν δεν έχετε ήδη µυηθεί στην ιταλική pizza, 
µάλλον ήρθε η ώρα να το κάνετε, ξεκινώντας από την απλή 
και αγαπηµένη pizza «µαργαρίτα». Πάνω στη βάση της µπλέ-
κονται ο βασιλικός, µε την τοπική µοτσαρέλα και την ντοµάτα, 
εµπλουτισµένα µε παρθένο ελαιόλαδο. Αν θέλετε µπορείτε 
να επιλέξετε την έξτρα ενισχυµένη pizza «µαργαρίτα», στην 
οποία προστίθεται µοτσαρέλα από βουβαλίσιο γάλα.
Μπορεί βέβαια, η pizza «µαργαρίτα» να διατηρεί τα σκήπτρα 
της «ντίβας» της Ιταλίας, πολλοί όµως, θα προτιµήσουν κάτι 
διαφορετικό από την κλασική «µαργαρίτα». Για παράδειγµα, η 
pizza «µαρινάρα», όσο κι αν ακούγεται παράξενο, δεν απαι-
τεί µοτσαρέλα. Αρκεί λίγο σκόρδο, κρεµµύδι, ρίγανη και αγνό 
ελαιόλαδο για να ενισχύσουν τη γεύση από τη σάλτσα ντοµά-

τας και το λεπτό και τραγανό ζυµάρι. Για βραδινό επιλέξτε µια 
pizza «alla pescatore», µε σάλτσα ντοµάτα και σκόρδο, αλλά 
και θαλασσινά όπως γαρίδες, µύδια ή χταπόδι…

Μιλανέζικη pizza: σε εκδοχή… «τσέπης»
Το Μιλάνο και η Νάπολη, είναι οι αιώνιοι αντίπαλοι της ιταλικής 
µόδας. Η Νάπολη φηµίζεται για την κατά παραγγελία υψηλή 
ραπτική της, ενώ το Μιλάνο για τις µεγάλες-επώνυµες µάρκες 
ρούχων. Επειδή και η µόδα σχετίζεται µε την pizza, αν βρεθεί-
τε σε κάποια από τις δύο πόλεις, µην παραλείψετε να γευτείτε 

την τοπική τους pizza. 
Στο Μιλάνο δε θα συναντήσετε πολλές ιδιαιτερότητες στην 
pizza. Εδώ απλώς, η pizza είναι «κλειστή». Τι σηµαίνει αυτό; 
Μόλις είναι έτοιµη να ψηθεί, διπλώνεται και παίρνει το όνοµα 
«calzone». 
Στο Μιλάνο δηµιουργήθηκαν και η µικρού µεγέθους pizza, η 
οποία βαφτίστηκε… «panzerotti» και ενισχύθηκε µε έξτρα µι-
λανέζικο σαλάµι.

Τα αναγκαία «εθιµοτυπικά» γύρω από την pizza 
► Η pizza συνοδεύεται ιδανικά µε λευκό κρασί.
► Μπορείτε να τη συνοδεύσετε και µε µπίρα… παρά την δια-
φορετική καταγωγή και προέλευση των δυο τους. 
► Οι ιταλικές πιτσαρίες σερβίρουν pizza µετά το απόγευµα, 
καθώς χρειάζεται να προθερµάνουν για περισσότερες από 24 
ώρες τον φούρνο τους, για να επιτύχουν την ιδανική θερµο-
κρασία ώστε να ψήσουν την pizza.
► Οι φούρνοι διαθέτουν pizza, έστω και σε κοµµάτια, από το 
µεσηµέρι.

► Μην αφήνετε ποτέ το κριτσανιστό πίσω µέρος της pizza. 
Είναι τραγανό και εξίσου γευστικό µε την υπόλοιπη pizza. Με 
τον τρόπο αυτό, προσβάλλετε κι εκείνους που την παρασκευ-
άζουν µε εντυπωσιακή δεξιότητα και µας κάνουν να τους ζη-
λεύουµε στη θέα του πετάγµατος του ζυµαριού στον αέρα.
► Φροντίστε να καθίσετε για pizza αρκετά «πεινασµένοι». 
Αφεθείτε στη πλέον γευστική ιταλική λιχουδιά και σίγουρα, θα 
βρείτε τη γεύση που θα σας κάνει να νοµίζετε ότι βρίσκεστε… 
στον παράδεισο. 

