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editorial

Σ την ίδια διαβάθµιση µε άλλες χώρες-µέλη της Ευ-
ρωζώνης, όπως η Γερµανία, η Αυστρία και το Λου-
ξεµβούργο, τοποθετoύσε την Κύπρο η τελευταία 

έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για το ξέπλυµα βρώµικου 
χρήµατος. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της κυπριακής εφηµε-
ρίδας, Φιλελεύθερος, η ετήσια έκθεση υπό τον γενικό τίτλο 
«International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)» 
παρουσιάζει τα συµπεράσµατα των ερευνών του αµερικανι-
κού υπουργείου Εξωτερικών σε δύο τοµείς: στον τοµέα της 
καταπολέµησης των ναρκωτικών και σε αυτόν του ξεπλύ-
µατος χρήµατος (Money Laundering and Financial Crimes). 
Η Κύπρος βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου 
(«Xώρες Πρωταρχικής Ανησυχίας»), στην οποία ωστόσο το-
ποθετούνται και η Αυστρία, η Γερµανία και η Ολλανδία, µέλη 
του Eurogroup που την επέκριναν σφοδρά το τελευταίο διά-
στηµα, καθώς επίσης το Λουξεµβούργο, η Ελλάδα, η Ιταλία 
και η Ισπανία. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται ακόµη η Βρε-
τανία, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ελβετία, αλλά και χώρες όπως η 
Κίνα, η Ρωσία και η Τουρκία. Η έκθεση εστιάζει στα κράτη 
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα των οποίων συµµετέχουν 
σε συναλλαγές που προέρχονται από προϊόντα σοβαρών 
εγκληµάτων ή είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε τέτοιου είδους 
δραστηριότητες «λόγω αδύναµης ή ανύπαρκτης νοµοθεσί-
ας, ανεπαρκούς εποπτείας και συστήµατος επιβολής κυρώ-
σεων είτε λόγω αδύναµης πολιτικής βούλησης».
Στη δεύτερη κατά σειρά κατηγορία («Χώρες Ανησυχίας») 
τοποθετούνται µέλη της Ευρωζώνης όπως το Βέλγιο, η Ιρ-
λανδία και η Πορτογαλία αλλά και χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης όπως η Βουλγαρία και η Πολωνία.
Στην  ηπιότερη από τις τρεις κατηγορίες, των χωρών που απλώς 
βρίσκονται υπό παρακολούθηση, περιλαµβάνονται µέλη της 
Ευρωζώνης όπως η Φινλανδία, η Μάλτα και η Σλοβενία. Εκτός 
Ευρωζώνης καλό βαθµό παίρνει η Σουηδία. Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον παρουσιάζουν τα σχόλια του αρµόδιου γραφείου του 
Στέιτ Ντιπάρτµεντ για κάθε χώρα ξεχωριστά, κυρίως γι' αυτές 
που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου:
Κύπρος: Η έκθεση σηµειώνει για την Κύπρο ότι «έχει θε-
σπίσει και εγκαταστήσει συστήµατα για την αναγνώριση, 
τον εντοπισµό, το πάγωµα και την κατάσχεση περιουσιακών 
στοιχείων που σχετίζονται µε ναρκωτικά ή µε άλλα σοβαρά 
εγκλήµατα». Εντοπίζει τις µεγαλύτερες απειλές για το ξέ-
πλυµα χρήµατος από το εγχώριο και το διεθνές οικονοµικό 
έγκληµα. Η Κύπρος είναι ένα περιφερειακό χρηµατοοικο-
νοµικό κέντρο µε έναν ισχυρό κλάδο χρηµατοπιστωτικών 
υπηρεσιών (πριν από τις τελευταίες εξελίξεις) και έναν 

σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων που ανήκουν σε µη µονίµους 
κατοίκους. Καταγράφονται περισσότερες από 240.000 διεθνείς 
εταιρείες µε έδρα την Κύπρο, πολλές από τις οποίες ανήκουν σε 
ξένους. Στους παράγοντες που έχουν συµβάλει στην ανάπτυξη 
της Κύπρου ως χρηµατοοικονοµικού κέντρου είναι το προνοµια-
κό φορολογικό καθεστώς και οι ανεπτυγµένες και σύγχρονες νο-
µικές, λογιστικές και τραπεζικές υπηρεσίες. Σηµαντικές θεωρού-
νται επίσης οι συµφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολογίας µε 
45 χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των ΗΠΑ και πρώην σοβιετικών 
κρατών. 
Λουξεµβούργο: Παρ' ότι είναι το δεύτερο µικρότερο µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ), το Λουξεµβούργο αποτελεί ένα από τα 
µεγαλύτερα οικονοµικά κέντρα στον κόσµο. «Λειτουργεί επίσης 
ως offshore χρηµατοοικονοµικό κέντρο» σηµειώνει η Έκθεση, 
χαρακτηρισµός που δεν αποδίδεται στην Κύπρο. «Αν και υπάρ-
χει µια χούφτα εγχώριων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη 
χώρα, η πλειονότητα των τραπεζών µε έδρα το Λουξεµβούργο εί-
ναι ξένες θυγατρικές των τραπεζών στη Γερµανία, στο Βέλγιο, στη 
Γαλλία, στην Ιταλία και στην Ελβετία». Οι συντάκτες της Έκθεσης 
υποστηρίζουν ότι το µέγεθος και η πολυπλοκότητα του χρηµα-
τοοικονοµικού τοµέα στο Λουξεµβούργο «δηµιουργούν ευκαι-
ρίες για ξέπλυµα χρήµατος, φοροδιαφυγή και άλλα οικονοµικά 
εγκλήµατα».
Λετονία:  Αποτελεί περιφερειακό χρηµατοοικονοµικό κέντρο µε 

µεγάλο αριθµό εµπορικών τραπεζών η καταθετική βάση των οποίων αποτελείται 
από σηµαντικό αριθµό ξένων πολιτών. Το 2012 οι τραπεζικές καταθέσεις των ξέ-
νων πολιτών στη Λετονία αυξήθηκαν κατά 19,7% και αντιπροσωπεύουν το 49,5% 
των καταθέσεων. Η σκιώδης, αφορολόγητη, οικονοµία εκτιµάται σε περίπου 30% 
του συνόλου, ενώ η γεωγραφική θέση και η διαφθορά καθιστούν ιδιαίτερα δύ-
σκολη την καταπολέµηση του ξεπλύµατος παράνοµου χρήµατος.
Γερµανία: «Πολλοί δείκτες υποδηλώνουν ότι η Γερµανία είναι ευπαθής στο ξέ-
πλυµα παράνοµου χρήµατος και στη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, λόγω 
της µεγάλης οικονοµίας της, των προηγµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 
και των ισχυρών διεθνών διασυνδέσεων» σηµειώνεται µεταξύ άλλων. 
Η Έκθεση αναφέρει ακόµη ότι «η Γερµανία εξακολουθεί να είναι ένα σηµαντικό 
διαµετακοµιστικό κέντρο για τα ναρκωτικά». Οι πηγές των υπό νοµιµοποίηση κε-
φαλαίων στη Γερµανία αφορούν τη δράση οργανωµένων εγκληµατικών οµάδων 
που εµπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνοµες δραστηριότη-
τες. Η Γερµανία εκτιµάται ότι έχει σηµαντικό αφανή οικονοµικό τοµέα. Οι βασικές 
τάσεις στο ξέπλυµα περιλαµβάνουν τα συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών, τη 
δράση οικονοµικών παραγόντων που διαθέτουν τους λογαριασµούς τους σε ιδιώ-
τες για συναλλαγές ξεπλύµατος χρήµατος και το εµπόριο σπάνιων µετάλλων.
Αυστρία: Αποτελεί ένα σηµαντικό οικονοµικό κέντρο καθώς αυστριακοί τραπεζικοί 
όµιλοι ελέγχουν σηµαντικά µερίδια των τραπεζικών αγορών στις χώρες της Κε-
ντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Ξέπλυµα χρήµατος εντοπί-
ζεται εντός του αυστριακού τραπεζικού συστήµατος, καθώς και σε µη τραπεζικά 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις» σηµειώνει η Έκθεση. Τα χρήµατα 
που ξεπλένονται προέρχονται από οµάδες οργανωµένου εγκλήµατος, κυρίως από 
σοβαρές απάτες, το λαθρεµπόριο, τη διαφθορά και τη διακίνηση ναρκωτικών.
Ολλανδία: Χαρακτηρίζεται ελκυστική για το ξέπλυµα κεφαλαίων που προέρχο-
νται από παράνοµες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριο-
τήτων που συχνά σχετίζονται µε την πώληση κοκαΐνης, κάνναβης ή συνθετικών 
ναρκωτικών. Ένα σηµαντικό µέρος του εγχώριου ξεπλύµατος παράνοµου χρή-
µατος προέρχεται από την οικονοµική απάτη και τη φοροδιαφυγή.
Ναρκωτικά, πορνεία, λαθρεµπόριο: Η Ελλάδα παρουσιάζεται ως περιφερειακό 
χρηµατοοικονοµικό κέντρο για τα Βαλκάνια, καθώς και ως γέφυρα µεταξύ της 
Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Βασικά προβλήµατα θεωρούνται η διαφθορά 
του Δηµοσίου και η εκτεταµένη παραοικονοµία που καθιστούν, σύµφωνα µε την 
Έκθεση, ευάλωτη την Ελλάδα στο ξέπλυµα παράνοµου χρήµατος. Σηµειώνονται 
επίσης ζητήµατα όπως το εµπόριο ναρκωτικών, η παράνοµη µετανάστευση, η 
πορνεία και το λαθρεµπόριο. «Οι εγκληµατικές οργανώσεις από τη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Γεωργία και τη Ρωσία είναι υπεύθυνες για ένα 
µεγάλο ποσοστό της εγκληµατικότητας που δηµιουργεί παράνοµα κεφάλαια» 
σηµειώνεται µεταξύ άλλων. 
«Η ευρεία χρήση των µετρητών ενισχύει την γκρίζα οικονοµία, καθώς και τη 
φοροδιαφυγή, αν και η κυβέρνηση προσπαθεί να πατάξει και τις δύο τάσεις» 
λέει επίσης η Έκθεση. Εξαιτίας της µεγάλης παραοικονοµίας είναι δύσκολο 
να προσδιοριστεί η αξία των αγαθών που εισάγονται λαθραία στη χώρα. 
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Μία παλιά εντυπωσιακή ιστορία... 
Έχουν περάσει πολλές χιλιάδες χρόνια από τότε που το φυσικό 
αέριο ανακαλύφθηκε και χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά. Σύµ-
φωνα µε τους ιστορικούς, ήταν στην αρχαία Κίνα τον 9ο αιώνα 
προ Χριστού, όταν κατά τη διαδικασία εξόρυξης άλµης (νερού µε 
άλατα, που το χρησιµοποιούσαν για να παίρνουν το ανεκτίµητο 
αλάτι) έφθασαν σε υπόγεια κοιτάσµατα του αέριου ορυκτού που 
επρόκειτο να παίξει σηµαντικό ρόλο στη ζωή µας. 
Οι ευρηµατικοί Κινέζοι εντυπωσιάστηκαν µε τη συµπτωµατική 
ανακάλυψή τους, µελέτησαν τις ιδιότητές του φυσικού αερίου, 
εντυπωσιάστηκαν ακόµα περισσότερο και, χωρίς καθυστέρηση, 
ξεκίνησαν να το χρησιµοποιούν ως πηγή ενέργειας για να βρά-
ζουν σε µεγάλα καζάνια την άλµη, και να συγκρατούν το αλάτι. Το 
εκπληκτικό είναι πως για να φτάνει από τα υπόγεια κοιτάσµατα το 
φυσικό αέριο στο σηµείο που επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί, δηµι-
ούργησαν ένα µικρό τοπικό δίκτυο αγωγών από... µπαµπού! 
Το εξίσου εντυπωσιακό παρόν...
Σήµερα, 3 χιλιετίες αργότερα, η χρησιµότητα του φυσικού αε-
ρίου συνεχίζεται, αφού σαν πηγή ενέργειας διαµορφώνει για 
όλους µία καλύτερη πραγµατικότητα, ενώ ταυτόχρονα µας οδη-
γεί σε ένα «βελτιωµένο» ενεργειακά µέλλον, στο οποίο:
• Θα έχουµε την ευχέρεια να καλύπτουµε τις ενεργειακές 
    µας ανάγκες καταναλώνοντας λιγότερους φυσικούς 
    πόρους και µε λιγότερα έξοδα. 
• Θα επιτυγχάνουµε οικονοµία για το νοικοκυριό, 
    την επιχείρηση, τη βιοµηχανία.
• Θα επιβαρύνουµε σηµαντικά λιγότερο το περιβάλλον, 
    χωρίς ωστόσο να περιορίσουµε τις δραστηριότητές µας.
Ήδη στις µέρες µας, το καύσιµο του µέλλοντος έχει πολύ θετι-
κή επίδραση και συµβολή στη διαµόρφωση µία νέας πραγµα-
τικότητας. Η χρήση του από όλο και περισσότερα νοικοκυριά 
και επαγγελµατίες, η περαιτέρω διάδοση του στην αυτοκίνηση, 
η συµβολή του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
και άλλες λιγότερο γνωστές χρήσεις και εφαρµογές του, καθι-
στούν την Ελλάδα ένα σύγχρονο ενεργειακά κράτος.  
Ηλεκτροπαραγωγή
Σήµερα στη χώρα µας περισσότερο από το 28% της ηλεκτρικής 
ενέργειας που καταναλώνεται στα σπίτια µας, στις επιχειρήσεις 
και στους δηµόσιους  χώρους, παράγεται σε ηλεκτροπαραγωγι-
κές µονάδες που χρησιµοποιούν ως καύσιµο το φυσικό αέριο. 
Αν και σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό, αυτή η χρήση του φυσι-
κού αερίου είναι από τις πλέον διαδεδοµένες, τόσο στην Ελλά-
δα, όσο και σε όλο τον κόσµο. Οι λόγοι πολλοί: 
• Προσφέρει βελτιωµένο βαθµό απόδοσης σε σχέση µε τις 
συµβατικές τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής, δηλαδή για την 
ίδια ποσότητα ενέργειας απαιτείται λιγότερο καύσιµο.
• Επιβαρύνει σηµαντικά λιγότερο το περιβάλλον σε σχέση µε 
τις βασικές πηγές ενέργειας παραγωγής ηλεκτρισµού, το λι-
γνίτη και το πετρέλαιο.
• Ακόµα, προσφέρει ευελιξία, αφού οι µονάδες ηλεκτροπα-
ραγωγής φυσικού αερίου µπορούν να τεθούν σε λειτουργία, 
αλλά και εκτός λειτουργίας, πολύ εύκολα και γρήγορα, όταν 
υπάρχει αυξηµένη ή, αντίστοιχα, µειωµένη ζήτηση.
Βιοµηχανία
Η βιοµηχανία ως πρωταρχική πηγή οικονοµικής δραστηριό-
τητας και απασχόλησης, διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη και την ευηµερία µας, ενώ ταυτόχρονα έχει συµβά-
λει σηµαντικά στη διαφύλαξη, αλλά και περαιτέρω βελτίωση, 
του βιοτικού επιπέδου µας. Στην Ελλάδα, ήδη πολλές βιοµη-
χανικές µονάδες επιτυγχάνουν, υιοθετώντας το φυσικό αέριο, 
µία σειρά από ζητούµενα: 

• Εξασφάλιση απρόσκοπτης ενεργειακής τροφοδοσίας
• Αποδοτικότερη αξιοποίηση του ενεργειακού κόστους 
    και των επενδύσεων που το αφορούν
• Σεβασµό στο περιβάλλον και της αρχές της αειφόρου 
   ανάπτυξης
• Αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της 
    ανταγωνιστικότητας
Η χρήση του φυσικού αερίου γίνεται κυρίως για: 
• Συµπαραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας
• Κάλυψη θερµικών αναγκών για πληθώρα παραγωγικών 
    διαδικασιών
• Κάλυψη αναγκών ψύξης βιοµηχανικών µονάδων 
    ή/και γραµµών παραγωγής
Τριτογενής τοµέας
Εξίσου πολλά, άµεσα και µετρήσιµα είναι τα οφέλη από τη χρήση 
του φυσικού αερίου και στον τριτογενή τοµέα, δηλαδή σε επιχει-
ρήσεις και βιοτεχνίες, που ειδικά στην Ελλάδα αποτελούν την 
ραχοκοκαλιά της οικονοµίας. Super Markets, αρτοποιεία και ζαχα-
ροπλαστεία, εστιατόρια, καθαριστήρια, ξενοδοχεία, εργαστήρια 
και πληθώρα άλλων επιχειρήσεων συνδέονται καθηµερινά µε το 
δίκτυο του φυσικού αερίου και επωφελούνται: 
• Δε χρειάζεται να διαθέσουν εργατοώρες για παραλαβή /
   παραγγελία καυσίµου, αφού τους είναι άµεσα διαθέσιµο 
   µέσω του δικτύου.
• Είναι διαθέσιµο σε όλους τους χώρους χρήσης της 
    επιχείρησης και παρέχει εξαιρετική ασφάλεια 
    εφοδιασµού που δεν επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες.
• Η κατανάλωση του µετράται µε απόλυτη ακρίβεια από 
    µετρητή ασφαλείας.
• Η πληρωµή του γίνεται µετά την κατανάλωση – και µόνο 
    για την ποσότητα που έχει καταναλωθεί. Η επιχείρηση 
    δε δεσµεύει ποσά για προ-αγορά καυσίµου που ίσως να 
    χρησιµοποιηθεί αρκετό καιρό µετά τη δαπάνη. 
• Αποδεσµεύονται και παραµένουν καθαροί αποθηκευτικοί 
    χώροι που χρειάζονταν µέχρι σήµερα για τη φύλαξη 
    καυσίµου – χάρη στη διαθεσιµότητά του µέσω δικτύου.
• Έχει καθαρή, χωρίς τέφρα, καύση – ο εξοπλισµός της 
    επιχείρησης δε χρειάζεται συχνή, πολύπλοκη συντήρηση, 
    µε αποτέλεσµα επιπλέον εξοικονόµηση σε χρόνο και 
    χρήµα. Επιπλέον, οι συσκευές φυσικού αερίου έχουν 
    µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
• Δεν παράγει στερεά απόβλητα, ούτε ενώσεις θείου – άρα 
    

συµβάλλει σε καθαρότερη ατµόσφαιρα στις πόλεις και 
    στη µείωση του φαινοµένου της όξινης βροχής.
• Η αποδοτικότητα του σε συνδυασµό µε τη µείωση στις 
    λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης έχει σαν 
    αποτέλεσµα γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.
Οικιακός τοµέας
Η πιο ορατή στην καθηµερινή µας ζωή εφαρµογή του φυσικού αε-
ρίου είναι βέβαια στα σπίτια των... τυχερών που το απολαµβάνουν 
µέσω του υπερσύγχρονου και απολύτως ασφαλούς δικτύου. Το 
καύσιµο του αύριο πληρώνεται µετά την κατανάλωση, µε λογαρια-
σµό που παραλαµβάνουµε στο σπίτι και µας προσφέρει:
• Θέρµανση οικονοµική, καλής ποιότητας, χωρίς...
    αιθαλοµίχλη και διαδικασίες παραλαβής και 
    παραγγελίας καυσίµου.
• Άµεσο ζέσταµα νερού, µε το άνοιγµα της βρύσης - χωρίς 
    αναµονή για το θερµοσίφωνο.
• Μαγείρεµα, επίσης χωρίς αναµονές – και σύµφωνα µε τις 
    υποδείξεις και τις συµβουλές των µεγαλύτερων σεφ του 
    κόσµου που επιλέγουν για την κουζίνα τους το φυσικό 
    αέριο – ασφαλώς, κάτι θα ξέρουν! 
Αεριοκίνηση 
Η κίνηση οχηµάτων µε φυσικό αέριο είναι σηµαντικά οικονοµι-
κότερη και αποδεδειγµένα πιο φιλική προς το περιβάλλον. Ήδη 
στην Ελλάδα εκατοντάδες λεωφορεία και απορριµµατοφόρα κι-
νούνται µε καύσιµο την πηγή ενέργειας του αύριο, συµβάλλοντας 
στην καθαρότερη ατµόσφαιρα των αστικών κέντρων. Η χρήση του 
από εταιρικούς στόλους οχηµάτων για τις µετακινήσεις προσω-
πικού και τις µεταφορές προϊόντων προσφέρει στις επιχειρήσεις 
µεγάλες οικονοµίες κλίµακας. Στην Ελλάδα, η ΔΕΠΑ διαθέτει δύο 
σταθµούς ανεφοδιασµού στην Αττική, από τους πιο µεγάλους 
στην Ευρώπη, και συνεχίζει να αναπτύσσει τις υποδοµές για την 
τροφοδοσία οχηµάτων µε φυσικό αέριο, που αποτελεί έναν το-
µέα µε εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης. Μετά από όλα αυτά, 
είναι... ξεκάθαρο γιατί σήµερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε 
είναι επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας προϋποθέσεων ώστε 
το φυσικό αέριο, και τα οφέλη που προσφέρει σε κάθε εφαρ-
µογή και χρήση του, να αποκτήσουν ακόµα µεγαλύτερη πα-
ρουσία στην ελληνική πραγµατικότητα. Από τη µεριά της, η 
ΔΕΠΑ, ο σύγχρονος όµιλος εταιριών που έφερε το καύσιµο του 
µέλλοντος στη χώρα µας, θα συνεχίσει να επενδύει, µε στόχο 
την οικονοµία, την ανάπτυξη, τη φιλικότητα  προς το περιβάλ-
λον και την αιεφορία. 