Λαχταριστή, ξεροψηµένη ή µη, µε αφράτη ή τραγανή ζύµη, µε µπόλικο ή καθόλου τυρί, η pizza είναι η αγαπηµένη των περισσότερων. Μπορεί να τη θεωρούµε παχυντική, αλλά δύσκολα 
µπορούµε να της αντισταθούµε. Ας δούµε λοιπόν, ποιες είναι οι βασικές της εκδοχές στις πιο διάσηµες για την παρασκευή της, ιταλικές πόλεις. 

Μια pizza µπορούµε να την εµπλουτίσουµε µε όσα και όποια συστατικά εµείς θέλουµε… και να έχουµε ένα πλήρως χορταστικό και γευστικό πιάτο. Παρά τις όποιες αµφισβητήσεις περί 
«καταγωγής», το βέβαιο είναι ότι η Ιταλία κατέχει δικαιωµατικά τα σκήπτρα της εξαιρετικής παρασκευής και της µοναδικής της γεύσης. Ως προς την προέλευσή της, οι γειτονικές περιοχές 
εγείρουν ενστάσεις. Ο όρος «pizza» αποδίδεται στην Αρχαία Ελλάδα (από τη λέξη «πίτα»), ενώ οι παραδοσιακές συνταγές της pizza στα νησιά της Σαρδηνίας και της Σικελίας, θα µπορού-
σαν να χαρακτηριστούν ως ο πιο «εξευγενισµένος συγγενής» των αραβικών, αρµένικων ή τουρκικών φρυγανισµένων ψωµιών.  Η συνταγή του Παλέρµο δεν απέχει και πολύ από την pizza 
που κατασκεύαζαν την περίοδο του Μεσαίωνα στην πρωτεύουσα της Σικελίας, µια παραλλαγή δηλαδή, της focaccia, µε ελαιόλαδο, πρόβειο τυρί, κρεµµύδι, λιαστές ντοµάτες και τραγανή 
κρούστα. Από την άλλη πλευρά η σαρδηνιακής προέλευσης panada, είναι ένα είδος «γεµιστής» pizza, µε µεσογειακά υλικά, όπως µελιτζάνες, αρνάκι, ντοµάτες ή ακόµα και θαλασσινά, 
µε ψάρια και βούτυρο από χέλι της περιοχής. Αν λοιπόν βρεθείτε στη γειτονική Ιταλία, µην παραλείψετε να «περιηγηθείτε» στις διάσηµες για την pizza τους περιοχές και να δοκιµάσετε 

διαφορετικές εκδοχές της. Ας γνωρίσουµε τις βασικότερες τοπικές εκδοχές. 
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Αλλεργία στη µπύρα
Τι προκαλεί την αλλεργία στη µπύρα όµως; Συνήθως, είναι ένας τύπος πρωτεΐνης, που ονο-
µάζεται LTP, ο οποίος βρίσκεται στο κριθάρι. Οι αντιδράσεις όσων είναι αλλεργικοί στη µπύρα 
διαφέρουν. Μπορεί να αισθανθείτε µία φαγούρα στο δέρµα σας ή ακόµα και τάση για ναυτία 
µε έντονους πονοκεφάλους. Η αλλεργία στη µπύρα (αλλά και το κρασί) µπορεί να ακούγεται 
σπάνια, αλλά σύµφωνα µε στοιχεία του Οργανισµού Τροφίµων, απασχολεί περίπου το 1% του 
παγκόσµιου πληθυσµού.  Ωστόσο, η αλλεργία στη µπύρα είναι µία µόνο από τις «περίεργες» 
αλλεργίες που έχει να επιδείξει ο, όχι και τόσο άγνωστος πια κόσµος των αλλεργιών. Το click@
Life σας αποκαλύπτει 5 ακόµα από αυτές.
 