Ενέργεια

Φυσικό αέριο: οφέλη σήμερα, ευκαιρίες και προοπτικές αύριο
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ΟΛΑ ΤΑ 
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ 5€

Ο καιρός ανοίγει, η διάθεση µας αλλάζει…. το ίδιο και µερικές από τις συνήθειές µας. Δεν θέλουµε πια ζεστά ροφήµατα, 
αλλά δροσιστικά κοκτέιλ, βαρεθήκαµε τα χειµωνιάτικα ή κατεψυγµένα φρούτα και ζητάµε κάτι φρέσκο, απευθείας από τη 

φύση, µε έντονες µυρωδιές και αρώµατα ανοιξιάτικα, που δεν θα θυµίζουν σε τίποτα τη µελαγχολία του χειµώνα… 
Ευτυχώς τα κοκτέιλ και οι ποικιλίες τους αφθονούν, οπότε κανένας δεν θα µείνει δυσαρεστηµένος. Φωτεινά χρώµατα, µυ-
ρωδάτα φρέσκα φρούτα και τονωτικά ποτά… ρίχνονται στο ποτήρι, ανακατεύονται καλά και µας χαρίζουν τη δροσιά και την 
αναζωογόνηση που έχει ανάγκη ο οργανισµός µας. Βέβαια, επειδή ο καιρός αρκετές φορές µας τα χαλάει, υπάρχουν και 
επιλογές για τις πιο... δροσερές ανοιξιάτικες µέρες. Μπορεί τα ονόµατα των παρακάτω κοκτέιλ, να µας παραπλανούν και 

να παραπέµπουν σε άλλες εποχές, σε κάθε περίπτωση όµως, είναι απόλυτα ανοιξιάτικα.

Winter Cup: Αγνοούµε επιδεικτικά το όνοµα, 
συγκεντρώνουµε φράουλες, εσπεριδοειδή και 
µικρούς ανοιξιάτικους ανθούς… και έχουµε όλη 
την άνοιξη στο ποτήρι µας. Βέβαια, η κανέλα και 
το γαρύφαλλο σε συνδυασµό µε το ρούµι, είναι το 
ιδανικό αφέψηµα για τις κρύες µέρες, όπως φαίνε-
ται όµως, δεν µας εγκαταλείπουν ούτε την άνοιξη.
Υλικά: ½ φράουλα, 1/4 lime, 1/4 λεµονιού, 1 
φέτα πορτοκαλιού, 2-3 φρέσκα φύλλα µέντας, 
60ml ρούµι.
Σε ένα σέικερ, ρίχνουµε τη φράουλα, το lime, 
το λεµόνι, το πορτοκάλι και την µέντα και ανα-
κινούµε καλά. Προσθέτουµε το ρούµι και γεµί-
ζουµε το ποτήρι µε πάγο. Ιδανικά για σερβίρι-
σµα είναι τα χαµηλά old fashioned ποτήρια, ενώ 
η καλύτερη γαρνιτούρα είναι το φύλλο µέντας.

Whisky Skin: Ζεστό νερό, ζάχαρη, µια 
φλούδα από λεµόνι και σκωτσέζικο- κατά προτίµηση- ουίσκι, είναι τα κλασικά συστατικά του 
φηµισµένου κοκτέιλ «Whisky Skin». Πώς σχετίζεται όµως, µε την άνοιξη; Είναι το καλύτερο 
ποτό µετά από µια ξαφνική καταιγίδα, όταν νιώθετε το σώµα σας να κρυώνει και τη θερµο-
κρασία να πέφτει αισθητά. Είναι επίσης, παραδοσιακό σκωτσέζικο γιατρικό, για κάθε είδους 
κρυολογήµατα που συναντάµε συχνά την άνοιξη.
Υλικά: ζεστό νερό, 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη, φλούδα από λεµόνι και 60ml ουίσκι.
Ξεπλένουµε µια κούπα µε ζεστό νερό- για να πάρει την κατάλληλη θερµοκρασία. Προσθέτου-
µε µια κουταλιά του γλυκού ζάχαρη και ελάχιστη από τη φλούδα του λεµονιού. Στη συνέχεια, 
ρίχνουµε τα 30ml από το βρασµένο νερό και ανακατεύουµε µέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Προ-
σθέτουµε το ουίσκι και τελειώνουµε µε την προσθήκη επιπλέον 30ml νερού, που θα προσδώ-
σουν στο κοκτέιλ µια πιο ζεστή αίσθηση. Το κοκτέιλ σερβίρεται σε κούπα, κατά παρέκκλιση στο 
στερεότυπο των ποτηριών κοκτέιλ.

Space Gin Smash: Ένα ακόµη ανοιξιάτικο ποτό για τις όµορφες νύχτες µας. Το κοκτέ-
ιλ Space Gin Smash περιλαµβάνει µια µείξη από µέντα, λεµόνι, σταφύλι και µήλο, ενώ σε 

συνδυασµό µε το 
δροσιστικό gin, εί-
ναι σίγουρο ότι θα 
κάνει πιο ηλιόλου-
στες τις ανοιξιάτι-
κες µέρες.
Υλικά: 6 φύλλα µέ-
ντας, 1/4 λεµονιού, 
2 πράσινα σταφύλια 
χωρίς κουκούτσια, 
1/8 από πράσινο 
µήλο, 9ml απλό σι-
ρόπι και 35ml gin.
Σε ένα σέικερ 

ανακατεύουµε καλά τη µέντα, το λεµόνι, 
τα σταφύλια, το µήλο και το σιρόπι. Προ-
σθέτουµε το gin και γεµίζουµε µε πάγο. 
Μεταφέρουµε το µείγµα στα κλασικά πο-
τήρια κοκτέιλ και βάζουµε για γαρνιτούρα 
κλωναράκια µέντας ή σταφύλι ή ακόµα και 
κοµµατάκι από µήλο.
 

Francophile: Όλες οι εποχές προσφέρο-
νται για να δοκιµάσετε το γευστικό calvados. 
Είναι ένα είδος κονιάκ από µηλίτη, που παρα-
σκευάζεται στη Νορµανδία- στη βορειοδυτι-
κή Γαλλία. Το calvados στην ουσία είναι ένα 
είδος µπράντι, ενώ αποτελεί και εξαιρετικό 
χωνευτικό. Αν δεν έχετε προµηθευτεί όµως, 
µπορείτε να το αντικαταστήσετε εύκολα µε 
ένα απλό brandy ή κονιάκ. 
Υλικά: 30ml Calvados, 45ml κόκκινο κρασί, 

15ml σιρόπι κανέλλας, 10ml φρέσκο χυµό λεµονιού και 90ml νερό.
Για το σιρόπι κανέλλας θα χρειαστούµε: 2-3 ξυλάκια κανέλλας, 150ml νερό και 150gr ζάχαρη.
Βάζουµε όλα τα υλικά σε ένα µικρό κατσαρολάκι και βράζουµε σε µέτρια φωτιά µέχρι το µείγ-
µα να ζεσταθεί. Σερβίρουµε σε µια κούπα µε λεπτά τοιχώµατα και για γαρνιτούρα επιλέγουµε 
µια φέτα από µήλο ή ένα ξυλάκι κανέλας. 

Yerba Buena: Εξωτική δηµιουργία, για γευστικές ανοιξιάτικες… αποδράσεις. Το κοκτέιλ 
Yerba Buena συγγενεύει µε το Mojito, µόνο που σαν βάση του έχει την τεκίλα και όχι το ρούµι, 
ενώ η γεύση του ενισχύεται µε λίγο ginger ale.
Υλικά: 8-10 φύλλα µέντας, 15ml χυµό lime, 60ml τεκίλα και λίγο ginger ale.
Σε ένα ψιλόλιγνο ποτήρι ανακατεύουµε τα φύλλα µέντας και το χυµό lime. Προσθέτουµε την 
τεκίλα και γεµίζουµε το ποτήρι µε πάγο. Συµπληρώνουµε µε µπίρα τζίντζερ και ανακατεύου-
µε. Για γαρνιτούρα χρησιµοποιούµε ένα κλαδάκι µέντας ή κάποια φέτα από εσπεριδοειδή.

>> Μικρά tips
• Επειδή ο καιρός ανοίγει, δε σηµαίνει ότι ποτά όπως το ουίσκι ή το κονιάκ, που παραδοσιακά κα-
ταναλώνονται τον χειµώνα, δεν µπορούν να αποτελέσουν τη βάση των κοκτέιλ µας. Κάθε άλλο, 
συνεχίζουµε να τα χρησιµοποιούµε, απλώς φροντίζουµε να ενισχύουµε τη γεύση τους µε φρού-
τα και γεύσεις εποχής. Και εννοούµε ολόφρεσκα φρούτα, από την παραγωγή απευθείας στην 
κατανάλωση. Η διαφορά στη γεύση αλλά και στη θρεπτική τους αξία, είναι ολοφάνερη.
• Τα φρέσκα βότανα είναι γευστικά, αρωµατικά και υγιεινά. Μια µικρή δόση τους αρκεί για να 
φέρει στο ποτήρι µας, όλο το µεγαλείο της φύσης. Ιδανική προσθήκη για τα ποτά µας είναι το 
θυµάρι και ο βασιλικός, που χρησιµοποιούνται κατά κόρον στα κοκτέιλ.
• Προτιµάµε να χρησιµοποιούµε τα φρούτα ωµά για περισσότερο άρωµα και γεύση.
• Μπορεί τα εσπεριδοειδή να βρίσκονται στην ακµή τους κυρίως τη χειµερινή περίοδο, αλλά 
µπορούµε να επιλέξουµε µερικές ιδιαίτερα γλυκές και ζουµερές ποικιλίες, όπως τα πορτοκά-
λια Βαλένθια, που είναι η καλύτερη ανοιξιάτικη επιλογή. Φυσικά υπάρχουν και τα καραµελω-
µένα φρούτα, αλλά και το σιρόπι φρούτων, που µπορούν να προσδώσουν γεύση και άρωµα στο 
ποτό µας. 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3 καθηµερινές τροφές µε 
καλά κρυµµένα µυστικά...

Επιστηµονικές µελέτες αλλά και έρευνες, αποκαλύπτουν την «αφανή» διατροφική 
αξία του τυριού, της σάλτσας ντοµάτας και των λιπαρών ψαριών, που ίσως δε γνωρί-

ζουµε. Ήδη από πολύ µικρή ηλικία, γνωρίζουµε ότι τα γαλακτοκοµικά προϊόντα είναι 
πλούσια σε ασβέστιο, ότι τα ψάρια βοηθούν την όραση µας και ότι οι ντοµάτες είναι 
πλούσιες σε βιταµίνες. Αυτά είναι τα περισσότερο γνωστά και πλέον διαδεδοµένα 

διατροφικά οφέλη, των συγκεκριµένων τροφών.
Υπάρχουν όµως και πολλές άγνωστες «πτυχές», που αποκαλύπτουν την πολλαπλή 
διατροφική τους αξία. Επιστηµονικές µελέτες αλλά και έρευνες, αποκαλύπτουν την 

«αφανή» διατροφική αξία του τυριού, της σάλτσας ντοµάτας και των λιπαρών ψαριών. 
Είναι καθηµερινές τροφές, που οι περισσότεροι τις περιλαµβάνουµε στο διατροφολόγιό 
µας, αλλά µάλλον αγνοούµε τα σηµαντικότερα θρεπτικά οφέλη τους για την υγεία του 
οργανισµού µας. Καιρός να εµπλουτίσουµε ακόµη περισσότερο το τραπέζι µας µας, µε 
τις παρακάτω τροφές, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντική τους αξία για την υγεία µας.

Τυρί: Το τυρί και γενικά όλα τα γαλακτοκοµικά 
προϊόντα, περιέχει ασβέστιο που βοηθά στην 
ενδυνάµωση των οστών. Λιγότερο διαδεδοµένο 
είναι ίσως, ότι το τυρί είναι πλούσιο σε µενακι-
νόνη, µια µορφή βιταµίνης Κ. Μεγάλη διατροφι-
κή µελέτη που διενεργήθηκε σε 24.000 άτοµα 
ηλικίας 35-64 χρονών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
έδειξε ότι η υψηλή πρόσληψη µενακινόνης από 

τον οργανισµό, µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου, ενεργοποιώντας γονίδια 
που σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα. Επίσης, άλλη µελέτη έχει δείξει ότι η ηµερήσια λήψη 
µενακινόνης, συνδέεται µε την πρόληψη της στεφανιαίας νόσου και της αρτηριοσκλήρωσης. 
Άτοµα που έπαιρναν βιταµίνη Κ2 µε τη διατροφή τους, είχαν έως και 50% µειωµένο κίνδυνο 
αρτηριοσκλήρωσης και επίσης έως και 50% µείωση του κινδύνου καρδιαγγειακού επεισοδίου, 
κατά τη διάρκεια της µελέτης. Εξίσου καλές πηγές µενακινόνης είναι οι κρόκοι των αυγών, τα 
κοτόπουλα και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

Σάλτσα ντοµάτας: Η σάλτσα ντοµάτας, είναι 
µια καλή πηγή λυκοπενίου, που δρα προστατευτικά 
για την καρδιά µας. Εκείνο που είναι λιγότερο γνω-
στό είναι ότι η σάλτσα ντοµάτας περιέχει απιγενίνη, 
ένα φλαβονοειδές µε ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. 
Οι γυναίκες που προσλαµβάνουν µεγάλες ποσότη-
τες απιγενίνης ( βρίσκεται επίσης στο σέλερι, στον 
µαϊντανό και σε άλλες φυτικές τροφές), έχουν µι-
κρότερες πιθανότητες να εµφανίσουν καρκίνο στις ωοθήκες, σύµφωνα και µε πρόσφατες νοσοκο-
µειακές και πανεπιστηµιακές έρευνες. Επίσης, ολλανδική έρευνα έδειξε ότι η απιγενίνη µπορεί να 
αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό δύο ειδών κυττάρων της λευχαιµίας και ίσως και να τα σκοτώνει.

Σολοµός: Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολοµός, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε Ω-3 λιπαρά οξέα. Τα 
συγκεκριµένα οξέα µειώνουν τα επίπεδα τριγλυκε-
ριδίων, ενώ προστατεύουν και από τον σχηµατισµό 
πλάκας στις αρτηρίες. Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέ-
τη του Πανεπιστηµίου του Harvard, όσοι κατανάλω-
ναν µεγαλύτερες ποσότητες λιπαρών ψαριών, πλού-
σια σε Ω-3 λιπαρά οξέα ή ξηρούς καρπούς (όπως τα 
καρύδια), εµφάνιζαν 20% µικρότερες πιθανότητες 
να προσβληθούν από ασθένειες στα ούλα τους, σε 
σύγκριση µε εκείνους που κατανάλωναν µικρότερες ποσότητες. Τέλος, τα πολυακόρεστα ω-3 λιπα-
ρά στο σολοµό, συµµετέχουν στη σύνθεση της προστατευτικής κεράτινης στιβάδας του δέρµατος. 
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ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ:
 στο σεισµό
 στη φωτιά
 στο χρόνο
 και έχουν 
      χαµηλό κόστος

Τ ο µέλλον στην δόµηση οδηγεί σε κατασκευές φιλικές στο περιβάλλον και τους ανθρώ-
πους για του οποίους κατασκευάζονται. Οι λόγοι που µας οδηγούν σε επιλογές ξύλινης 
κατοικίας είναι πολλοί. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους κυριότερους από αυτούς

1. Κατασκευή οικολογική, µε φυσικό ξύλο, χωρίς τη χρήση ουσιών βλαβερών για την αν-
θρώπινη υγεία.

2. Ενεργειακή κατασκευή, µε άµεσο αποτέλεσµα στην οικονοµία καυσίµων και άριστο πεδίο 
ηλεκτροµηχανολογικών εφαρµογών και καινοτοµιών, όπως η επιδαπέδια θέρµανση µε ηλια-
κούς συλλέκτες, φωτοβολταϊκή ενέργεια, αποθήκη πέτρας, γεωθερµία κτλ.

3. Αντισεισµική κατασκευή λόγω του τρόπου κατασκευής και των χρησιµοποιούµενων 
υλικών.

4. Μεγάλη αντοχή στη φωτιά σε σχέση µε συµβατικές κατασκευές, που αν δεν σβηστεί η 
φωτιά γρήγορα, η µεγάλη διαστολή του σιδήρου στο οπλισµένο σκυρόδεµα οδηγεί σε θρη-
µατισµό του µπετόν και άµεση υποχρεωτική κατεδάφιση της κατασκευής. Στον αντίστοιχο 
χρόνο που αντέχει µια συµβατική κατασκευή, οι κορµοί της ξύλινης έχουν χάσει (καεί) 1-2 
πόντους εξωτερικά. Με ένα χέρι τρίψιµο και επαναβαφή το σπίτι µπορεί να κατοικηθεί, χωρίς 
να απαιτηθεί κατεδάφιση του. Το µόνο που χάνεται είναι µια µικρή αύξηση των θερµικών 
απωλειών του κτιρίου.

5. Γρήγορος χρόνος παράδοσης. Βέβαια αυτό είναι και κάτι που επιβάλλεται διότι οι κορµοί 
παραλαµβάνονται 
µε µεγάλα ποσο-
στά υγρασίας και 
θα πρέπει άµεσα να 
τοποθετηθούν για 
να µην υπάρξουν 
προβλήµατα στρε-
βλώσεων, σχισιµά-
των κτλ.

6. Αντοχή στο χρό-
νο. Την µεγαλύτερη 
αντοχή στο χρόνο 
έχουν οι ξύλινες 
κατασκευές µε κορ-

µούς αρκτικού κύκλου µε πάνω από 500 χρόνια διάρκεια. Παράδειγµα οι εκατοντάδες ρωσικές 
εκκλησίες του 14ου αιώνα που υπάρχουν και διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Ακολουθούν 
οι πέτρινες µε 200-250 χρόνια και οι συµβατικές µε 100 περίπου χρόνια διάρκεια ζωής.

7. Δυνατότητα αποσυναρµολόγησης και επαναχρησιµοποίησης των κορµών σε άλλο οικόπεδο 
όποτε αυτό απαιτηθεί. Σε µια συµβατική κατασκευή θα ήµασταν υποχρεωµένοι να την κατεδα-
φίσουµε, όταν π.χ. θα αλλάζαµε τη χρήση του οικοπέδου µας. Στην ξύλινη δεν πετάµε τίποτα, 
ακόµα και αν αναγκαστούµε να τη χρησιµοποιήσουµε σαν καυσόξυλα, είναι σίγουρο ότι θα 
έχουµε δωρεάν καύσιµα για πολλά χρόνια.

8. Στο µειωµένο ήδη κόστος κατασκευής θα πρέπει να σηµειωθεί και απουσία υποχρεωτικών 
καταβολών ενσήµων στο ΙΚΑ.

9. Αισθητικό αποτέλεσµα που δεν µπορεί να µιµηθεί άλλο υλικό. Δυνατότητα πολλών αρχι-
τεκτονικών λύσεων και διακοσµητικών προτάσεων σε συνδυασµό µε άλλα υλικά όπως πέτρα, 
γυψοσανίδα, πλακάκια κτλ.

10.  Αίσθηση θαλπωρής και "ζεστασιάς", που από µόνος του αυτός ο λόγος οδηγεί πολλούς σε 
επιλογή ξύλινης κατοικίας.

11. Πολύ µικρή συντήρηση. Μετά την αρχική  επεξεργασία µε οικολογικό βερνίκι αστά-
ρι εσωτερικά και εξωτερικά, κατά τη διάρκεια κατασκευής καµιά άλλη συντήρηση δεν 
απαιτείται εφ’ όρου ζωής σε φυσιολογικές συνθήκες. Μπορείτε, αν το επιθυµείτε, να το 
φρεσκάρετε εξωτερικά κάθε δεκαετία, ενώ εσωτερικά το κόστος συντήρησης είναι ελά-
χιστο, λόγω των φυσικών ιδιοτήτων του ξύλου. Οι τοίχοι σας δεν θα πιάσουν ποτέ υγρασία, 
εποµένως κερδίζετε το κόστος των βαφών και των υπηρεσιών ελαιοχρωµατισµού, έναντι 
µιας συµβατικής κατοικίας.

12. Έχει τέλεια ακουστική. Είναι γνωστό πως το ξύλο αναπτύσσει ειδικές ακουστικές ιδιότητες 
καθώς "γερνάει".
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Α ν θέλεις να εντάξεις στο πρόγραµµά σου την γυµναστική, ακολούθησε τις χρήσιµες 
συµβουλές που θα σε βοηθήσουν στην επιλογή του κατάλληλου γυµναστηρίου….
Πήρες την απόφαση να ενταχθείς σε ένα πρόγραµµα γυµναστικής; Το αµέσως επόµε-

νο στάδιο λοιπόν, είναι να επιλέξεις το κατάλληλο γυµναστήριο, το οποίο θα πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις, ώστε να µπορείς να προσαρµοστείς µε άνεση,  στη νέα σου δραστηριότητα. 
Αν λοιπόν ο στόχος σου είναι, η γυµναστική να γίνει µία από τις αγαπηµένες συνήθειες της 
καθηµερινότητάς σου, την οποία θα ακολουθείς πιστά, δίχως να βρίσκεις δικαιολογίες για ανα-
βολές, ακολούθησε τις παρακάτω χρήσιµες συµβουλές, που θα σε βοηθήσουν να επιλέξεις 
σωστά, το κατάλληλο γυµναστήριο.

 Ο πιο βασικός παράγοντας στην ιδανική επιλογή του κατάλληλου γυµναστηρίου, είναι η 
τοποθεσία. Ξεκινώντας την αναζήτηση, θα χρειαστεί, να βρεις ένα γυµναστήριο το οποίο θα 
βρίσκεται κοντά στο σπίτι ή στη δουλειά σου. Η πιο συνηθισµένη δικαιολογία για την αναβολή 
ή την διακοπή του γυµναστηρίου, είναι ότι δεν υπάρχει διαθέσιµος χρόνος. Για να γίνει λοιπόν 
η γυµναστική,  µέρος του προγράµµατός σου, φρόντισε η πρόσβασή σου στο γυµναστήριο, να 
είναι εύκολη και γρήγορη, ώστε να µπορείς άνετα να πηγαίνεις ακόµα και τις πιο απαιτητικές 
µέρες.
 Απαραίτητο είναι να γνωρίζεις τις ώρες λειτουργίας αλλά και το διαθέσιµο πρόγραµµα γυ-
µναστικής που παρέχει το γυµναστήριο που θα επιλέξεις να κάνεις εγγραφή!  Για να καταφέ-
ρεις να ακολουθήσεις µε συνέπεια ένα εντατικό πρόγραµµα εκγύµνασης, είναι απαραίτητο, να 
σε εξυπηρετούν οι ώρες!

 Είναι γνωστό, ότι οι ώρες «αιχµής» για το γυµναστήριο, είναι τα απογεύµατα. Αν λοιπόν, οι  
ώρες που διαθέτεις για την γυµναστική σου, είναι οι απογευµατινές,  ρώτησε αλλά και παρα-
τήρησε κατά την επίσκεψή σου, αν θα µπορείς µε άνεση να γυµναστείς και αν θα υπάρχουν 
διαθέσιµα όργανα εκγύµνασης!
 Επειδή η γυµναστική γίνεται ακόµα πιο ευχάριστη όταν πραγµατοποιείται σε οµάδα, ρώτησε 
µε κάθε λεπτοµέρεια για τα διαθέσιµα οµαδικά προγράµµατα γυµναστικής και δες ποιο από 
αυτά, ταιριάζει απόλυτα,  στην περίπτωσή σου!
 Ενηµερώσου µε λεπτοµέρεια για τις παροχές του γυµναστηρίου και φυσικά ρώτησε, αν µπο-
ρείς να έχεις ένα ειδικό πρόγραµµα γυµναστικής, προσαρµοσµένο στις δικές σου ανάγκες! 
Δες ποιος είναι ο εξοπλισµός του γυµναστηρίου και αν µπορεί να ικανοποιήσει τις δικές σου 
απαιτήσεις.
 Στην επίσκεψή σου στο γυµναστήριο, δες αν οι υπόλοιποι αθλούµενοι, έχουν την εποπτεία 
και την καθοδήγηση του γυµναστή, ώστε να βεβαιωθείς ότι κατά την διάρκεια της γυµναστικής 
σου , θα µπορείς να έχεις ασφαλή και σωστή εκγύµναση! Είναι απαραίτητο, να έχεις στο πλάι 
σου έναν γυµναστή, ο οποίος θα σε κατευθύνει και θα σου δίνει τις σωστές οδηγίες κατά την δι-
άρκεια της γυµναστικής σου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα επισκέπτεσαι το γυµναστήριο, χωρίς 
να ξέρεις τι πρόγραµµα πρέπει να ακολουθήσεις  και το πιο πιθανό είναι να πραγµατοποιήσεις 
λάθη κατά την διάρκεια της άσκησής σου.
 Ρώτησε για τις επιπλέον παροχές που πιθανότατα προσφέρει το γυµναστήριο που σκέφτε-
σαι να εγγραφείς. Αρκετά γυµναστήρια, διαθέτουν σάουνα, σπα, µασάζ ή εµπεριέχουν στις πα-
ροχές τους και την παρακολούθηση από διατροφολόγο. Μάθε λοιπόν, αν παρέχονται επιπλέον 
επιλογές – εκτός της γυµναστικής- γιατί πιθανότατα κάποιες από αυτές θα σε ενδιαφέρουν!
 Μάθε ποιο είναι το οικονοµικό µοντέλο, για να ακολουθήσεις το πρόγραµµα γυµναστικής που 
επιθυµείς. Όπως ήδη θα γνωρίζεις, σε αρκετά γυµναστήρια µπορείς να γίνεις µέλος και να έχεις 
σηµαντική έκπτωση, µε την καταβολή 3µηνης, 6µηνης ή και ετήσιας συνδροµής. Αφού λοιπόν 
βεβαιωθείς, ότι το γυµναστήριο που θα εγγραφείς, έχει όλες τις προδιαγραφές που σε καλύπτουν, 
διάλεξε την συνδροµή που ταιριάζει απόλυτα στα µέτρα σου, µε την βεβαιότητα όµως ότι θα ακο-
λουθήσεις πιστά το πρόγραµµα της  γυµναστικής σου!  Αν γίνεις µέλος σε ένα γυµναστήριο, είναι 
σηµαντικό να γνωρίζεις, όλες τις παροχές που σου προσφέρουν µε την συνδροµή σου!

Άσκηση

Χρήσιμες συμβουλές για την 
επιλογή του κατάλληλου 
γυμναστηρίου
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St Michael's Mount, Ηνωµένο βασίλειο 
Είναι ένα παλιρροιακό νησί  που βρίσκεται 366 µέτρα από την ακτή Mount's Bay στην Κορνουάλλη, του Ηνωµένου Βασιλείου. Πρό-
κειται για µια αστική κοινότητα, ενωµένη µε την πόλη Μarazion µε ένα τεχνητό δρόµο φτιαγµένο από κυβόλιθους γρανίτη, ο οποίος 
είναι υπερυψωµένος ώστε να είναι διαβατός στην ηµι-παλίρροια και την άµπωτη. Το παρεκκλήσι του St Michael χρονολογείται από 
τον 15ο αιώνα και διαθέτει έναν πύργο που χρησιµοποιούνταν σε µάχες, προέκταση του οποίου ήταν ένας πυργίσκος που χρησίµευε 
για την καθοδήγηση των πλοίων. Σύµφωνα µε µελέτες, οποιαδήποτε άνοδος της στάθµης του ωκεανού, καθώς και η υπάρχουσα φυ-
σική διάβρωση, απειλούν ένα µέρος της ακτής της Κορνου-
άλλης, συµπεριλαµβανοµένου και του νησιού St Michael. 

Mont Saint-Michel, Γαλλία 
Bραχώδες παλιρροιακό νησί στην περιοχή της Νορµανδί-
ας, µε πληθυσµό 44 κατοίκων. Το νησί  έχει παίξει σηµα-

ντικό στρατηγικό ρόλο από τα αρχαία χρόνια, ενώ τον 8ο αιώνα µ.Χ., 
χτίστηκε το µοναστήρι από το οποίο πήρε το όνοµά του. Από το 1979 
συµπεριλαµβάνεται στη λίστα µε τα Μνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστι-
κής Κληρονοµιάς της UNESCO. Το νησί που δέχεται περισσότερους 
από τρία εκατοµµύρια επισκέπτες το χρόνο, συνδέεται µε την ηπει-
ρωτική χώρα µε γέφυρα. Στο παρελθόν όµως ήταν συνδεδεµένο µε 
ένα παλιρροϊκό, υπερυψωµένο µονοπάτι, έναν δρόµο δηλαδή που 
φανερωνόταν σε χαµηλή παλίρροια και «κρυβόταν» σε υψηλή. 

Haji Ali Dargah, Ινδία
Κοντά στην ακτή στα Νότια της Βοµβάης, βρίσκεται ένα τζαµί και τάφος 
σε ένα µικρό νησάκι. Το Haji Ali Dargah  αποτελεί ορόσηµο της ινδικής 
πόλης. Η πρόσβαση στο νησί είναι άµεσα εξαρτηµένη από τις παλίρροι-
ες, µιας και το µονοπάτι είναι τελείως απροστάτευτο από την παλίρροια 
κι όταν αυτή ανεβαίνει, το νησί «αποκόπτεται». Το να διασχίσει κανείς το 
µονοπάτι θεωρείται αποκορύφωµα της εκδροµής στο ιερό µνηµείο. 

Rough Island, Σκωτία
Είναι ένα από τα 17 νησιά  στα οποία µπορεί να πάει 
κανείς περπατώντας από τη Σκωτία. Το νησί είναι προ-
σβάσιµο όταν το επιτρέπει η παλίρροια, αλλά οι επι-
σκέπτες πρέπει να αποφεύγουν να διασχίσουν το µο-
νοπάτι που οδηγεί σε αυτό τους µήνες Μάιο και Ιούνιο, 
γιατί το νησί είναι καταφύγιο πτηνών και τους µήνες 
αυτούς φτιάχνουν φωλιές. Το υπερυψωµένο µονοπάτι 
πληµµυρίζει και βυθίζεται κάτω από τη θάλασσα για 5 
ώρες κατά τη διάρκεια της υψηλής παλίρροιας

Eilean Donan, Ηνωµένο Βασίλειο
Πρόκειται για ένα ακόµη νησί της Σκωτίας. Ενώνεται 
µε την ηπειρωτική χώρα µε µία πεζογέφυρα και βρί-
σκεται περίπου ένα χιλιόµετρο από το χωριό Dornie. 

Έρευνα

Εκπληκτικά παλιρροϊκά νησιά του κόσµου
Με τον όρο παλιρροϊκά νησιά, εννοούµε τα νησιά εκείνα που συνδέονται µε µια λεπτή λωρίδα γης 
µε την ηπειρωτική χώρα, αλλά είναι προσβάσιµα µέσω δρόµων, µόνο όταν η παλίρροια είναι χαµη-
λή. Όταν η στάθµη του νερού ανεβαίνει, τα νησάκια αυτά αποκόβονται και η σύνδεση µε τον κορµό 

της στεριάς γίνεται µόνο µε τεχνικά µέσα όπως γέφυρες ή πλωτά και άλλα µέσα. Η ιδιαιτερότητά 
τους αυτή, σε συνδυασµό µε την σχεδόν ανεξερεύνητη οµορφιά τους, τα καθιστούν ονειρικούς ταξι-

διωτικούς προορισµούς για τους πιο τολµηρούς και περιπετειώδεις. 

Λέγεται ότι ο ιερέας Donnan έχτισε µια εκκλησία στο νησί, 
αν και δεν υπάρχει κάποιο ίχνος αυτής. Στο νησί δεσπόζει 
το γραφικό κάστρο  που αρχικά χτίστηκε τον 13ο αιώνα 
αλλά καταστράφηκε τον 18ο αιώνα. Το σηµερινό κτίσµα 
ανοικοδοµήθηκε τον 20ο αιώνα. Το 2001, το νησί είχε µόνο 
έναν κάτοικο. 

Cramond Island, Σκωτία
Είναι ένα από τα πολλά νησιά που βρίσκονται κοντά στο 
Εδιµβούργο, σε απόσταση µόλις ενάµισι χιλιοµέτρου από 
την ηπειρωτική χώρα. Το Cramond  συνδέεται µε αυτήν µόνο 
σε χαµηλή παλίρροια, µέσω ενός πλακόστρωτου υπερυψω-
µένου δρόµου. Το συγκεκριµένο µονοπάτι, που στέκεται 
σε πυλώνες τσιµέντου, όταν χτίστηκε χρησίµευε ως άµυνα 
ενάντια στα υποβρύχια, επί Β’ παγκοσµίου πολέµου και σή-
µερα αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της 
περιοχής. 

Fort Louvois, Γαλλία
Αυτό το παράκτιο φρούριο, ολοκληρώθηκε το 
1694, µετά από τρία χρόνια εργασιών, σύµφω-
να µε τα σχέδια του Vauban, του στρατιωτικού 
µηχανικού που δούλευε για τον Λουδοβίκο 
τον 14ο. Έχοντας την µορφή ενός πετάλου, µε 
τον κεντρικό πύργο να προστατεύεται από µία 
κινητή γέφυρα και µία τάφρο, το φρούριο πα-
ραπέµπει σε µεσαιωνικό κάστρο. Χτίστηκε για 
να προστατεύει τη νότια πλευρά της εκβολής 
Charente «πιάνοντας» τα εχθρικά πλοία σε δια-
σταυρωµένα πυρά µε την ακρόπολη στο Oléron. 
Αυτό εµπόδιζε τον εχθρό να επιτεθεί στα ναυ-
πηγεία στο Rochefort. Σε χαµηλή παλίρροια το 
νησί συνδέεται µε την χώρα µε ένα µονοπάτι 
µήκους 400 µέτρων. 

►Lindisfarne,      Ην.  Βασίλειο
Στα βορειοανατολικά της Αγγλίας, το εν λόγω 

παλιρροϊκό νησί είναι γνωστό και µε την ονοµασία Άγιο 
Νησί. Μεγάλα τµήµατά του, προστατεύονται για την ασφά-
λεια των πληθυσµών πτηνών που περνάνε από εκεί το 
χειµώνα. Το Lindisfarne είναι δηµοφιλής τουριστικός προ-
ορισµός. Η διαµονή στο νησί, όταν αυτό είναι αποκοµµένο 
λόγω παλίρροιας από τον ηπειρωτικό κορµό, εγγυάται ηρε-
µία καθώς οι περισσότεροι το εγκαταλείπουν λίγες µέρες 
πριν η στάθµη του νερού ανέβει. 

Burgh Island, Ηνωµένο Βασίλειο
Αν και µικρό, αυτό το νησάκι  διαθέτει δικό του ξενοδοχείο και 
πανδοχείο. Απέχει µόλις 250 µέτρα από το µικρό χωριό Bigbury-
on-Sea και είναι προσβάσιµο µε τα πόδια όταν η παλίρροια είναι 
χαµηλή, ενώ όταν τα νερά ανεβαίνουν, το «θαλάσσιο τρακτέρ» 
όπως ονοµάζουν το ειδικό υπερυψωµένο όχηµα, εκτελεί δια-
δροµές από και προς το νησί. Το τρακτέρ διασχίζει τη θάλασσα 
µε τις µεγάλες ρόδες του να βρίσκονται µέσα στο νερό ενώ οι 
επιβάτες βρίσκονται σε µία πλατφόρµα αρκετά πιο ψηλά από 
τους τροχούς. 

Hilbre Island, Ηνωµένο Βασίλειο
Πρόκειται για το µεγαλύτερο νησί στο σύµπλεγµα των τριών, 
που συµπληρώνουν τα Little Eye and Middle Eye και βρίσκεται 
στην εκβολή του ποταµού Dee . Από το 2012, το νησί δεν έχει 
ούτε ένα µόνιµο κάτοικο. Ωστόσο, το Hilbre επισκέπτονται συ-
χνά πεζοί τουρίστες, µιας και η διάσχιση του µονοπατιού που 
το ενώνει µε τον κορµό της χώρας, όταν η παλίρροια είναι χα-
µηλή και δη τους καλοκαιρινούς µήνες, αποτελεί προσφιλή 
δραστηριότητα. Το παλιό µονοπάτι είναι πλέον κλειστό, καθώς 
είναι πολύ πιο επικίνδυνο σε σχέση µε το νέο, µέσω της πόλης 
West Kirby. 

ΚΕΡΚΥΡΑ, 4/5 µέρες οδικώς, 
ξενοδοχεία 3* & 5* µε 
ηµιδιατροφή ή all inclusive. 
Αναχώρηση: 02/5             € 235

ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 4 µέρες οδικώς, 
ξενοδοχείο 4* µε ηµιδιατροφή 
ή all inclusive. 
Αναχώρηση: 03/5                 € 235

ΡΟΔΟΣ, 4 & 5 µέρες αεροπ., 
ξενοδοχεία 4* & 5* µε 
ηµιδιατροφή. 
Αναχώρηση: 03/5    από € 199
ΠΑΤΜΟΣ, 6 µέρες µε το πλοίο, 
ξενοδοχεία 3* & 4* 
µε πρόγευµα. 
Αναχώρηση: 01/5                 € 345

ΚΥΠΡΟΣ, 5 µέρες, ξενοδοχεία 
3*sup. µε ηµιδιατροφή. 
Αναχώρηση: 03/5             € 340  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ! 4 ή 5 
µέρες, ξενοδοχεία 4* & 5* 
µε ηµιδιατροφή. 
Αναχωρήσεις: 30/4, 2/5, 3/5, 
4/5, 7/5                        από € 290

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ! Σµύρνη, 
Σαµψούντα, Τραπεζούντα, 
Κερασούντα, Καππαδοκία 
10 µέρες, ξενοδοχεία 4* & 5*, 
µε ηµιδιατροφή. 
Αναχώρηση: 01/5               € 875

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΟΜΑΔΙΚΑ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, 
 ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΓΑΜΗΛΙΑ - ΕΞΩΤΙΚΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ κ.ά.

ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ!

Πανεπιστηµίου 59 - 105 64 - Αθήνα  
Τηλ.: 210 3648130  - Fax: 210 3648195, 

e-mail: odyssiatravel@otenet.gr  - www.odyssiatravel.gr
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Μαϊντανός: ένας πραγματικός διατροφικός «θησαυρός»
O µαϊντανός είναι διετές και ιθαγενές φυτό, που ανήκει στο γένος πετροσέλινον της οικογένειας των σελινοειδών. Καλλιερ-
γείται κυρίως στις εύκρατες περιοχές µε µεσογειακό κλίµα, καθώς δεν αντέχει τις ιδιαίτερα χαµηλές θερµοκρασίες. Μπορεί 

εύκολα να καλλιεργηθεί και σε µια γλάστρα στο µπαλκόνι µας σε δροσερό και φωτεινό µέρος. 