Αλλεργία στο κρύο 
Εάν κάθε φορά, που εκτίθεστε σε κρύο αέρα ή νερό, αισθάνεστε φαγούρα ή το δέρµα σας πρή-
ζεται και αρχίζουν να εµφανίζονται µεγάλα κόκκινα σηµάδια, ενδέχεται να είστε αλλεργικοί 

στο κρύο. Περίπου το 2% του πληθυσµού, πάσχει από την ίδια αλλεργία, αν και τα ποσοστά αυ-
ξάνονται σε περιοχές µε τροπικό κλίµα ή πολύ χαµηλές θερµοκρασίες. 
Αυτό που συµβαίνει στην ουσία, είναι, ότι όταν αισθάνεστε κρύο, το δέρµα σας παράγει τους λε-
γόµενους «χηµικούς µεσολαβητές», όπως είναι η ισταµίνη, που συστέλλει τα αιµοφόρα αγγεία. 
Αυτό που µπορείτε να κάνετε για να το αντιµετωπίσετε, είναι να φορέσετε πολύ ζεστά ρούχα, 
ώστε να µην αισθάνεστε κρύο, να περιµένετε…έξω και να κάνετε υποµονή, καθώς σύµφωνα µε 
έρευνες τα συµπτώµατα της συγκεκριµένης αλλεργίας υποχωρούν µέσα σε λίγα… χρόνια.
 

Αλλεργία στα παπούτσια
Πρόκειται για την αλλεργία, που προκαλείται από επαφή του δέρµατος µε το παπούτσι και οδη-
γεί σε διάφορες µορφές δερµατίτιδας. Συνήθως, κάποιος το καταλαβαίνει, όταν µετά την επα-
φή, υπάρξει κνησµός ή το δέρµα αρχίζει να πρήζεται, ενώ συχνά παρατηρούνται εξανθήµατα, 
φουσκάλες ή µια αίσθηση καψίµατος. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Αλλεργιών µάλιστα αναφέρει, 
ότι από την περίεργη αυτή αλλεργία πάσχει ένας στους 500 ανθρώπους. 
Αυτό που συµβαίνει µε τη συγκεκριµένη αλλεργία, είναι, ότι ο οργανισµός σας αντιδρά σε έναν τύπο 
από τις ρητίνες φορµαλδεΰδης, που ονοµάζεται PTBP και ο οποίος χρησιµοποιείται στην κατασκευή 
των δερµάτινων παπουτσιών. «Αλείψτε» το εσωτερικό των παπουτσιών σας µε ένα υγρό πανί και 
αν αυτό δε βοηθήσει, δοκιµάστε τοπικές θεραπείες, όπως είναι ειδικές κρέµες ή λοσιόν, που πε-
ριέχουν κορτικοστεροειδή. Στη χειρότερη περίπτωση, αποφύγετε τα δερµάτινα παπούτσια και τις 
ζώνες.
 

Αλλεργία στον ήλιο
Η αλλεργία στον ήλιο απασχολεί το 10% περίπου του αµερικανικού πληθυσµού, αλλά ακόµη 
µεγαλύτερο ποσοστό των Βόρειων χωρών της Ευρώπης, σύµφωνα µε έρευνα του Ινστιτούτου 
δερµατολογίας του St. John της Μεγάλης Βρετανίας. 
Κνησµός στο δέρµα και µικρές «φουσκάλες» είναι τα συνηθισµένα αποτελέσµατα της αλλεργίας, 
τα οποία ωστόσο, εµφανίζονται 1 µε 4 µέρες µετά από την έκθεση στον ήλιο. Ενδέχεται, να παρα-
τηρήσετε ακόµη κάποιο οίδηµα στο δέρµα ή επίπεδα σηµάδια, που ονοµάζονται «πλάκες». Το χει-
ρότερο σενάριο είναι να αποκοµίσετε ουλές, εάν η αντίδραση είναι πολύ σοβαρή, αλλά σε όλες τις 
περιπτώσεις ο υπαίτιος είναι η υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου, η οποία προκαλεί αλλαγές στις 
πρωτεΐνες του δέρµατος σας. Το ανοσοποιητικό σας σύστηµα αδυνατεί να αναγνωρίσει αυτές τις 
πρωτεΐνες και τις παρερµηνεύει ως επιβλαβείς ουσίες, στις οποίες µάλιστα «επιτίθεται». Η χορή-
γηση αντισταµινικών φαρµάκων και η χρήση κορτικοστεροειδών κρεµών είναι µία καλή λύση.
 