Υ πάρχει µια διαδεδοµένη ποικιλία µαϊντανού, η οποία σχηµατίζει µια µεγάλη ρίζα όµοια 
µε εκείνη του σέλινου που τρώγεται βραστή, σε αρκετές χώρες της Ευρώπης.
Ο µαϊντανός πρωτοχρησιµοποιήθηκε πριν από 2000 χρόνια, αρχικά ως «φάρµακο» και 

αργότερα ως βασικό συστατικό των µαγειρικών συνταγών. Οι αρχαίοι Έλληνες συνήθιζαν να 
τον χρησιµοποιούν ως βότανο και ως φάρµακο για διάφορες παθήσεις. 
Σήµερα πλέον αποτελεί βασικό συστατικό της αµερικανικής, ασιατικής και ευρωπαϊκής κουζί-
νας αλλά και απαραίτητο στοιχείο κάθε υγιεινής και ισορροπηµένης διατροφής. 
Η διατροφική του αξία είναι µάλλον υποτιµηµένη, ιδίως αν αναλογιστούµε, ότι οι περισσότεροι 
τον χρησιµοποιούµε ως διακοσµητικό στις σαλάτες και όχι ως βασικό συστατικό των γευµάτων 
µας (σε ωµές σαλάτες και σε µαγειρεµένα φαγητά).
Φρέσκος ή αποξηραµένος, σαν ρόφηµα ή σαν αφέψηµα, σαν έλαιο ή πολτοποιηµένος… ο µαϊ-
ντανός παραµένει ένας πραγµατικός διατροφικός «θησαυρός». 
Οι ευεργετικές του δράσεις και ιδιότητες είναι πολλαπλές: τονωτικές, διεγερτικές, ανακουφι-
στικές, καθαρτικές, διουρητικές, αντισηπτικές, ρυθµιστικές κ.ά. Δεν έχει νόηµα η απαρίθµηση, 
εκείνο που χρειάζεται είναι να γίνει αναπόσπαστο µέρος της διατροφής µας.
 
Ας δούµε µερικά µόνο από τα οφέλη, του θαυµατουργού βοτάνου:
Ο µαϊντανός είναι πλούσιος σε βιταµίνες Β12, Κ, Α και C, καθώς και σε βήτα- καροτένιο. Επιπλέ-
ον είναι µια καλή πηγή φυλλικού οξέως και σιδήρου.
Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη και χάρη στην αντιβακτηριδιακή της δράση, απο-
τρέπει των πολλαπλασιασµό των βλαβερών βακτηριδίων για τον οργανισµό. Μέσω της χλωρο-
φύλλης, ο µαϊντανός βοηθά στην καταπολέµηση της χρόνιας κακοσµίας του στόµατος.
Τα αιθέρια έλαια (π.χ λιµονένιο, ευγενόλη) που περιέχονται στον µαϊντανό, είναι ισχυρά αντι-
οξειδωτικά, ενώ ταυτόχρονα έχουν σηµαντική αντικαρκινική δράση. Καταναλώνοντας σε κα-
θηµερινή βάση λίγο µαϊντανό, µειώνουµε ή σταθεροποιούµε τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης, 
αποτρέποντας το ρίσκο εµφάνισης υπέρτασης.
Το πράσινο «βότανο», είναι εξαιρετικό διουρητικό και συµβάλλει στην καλύτερη λειτουργία 
του νεφρού. Χάρη στη διουρητική δράση του, ο οργανισµός µας απαλλάσσεται από το περιττό 
νάτριο, αλλά και από κάθε επιβλαβή ουσία. 
Τριχόπτωση ή ξηρότητα στην επιδερµίδα; Κανένα πρόβληµα. Το λάδι µαϊντανού, είναι η ιδανική 
θεραπεία για την τριχόπτωση αλλά και για υγιή, ζωντανή και σφριγηλή επιδερµίδα. Η καθηµερινή 
χρήση, του συγκεκριµένου ελαίου, βοηθά στην γρήγορη θεραπεία κατά της τριχόπτωσης και στην 
ενυδάτωση του δέρµατος. Επιπλέον, οι ειδικοί χρησιµοποιούν τον µαϊντανό, για την αντιµετώπιση 
λοιµώξεων στην περιοχή του αυτιού, ακόµη και σε περιπτώσεις µερικής κώφωσης.
Το τσάι από µαϊντανό, ενεργοποιεί την διαδικασία πέψης του λίπους και των πρωτεϊνών, ενώ 
παράλληλα ενισχύει σηµαντικά την απορροφητικότητα του εντέρου, συµβάλλοντας κατά της 
διάρροιας. Επιπροσθέτως, είναι ένα ανακουφιστικό ρόφηµα τις µέρες που υποφέρουµε από 
κρυολόγηµα, ενώ γιατρεύει και τον ενοχλητικό βήχα.
Για όσες γυναίκες αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τον κύκλο της περιόδου, η λύση βρίσκεται 
και πάλι στον µαϊντανό. Ορµονικές διαταραχές που σχετίζονται µε το προεµµηνορροϊκό σύν-
δροµο, την εµµηνόπαυση ή την καθυστερηµένη εµµηνόρροια, καταπραΰνονται µε την βοή-
θεια του «ιαµατικού» βοτάνου. Όσο για τις κράµπες, µπορούν να ανακουφιστούν και πάλι χάρη 
στη δράση του µαϊντανού. Προσοχή χρειάζεται µε τη χρησιµοποιούµενη ποσότητα, ώστε να µην 
έχουµε ανεπιθύµητες παρενέργειες.
Ο µαϊντανός είναι µια καλή πηγή βιταµίνης C, σιδήρου, αλλά και θρεπτικών συστατικών που βο-
ηθούν στην καταπολέµηση της αναιµίας και της κόπωσης. Βοηθάει στο σχηµατισµό των αιµο-
φόρων αγγείων, καθώς και στην καλύτερη και ελαστικότερη λειτουργία τους. Η βιταµίνη C, µε 
την σειρά της ενισχύει την απορροφητικότητα του σιδήρου, ενώ µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο 
αρθρίτιδας και οστεοαρθρίτιδας.
Ο χυµός του µαϊντανού είναι καταπραϋντικός και θεραπευτικός σε µολύνσεις των µατιών, σε 
περίπτωση επιπεφυκίτιδας ή και βλεφαρίτιδας ενώ βοηθά επίσης, στην αποβολή των τοξινών 
από τον οργανισµό, γι' αυτό και συνιστάται σε αρρώστιες που σχετίζονται µε το ήπαρ.
Επιπλέον έχει εξαιρετικές αντισηπτικές ιδιότητες, τονώνει το ανοσοποιητικό σύστηµα και εν-
δείκνυται σε περίπτωση απουσίας της όρεξης, κατάθλιψης, ανορεξίας και γενικότερα σε παθή-
σεις του πεπτικού συστήµατος. 

Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή µε τις ποσότητες µαϊντανού που καταναλώνουµε. Η υπερβολική 
κατανάλωση προκαλεί συχνά ιλίγγους, ενώ µειώνει και τον αριθµό των καρδιακών παλµών. 
Χρειάζεται δε περισσότερη εγκράτεια στην κατανάλωση, από όσους αντιµετωπίζουν κυκλοφο-
ρικά προβλήµατα ή νεφρικές δυσλειτουργίες.

Διατροφή
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Σχεδιάστε τις διακοπές σας, έτσι ώστε να επι-

δοθείτε με άνεση χρόνου σε κάποια από τις 

αγαπημένες σας συνήθειες ή να ανακαλύψε-

τε νέες εμπειρίες. Θαλάσσιες εξερευνήσεις 

και ήρεμες κρουαζιέρες με ποταμόπλοια, αι-

ωροπτερισμός πάνω από πόλεις ή αναζήτηση 

του γενεαλογικού σας δέντρου, μεταμορφώ-

νουν τον χαρακτήρα κάθε ταξιδιωτικής εμπει-

ρίας. Οι προορισμοί είναι πολλοί, το ίδιο και οι 

επιλογές και η απόφαση μόνο δική σας. 

Εξερευνώντας 
τον βυθό στη 
Belize
Με ατέλειωτες εξω-
τικές παραλίες στα 
νησιά Ambergris Caye 
και Caye Kaulker ή στο 
µικρό χωριό Placenia, 
που ανήκει στην περι-
φέρεια της Belize, µε 
µια αχανή ζούγκλα, µε 
περισσότερα από 600 

είδη σπάνιων πουλιών ( λ.χ.: τα τουκάν ή τα motmots) και µε τα ερείπια από τη φυλή των Μά-
γιας, το Belize, στις ανατολικές ακτές της κεντρικής Αµερικής, είναι ένας πραγµατικός επίγειος 
παράδεισος. 

Αν αγαπάτε τη θάλασσα και θέλετε να εξερευνήσετε το βυθό και τα µυστικά που κρύβει και να 
επιδοθείτε σε καταδύσεις, η Belize και τα γύρω νησιά της Καραϊβικής, είναι ο ιδανικός προορι-
σµός για εσάς. Μια βουτιά αρκεί για να σας πείσει. Εδώ τα είδη που ευδοκιµούν είναι πολλά και 
διαφορετικά και το µεγαλείο της θαλάσσιας ζωής ανεξάντλητο. Από πολύχρωµα κοράλλια και 
αγγελόψαρα, µέχρι τα συνηθισµένα λυθρίνια, τους µεγάλων διαστάσεων λευκούς καρχαρίες ή 
µεγάλα θηλαστικά, ο θαλάσσιος «θησαυρός» σας περιµένει να τον αποκαλύψετε.

Κρουαζιέρα στα ποτάµια της Ευρώπης
Ίσως να ακουστεί κοινότοπο και συνηθισµένο, όµως µια 
πλωτή ξενάγηση κατά µήκος των µεγαλύτερων ποταµών 
της Ευρώπης, µας επιφυλάσσει αρκετές και ωραίες εκ-
πλήξεις. Το θετικό είναι ότι εκείνοι που διοργανώνουν τις 
κρουαζιέρες στα ποτάµια της Ευρώπης, προσθέτουν κάθε 
χρόνο νέους προορισµούς και νέους σταθµούς κατά µή-
κος του ταξιδιού. 

Διασχίζοντας µε τα µικρά πλοιάρια µερικούς από τους 
µεγαλύτερους ποταµούς, όπως ο Ρήνος, ο Σηκουάνας ή ο 
Δούναβης, µοιάζει σα να διατρέχουµε όλη την ιστορία των 
πόλεων κατά µήκος των οποίων… πλέουµε.

Η θέα είναι εντυπωσιακή! Φανταστείτε να ταξιδεύετε στο 
Σηκουάνα, στην αποβάθρα του Port de Grenelle και να βλέ-

πετε σε απόσταση αναπνοής τον Πύργο του Άιφελ. Το ταξίδι σε συνδυασµό µε τα γκουρµέ τοπι-
κά εδέσµατα, το τοπικό κρασί και τους καλά ενηµερωµένους οδηγούς, είναι µια ανεπανάληπτη 
εµπειρία.

Σαφάρι στην 
Κένυα

Αγαπάτε τη φύση; 
Δεν σας τροµάζουν 
οι άγριοι πληθυσµοί 
ζώων; Τότε το σαφάρι 
στην Κένυα, θα είναι 
για εσάς µια µοναδική 
εµπειρία ζωής. Το το-
πίο είναι εντυπωσιακό, 
άγονο και χέρσο µε 
τους πληθυσµούς των 
άγριων µορφών ζωής, να έχουν στην ανατολική Αφρική, το «βασίλειο» και τα κρησφύγετά τους. 
Εδώ ζουν λιοντάρια, ελέφαντες, ζέβρες, ρινόκεροι και ιπποπόταµοι, καθώς και άλλα λιγότερο 
γνωστά είδη ζώων. Βρείτε χρόνο να περιηγηθείτε στο Εθνικό Πάρκο Maasai Mara, να κάνετε µια 
σύντοµη στάση στη λίµνη Naivasha και γιατί όχι να επιλέξετε κάποιο από τα καταλύµατα, που 
βρίσκονται ουσιαστικά στην «καρδιά» της ζούγκλας. Παρά το χαµηλό κόστος ζωής στην Κένυα, 
ένα ταξίδι στην περιοχή κοστίζει αρκετά (κυρίως λόγω αεροπορικών εισιτηρίων).

Αιωροπτερισµός 
στο Los Angeles
Αν δεν είστε λάτρεις 
των επικίνδυνων σπορ, 
τότε ο αιωροπτερισµός 
δεν ενδείκνυται για 
εσάς. Με ανεπτυγµένο 
το αίσθηµα ελευθερί-
ας, θα βρεθείτε να αι-
ωρείστε σαν «αετός» 
ανάµεσα σε γη και ου-
ρανό. Τα πράγµατα δεν 
είναι τόσο δύσκολα και ριψοκίνδυνα, όσο µοιάζουν εκ πρώτης όψεως. Θέλει λίγη υποµονή και 
γνώση των τεχνικών για να ανοίξετε τα τεχνητά φτερά σας και η «πτήση» σας θα µετατραπεί 
σε διασκεδαστικό παιχνίδι. Για περισσότερη ασφάλεια, επιλέξτε να έχετε µαζί σας κάποιον πιο 
ειδικό που θα σας καθοδηγήσει. 

Σίγουρα έχετε ακούσει πολλά για τον αιωροπτερισµό, πάνω από τις πλαγιές του Ρίο, όµως και 
το Los Angeles, στις Η.Π.Α, αποτελεί ιδανικό τόπο για να επιχειρήσετε τέτοιες… πτήσεις. Οι σχε-
τικά µεσαίου ύψους οροσειρές και οι ατέλειωτες παραλίες, είναι το κατάλληλο σκηνικό στο 
οποίο µπορείτε να ξεδιπλώσετε το ταλέντο σας στο πέταγµα. Για τους αρχάριους, οι αµµώδεις 
εκτάσεις προσφέρονται για να εξοικειωθούν µε το άθληµα και να είναι έτοιµοι να κάνουν µόνοι 
τους το µεγάλο βήµα, ως προχωρηµένοι πλέον πιλότοι.
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Μαθήµατα 
µαγειρικής 
στην Τοσκάνη
Σίγουρα δεν είναι 
τόσο ριψοκίνδυνο 
όσο ο αιωροπτε-
ρισµός ή το ψαρο-
ντούφεκο, αλλά τα 
µαθήµατα µαγειρι-
κής στην Τοσκάνη 
είναι εξίσου συ-
ναρπαστικά. Δείτε 

το και πιο πρακτικά: πώς θα εντυπωσιάσετε περισσότερο τους φίλους σας, µε το να διηγείστε 
απλώς ιστορίες από πτήσεις και εξερευνήσεις του βυθού ή ετοιµάζοντας ένα εξαιρετικά γευ-
στικό πιάτο, χωρίς να τους αποκαλύψετε τα µυστικά της συνταγής;

Λογικά η δεύτερη εκδοχή θα τους ευχαριστήσει και θα τους χορτάσει περισσότερο. Σκεφτείτε 
άλλωστε πως και εσείς οι ίδιοι όταν βρεθήκατε στην Τοσκάνη και δοκιµάσατε τα πιάτα µε ζυ-
µαρικά και θαλασσινά, αναρωτηθήκατε που µπορεί να οφείλεται η τόσο ξεχωριστή νοστιµιά 
τους.

Οι ειδικοί της κουζίνας σας περιµένουν για να σας ξεναγήσουν στα άδυτα της µαγειρικής τους 
τέχνης και να σας αποκαλύψουν τα µυστικά των συνταγών τους. Μην το βλέπετε υποτιµητικά 
καθώς και εδώ θα χρειαστεί να βάλετε τα δυνατά σας και τη φαντασία σας για να δηµιουργήσε-
τε το τέλειο πιάτο. 

Οι επιλογές είναι πολλές και µπορείτε να κάνετε ένα πέρασµα από την Φλωρεντία και τις γύρω 
περιοχές, ώστε να γίνετε ειδικοί στην παρασκευή µπρουσκέτας, νιόκι ή ακόµη και του γλυκού 
τιραµισού. Και όλα αυτά µέσα σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον µε τους αγρούς και τους ελαιώ-
νες να αποτελούν το τέλειο σκηνικό.

Μαθήµατα 
τανγκό στο 
Buenos Aires
Ο πολιτισµός και 
η κουλτούρα της 
Αργεντινής, είναι 
άρρηκτα συνδεδε-
µένα µε τον χορό. 
Το φλογερό ταπερα-
µέντο και το πάθος 
του µυστηριώδους 
χορού τανγκό, απο-

καλύπτεται σε όλο του το µεγαλείο στην Αργεντινή. Εδώ θα δείτε εντυπωσιακές επιδείξεις, 
που κουβαλάνε όλο το βάρος και τη δραµατική φύση του χορού, ο οποίος έχει τις ρίζες του, 
στους γκάνγκστερ της Αµερικής.

Αν σας φαίνεται εντυπωσιακός αλλά και εξαιρετικά περίπλοκος στα βήµατα, µην απογοητεύ-
εστε. Στην Αργεντινή έχουν προνοήσει για τα πάντα. Δίδονται µαθήµατα σε ειδικά σαλόνια χο-
ρών, προσαρµοσµένα για αρχάριους µε περισσότερο απλοποιηµένα βήµατα και σε πιο προσιτή 
εκδοχή για τους αµύητους.

Εξασκηθείτε αρκετά, παρασυρθείτε στα βήµατα του τανγκό, ντυθείτε όπως απαιτεί η περίστα-
ση (µε τα κατάλληλα παπούτσια, µε το φόρεµα ή το κοστούµι) και παραδοθείτε στην περιπέ-
τεια του χορού. Αν νιώθετε τον εαυτό σας έτοιµο, τότε γιατί όχι, επιλέξτε και έναν άγνωστο 
παρτενέρ.

Διακοπές και εθελοντισµός
Το τελευταίο διάστηµα, το συγκεκριµένο είδος διακοπών αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη 
φήµη. Πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν να συνδυάσουν τις διακοπές τους µε την εθελοντική 
προσφορά και την εργασία. Οι επιλογές είναι πολλές: από την βοήθεια σε παιδιά υπανάπτυ-
κτων χωρών µέχρι τη συµµετοχή σε κατασκευαστικά έργα ή τη διδασκαλία σε ορφανοτροφεία 
στην Ινδία, αλλά και την ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη σε έχοντες ανάγκη ή ακόµα και 

την ανάµειξη σε περιβαλλοντικές 
δράσεις, όπως για παράδειγµα στη 
διατήρηση της άγριας ζωής.

Ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τις 
κοινωνικές σας ευαισθησίες, επι-
λέξτε όποιο είδος προσφοράς και 
έµπρακτης αλληλεγγύης σας ται-
ριάζει καλύτερα. Για την χρηστική 
αξία της υπόθεσης, να σηµειώσου-
µε ότι οι διακοπές σε συνδυασµό µε 
την προσφορά εθελοντικής εργασί-
ας, µπορούν να είναι και οικονοµικά 
συµφέρουσες, καθώς τις περισσό-
τερες φορές ο τόπος διαµονής και 
η σίτιση, είναι εξασφαλισµένα.

Αναζητώντας τις ρίζες µας
Όσο περίεργο κι αν µας φαίνεται, 
πολλοί είναι εκείνοι που ξεκινούν 
ένα ταξίδι µε σκοπό να ανακαλύ-
ψουν τις ρίζες τους και το γενεα-
λογικό τους δέντρο. Στην Ιρλανδία 
κάθε χρόνο συρρέουν περισσότερα από 120.000 άτοµα, ακόµη κι από την άλλη πλευρά του 
Ατλαντικού για να … εξιχνιάσουν τις ρίζες τους. Στο Δουβλίνο η Aer Lingus, οργανώνει ένα πρό-
γραµµα… αναζήτησης των ριζών, που περιλαµβάνει µια περίπου ωριαία συζήτηση µε ειδικό 
της γενεαλογίας, ενώ διατίθεται και αυτοκίνητο το οποίο µπορεί να σας µεταφέρει στην πατρί-
δα των προγόνων σας. 

Σε αρκετές περιοχές από την Αφρική µέχρι την Κίνα και σε λοιπές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, 
υπάρχουν οργανώσεις που βοηθούν τους ενδιαφερόµενους να αναζητήσουν το παρελθόν 
τους και να έρθουν σε επαφή µε τις ρίζες τους.
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Τα 10 ομορφότερα αρχαία μνημεία τού κόσμου
Όσες φορές και να δείτε τον Παρθενώνα δεν τον χορταίνετε κι αν αγαπάτε τα ταξίδια και την εξερεύνηση, τότε το 

πιθανότερο είναι να έχετε ήδη δει και θαυμάσει από κοντά το μεγαλείο διάφορων μνημείων του κόσμου, από την αρχαία 
Ρώμη, μέχρι τις πυραμίδες της Αιγύπτου και το τείχος του Αδριανού στη Μεγάλη Βρετανία. 

Ευκαιρία, λοιπόν, να γνωρίσετε καλύτερα τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα του κόσμου που έχετε ήδη δει από κοντά 
και να ανακαλύψετε τις ομορφιές τους ξανά ή να εμπλουτίσετε τη λίστα σας με τα μέρη που θέλετε να δείτε στο μέλλον,

παίρνοντας ιδέες από την παρακάτω εντυπωσιακή λίστα που θα μας ταξιδέψει από τη μία
άκρη του κόσμου στην άλλη και θα μας στείλει χιλιάδες χρόνια πίσω. 

Οι πυραµίδες της 
Γκίζας, Αίγυπτος: οι πιο 
διάσηµες του κόσµου
Η Αίγυπτος είναι µια χώρα 
πλούσια τόσο σε µνηµεία, όσο 
και σε τουριστικά… κλισέ και µε 
τις πυραµίδες της Γκίζας ισχύει 
το «µε ένα σµπάρο δυο τρυγό-
νια», αφού δίνουν την ευκαιρία 
στον κόσµο να θαυµάσει κάτι 

τόσο µεγαλόπρεπο από τον αρχαίο πολιτισµό, όσο και τουριστικό. 

Το αρχαιότερο σωζόµενο µνηµείο των επτά θαυµάτων του αρχαίου κόσµου, οι πυραµίδες της 
Γκίζας, συγκεντρώνει 4 χιλιάδες χρόνια ιστορίας γύρω από το όνοµά του και λόγω του περίερ-

γου σχήµατος, της γεωµετρίας και της… ηλικίας των πυραµίδων, η κατασκευή τους παραµένει 
σχεδόν ακατανόητη και οι υποθέσεις πολλές. Αν τις επισκεφθείτε ποτέ, φροντίστε να το κάνε-
τε κατά την ανατολή του ηλίου, έτοιµοι να αντικρύσετε µια από τις οµορφότερες εικόνες της 
ζωής σας. 

Πήλινοι πολεµιστές 
στο Σιάν, Κίνα: ένας 

στρατός από 
τερακότα

Στο µαυσωλείο του πρώτου 
Κινέζου αυτοκράτορα Τσιν 
Σι Χουάνγκ, στα ανατολικά 
της πόλης Σιάν στην Κίνα, 
βρίσκεται ένας στρατός 
που διαφέρει από τους 
υπόλοιπους. 

Είναι φτιαγµένος από τερακότα, είναι φυσικού µεγέθους και αποτελείται από χιλιάδες πολε-
µιστές, οι οποίοι στέκονται σιωπηλά και φυλάσσουν την ψυχή του πρώτου αυτοκράτορα για πε-
ρισσότερες από 2 χιλιετίες. Απ’ ό,τι φαίνεται, ο Τσιν Σι Χουάνγκ είτε φοβόταν τα πνεύµατα που 
τον περίµεναν µετά θάνατον, είτε –όπως θεωρούν και οι περισσότεροι αρχαιολόγοι- πίστευε 
πως η εξουσία του θα συνεχιζόταν και µετά το θάνατό του, γι’ αυτό και µια στρατιά από τερακό-
τα του φαινόταν χρήσιµη. Οι πολεµιστές και τα άλογα πάντως είναι χιλιάδες, κοιτούν προς τα 
ανατολικά και να µοιάζουν έτοιµοι για… µάχη. 

Πέτρα, Ιορδανία: µια πόλη λαξευµένη 
στο βράχο

Τρεις ώρες νότια του Αµµάν, βρίσκεται µια πόλη που 
αποτελεί κληρονοµιά του αραβικού λαού των Ναβαταί-
ων και είναι διάσηµη µε το όνοµα Πέτρα. Διασχίζοντας 
ένα εντυπωσιακό φαράγγι, το οποίο αποτελεί και το 
µοναδικό σύνδεσµο της περιοχής µε τον έξω κόσµο, 
ο επισκέπτης βρίσκεται στην αρχαία πόλη της Πέτρας, 
όπου η επίδραση των Ελλήνων και των Ρωµαίων στην 
αρχιτεκτονική είναι εµφανής. 

Μετά την επεισοδιακή και µαγευτική αυτή είσοδο, εί-
ναι λίγοι αυτοί που δεν ερωτεύονται «τη ροδοκόκκινη 
πόλη», µόλις αντικρύσουν το επηρεασµένο από την 
ελληνική αρχιτεκτονική Al Khazneh (ο θησαυρός), το 
πιο διάσηµο µνηµείο της Πέτρας. Αν βρεθείτε ποτέ στην 
Πέτρα, απολαύστε τα χρώµατα από τις προσόψεις των 
τάφων και των ναών την ηµέρα και αν έχετε χρόνο, µη χάσετε τη νυχτερινή περιήγηση µε κε-
ριά. Είναι εγγυηµένο ότι θα σας αφήσει άφωνους. 

Αρχαία Ρώµη, Ιταλία: µια από τις πρωτεύουσες του αρχαίου κόσµου
Με ιστορία που εκτείνεται σε 2700 χρόνια, η αρχαία Ρώµη κερδίζει επάξια µια θέση στη λί-
στα των τόπων µε τα οµορφότερα µνηµεία. Από το Πάνθεον, τον ναό που είναι αφιερωµένος 
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στους Ολύµπιους θεούς, µέχρι 
το Κολοσσαίο, το διάσηµο αµ-
φιθέατρο αιµοχαρών θεαµά-
των και από τη Ρωµαϊκή Αγορά 
µέχρι τις κατακόµβες της Appia 
Antica (παλιού ρωµαϊκού δρό-
µου), η Αρχαία Ρώµη κρύβει 
µια ιστορία σε κάθε γωνιά της, 
που εντυπωσιάζει όλους τους 
επισκέπτες της. 

Το τείχος του Αδριανού, 
Μεγάλη Βρετανία: ένα 
επικό έργο
Το οχυρωµατικό αυτό έργο ονο-
µάστηκε έτσι προς τιµήν του Αυ-
τοκράτορα της Ρώµης Πούπλι-
ου Αίλιου Τραϊανού Αδριανού, ο 
οποίος διέταξε την κατασκευή 
του στα σηµερινά σύνορα µετα-
ξύ Αγγλίας και Σκωτίας (τα βο-
ρειότερα σύνορα της αυτοκρα-

τορίας του), προκειµένου να διαχωρίζονται οι Ρωµαίοι από τους βαρβάρους. Για την κατασκευή 
του χρειάστηκαν 6 χρόνια, ενώ σχεδόν 2000 χρόνια µετά την τοποθέτηση της πρώτης πέτρας 
(το 122 µ.Χ) συνεχίζει να αφήνει έκθαµβους όσους το αντικρίζουν, καθώς κατά µήκος του βρί-
σκονται διάφορα δηµοφιλή αξιοθέατα, όπως οχυρά, φρούρια, προπύργια κ.λπ., που τραβούν το 
βλέµµα όσων συνεχίζουν τον περίπατό τους.

Stonehenge, Αγγλία: 
µνηµείο 
«κρεµαστών λίθων»
Δεν είναι λίγοι αυτοί που 
φτάνουν στο Stonehenge επι-
θυµώντας να «ρουφήξουν» 
κάτι από τον µυστικισµό του 
µνηµείου, θαυµάζοντας ταυ-
τόχρονα το αρχαίο µηχανο-
λογικό σύστηµα που έφερε 

αυτούς τους τεράστιους λίθους βάρους τόνων εκεί από ένα ουαλικό λατοµείο 5 χιλιάδες χρό-
νια πριν. Ποιος, όµως, έχτισε αυτόν το µεγαλόπρεπο κύκλο ογκόλιθων και –κυρίως- γιατί; Οι 
θεωρίες ποικίλλουν, µε πολλούς ειδικούς να χαρακτηρίζουν το µνηµείο ως έναν αρχαίο τόπο 
θυσιών, έναν λατρευτικό τόπο, αλλά και ένα αστρονοµικό παρατηρητήριο, το οποίο παρά τη 
σηµερινή µεγάλη έλευση κόσµου καταφέρνει να διατηρεί τη µεγαλοπρέπειά του. 

Τεοτιχουακάν, Μεξικό: 
ένας πλούσιος αρχαιο-
λογικός χώρος
Ένα από τα καλύτερα καταφύ-
για στο αρχαίο παρελθόν, µα-
κριά από την κοντινή σύγχρονη 
αστική ζούγκλα του Μεξικού 
είναι ο αρχαιολογικός χώρος 
Τεοτιχουακάν, ο οποίος κάποτε 
αποτελούσε την πολυπληθέ-
στερη και µεγαλύτερη πόλη 

του δυτικού ηµισφαιρίου. Η ονοµασία του µέρους σηµαίνει «τόπος όπου δηµιουργούνται οι 
θεοί» και είναι γνωστό για τις 2 υπερµεγέθεις πυραµίδες του: την Piramide del Sol –πυραµίδα 
του ήλιου- (την τρίτη µεγαλύτερη πυραµίδα του κόσµου, η οποία είναι φωτεινή κόκκινη στην 
κορυφή της) και την Piramide de la Luna –πυραµίδα της σελήνης- (µικρότερη και πιο συµµε-
τρική από αυτή του ήλιου). 
Στις αρχές του 2012, µάλιστα, ανακαλύφθηκαν στην περιοχή τα λείψανα 30 αντρών, γυναικών 
και παιδιών, θυµάτων ανθρωποθυσιών, καθώς και χιλιάδες αντικείµενα που χρονολογούνται 

πριν από 1.500 χρό-
νια.

Ποµπηία, Ιτα-
λία: θέρετρο 

της 
αρχαίας Ρώµης

Χτίστηκε τον 5ο αιώνα 
από Έλληνες στους 
πρόποδες του Βεζού-
βιου κοντά στη Ρώµη 
και το 79 µ.Χ. η έκρη-
ξη του Βεζούβιου 
την άφησε στην ιστορία. Στις 24 Αυγούστου, το πιο διάσηµο ηφαίστειο εξερράγη σκοτώνοντας 
περίπου 2000 ανθρώπους, αφήνοντας ταυτόχρονα πίσω του καταστροφές κάτω από 6 µέτρα 
στάχτης, οι οποίες σήµερα εντυπωσιάζουν και προσφέρουν γνώση για την καθηµερινότητα των 
αρχαίων Ρωµαίων. Στους αρχαίους δρόµους της Ποµπηίας οι ανασκαφές αποτελούν έναν πραγ-
µατικό θησαυρό τέχνης, φέρνοντας την πόλη ξανά ζωντανή στα µάτια µας. 

Ubirr, Αυστραλία: 
ιδανικό για ηλιο-

βασίλεµα
Στο ασυνήθιστο και 
φηµισµένο Εθνικό 
Πάρκο Κακάντου του 
Βορείου Εδάφους της 
Αυστραλίας, µπορείτε 
να θαυµάσετε καταρ-
ράκτες, µικρές λίµνες 
µε κροκόδειλους και 
την όµορφη φύση γε-
νικότερα. Περνώντας, 
όµως από εκεί µην παραλείψετε να κάνετε µια στάση και στο σηµαντικό αξιοθέατο τέχνης σε 
βράχους. Στο Ubirr σας περιµένει ένας θεαµατικός… γκρεµός, ιδανικός για να δείτε τον ήλιο να 
βασιλεύει και ταυτόχρονα να θαυµάσετε πρωτόγονη τέχνη που φτάνει µέχρι και 20 χιλιάδες 
χρόνια πίσω και απεικονίζει διάφορα ζώα, από καγκουρό µέχρι χελώνες, ενώ µην παραλείψετε 
να επεξεργαστείτε τον πίνακα Rainbow Serpent, απόλυτο δείγµα πολιτισµού. 

Ακρόπολη, Ελλάδα: το µνηµείο που κρατά την Ελλάδα ψηλά

Ένα από τα πιο σηµαντικά ιστορικά µνηµεία όχι µόνο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρου του 
δυτικού πολιτισµού, η Ακρόπολη, δίνει ένα διαφορετικό χρώµα στην Αθήνα και κάθε σηµείο απ’ 
όπου είναι ορατή προκαλεί δέος, τόσο στους Έλληνες, όσο και στους τουρίστες. Η οµορφιά και 
αρµονία του Παρθενώνα, το Ερέχθειο µε τις Καρυάτιδες, το λευκό που κυριαρχεί στο µνηµείο 
αντανακλώντας το δυνατό ελληνικό ήλιο και η µαγεία που απλώνεται στην πόλη µε το βραδινό 
φωτισµό, αποτελούν στοιχεία που µένουν χαραγµένα στη µνήµη όλων κι αυτών που επισκέπτο-
νται για πρώτη φορά την Ακρόπολη, αλλά κι εκείνων που την τιµούν συχνά-πυκνά. 
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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

Η αλήθεια είναι πως πολλά λέγονται για το κόκ-
κινο κρέας και τη «θρεπτική» του αξία. Οι ειδικοί 
µας προτρέπουν να το αποφεύγουµε. Μάλιστα 
πρόσφατη µελέτη έδειξε, ότι όσοι καταναλώνουν 
περίπου 300γρµ κόκκινου κρέατος την εβδοµά-
δα, είναι πιθανότερο να εµφανίσουν καρκίνο στο 
παχύ έντερο, σε σχέση µε εκείνους που δεν κα-
ταναλώνουν κόκκινο κρέας. Τί µπορούµε να κά-
νουµε για να αποφύγουµε κάθε βλαβερή συνέ-
πεια; Να επιλέξουµε ανάµεσα σε κάποια από τις 
«υγιεινές» κατηγορίες κρέατος. Οι εναλλακτικές 
προτάσεις είναι πολλές, βέβαια η κατανάλωση σε 
κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται µε µέτρο…

Βουβάλι (βίσωνας): Όσο νόστιµο και θρεπτικό και αν είναι το άσπρο κρέας, δύσκολα θα 
ικανοποιήσει την λαχτάρα µας για ένα κοµµάτι κόκκινο κρέας. Το βουβαλίσιο κρέας, είναι ίσως 
το πιο βαθύ κόκκινο κρέας που έχετε δει.
Μην σας τροµάζει η εξωτερική του όψη, είναι πολύ ωφέλιµο για τον οργανισµό. Τα βουβάλια 
τρέφονται µε χορτάρι, που σηµαίνει ότι το κρέας τους είναι σίγουρα καθαρό, αγνό και µαλακό. 
Τα λιπαρά του βουβαλίσιου κρέατος, είναι πολύ λιγότερα από µια µπριζόλα. 
Επιπλέον, συγκρίνοντας το τυπικό άπαχο µπιφτέκι το οποίο περιέχει 9γρµ λίπους (10% λιπαρά) και το 
µπιφτέκι που παράγεται από κρέας βουβαλιού και έχει 4γρµ λίπους, βλέπουµε, ότι το κρέας βουβα-
λιού αποτελεί µια υγιεινή, συγχρόνως όµως και γευστική πρόταση για τις µαγειρικές µας επιλογές. 

Κάποια περίοδο, είχε προκληθεί µεγάλο θέµα από την συνεχή και άλογη κατανάλωσή του βου-
βαλίσιου κρέατος, καθώς φθάσαµε σε σηµείο να απειλείται µε εξαφάνιση. Σήµερα πλέον δεν 
τίθεται τέτοιο ζήτηµα και διατίθεται κανονικά στο εµπόριο.

Χοιρινό: Το χοιρινό κρέας- παρά τις όποιες αντιρρήσεις των γιατρών- παραµένει η καλύτερη 
εναλλακτική επιλογή, όταν το κόκκινο κρέας «απαγορεύεται». Όταν µάλιστα καταναλώνεται 
σε λογικά πλαίσια, µπορεί να αποδειχθεί ωφέλιµο για τον οργανισµό µας. 
Οι χοιρινές άπαχες µπριζόλες, σίγουρα δεν είναι χαµηλές σε λιπαρά, όπως το κοτόπουλο ή το ψάρι. 
Μια µόνο έρευνα, που διενεργήθηκε από τα Πανεπιστήµια του Wisconsin και του Maryland, έδειξε 
ότι ένα ψαρονέφρι 85γρµ, περιέχει περίπου 2,98γρµ λίπους, ενώ η αντίστοιχη ποσότητα φιλέτου 
από στήθος κοτόπουλο περιέχει 3γρµ λίπους- εδώ δηλαδή αντιστράφηκαν κάπως οι ισορροπίες.
Φροντίστε να επιλέγετε άπαχες χοιρινές µπριζόλες και να αφαιρείτε πάντοτε το λίπος πριν 
τις καταναλώσετε. Μια τυπική χοιρινή µπριζόλα-χωρίς τα λίπη- περιέχει περίπου 8γρµ λίπους. 
Εξίσου προσεκτικοί πρέπει να είµαστε και µε τα αλλαντικά (τα επεξεργασµένα παράγωγα του 
χοιρινού), όπως για παράδειγµα το ζαµπόν ή το µπέικον, καθώς περιέχουν συντηρητικά, όπως 
τα νιτρικά και νιτρώδη άλατα, τα οποία συχνά συνδέονται µε την εµφάνιση καρκίνου.

Κοτόπουλο: Είναι γενικά παραδεκτό, ότι το άσπρο κρέας είναι πιο υγιεινό από το κόκκινο. 
Το κοτόπουλο (όταν δεν είναι υπερβολικά ψηµένο), είναι µια εναλλακτική υγιεινή αντιπρό-
ταση στο κόκκινο κρέας. Είναι χαµηλό σε λιπαρά και ιδιαίτερα γευστικό, εφόσον µαγειρευτεί 
σωστά. Ακόµη, το κοτόπουλο είναι µια σηµαντική πηγή πρωτεϊνών και σίγουρα είναι πολύ πιο 
προσιτό οικονοµικά, σε σχέση µε το µοσχάρι. Το µόνο πρόβληµα µε το κοτόπουλο είναι η συχνή 
εµφάνιση βακτηριδίων, όπως έγινε πρόσφατα και µε τον εργαστηριακό ιό, E. coli. 
Με το µαγείρεµα ή και το βράσιµο σε υψηλές θερµοκρασίες, πετυχαίνουµε να «καταπολεµήσου-
µε» τα επικίνδυνα βακτηρίδια. Ακόµη το κοτόπουλο σχάρας, δεν πρέπει να είναι υπερβολικά ψη-
µένο-σχεδόν µαυρισµένο- καθώς αποτελεί «εστία», επιβλαβών για την υγεία, χηµικών ουσιών.

Γαλοπούλα: Ίσως την έχουµε συνδυάσει µε τις γιορτές των Χριστουγέννων και το εορταστικό τρα-
πέζι, όµως η γαλοπούλα είναι ένα θρεπτικό και υγιεινό γεύµα… για κάθε εποχή. Είναι πλούσια σε πρω-
τεΐνες και χαµηλή σε λιπαρά. Συγκεκριµένα, 140γρµ γαλοπούλας, περιέχουν µόλις 7γρµ λίπους. 
Η γαλοπούλα είναι επίσης πλούσια σε τρυπτοφάνη, ένα αµινοξύ που όπως φαίνεται… προκαλεί 
υπνηλία. Όµως αυτό δεν είναι λόγος για να τη βγάλετε, από το διατροφολόγιό σας. 
Όταν καταναλώνεται σε κανονικές µερίδες, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Όποιο φαγητό και 
να καταναλώσουµε σε µεγάλες ποσότητες… σίγουρα θα µας κάνει να νυστάξουµε, οπότε δεν 
µας φταίει τελικά, τόσο η γαλοπούλα.