Αλλεργία στα χρήµατα
Φυσικά και δεν πρόκειται για αλλεργία στην... αξία των χρηµάτων, αλλά στο νικέλιο που προ-
καλεί δερµατίτιδα, όταν έρθει σε επαφή µε το δέρµα σας. Νοµίσµατα, συγκεκριµένα είδη χρυ-
σαφικών και ρολογιών, καθώς και αντικείµενα που κατασκευάζονται από νικέλιο, ενδέχεται να 
σας προκαλέσουν κνησµό, ερεθισµό ή δερµατικά εξογκώµατα, ενώ σε συγκεκριµένες περι-
πτώσεις ίσως το δέρµα σας γίνει ξηρό και η περιοχή, η οποία ήρθε σε επαφή, να θυµίζει έγκαυ-
µα. Το περίεργο είναι, ότι σχεδόν 6% του ανδρικού πληθυσµού και 10% του γυναικείου πάσχουν 
από αλλεργία στο νικέλιο. Οι επώδυνες φουσκάλες (οι οποίες συνήθως έχουν διαρροή) είναι η 
αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήµατος, το οποίο αναγνωρίζει το νικέλιο ως εχθρό. 
Οι δερµατολόγοι δεν είναι ακόµη σίγουροι, για τον λόγο, για τον οποίο κάποιοι άνθρωποι ανα-
πτύσσουν αλλεργίες σε συγκεκριµένες ουσίες, αλλά η πλειοψηφία θεωρεί, ότι ίσως οφείλο-
νται σε κληρονοµικούς παράγοντες. Ωστόσο για τη θεραπεία, προτείνουν τη χορήγηση αντιστα-
µινικών φαρµάκων από το στόµα και τη χρήση κορτικοστεροειδών κρεµών.
 

Αλλεργία στα οστρακοειδή
Πρόκειται ίσως για την πιο συνηθισµένη «περίεργη» αλλεργία, η οποία αφορά στο 2% του 
παγκόσµιου πληθυσµού. Η επαφή µε οστρακοειδή, όπως είναι οι γαρίδες, ο αστακός ή το κα-
βούρι, µπορεί να προκαλέσει οίδηµα των χειλιών, του προσώπου ή του λαιµού, καθώς επίσης 
δύσπνοια, δυσφορία, διάρροια και ναυτία. 
Η αλλεργία στα οστρακοειδή (αν δε γνωρίζετε ότι πάσχετε από αυτή), µπορεί να εξελιχθεί σε 
αρκετά σοβαρή περίπτωση, καθώς µια κακή αντίδραση του οργανισµού προκαλεί αναφυλαξία, 
που σηµαίνει, ότι πρήζεται ο λαιµός και αδυνατείτε να αναπνεύσετε. Επόµενο στάδιο είναι η 
ζαλάδα και το σοκ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επέρχεται ακόµα και ο θάνατος. Ο λόγος αυτής 
της αλλεργίας είναι, ότι κάποιες πρωτεΐνες που παράγουν συγκεκριµένα οστρακοειδή, προ-
καλούν αναστάτωση στο ανοσοποιητικό σύστηµα, το οποίο στην προσπάθειά του να αµυνθεί 
απελευθερώνει ισταµίνες και άλλα χηµικά στοιχεία.
Η λύση στην περίπτωση, που είστε αλλεργικοί στα οστρακοειδή είναι φυσικά να τα αποφεύγε-
τε. Εάν ωστόσο, δε γνωρίζετε ότι είστε αλλεργικοί, καταναλώσετε οστρακοειδή και εµφανίσετε 
αλλεργική αντίδραση, αναζητήστε κάποιο αντισταµινικό φάρµακο, ενώ εάν έχετε δυσκολία να 
αναπνεύσετε ή να καταπιείτε, πηγαίνετε αµέσως στα επείγοντα περιστατικά του πιο κοντινού 
νοσοκοµείου. 