Ψάρι: Ένα καλοµαγειρεµένο ψάρι, µπορεί να µας προσφέρει την ίδια ευχαρίστηση µε ένα 
κοµµάτι κόκκινο κρέας. Υπάρχουν πολλά είδη ψαριών και θαλασσινών. Ψάρια λιπαρά, όπως ο 
σολοµός και ο τόνος, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε Ω3 λιπαρά οξέα, τα οποία συνδέονται µε 
τον περιορισµό εµφάνισης καρδιακών παθήσεων. Έρευνες έδειξαν, ότι τα λευκά ψάρια, όπως ο 
µπακαλιάρος, δεν έχουν τα ίδια ευεργετικά οφέλη για τον οργανισµό µε τα λιπαρά ψάρια. 
Μια ακόµη έρευνα έδειξε ότι, όσοι καταναλώνουν ψάρια σε τακτική βάση διατρέχουν µικρό-
τερο κίνδυνο να εµφανίσουν καρκίνο στο παχύ έντερο σε σύγκριση µε όσους δεν έχουν το 
ψάρι ως διατροφική επιλογή. Προσοχή βέβαια, χρειάζεται µε τα µεγάλα ψάρια, τα οποία συχνά 
περιέχουν υδράργυρο, που ευθύνεται για τυχόν δηλητηρίαση του οργανισµού. 
Τα µικρότερα ψάρια- που δεν τρέφονται µε άλλα ψάρια- περιέχουν σίγουρα µικρότερα ποσοστά 
υδραργύρου και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας µε την κατανάλωσή τους.
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► Βιβλιοπροτάσεις
 THE HEALING CODE
        του Alexander Loyd
 ΤΟ ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ
        του William Ryan
 Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΑΣ ΣΚΥΛΑΣ
        του Αύγουστου Καρτώ
 ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
        του Andreas Moritz

>> σελ. 18 - 19

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

► Auto - Moto

>> σελ. 20

► Who Is Who

>> σελ. 24

>> σελ. 16 -17

► ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
    στην Άννα Τσιάλτα   

RANGE ROVER
SPORT 
RANGE ROVER
SPORT 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

>> σελ. 21

Απλός χαµογελαστός και πάνω από όλα άνθρωπος 
ο Ζαφείρης Μελάς µιλάει για όλα όσα έζησε, στις 
πίστες αλλά και στην ζωή του. Μας µιλάει για τα πα-
ράπονα που έχει, το λαϊκό τραγούδι που αγαπάει, 
την γυναίκα της ζωής του αλλά και την νέα δουλειά 
που ετοιµάζει. 

Kimono… Έρχεται δυνατά 
στην μόδα!! 

Προσοχή πως 
θα φορεθεί! 

Ο σπουδαίος έλληνας γιατρός 
που έκανε τον κόσµο καλύτερο 
µε ένα τεστ!
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Συναντηθήκαµε στο στούντιο που ετοιµάζει τα νέα 
του τραγούδια. Απλός χαµογελαστός και πάνω από 
όλα άνθρωπος, ο Ζαφείρης Μελάς µιλάει για όλα 

όσα έζησε, στις πίστες αλλά και στην ζωή του. Άνθρω-
πος ζεστός, µιλάει για τα παράπονα που έχει, το λαϊκό 
τραγούδι που αγαπάει, την γυναίκα της ζωής του αλλά 
και την νέα δουλειά που ετοιµάζει. Σε µια απολαυστική 
συνέντευξη θα σας µαγέψει, αφού το µόνο που ξέρει να 
κάνει τόσο καλά εκτός από το να τραγουδάει … είναι να 
µιλάει έξω από τα δόντια !!! 

Καινούργια δουλειά ετοιµάζεις και µε πολύ ωραία κοµµάτια; 
Πώς το αποφάσισες όλο αυτό;
Υπάρχει µια εταιρεία  που στηρίζει το λαϊκό τραγούδι και έτσι το 
αποφάσισα. Μετά από καιρό από την προηγούµενη δουλειά µου, 
η οποία και αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσµο, έρχεται η νέα 
δουλειά να κάνει και πάλι την διαφορά. Με πολύ µεράκι την δου-
λεύουµε και όπως βλέπεις είµαστε στο στούντιο και σε λίγες µέ-
ρες θα είµαστε έτοιµοι να κυκλοφορήσουµε. Η Lobby music και 
η Ελένη Καλατζή αγαπούν το ελληνικό λαϊκό τραγούδι και το στη-
ρίζουν. Έτσι ετοιµάζουµε µια πολύ καλή δουλειά µε τον Νεκτάριο 
Μπήτρο και είµαι σίγουρος πως ο κόσµος θα την αγκαλιάσει !
Μια δουλειά θέλει µόνο µεράκι ή θέλει και κάτι άλλο;
Εγώ πάντα κάνω µε πολύ µεράκι όλες µου τις δουλειές, αλλά 
δεν φτάνει µόνο αυτό τελικά. Παίζει ρόλο αν θα το αγκαλιά-

σει ο κόσµος. Εγώ πάντως δεν έχω 
παράπονο από τον κόσµο, πάντα 
αγκαλιάζει τις δουλειές µου. Αλλά 
µια δουλειά πρέπει να διαφηµιστεί 
κιόλας. Παλιά γινόταν δουλειά, 
υπήρχαν εταιρείες που αγκάλιαζαν 
το λαϊκό τραγούδι, υπήρχαν βίντεο 
κλιπ και ο κόσµος το µάθαινε πιο 
εύκολα. Τώρα όλα αυτά πάνε χάλια, 
και όχι µόνο λόγω της κρίσης αλλά 
περισσότερο γιατί δεν αγαπούν το 
λαϊκό τραγούδι. Το λαϊκό τραγούδι 
παιδιά µου είναι η σηµαία µας!
Τα ραδιόφωνα πιστεύεις ότι δεν 
αγαπάνε το λαϊκό τραγούδι; Ποιά είναι η γνώµη σου;
Τα ραδιόφωνα το πολεµάνε το λαϊκό τραγούδι. Πολλά παιδιά που 
ήρθαν από τα χωριά τους και  κατάφεραν µε τον τρόπο τους να 
εδραιωθούν στα ραδιόφωνα, πέρασαν τις δικές τους γραµµές, και 
κατάφεραν µε αυτό τον τρόπο να διώξουν το λαϊκό τραγούδι. Δεν 
παίζουν λαϊκό τραγούδι γιατί έχει µέσα µπουζούκι. Τί λέτε τώρα ρε, 
είµαστε Έλληνες και καταργούµε το µπουζούκι; Πού ακούστηκε 
αυτό; Το µπουζούκι που γέννησαν οι Έλληνες, θα το καταργήσου-
µε; Ακούνε όλοι ποπ και ροκ; Μόδα είναι και θα περάσει. Το λαϊκό 
τραγούδι δεν πεθαίνει. Ζει και θα συνεχίσει να ακούγεται! Έχει 
καλές ρίζες και δεν µπορεί κανείς να το διαλύσει. Γυρνάω όλο τον 
κόσµο και µπορώ να σου πω πως το ακούνε όλα τα νέα παιδιά.  Δεν 

υπάρχει κάποιος που 
θα µπορέσει να διαλύ-
σει το λαϊκό τραγούδι 
ούτε το ραδιόφωνο, 
ούτε η τηλεόραση.
Το αγαπάνε και οι Έλ-
ληνες το λαϊκό τρα-
γούδι πιστεύεις εσύ;

Μεγαλώσαµε µε αυτό. Είναι δυνατόν να µην το αγαπάνε; Έγι-
νε ένα µε την ψυχή µας και εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα. Τρα-
γουδάµε όλοι αν θυµάσαι για την ξενιτιά. Ε τώρα ξανά κάνουµε 
αυτό το πράγµα,  τραγουδάµε για την ξενιτιά αφού η Ελλάδα 
έχει αδειάσει. Έτσι ξεκίνησε και αγαπήθηκε το λαϊκό τραγούδι.
Για την τηλεόραση ποιά είναι η άποψη σου; Πολεµάει κι αυτή 
το λαϊκό τραγούδι;
Μα δεν δείχνουν ούτε στην τηλεόραση το λαϊκό τραγούδι. Δεν το 
προωθούν καθόλου όπως βλέπεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ακόµα 
και αυτές οι εκποµπές που υπάρχουν δεν καλούν τους λαϊκούς 
τραγουδιστές. Και εµένα µπορεί να µην µε καλούν γιατί είµαι καρα-
λαϊκός, και µπορεί να πεις πως δεν θέλουν. Αλλά υπάρχουν κι άλλοι 
τραγουδιστές που δεν τους καλούν. Να σου δώσω ένα παράδειγµα, 
βλέπω τον φίλο µου τον Γιώργο τον Τσαλίκη που κάποτε ήταν συ-
νέχεια στην τηλεόραση και στα ράδιο, και τώρα τελευταία δεν τον 
βλέπω πουθενά. Άρα κάτι γίνεται. Δεν µπορεί όλα να γίνονται έτσι. 
Δεν νοµίζω να είναι επιλόγη του. Κάτι γίνεται και στα κανάλια.
Μήπως οφείλεται στην κρίση αφού δεν γίνονται πια και τόσες 
εκποµπές;
Δεν νοµίζω, γιατί οι καλλιτέχνες δεν παίρνουν λεφτά για να 
πάνε στα κανάλια. Γιατί δεν τους καλούν; Εγώ θυµάµαι όταν 

είχα πάει καλεσµένος στην 
Μενεγάκη, είχε πολύ τηλε-
θέαση η εκποµπή. Γιατί δεν 
µε ξανακάλεσαν; Και δεν 
το λέω µόνο για µένα, το 
λέω για όλους τους λαϊκούς 
τραγουδιστές. Έχουν καλά 
νούµερα, τότε για ποιό λόγο 
δεν τους καλούν; Μάλλον 
θέλουν να εξαφανίσουν το 
λαϊκό τραγούδι, δεν βλέπω 
άλλο λόγο εγώ!!

Συνέντευξη

Συνέντευξη στην  Άννα Τσιάλτα
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Πάµε λίγο στο ξεκίνηµά σου; Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η καριέρα σου;
Είναι ολόκληρη ιστορία η ζωή µου. Ξεκίνησα στα 15 µου περίπου. 
Με το δηµοτικό τραγούδι φυσικά. Βρέθηκε ένας άγιος άνθρωπος 
στον δρόµο µου και µε πήρε στα µπουζούκια. Αυτό ήταν … ξεκί-
νησα! Ήρθε κάποια στιγµή µια πρώτη δισκογραφική δουλειά που 
άκουσα εγώ, η µαµά µου και ο µπαµπάς τότε, και µετά σιγά σιγά 
άρχισε κάτι να κινείται. Μέχρι την Βόρειο Ελλάδα βέβαια, κάτω 
από την Λάρισα δεν µε ξέρανε. Στην αρχή κάτι καλοί τότε ραδιο-
πειρατές του ραδιόφωνου δειλά δειλά µας ακούγανε στην Αθήνα. 
Και τραγούδια του Τερζή, του Μελά και του Φωτιάδη βάζανε. Κά-
πως έτσι ήρθαν και οι προτάσεις από τους επιχειρηµατίες.
Άλλες δουλειές εκτός από το τραγούδι έκανες;
Όχι, δεν έκανα άλλες δουλειές. Εκτός από κάποιες του ποδα-
ριού πριν ξεκινήσω επαγγελµατικά µε το τραγούδι. Από την 
στιγµή που πήρα το µικρόφωνο στα χέρια µου αυτό ήξερα να 
κάνω καλά, να τραγουδάω!  
Στην Αθήνα πότε κατέβηκες για πρώτη φορά;
Το 1992 ήρθα σε ένα µαγαζί στην Αχαρνών µε τον Σαλέα. Μετά 
κατέβηκα µε σχήµα έτοιµο από την Θεσσαλονίκη, µε Πασχάλη 
Τερζή, εµένα και Σταύρο Φωτιάδη. Αυτό ήταν και το πρώτο µεγά-
λο σχήµα που έκανα στην Αθήνα. Μετά από αυτό γίναµε γνωστοί 
και άρχισαν κάποιες συνεργασίες µε τους επιχειρηµατίες.
Συνεργασία που σου έµεινε πιο πολύ από όλες όσες έχεις κά-
νει και γιατί θα µας πεις;
Όλες οι συνεργασίες µου ήταν συγκλονιστικές και σου αφή-
νουν σηµάδια, είτε καλά είτε κακά. Μία όµως από τις συνεργα-
σίες που άφησε πολύ δέος ήταν αυτή µε την Ρίτα Σακελλαρίου. 
Ανοιχτός άνθρωπος, γερή καρδιά,  πάνω από όλα ξεχωριστή. Το 
γέλιο το µεγάλο ήταν βέβαια µια χρονιά όταν ο επιχειρηµατίας 
µου είχε πει να συνεργαστώ µαζί της, είχα πει εγώ, τί µε αυτή την 
γριά; (γέλια πολλά). Την επόµενη χρονιά που συνεργαστήκαµε 
ο επιχειρηµατίας της είπε το σκηνικό και έρχεται µε τσαµπουκά 
στο καµαρίνι µου και µου λέει .. ποιά είπες γριά; Έχεις δει πολ-
λές γριές να έχουν το σώµα το δικό µου; Φοβερή γυναίκα, χωρίς 
κόµπλεξ, αθυρόστοµη αλλά πάνω από όλα γυναικάρα µε τα όλα 
της. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ!! Μια γυναίκα που συνεργάστηκε 
µε τα µεγαλύτερα ονόµατα και όλους τους επιχειρηµατίες.
Τελευταία σας συνεργασία ήταν στην Άνοδο, όπου και τελεί-
ωσε ξαφνικά. Τί έγινε και αποχωρήσατε από το σχήµα;
Κοίταξε, δεν φταίει ούτε το σχήµα, ούτε ο επιχειρηµατίας. Ήταν 
απλά µια δύσκολη περίοδος και ο επιχειρηµατίας έπρεπε να 
κάνει περικοπές πληρωµών. Όταν ο επιχειρηµατίας σου εξη-
γείται τόσο ωραία δεν µπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Να σου πω 
κάτι Άννα µου, όταν µπροστινό τραπέζι, είναι τόσες ώρες µε ένα 
µπουκάλι, και κοιτάζονται στα µάτια αν µπορεί να πιούν άλλο 
ένα ποτό, δεν βγαίνει έτσι ένα µαγαζί. Οπότε έπρεπε να µει-
ωθούν τα έξοδα και έτσι αποχώρησα.  Για αυτό και αποφάσισα 
µετά την Άνοδο να µην δουλέψω πουθενά. Είναι πολύ δύσκο-
λο, να χρεώνεσαι και ανθρώπους που είναι µαζί σου, εµένα όλη 
µου η οµάδα είναι από Θεσσαλονίκη. Δεν µπορείς να χρεώνεσαι 
την ήττα. Οπότε και αποφάσισα να µην είµαι σε κάποιο µαγαζί.
Και τί κάνεις τώρα µόνο συναυλίες και εξτρά;
Ναι κάνω συναυλίες στο εξωτερικό, Ευρώπη και Αµερική, σε 
διάφορες πόλεις, τις γνωστές που λέµε εµείς οι τραγουδιστές 
"αρπαχτές" ή εξτρά για να βγαίνει το µεροκάµατο.  Οι Έλληνες 
οµογενείς αγαπούν το λαϊκό τραγούδι και το µπουζούκι, και 
εµείς τους το δίνουµε απλόχερα.
Η νέα µόδα φέτος µε τα σχήµατα, που ήταν µοντέρνα αλλά 
είχαν και το λαϊκό τραγουδιστή ως γκέστ. Πώς σου φάνηκαν; 
Ήταν τυχαίο;
Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πίστεψαν οι επιχειρηµατίες ότι κάποια 
τέτοια σχήµατα θα πήγαιναν καλά. Η αλήθεια είναι ότι κάποια 
πήγαν καλά, αλλά δεν πήγαν. Εγώ όµως θα σου πω και κάτι, όταν 
έχεις λαϊκό τραγουδιστή στο µαγαζί σου που κρατάει το λαϊκό 
σχήµα, δεν µπορεί να βγει ένα άλλο παιδάκι να τραγουδάει λαϊ-
κά. Γιατί βάζεις τον πιτσιρίκο να πει λαϊκό; Εγώ θα πω το ποπ ή το 
ροκ; Δεν γίνονται αυτά. Ο καθένας έχει τον ρόλο του.

Οικονοµική κρίση. Ποιά η δική σου γνώµη;
Να σου πω µια ιστορία. Είµαι στο νοσοκοµείο µε µια µικρο-
επέµβαση στο µάτι και µε βλέπει ο παπάς της περιοχής και 
µου λέει… Τί έγινε βρε Ζαφείρη µου, τί κάνεις; Πώς πάνε οι 
δουλειές; Και του λέω, πάτερ µου, πολύ κρίση έχει πέσει στα 
µπουζούκια. Και µου απαντάει.. εδώ ο κόσµος δεν έρχεται 
στην εκκλησία γιατί δεν έχει λεφτά, στα µπουζούκια θα πάει; 
Εµένα αυτό µου λέει πολλά, όπως καταλαβαίνεις. Νοµίζω πως 
η απάντηση µου σε όλους αυτούς που ρωτάνε για την κρίση 
είναι αυτή … Η εκκλησία δεν πάει, τα µπουζούκια θα πάνε; Ο 
κόσµος πονάει, η καρδιά πονάει, η τσέπη πονάει, όλα πονάνε.
Πάµε στο κοµµάτι έρωτας και γάµος;
Εγώ Άννα µου, έχω µια εξαιρετική οικογένεια. Είµαι πολύ δεµένος 
µε την γυναίκα µου. Είµαστε πάνω από 40 χρόνια µαζί. Πιστεύω 
πάρα πολύ στο Θεό και ο Θεός µου έστειλε αυτή την γυναίκα και 
του είµαι ευγνώµων. Μου έδωσε αγάπη, στοργή, σεβασµό, φρο-
ντίδα, µου έδωσε τα παιδιά µου, µου έδωσε τα πάντα. Εγώ µεγά-
λωσα ορφανός, χωρίς µάνα και πατέρα. Η γυναίκα µου είναι τα πά-
ντα για µένα. Να σκεφτείς ότι κατεβαίνω στην Αθήνα για δουλειές 
και δεν µπορώ να µείνω µόνος µου στο σπίτι, και της λέω θέλω να 
φύγω να γυρίσω πίσω, δεν µπορώ να είµαι µόνος µου.
Με τέτοια καριέρα και στην νύχτα δεν είναι πολύ δύσκολο να 
κρατήσεις σπίτι και οικογένεια;
Εγώ πιστεύω πως ο άνθρωπος γεννιέται δεν γίνεται. Δεν κατη-
γορώ κανέναν για αυτά που κάνει, όπως πολλοί µεγάλοι καλ-
λιτέχνες έκαναν πολλά λεφτά και πέθαναν στην ψάθα. Ο κάθε 
άνθρωπος λοιπόν είναι γεννηµένος για αυτό που κάνει. Δεν 
πιστεύω ότι κάποιος βάζει κάποιον µε το ζόρι να κάνει κάτι, να 
παίξει τζόγο, να πάρει ναρκωτικά, να χάνει τα λεφτά του, άρα 
ο καθένας είναι άξιος για αυτό που κάνει. Μόνος του ο κάθε 
άνθρωπος χαράζει τον δρόµο του. Αυτό που πρέπει  να προσέ-
χουµε είναι οι λάκκοι, στην δουλειά µας είναι µεγάλοι. Αν πέ-
σεις σε µικρούς και προσέξεις µπορεί και να γλυτώσεις. Εγώ 
ευτυχώς ήµουν πιο προσεκτικός και έπεσα σε µικρούς λάκ-
κους. Δεν έµπλεξα ποτέ σε κακοτοπιές και διάφορα τέτοια, 
ήµουν θεωρώ αρκετά προσεκτικός σε πολλά πράγµατα.
Έχετε κάνει λεφτά από αυτή την δουλειά;
Δουλεύω 45 χρόνια. Μπορώ να πω πως είµαι καλά. Είµαι καλά 