6 περίεργες
αλλά... 
συνηθισμένες 
αλλεργίες

Υγεία
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Kλείστε το ραντεβού σας για: 
• ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Ταϊλανδέζικο μασάζ 
στο κατάστημά μας από 15€!

 
• ΚΑΤ’ ΟIΚOΝ ΜΑΣAΖ 
1ώρα Full Body Oil Massage: 

60€
2ώρες Full Body Scrub & Oil Massage:

100€

* Με φυσικά φυτικά προϊόντα HARNN

210 3645420
HARNNSHOP: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 15 

ΚΟΛΩΝΑΚΙ. 

www.harnnshop.gr

Τ ο Κολωνάκι είναι κεντρική συνοικία της Αθήνας. 
Το Κολωνάκι ξεκινά από την Λεωφόρο Πανεπι-
στηµίου (Νοτιοδυτικά) και εκτείνεται Βόρεια-

Βορειανατολικά µέχρι το Μαιευτήριο " Έλενα Βενιζέλου" 
και από περίπου την Λεωφόρο Λυκαβηττού (Δυτικά) µέχρι 
την Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας (Ανατολικά). Λόγω δε της 
υγιεινής και δροσερής γενικά τοποθεσίας της αλλά και της 
γειτνίασης της προς τα Παλαιά Ανάκτορα, σηµερινή έδρα 
της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και µε το Προεδρικό Μέγα-
ρο, εξελίχθηκε και συνεχίζει να θεωρείται η αριστοκρατική 
συνοικία της πόλης της Αθήνας.

Το άλλοτε βέβαια ειδυλλιακό Κολωνάκι µε τις χαρακτηρι-
στικές Αθηναϊκές αυλές αµέσως µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο 
Πόλεµο άρχισε να µεταβάλλεται σε συνοικία µε τις πρώτες 
µεγάλες πολυκατοικίες, αρχής γενοµένης από τον κεντρικό 
δρόµο Πατριάρχου Ιωακείµ.

Η ονοµασία της συνοικίας αυτής οφείλεται σε παλαιά µαρ-
µάρινη κυλινδρική στήλη ύψους 2 µέτρων και διαµέτρου 30 
εκατοστών που βρέθηκε στη περιοχή και αναστηλώθηκε στη 
δεξιά σκάλα της Δεξαµενής. Οι Αθηναίοι της τουρκοκρατού-
µενης Αθήνας προς αποτροπή επιδηµιών ή άλλων συµφορών 
συνήθιζαν να κάνουν λιτανείες και ιεροτελεστίες µε θυσίες 
νεαρών µόσχων. Στα σηµεία που κατέληγαν αυτές οι λιτανεί-
ες ολοκλήρωναν την ιεροτελεστία και έστηναν το «κολωνά-
κι». Έχουν βρεθεί πολλά σηµεία στην Αθήνα που είχαν στη-
θεί τέτοια κολωνάκια.

Η µεγάλη κοινωνική διαφορά που παρουσίαζαν µεταξύ τους 
οι σχετικά οµόηχες συνοικίες Κολωνός και Κολωνάκι έγινε 
αφορµή για πολλές ανέκδοτες προπολεµικές ιστορίες που 
χάρισαν και σχετικό τίτλο ελληνικής ταινίας «Λαός και Κολω-
νάκι» (αντί του Κολωνός και Κολωνάκι).

Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και ιδιαίτερα της τε-
λευταίας πενταετίας το Κολωνάκι αρχίζει και µεταµορφώ-
νεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις πριν µόλις µερικά χρό-
νια, εκτός από τις ιστορικές καφετέριες πέριξ της Πλατείας 
Κολωνακίου, και µερικών καφενείων στην οδό Σκουφά δεν 
λειτουργούσαν άλλα νυχτερινά κέντρα. Στην διάρκεια των 
τελευταίων ετών άνοιξαν στην περιοχή δεκάδες καφετέριες, 
που πολλές µετατρέπονται σε µπαρ που λειτουργούν µέχρι 
τα ξηµερώµατα.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η οδός Σκουφά. Δεκάδες ισόγεια 
και υπόγεια πολυκατοικιών µετατράπηκαν από αποθήκες, 
ή µανάβικα, καθαριστήρια, µπακάλικα κλπ σε καφετέριες, 
µπαρ ακόµη και µπουζουξίδικα. Το φαινόµενο παρουσιάζεται 
εντονότατα και στην Μηλιώνη, την Ηρακλείτου, την Πατρι-
άρχου Ιωακείµ, στην Σόλωνος κλπ, δηµιουργώντας πολλές 
φορές την δυσφορία και τις αντιδράσεις των κατοίκων της 
περιοχής καθώς πολλά από αυτά λειτουργούν χωρίς άδειες 
ή ηµιπαράνοµα, χωρίς όµως οι αρµόδιες τοπικές αρχές και η 
πολιτεια να δίνουν λύση στο πρόβληµα. Το βράδυ όλοι οι δρό-
µοι της περιοχής µετατρέπονται σε απέραντα ανεξέλεγκτα 
παρκινγκ. Η περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί πάντως πόλο 
έλξης για κόσµο από όλες τις περιοχές της Αθήνας αλλά και 
τους τουρίστες που έρχονται για διακοπές στην πρωτεύουσα.

Κολωνάκι
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Ποια είναι η 
πραγματική ιστορία 
της Δεξαμενής του 

Κολωνακίου και 
πόσο βαθιά στο 
χρόνο φτάνει; 

Ο ι ρωµαίοι επέδειξαν µεγάλη σοβαρότητα για την 
ύδρευση της Αθήνας. Στα 134-140 ο αυτοκράτορας 
Αδριανός κατασκευάζει σύστηµα υδροδότησης που 

κατεύθυνε το νερό από πηγές στις Αχαρνές (Πάρνηθα) στην 
Αθήνα και αποθηκεύονταν σε δεξαµενή στους πρόποδες του Λυ-
καβηττού σε υψόµετρο 136 µέτρων. Η δεξαµενή του Αδριανού 
ολοκληρώθηκε από τον διάδοχό του Ευσέβη. Για πολλές δεκαε-
τίες η Αδριάνειος δρόσιζε και πότιζε τους Αθηναίους. Όµως την 
περίοδο της τουρκοκρατίας αφέθηκε στην τύχη της. Έτσι η κακή 
συντήρηση έκανε τους κατοίκους να υδρεύονται πάλι µέσα από 
πηγάδια και πηγές που υπήρχαν στην πόλη.

Με πρωτοβουλία του Δήµου ξεκίνησαν µετά το 1827 επισκευές 
και καθαρισµοί του Αδριάνειου Υδραγωγείου, το οποίο τέθηκε 
και πάλι σε λειτουργία το 1840. Το 1870 ανακαλύφθηκε και η 
Αδριάνειος Δεξαµενή, η οποία ανακατασκευάστηκε φτάνοντας 
στα 2.200 κυβικά µέτρα χωρητικότητα και λειτούργησε µέχρι 
και το 1940. Όπως αναφέρει ο Ερν. Τσίλλερ η αρχαία δεξαµενή 
καλύφτηκε µε νέο θόλο γιατί ο παλιός είχε καταρρεύσει. Η αρχι-
κή δεξαµενή είχε χωρητικότητα 400 κυβικών νερού και έµοιαζε 

µε λεκάνη λατοµηµένη στο βράχο. 
Τα επόµενα χρόνια µια νέα δεξαµε-
νή φτιάχτηκε στον χώρο πλησίον 
της παλιάς για να ενισχύει το δίκτυο 
ύδρευσης του κέντρου της Αθήνας. 
Οι σιδερένιοι σωλήνες ακόµα και σή-
µερα διαµοιράζουν το νερό από αυ-
τήν στα σπίτια.Η Αδριάνειος έδωσε 
το όνοµά της όχι µόνο στην πλατεία 
στην γύρω γειτονιά του Κολωνακίου 
αλλά και στο ιστορικό καφενείο που 
υπήρχε δίπλα της. Στις αρχές του 
20ου αιώνα ο Σουρής, ο Παπαδια-
µάντης, ο Βάρναλης, ο Κονδυλάκης 
και ο Καζαντζάκης ήταν µερικοί από 
τους λογοτέχνες που σύχναζαν στη 
δεξαµενή. 

Πνευµατι-
κά ανήσυ-

χοι ανέβαιναν εκείνα τα χρόνια στη 
Δεξαµενή για να γράψουν στίχους 
ή να συνοµιλήσουν µε την µεγάλη 
λογοτεχνική παρέα του καφενείου. 
Δεν ήταν µόνο οι άνθρωποι που έκα-
ναν την περιοχή µαγευτική αλλά και 
ο ίδιος, µακρινός από την καθηµερι-
νότητά τότε, χώρος της δεξαµενής. 
Είναι χαρακτηριστικά τα όσα έγραφε 
ο Κώστας Βάρναλης στα αποµνηµο-
νεύµατά του για την Δεξαµενή σε 
ένα πέρασµα από την περιοχή το 
1906:

"Εκεί απάνου βρήκα µαζί µε τα 
ψηλά δέντρα, τον καθαρόν αέρα, τον ήλιο και τη µακρινή 
θέα του Σαρωνικού, που µε µεθούσε µε τη γαληνάδα του και 
τ' αστράµµατά του, τον καλύτερον εαυτό µου... Η Δεξαµενή 
τότε, είχε όλη της τη φυσική οµορφιά. Δεν είχε µαρµάρι-
νες σκάλες, δεν ήταν σφιγµένη σε... κορσέδες από πέτρι-

να ντουβάρια και σιδερένια κάγκελα. Χαιρότανε το ψήλος 
της και τη λευτεριά της µακριά από τη βέβηλη πολιτεία. Οι 
λεύκες της ψηλές και ρωµαλέες από τις ωραιότερες της 
Αθήνας, χαρίζανε το δροσερό τους ίσκιο στους ερηµίτες της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας και µια βρύση στη µέση έτρεχε 
αδιάκοπα µέρα και νύχτα και αχολογούσε φλύαρα και χα-
ρούµενα σαν ένα πλήθος από πουλιά. Τις νύχτες του φθινο-
πώρου, όταν φυσούσε ο βοριάς και βογκούσανε οι λεύκες 
και τα πεσµένα φύλλα χορεύανε, ο αχός της βρύσης έπαιρ-
νε τον πιο µελαγχολικό τόνο. Σχεδόν µε τρόµαζε". «Κλείνει 
µέγα καφενείον αναµνήσεων σπανίων», είχε γράψει ο Σου-
ρής για το καφενείο της Δεξαµενής.

Η µυρωδιά της Δεξαµενής µένει ακόµα στο αγιόκληµα και 
στα γιασεµιά του θερινού σινεµά. Αλλά και στα παιδιά που 
παίζουν χειµώνα καλοκαίρι γύρω από το άγαλµα του Οδυσ-

σέα Ελύτη (ενός από τους τελευταίους θαµώνες της πλα-
τείας).Κάθε χρόνο ανήµερα τα Θεοφάνεια η Δεξαµενή στο 
Κολωνάκι έχει την τιµητική της στονΑγιασµό των Υδάτων ως 
την µόνη που διατηρείται στο κέντρο της Αθήνας.

Κολωνάκι
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RAYMEE - ΣΚΟΥΦΑ 51 

Ε δώ και µόλις δύο µήνες το ολοκαίνοργιο up-lifting & stylish cocktail 
bar restaurant του Κολωνακίου στη Σκουφά  51, σας περιµένει από τις 

11:00 το πρωϊ µε εκπληκτικό gourmet καφέ, φρέσκιες σαλάτες, υπέροχα 
finger food και φυσικά το µεγαλύτερο ατού του: µοναδικά cocktails και µία 
spirits list, έτοιµη να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς. 

Δευτέρα ώς Παρασκευή 18:00 - 21:00 happy hour - special prices. 
Το soundtrack που πλαισιώνει τις γεύσεις χαρακτηρίζεται από funky 
µουσική διάθεση, elegant house µουσικές και soulfull vybin. 

Κολωνάκι
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

«ΗARNN» - Αυθεντικό  µασάζ στο κέντρο της πόλης!
Ο οίκος ΗARNN προάγει τη φυσική ισορροπία µεταξύ σώµατος , 
πνεύµατος και περιβάλλοντος. Στις ολοκληρωµένες σειρές περι-
ποίησης για πρόσωπο, σώµα, µαλλιά και Home Spa ( µε oργανικά κε-
ριά αρωµατοθεραπείας που γίνονται λάδι για το σώµα, αιθέρια έλαια 
και ειδικές συσκευές), χρησιµοποιεί ενεργά συστατικά από φυσικά 
εκχυλίσµατα βοτάνων και αιθέριων ελαίων µε σκοπό την αντιµετώ-
πιση των βλαβερών επιπτώσεων του στρες και της ρύπανσης της κα-
θηµερινής ζωής στην πόλη.

Στο µοναδικό κατάστηµα του οίκου HARNN στην Ελλάδα µπορείτε 
να δοκιµάσετε υπέροχα φυσικά φυτικά προιόντα περιποίησης, αλλά 
και  να απολαύσετε αυθεντικό Ταυλανδέζικο µασάζ. Οι ευεργετικές 
ιδιότητες του µασάζ και ειδικά του Ταυλανδέζικου µασάζ - το οποίο 
χρησιµοποιεί ειδικές τεχνικές τόνωσης του κυκλοφορικού-είναι 
γνωστές και άµεσα αποτελεσµατικές για την  υγεία µας.

Το σώµα αποκτά ευεξία και τόνωση, το πνεύµα χαλαρώνει και ανα-
ζωογονείται, πόνοι που ταλαιπωρούν διάφορα σηµεία του σώµατος 
υποχωρούν και άµεσα αισθάνεστε ξεκούρστοι και γεµάτοι ζωντά-
νια!
Μπορείτε να κλείσετε το δικό σας ραντεβού µε την επαγγελµατία 
Ταυλανδέζα µασέζ του οίκου Harnn και να δοκιµάσετε τα µοναδικά 
ξηρά φυσικά λάδια σώµατος µε τα οποία γίνεται το µασάζ!

«PROTOTYPO»  -  Σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόµους της 
Αθήνας, στην περιοχή του Κολωνακίου, στην οδό Σόλωνος 36, µπο-
ρείτε να διαλέξετε µέσα από µία µεγάλη ποικιλία κοσµηµάτων όπως 
βραχιόλια, σκουλαρίκια, µενταγιόν, δαχτυλίδια, αξεσουάρ µόδας µε 
µοναδική αισθητική.  

Αριστουργήµατα τα οποία διακρίνονται για την καλλιτεχνική τους 
αξία σε πολύ καλές-φθηνές τιµές. Επίσης ειδικεύεται στο τρύπηµα 
αυτιών-µύτης καθώς γίνονται και παραγγελίες αλλά και επισκευές. 

«Raymee» - Ένα από τα καταστήµατα που θα εντυπωσιάσει είναι το 
cocktail bar «Raymee», το οποίο βρίσκεται στην γνωστή Σκουφά 51. 

Εξαιρετικά καλαίσθητο και σικάτο περιβάλλον, όπου κυριαρχούν 
µοντέρνες γραµµές ώστε  να απολαύσετε το ποτό σας µέσα από µε-
γάλη ποικιλία µε ιδιαίτερες προτάσεις και από υψηλό επίπεδο εξυ-
πηρέτησης.