µε την οικογένεια µου και φρόντισα να µην λείπει τίποτα από 
την οικογένεια µου. Αυτό πιστεύω πως είναι και το πιο σηµαντι-
κό, να περνάει καλά η οικογένεια µου!
Από δουλειά θα σας δούµε κάπου; Θεσσαλονίκη θα είστε;
Αν µου γίνει κάποια καλή πρόταση τώρα µε την νέα δισκογραφική 
δουλειά µπορεί και να κάνω.  Αλλά µέχρι τώρα όχι δεν έχω κάτι. Και 
στην Θεσσαλονίκη είναι δύσκολα τα πράγµατα. Εδώ έρχονται σχή-
µατα από Αθήνα µεγάλα και κρατάνε µόνο δυο τρεις εβδοµάδες.
Πιστεύετε πως οι καλλιτέχνες έχουν ηµεροµηνία λήξης;
Ωραία ερώτηση αυτή Άννα µου. Την σκέφτοµαι πολλά χρόνια. Φυσι-
κά και έχουν ηµεροµηνία λήξης. Πολλοί από εµάς δεν το καταλα-
βαίνουµε. Δεν µπορώ να βλέπω τραγουδιστές να µην µπορούν να 
ανέβουν στην πίστα και να τραγουδούν. Είναι θλιβερό να λες έναν 
καλλιτέχνη κακοµοίρη. Εκεί λοιπόν πριν γίνει όλο αυτό αποσύρε-
σαι, κρεµάς το µικρόφωνο και φεύγεις µε αξιοπρέπεια. Αφού δεν 
πάει άλλο, είναι άδικο έναν µεγάλο τραγουδιστή που µεσουρανού-
σε να τον λες κακοµοίρη; Είναι τραγικό, νοµίζω. Καλύτερα σπίτι σου 
µε αξιοπρέπεια, και να σε θυµάται ο κόσµος όπως πρέπει.
Από τις συνεργασίες σας, τί θυµάστε πιο πολύ;
Καµία συνεργασία δεν µου βγήκε σε καλό. Όλα ήταν πισώ-
πλατα µαχαιρώµατα. Δεν έχω να θυµάµαι και πολλά όπως σου 
είπα µια τροµερή µου συνεργασία ήταν αυτή µε την Σακελ-
λαρίου. Δεν µπορώ να σου πω πως θυµάµαι και τα καλύτερα. 
Οπότε δεν θέλω και πολλές συνεργασίες! Εγώ παλεύω πάνω 
στο ρίνγκ που λένε, εκεί φαίνεται η αξία του καλλιτέχνη.
Είστε πολύ απλός άνθρωπος και χαµηλών τόνων. Ο κόσµος 
σας αγαπάει και σας το δείχνει. Πώς αισθάνεστε για αυτό;
Ποτέ δεν καβάλησα καλάµια. Πάντα ήµουν απλός και γενικά 
ποτέ δεν ήθελα να κάνω κάτι για να κρύβοµαι. Για αυτό πάλευα 
τόσα χρόνια για να γίνω γνωστός, και τώρα που έγινα δεν θα µι-
λάω στον κόσµο που µε αγάπησε και µε έκανε γνωστό; Αυτά δεν 
είναι πράγµατα, είναι ντροπή. Πολλοί από εµάς όσο ήµασταν 
άσηµοι προσπαθήσαµε να γίνουµε γνωστοί. Όταν γίναµε, φο-
ράµε γυαλιά, καπέλα και µπούρκα; Όχι βέβαια. Από αυτόν τον 
κόσµο έγινες γνωστός και τώρα κρύβεσαι; Έτσι δείχνει κάποιος 
πόσο άνθρωπος είναι ή τελικά πόσο απάνθρωπος. Εγώ είµαι άν-
θρωπος, και θα συνεχίσω να είµαι µε τους φίλους µου και τον 
απλό κόσµο που µε αγάπησε και έφτασα εδώ που έφτασα.
Πώς θα κλείσουµε µε µια ωραία ευχή την συνέντευξη µας; 
Τί θα µου λέγατε;
Ο Θεός είναι µεγάλος και όλα θα γίνουν. Να έχουµε πίστη και 
όλα θα πάνε καλά. Και µε κάτι που µου αρέσει και κολλάει 
στην προηγούµενη συζήτηση µας, για την απλότητα των αν-
θρώπων. Γεννήθηκα χωρίς να το θέλω … θα πεθάνω χωρίς να 
το θέλω … αφήστε µε να ζήσω όπως εγώ θέλω !!!! 
Επίσης έχουµε αποκλειστικές φωτογραφίες από τα γυρίσµα-
τα του βίντεο κλίπ που έγιναν λίγες ηµέρες πριν µε πρωτα-
γωνίστρια σε αυτό το δικό µας κορίτσι των συνεντεύξεων την 
Άννα Τσιάλτα !! Δείτε κάποιες φωτογραφίες από την φωτο-
γράφηση backstage που έγινε στα γυρίσµατα από τον φω-
τογράφο Γιάννη Γκογκόπουλο!!!  Η οµάδα για το βίντεο κλίπ 
εξαιρετική και γεµάτη επαγγελµατισµό! 

Μουσική - στίχοι: 
Νεκτάριος Μπήτρος 
Κυκλοφορεί από 
την Lobby music 
Σκηνοθεσία: Ζωή Βάλβη 
Styling: 
ΑΡΤΕΜΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΙ TRIAS
Μακιγιάζ: 
Γιάννα Μοσχοπούλου 
Φωτογράφηση: 
Γιάννης Γκογκόπουλος 
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Από την Άννα Τσιάλτα 

Μόδα με την Άννα Τσιάλτα

H Aσία 
πάντα 
υπήρχε 

ενεργά στο 
κοµµάτι της 
µόδας, άλλοτε 
µε επιρροές 
στις τάσεις και 
την γραµµή 
των ρούχων 

κι άλλοτε µε πωλήσεις που εκτοξεύουν τα κέρδη του κάθε οί-
κου στην εκεί αγορά. Οι εποχές άλλαξαν και σίγουρα οι οίκοι 
µόδας τίµησαν µε πολλούς τρόπους την ασιατική αγορά µε 
εκθέσεις αφιερωµένες στην ιστορία τους, µε φωτογραφίσεις 
που εµπεριείχαν µοντέλα µε ασιατικά χαρακτηριστικά και µε 
πολλές boutique. Ήταν θέµα χρόνου λοιπόν τα λατρεµένα 
kimonos να επανέλθουν στην µόδα και µαζί τους να φέρουν 
λουλούδια, φίδια και δράκους. 

Η µόδα της 
Άνοιξης θέλει 
να επιλέγεις 
τις Ασιατικές 
γραµµές στα 
ρούχα σου και 
να µεταµορ-
φώνεσαι σε 
σύγχρονη γκέ-
ισα µε τους 
µεγαλύτερους 
και τους πιο 

ισχυρούς οίκους να επιβάλλουν την νέα τάση. 

Συνήθως όταν ακούµε για ασιατικές επιρροές στα ρούχα κά-
νουµε εικόνα από στενά kimonos φορέµατα, kimonos µε 
µεγάλα µανίκια που φοράµε επάνω από µπλούζες αλλά και 
µακριές ρόµπες που ηρωίδες από ταινίες που υποδύονται τις 
"πλούσιες και αδίστακτες" επιλέγουν να φορέσουν στο σπίτι. 
Η φετινή µόδα φέρνει και τις τρεις αυτές γραµµές και σου 
προτείνει να τις επιλέξεις για τις εξόδους σου. 

Απόφυγε µε 
κάθε τρόπο να 
φορέσεις φό-
ρεµα σε ασι-
ατική γραµµή 
σε εστιατόριο 
που σερβίρει 
τέτοιο φαγη-
τό! 

Τα λεπτά µικρά 
λουλουδάκια 

είναι ένα από τα πιο σηµαντικά prints που καθορίζουν την 

asian διάσταση του ρούχου σου. Δεν χρειάζεται να ντυθείς 
σαν να φοράς παραδοσιακή στολή της χώρας αλλά να επιλέ-
ξεις φορέµατα και ρούχα µε διακριτικά prints όπως ακριβώς 
προτείνουν και οι οίκοι. 

Συνδύασε 
το µοδάτο 
φόρεµα σου 
µε edgy πα-
πούτσια ώστε 
να του δώσεις 
µία πιο sexy 
διάσταση. 

Πρόσθεσε σε 
ένα απλό φό-
ρεµα σου µία 

µεγάλη ζώνη και αµέσως θα το µεταµορφώσεις και θα τονί-
σεις τη µέση σου. 

Τα kimonos είναι απόλυτα chic αρκεί να επιλέξεις το σωστό 
για εσένα και το συνδυάσεις µε τρόπο που δεν θα δίνει υπερ-
βολικά αποτελέσµατα. Επίλεξε τα prints που θα σου αρέσουν 
περισσότερο και συνδύασε το µε µονόχρωµα παντελόνια 
αλλά και πάνω από δερµάτινες φούστες και παντελόνια. Ενώ 
αν είσαι πιο συντηρητική κράτησε την γραµµή του kimono και 
επίλεξε την µονοχρωµία. 

Μην συν-
δυάσεις το 
kimono σου 
µε παντελόνα 
σε ασιατική 
γραµµή µε 
διαφορετικά 
prints. 

Aν θέλεις να 
σ υ ν δ υ ά σ ε ι ς 
το πάνω µε το 

κάτω µέρος σου στο ίδιο print τότε το αποτέλεσµα θα µοιάσει 
µε πιτζάµα και επιβάλλεται να φορέσεις πολύ ψηλά πέδιλα.

Για αξεσουάρ 
προτίµησε 
κολιέ µε εξω-
τικά στοιχεία, 
κοράλια, σχοινί, 
δέρµα, µεγάλα 
ξύλινα bangles, 
ή τεράστια 
σκουλαρίκια µε 
στοιχεία ethnic.

Αν σου αρέσει η ιδέα αλλά δεν είσαι και φανατική οπαδός των 
prints ή σου προσθέτουν πόντους η λύση είναι µία. Επιλέγεις 
την µονοχρωµία σε total σύνολα προσθέτοντας µεγάλες ζώ-
νες στη µέση και µαζεύοντας ψηλά τα µαλλιά σου. 
Τα αγαπηµένα µας κιµονό φοριούνται κοντά µε καυτό σορτς 
για όσες µπορούν να το υποστηρίξουν
Το ιδανικό ασιατικό φόρεµα µε mao γιακά και midi µήκος εί-
ναι διαχρονικά sexy! Προτίµησε ένα µονόχρωµο για πιο safe 
αποτέλεσµα και ολοκλήρωσε σωστά το asian look σου µε ένα 
sexy pony tail.
Αν θέλεις να κάνεις το look µε ρούχα που ήδη έχεις µπορείς 
αρκεί να προσέξεις τα µανίκια από το σακάκι σου να είναι σε 
ανοιχτή γραµµή. 
 

Μυστικό 

Τα έντονα κραγιόν µας µικραίνουν! Και υπάρχουν επιστηµο-
νικές αποδείξεις
 
Δεν νιώθεις τόσο άνετα όταν φοράς έντονο κραγιόν; Αλλά 
να που βρήκα κάτι που θα µας αλλάξει γνώµη: σύµφωνα µε 
έρευνα που έγινε από τον καθηγητή Richard Russell η ένταση 
ανάµεσα στα χρώµατα του προσώπου µας, µας κάνει να φαι-
νόµαστε νεότερες (αν είναι έντονη) ή µεγαλύτερες (αν είναι 
λιγότερο έντονη). Με άλλα λόγια, θέλεις να κρύψεις χρόνια; 
Φόρεσε έντονο ρουζ και κραγιόν! 
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Για να το εξακριβώσουν και οι υπόλοιποι ερευ-
νητές που συµµετείχαν έκαναν τα εξής: Αρχι-
κά, παρατήρησαν διάφορες φωτογραφίες αν-
θρώπων σε όλες τις ηλικίες και ανακάλυψαν 
ότι µε τα χρόνια η επιδερµίδα σκουραίνει ενώ 
τα µάτια, τα χείλη και τα φρύδια γίνονται πιο 
αχνά, που σηµαίνει ότι χάνουµε το κοντράστ 
των χρωµάτων. 

Αργότερα, για να δουν πόσο οι αλλαγές αυτές 
επηρεάζουν το αν φαίνονται µεγαλύτεροι ή 

µικρότεροι, πείραξαν κάποιες φωτογραφίες µε photoshop και αύξησαν τις χρωµατικές αντι-
θέσεις. Τί ανακάλυψαν; Ότι οι άνθρωποι µε το µεγαλύτερο contrast θεωρούνταν πιο νέοι σε 
σχέση µε κάποιους άλλους των οποίων οι φωτογραφίες και τα χρώµατα δεν είχαν πειρα-
χτεί. 
Και αυτό έχει λογική: τα ροδαλά µάγουλα και τα κόκκινα χείλη είναι σηµάδι νεότητας. Και τε-
λικά, γι' αυτό φτάνουµε να κάνουµε µακιγιάζ, να σκουραίνουµε τα µάτια µας ή να φωτίζουµε 
τα χείλη µας, να βάζουµε χρώµα στα µάγουλα κλπ. Είναι για να δηµιουργήσουµε χρωµατικές 
αντιθέσεις! 
Σκέψου λοιπόν ότι το κόκκινο κραγιόν θα είναι το καλύτερό σου αντιγηραντικό όπλο, περισ-
σότερο ακόµη και από έναν πανάκριβο ορό αντιγήρανσης!! (περίπου)!! 

Οι πιο καυτοί συνδυασµοί για να βάψεις τα νύχια σου αυτή την Άνοιξη!
Η περίοδος που κλείναµε ραντεβού για µανικιούρ- πεντικιούρ και ζητούσαµε γαλλικό πάνω, 

γαλλικό κάτω έχει περάσει (και δεν πρόκειται 
να επιστρέψει για πολλαααααααα χρόνια ακό-
µη!). Από την άλλη, µέσα στον Χειµώνα που 
πέρασε οι περισσότερες φαίνεται πως ανα-
πτύξαµε µια περίεργη εµµονή µε το µαύρο. 
Φτάνει! Είναι Άνοιξη και εκεί έξω υπάρχουν 
άπειρα χρώµατα και αυτοί είναι οι πέντε πιο 
καυτοί συνδυασµοί που θα φορεθούν! 

Τα neon χρώµατα µας φτιάχνουν πάντα την 
διάθεση! Αν, όµως, θεωρείς ότι ακόµα είναι 
πολύ νωρίς για να τα υποστηρίξεις, ρίξε τους 
τόνους µε τον σωστό συνδυασµό! Κάνε ένα 
γκρι µανικιούρ και συνδύασέ το µε neon νύ-
χια. Έτσι θα κουβαλάς το χρώµα πάνω σου που 
θα σου φτιάχνει την διάθεση και θα το δείχνεις 

στους άλλους όποτε θέλεις εσύ και πάντα µε την αφορµή ενός τέλειου peep-toe!

Μπορεί το burgundy 
red, δηλαδή το 

κόκκινο Βουργουν-
δίας, να ανήκει στο 

καστ του Χειµώνα, 
αλλά όταν ο οίκος 

Chanel το λανσάρει 
στην ανοιξιάτικη 

συλλογή, τα πράγ-
µατα αλλάζουν! 

Συνδύασέ το τέλεια 
µε ένα βερνίκι σε 

nude απόχρωση 
και τόλµησε να 

αντιστρέψεις τους 
όρους: ενώ οι πε-

ρισσότερες φοράνε 
τα σκούρα κάτω και 

τα ανοιχτόχρωµα 
πάνω εσύ κάνε το 

αντίθετο.

Τα παστέλ είναι τα κατεξο-
χήν χρώµατα της Άνοιξης! 
Και εδώ οι κανόνες είναι πιο 
ελεύθεροι: όλα τα παστέλ 
χρώµατα ταιριάζουν µεταξύ 
τους! Δικός µας αξεπέραστος 
συνδυασµός είναι το ροζ µε 
το φυστικί! 

Και δεν έχει σηµασία µε ποιο 
χρώµα θα κάνεις µανικιούρ 
και µε ποιο πεντικιούρ.. 

Αν τα παστέλ χρώµατα παρα- 
είναι ροµαντικά για το στιλ 
σου, επένδυσε σε πιο σκού-
ρες αλλά εξίσου φρέσκες 
και ανοιξιάτικες αποχρώσεις! 
Ένα βαθύ µπλε µας κάνει συ-
νειρµούς µε την θάλασσα και 
συνδυάζεται τέλεια µε ένα 
διαφορετικό ροζ. 

Τα ροζ είτε τα αγαπάς είτε τα 
µισείς. Όµως, στην περίπτωση του µανικιούρ- 
πεντικιούρ. θα τα αγαπήσεις έτσι κι αλλιώς γιατί 
εδώ σου προτείνουµε να τα φορέσεις µε έναν κα-
θόλου βαρετό τρόπο. Η λύση του ροζ και του κίτρι-
νου είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ανατρεπτική!
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Το µατωµένο λιβάδι

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: William Ryan
Σελίδες: 416
Τιµή: € 15,90 (µε ΦΠΑ)

Για το Λοχαγό Κόρολεφ, ο νόµος δεν 
είναι πια άσπρο-µαύρο• είναι κατα-

κόκκινος σαν αίµα…

Μετά τη διαλεύκανση της υπόθεσης του 
«Ιερόσυλου», όπου είχαν βρεθεί αναµε-
µειγµένα τα ανώτερα κλιµάκια της σοβι-
ετικής Ρωσίας, ο Λοχαγός Αλεξέι Κόρο-
λεφ παρασηµοφορείται και προβάλλεται 
ως παράδειγµα προς µίµηση για κάθε 
εργάτη. Όµως ο Κόρολεφ βιώνει µια επι-
σφαλή ηρεµία – αυτά που έµαθε κατά τη 
διερεύνηση της υπόθεσης τον θέτουν σε 

κίνδυνο και αν αποκαλυφθούν ενδέχεται να απελαθεί στα στρατόπεδα καταναγκα-
στικής εργασίας του µακρινού Βορρά. 

Όταν όµως χτυπάει τελικά η πόρτα του διαµερίσµατός του µέσα στη νύχτα, η αποστολή 
που τον περιµένει δεν έχει προορισµό τη Σιβηρία. Στο χώρο γυρισµάτων µιας ταινίας 
στην Ουκρανία, έχει βρεθεί νεκρή η Μαρία Αλεξάντροβνα Λένσκαγια, υποδειγµατική 
Σοβιετική πολίτης. Ο Κόρολεφ καλείται να διερευνήσει την υποτιθέµενη αυτοκτονία. Το 
γεγονός ότι η κοπέλα υπήρξε επιπλέον στενή φίλη του Γενικού Κοµισάριου Κρατικής 
Ασφάλειας Γιέζοφ, εντείνει περαιτέρω τους εύλογους φόβους του λοχαγού. Όταν ο ντε-
τέκτιβ καταφθάνει στα σκηνικά της ταινίας «Το Ματωµένο Λιβάδι», δεν αργεί να συνει-
δητοποιήσει ότι πολλά είναι αυτά που κρύβονται πίσω από το θάνατο της Λένσκαγια… 

The Healing Code 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Alexander Loyd
Σελίδες: 368
Τιµή: € 16,00 (µε ΦΠΑ)

Ο Θεραπευτικός Κώδικας είναι η επα-
ναστατική µέθοδος η οποία µε απλές 

ασκήσεις λίγων λεπτών είναι σε θέση να 
θεραπεύσει όλα τα συνειδητά και ασυνεί-
δητα ζητήµατα που αντιµετωπίζετε.

Βαθιά ριζωµένες αρνητικές πεποιθήσεις 
που παραµένουν ως «τοξικές» µνήµες 
επηρεάζουν σοβαρά την ψυχοσωµατική µας 
ισορροπία. Το 2001, ο Dr Alex Loyd άλλαξε 
την πορεία της εναλλακτικής ψυχολογίας 
µε µια απίστευτη ανακάλυψη. Κατάφερε 

να ξεκλειδώσει τους κώδικες που ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό µας σύστηµα ώστε να 
µπορεί να αντιµετωπίσει οποιοδήποτε κακό συµβαίνει στο σώµα µας. Τα ευρήµατα του Dr 
Alex Loyd επιβεβαιώθηκαν όχι µόνο από πειράµατα, αλλά και από τους χιλιάδες ανθρώ-
πους σε όλο τον κόσµο που χρησιµοποίησαν την πρωτοποριακή µέθοδο του Healing Code 
για να ξεπεράσουν όλα όσα ταλάνιζαν το σώµα, το νου και τις σχέσεις τους. Το Healing 
Code τους βοήθησε να ανοίξουν νέους δρόµους για την επιτυχία.

Μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια τώρα που είστε τόσο κοντά στην πηγή. Δια-
βάστε το βιβλίο που θα σας µάθει τα πάντα για το Healing Code και πώς µε απλές 
ασκήσεις λίγων λεπτών θα αλλάξει και η δική σας πορεία για πάντα.

Το πλήρες βιβλίο της εναλλακτικής 
ιατρικής

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Andreas Moritz
Σελίδες: 432
Τιµή: € 15,90 (µε ΦΠΑ)

Το βιβλίο παραθέτει µεθόδους για να 
αναλάβουµε τον απόλυτο έλεγχο της 

σωµατικής και διανοητικής µας υγείας και 
αποκαλύπτει εκατοντάδες µυστικά τα οποία 
αποδεδειγµένα προάγουν την υγεία, την ευ-
εξία και την ίαση.

Καταρρίπτοντας πλήθος µύθων γύρω από 
την υγεία, που προωθούνται από τη συµβα-
τική ιατρική και την κοινωνία, αυτό το βιβλίο 
αποδεικνύει ότι η καλή υγεία όχι µόνο επι-

τυγχάνεται εύκολα –ανεξάρτητα από την τωρινή κατάσταση του οργανισµού µας– 
αλλά είναι και η φυσιολογική µας κατάσταση. Στο νέο του βιβλίο, ο Andreas Moritz 
αποκαλύπτει τους συνηθέστερους, και εντούτοις παραγνωρισµένους, παράγοντες που 
µας κάνουν να νοσούµε και να γερνάµε πρόωρα. 

Η πλειονότητα των γιατρών προσπαθεί να καταστείλει τις παθήσεις αγνοώντας τους 
µηχανισµούς αυτοθεραπείας του οργανισµού. Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσµα 35χρο-
νης έρευνας και βασίζεται στην κλινική εµπειρία του συγγραφέα, στον οποίο έχουν κα-
ταφύγει χιλιάδες άνθρωποι απ’ όλο τον κόσµο. Παρουσιάζει όσα πρέπει να γνωρίζουµε 
για να αφυπνίσουµε την έµφυτη δύναµή µας για αυτοθεραπεία. 

Η βιογραφία µιας σκύλας

ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: Αύγουστος Κορτώ
Σελίδες: 432
Τιµή: € 16,20 (µε ΦΠΑ)

Ένα κωµικό µυθιστόρηµα, µε έντονα στοι-
χεία αυτοσαρκασµού.

Η Σίσυ Νοταρά ήταν και είναι µια κακοµα-
θηµένη µοναχοκόρη – τέκνο ευκατάστα-
των γονέων, µε σπουδές στην Αγγλία και 
µε όλα τα κουσούρια που συνοδεύουν µια 
αλλοπρόσαλλη ανατροφή από αδιάφορους 
γονείς, που υποκαθιστούν τη στοργή µε το 
χρήµα και τις κοινωνικές επιταγές του. 

Μέχρι που, στα 24 της, η Σίσυ θα βρει το δά-
σκαλό της, στο πρόσωπο του επιφανούς, πλην βαθιά προβληµατικού, δηµοσιογράφου 
Πέτρου Νάνου, που από την πρώτη στιγµή της γνωριµίας τους, µα και σε όλη τη διάρ-
κεια της παθιασµένης τους σχέσης, θα της κάνει τη ζωή πατίνι. Και έχοντας πλέον 
φτάσει στα όριά της, και µια ανάσα πριν από την καταστροφή, η Σίσυ ιστορεί τη ζωή 
της, τα λάθη και την απογοήτευσή της, µε την ελπίδα να ανακαλύψει τι ήταν αυτό που 
την έκανε σκύλα, και µάλιστα δυστυχισµένη. 

Άλλοτε σπαραχτική και άλλοτε ξεκαρδιστική, η εξοµολόγηση της Σίσυ διαβάζεται µο-
νορούφι – όπως µονορούφι πίνεται και η ίδια η ζωή…

σκαλό της, στο πρόσωπο του επιφανούς, πλην βαθιά προβληµατικού, δηµοσιογράφου 
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Τ ο Τεστ Παπ δεν χρειάζεται φυσικά συστάσεις, το ξέρει καλά κάθε γυναί-
κα στον πλανήτη. Ο ιατρικός έλεγχος για τον καρκίνο του τραχήλου της 
µήτρας έχει σώσει εκατοµµύρια ζωές, αναγορεύοντας τον εφευρέτη 

του σε έναν από τους θρύλους της σύγχρονης ιατρικής επιστήµης!
Το όνοµα του Παπανικολάου υπάρχει σε κάθε στόµα, µε το Τεστ Παπ να γίνε-
ται ορόσηµο της σύγχρονης έρευνας αιχµής. Ποιός ήταν όµως ο περίφηµος 
γιατρός που άλλαξε τον ρου της ιστορίας µιας νόσου που διεκδικεί ακόµα και 
σήµερα βαρύτατο φόρο αίµατος;

Πρώτα χρόνια
Ο Παπανικολάου γεννιέται στην Κύµη της Εύβοιας στις 13 Μαΐου 1883, µε τον 
µικρό Γιώργο να λατρεύει από νωρίς τη θάλασσα. Πέρασε ατέλειωτα απογεύ-
µατα ατενίζοντας τη χάρη της, ονειρευόµενος τη µέρα που θα ήταν επιτέλους 
σε ηλικία να ακολουθήσει καριέρα ναυτικού. 
Η µοίρα είχε ωστόσο άλλα βάλει για την τύχη του νεαρού Γιώργου, µε τον Πα-
πανικολάου να καλείται να ακολουθήσει τα βήµατα του πατέρα του, επίσης 
γιατρού (και επί µακρόν Δηµάρχου της Κύµης).

Φοιτητική περίοδος
Ο Παπανικολάου γίνεται δεκτός στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήµιου Αθη-
νών, όπου και ολοκληρώνει µε επιτυχία τις σπουδές του το 1904. Αποφασίζει 
κατόπιν να αφιερωθεί στη βιολογική έρευνα, έναν σχετικώς νέο κλάδο, στα 
σπάργανα ακόµη στην Ελλάδα, γι' αυτό και καλείται να συνεχίσει τις σπουδές 
του στη Γερµανία. 
Γράφεται στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου το 1907, από το οποίο και θα πάρει το 
διδακτορικό του στη βιολογία το 1910. Θα επιστρέψει κατόπιν στην Ελλάδα, 
κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέµων του 1912-1914, και θα παντρευτεί 
την Ανδροµάχη Μαυρογένη. Ο κλάδος που επέλεξε ωστόσο να αφιερωθεί υπο-
δείκνυε Αµερική: οι τεχνολογίες αιχµής και το φιλόξενο πλαίσιο έρευνας των 
πανεπιστηµίων των ΗΠΑ αποτέλεσαν µονόδροµο για τον Παπανικολάου. 
Το 1913 αναχωρεί λοιπόν για τον Νέο Κόσµο, µε κατεύθυνση το φηµισµένο Πα-
νεπιστήµιο Κορνέλ, στο οποίο και θα εκλεγεί λίγο αργότερα τακτικός καθηγη-
τής της Ιατρικής Σχολής. Δεν θα επέστρεφε ποτέ πια στη χώρα του...

Η Μέθοδος Παπανικολάου
Ήταν λοιπόν στη Νέα Υόρκη που οι έρευνες του περίφηµου γιατρού θα απέ-
διδαν καρπούς, όταν θα ανακάλυπτε µια προγνωστική µέθοδο κολοσσιαίας 
σηµασίας για όλες τις γυναίκες του πλανήτη. Με τις αντίστοιχες µελέτες του 
να ξεκινούν το 1923, ο Παπανικολάου θα επινοούσε µια τεχνική γυναικολογι-
κού προσυµπτωµατικού ελέγχου που θα του έδινε τη δυνατότητα να ανιχνεύ-
ει προκαρκινικές αλλοιώσεις και να αντιπαρατίθεται αποφασιστικά µαζί τους 

πριν εξελιχθούν σε καρκίνο του τραχήλου της µήτρας. 
Η ανακάλυψή του ήταν πράγµατι αστρονοµικής σηµασίας, καθώς µιλάµε για µια εποχή που η διάγνωση του 
-συνήθως ασυµπτωµατικού- τραχήλου της µήτρας ήταν ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Κι όταν τελικά πιστο-
ποιούταν ότι η γυναίκα έπασχε από το συγκεκριµένο νεοπλασµατικό είδος, ήταν συνήθως πολύ αργά για 
τη ζωή της, ακόµα και µε τις επιθετικές θεραπείες του καιρού να µην αποδίδουν τους προσδοκώµενους 
καρπούς. 
Η Μέθοδος Παπανικολάου έµελλε να το αλλάξει αυτό, καθώς ήταν σε θέση να ανιχνεύει τις κυτταρικές 
αλλοιώσεις πριν µετατραπούν σε καρκινικές. Με την πρόωρη διάγνωσή τους, οι αλλοιώσεις ήταν θεραπεύ-
σιµες, δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα στη γυναίκα να κυοφορήσει και να αποκτήσει παιδιά. 

Αντιδράσεις
Η τεχνική του Παπανικολάου ήταν ένα µνηµειώδες ιατρικό επίτευγµα, δεν έγινε ωστόσο δεκτή από την επι-
στηµονική κοινότητα µε τυµπανοκρουσίες. Όπως συµβαίνει συνήθως στην ιστορία της επιστήµης, η επαγ-
γελµατική νοµιµοφροσύνη ανθίσταται στην αλλαγή, καθιστώντας τις «επαναστάσεις» σχεδόν ανεπιθύµη-
τες.
Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η ανακάλυψη του Έλληνα γιατρού έλαβε χώρα το 1928, έπρεπε να περιµέ-
νουµε µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του '40 για να κοπάσουν οι αντιδράσεις και να αποκτήσει την καθολική 
συναίνεση της ιατρικής κοινότητας. Η πρώτη δηµοσίευση µάλιστα του Παπανικολάου για τα οφέλη της χρή-
σης της κυτταρολογικής µεθόδου στη διάγνωση του καρκίνου της µήτρας (1928) έγινε δεκτή µε ιδιαίτερο 
σκεπτικισµό, µε την κρατούσα ιατρική πεποίθηση του καιρού να τη θεωρεί πρακτικά αδύνατη.
Ακόµα κι έτσι βέβαια, θα χρειάζονταν πολλά περισσότερα χρόνια για να γενικευτεί η χρήση του και να φτά-
σει το Τεστ Παπ σε όλες τις γυναίκες της οικουµένης. Η Εύα Περόν, για παράδειγµα, πέθανε το 1952 στην 
Αργεντινή από καρκίνο του τραχήλου της µήτρας (σε ηλικία 33 ετών), σε µια χώρα που το Τεστ Παπ δεν θα 
χορηγούταν παρά από τα µέσα της δεκαετίας του '60. 
Από την επικράτηση του Τεστ Παπ σε παγκόσµια κλίµακα, οι θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της µήτρας 
έχουν µειωθεί σήµερα περισσότερο από 70%...

Εκτόξευση στη δόξα
Ο απόηχος του Τεστ Παπανικολάου δεν περιορίζεται µόνο στη διάγνωση του καρκίνου της µήτρας. Η έρευνά 
του θα άνοιγε νέους δρόµους στην ιατρική έρευνα και θα θεµελίωνε ένα νέο πρωτόκολλο µελέτης του 
καρκίνου, το όποιο έµελλε να αποδώσει ζηλευτούς καρπούς στο µέλλον. 
Οι εργασίες του δρος Παπανικολάου υπερβαίνουν τις 100, ενώ οι διακρίσεις µε τις οποίες τιµήθηκε για το 
έργο του είναι πολυάριθµες και σηµαντικότατες, όπως το Albert Lasker Award for Clinical Medical Research 
το 1950 και το Μετάλλιο Τιµής της Αµερικανικής Εταιρίας Καρκινολογίας το 1952. Μέχρι και στο γραµµατό-
σηµο των ΗΠΑ µπήκε το πρόσωπό του, γεγονός ιδιαίτερα δύσκολο και συνάµα ακραία τιµητικό για την Αµερι-
κή. Το 1961, ο Παπανικολάου θα µετακόµιζε στο Μαϊάµι της Φλόριντα για να ιδρύσει το Αντικαρκινικό Ερευ-
νητικό Ινστιτούτο στο Πανεπιστήµιο της πόλης, που θα έφερε το όνοµά του (Papanicolaou Cancer Research 
Institute), θα τον προλάβαινε ωστόσο ο θάνατος το 1962, λίγο πριν από τα εγκαίνια του κέντρου. 
Ο κορυφαίος ερευνητής έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου 1962, σε ηλικία 78 ετών, όταν τον πρόδωσε 
η καρδιά του. Ο άνθρωπος που ξεκίνησε από την Εύβοια και κατέκτησε σύσσωµο τον ιατρικό κόσµο τα είχε 
πράγµατι καταφέρει πολύ καλύτερα απ' όσο θα έλπιζε ο γιατρός πατέρας του...
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ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - 210 7.79.79.79 
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Γάμος και Σεξ: 
Μπορούν να υπάρχουν και τα δύο;

Τ ο καλό σεξ, αν και η κλινική µας εµπειρία έχει δείξει ότι δεν µπορεί να κρα-
τήσει µόνο του ένα γάµο ή ακόµα και µια σχέση, αποτελεί όµως σίγουρα απα-
ραίτητο συστατικό για τη συνταγή ενός επιτυχηµένου γάµου. Είναι συχνά πολύ 

δύσκολο σε ένα ζευγάρι να διατηρηθεί ο ενθουσιασµός και το ερωτικό πάθος που το 
χαρακτήριζαν στην αρχή της σχέσης. Τα παντρεµένα ζευγάρια συχνά παραπονούνται 
για την ποιότητα της σεξουαλικής τους ζωής ή ακόµα και για  την απουσία αυτής. Οι 
απαιτήσεις του επαγγέλµατος, τα οικονοµικά άγχη, που στην Ελλάδα του σήµερα µο-
νοπωλούν τις ανησυχίες µας, και η ευθύνη ενός σπιτιού καταναλώνουν τον περισσό-
τερο χρόνο και ενέργεια των ατόµων. Όταν προστεθούν και οι ευθύνες των παιδιών 
οποιαδήποτε αποθέµατα ενέργειας φαίνεται να εξαντλούνται και δεν είναι δύσκολο να 
φανταστεί κανείς τη συνέχεια στη σεξουαλική ζωή του ζευγαριού. 

Οι µελετητές του φαινοµένου του γάµου έχουν καταλήξει στην ύπαρξη τεσσάρων δι-
αφορετικών σταδίων, τα οποία διαφέρουν όσον αφορά το αίσθηµα συζυγικής ικανο-
ποίησης. Τα στάδια αυτά είναι: 
1) το αρχικό στάδιο, όπου το αίσθηµα της ικανοποίησης είναι µεγαλύτερο, 

2) η ανατροφή των παιδιών, το οποίο συνοδεύεται µε αισθητή µείωση στην υποκειµενι-
κή συναισθηµατική και σεξουαλική ικανοποίηση του ζεύγους, 

3) Η µέση ηλικία, όπου το ζευγάρι αισθάνεται πιο πλήρες. Η ηλικία αυτή συνοδεύεται 
από την φυγή των παιδιών από το σπίτι , είναι και η ηλικία που συµβαίνουν τα περισσότε-

ρα διαζύγια αλλά και που το ζευγάρι δηλώνει πιο ικανοποιηµένο από το γάµο του, αν καταφέρει 
να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες. 

4) τα γεράµατα. Πιο συγκεκριµένα, η ικανοποίηση που βιώνουν οι δύο σύζυγοι απεικονίζεται σε 
µία γραφική παράσταση µε σχήµα «U» . Aπό τη στιγµή που παντρεύεται ένα ζευγάρι µέχρι τα 
20 χρόνια γάµου παρατηρείται µια σταδιακή µείωση της ικανοποίησης που βιώνουν οι δύο σύ-
ζυγοι η οποία γίνεται πιο απότοµη µεταξύ 6-10 χρόνων γάµου (ανατροφή παιδιών) και ξεκινάει 
ξανά την ανοδική της πορεία µετά τα 21 χρόνια γάµου για να πλησιάσει και να ξεπεράσει την 
ικανοποίηση της «πρώτης µέρας» του γάµου µετά από 30 χρόνια έγγαµης συµβίωσης! 

Τα στοιχεία αυτά, όταν ερµηνευτούν σωστά, δεν σηµαίνει ότι ο γάµος προκαλεί τη µείωση αυτή 
της ικανοποίησης αλλά και τα διάφορα γεγονότα που συνοδεύονται ηλικιακά µε την πορεία του 
γάµου όπως η ανατροφή των παιδιών, οι επαγγελµατικές προκλήσεις και υποχρεώσεις καθώς 
και οι φυσιολογικές µεταβολές που έρχονται µε την πάροδο της ηλικίας. Οι µελέτες αυτές 
αντικατοπτρίζουν µια πραγµατικότητα και παρόλο που τα στοιχεία αυτά µοιάζουν ανησυχητικά 
αποτελεί ίσως το πιο χρήσιµο όπλο στο ζευγάρι η γνώση αυτών και η συνειδητοποίηση ότι για 
την βιωσιµότητα ενός γάµου χρειάζεται συνεχής προσπάθεια και από τους δύο συντρόφους.

Τα διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το 50% των γάµων οδηγούνται σε διαζύγιο. Τα ποσο-
στά αυτά ανεβαίνουν ραγδαία και στην Ελλάδα. Σε έρευνα που έκανε το ΙΨΣΥ στον Ελληνικό 
πληθυσµό έδειξε ότι 6 στις 10 παντρεµένες γυναίκες που καλούν στη συµβουλευτική µας 
γραµµή για δικό τους πρόβληµα, εµφανίζουν σεξουαλική δυσλειτουργία και οι 4 από αυτές 
εµφανίζουν διαταραχές της επιθυµίας. Το προβληµα αυτό γίνεται ακόµα πιο έντονο κατά την 
πρώτη δεκαετία του γάµου όπου η γέννηση ενός παιδιού δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο το 
πρόβληµα. Η γυναίκα «κάνει σεξ µε το µυαλό της που όµως αυτή την περίοδο φαίνεται απα-
σχοληµένο µε άλλα θέµατα». 

Η σεξουαλική ζωή του ζευγαριού είναι από τις πρώτες «παράπλευρες απώλειες» της αλλαγ-
µένης αυτής εικόνας του ζεύγους.  Η ερωτική επιθυµία µειώνεται και στα δύο φύλα, η συχνό-
τητα των σεξουαλικών επαφών επίσης. Ακόµα και σε νέα, ανύπαντρα ζευγάρια η συχνότητα των 
σεξουαλικών επαφών κινείται αντιστόφως ανάλογα µε την διάρκεια της σχέσης. Η σεξουαλική 
φαντασίωση εξατµίζεται πια στο θέαµα των καθηµερινών υποχρεώσεων και το αυθόρµητο και 
παρορµητικο σεξ µοιάζει σαν µακρυνή ανάµνηση. Η πραγµατικότητα είναι ακόµα πιο σκληρή 
γιατί όσο πιο σπάνια κάνουν σεξ οι δύο σύζυγοι, τόσο λιγότερο έλξη νιώθουνε ο ένας για τον 
άλλο και τελικά τόσο λιγότερο επιθυµούνε να κάνουνε σεξ.  
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Μ ετά το εκραγιστήριο και την σύνθλιψη των ρωγών, όπου απελευθερώνεται µέρος 
του χυµού, η σταφυλόµαζα οδηγείται στο πιεστήριο, όπου πιέζεται και έτσι εξάγε-
ται το υπόλοιπο του χυµού. Ο χυµός οδηγείται σε δεξαµενή όπου ψύχεται για µια 

ολόκληρη νύχτα. Είναι η διαδικασία της απολάσπωσης, κατά την οποία ο µούστος διαυγάζεται. 
Η διαύγαση επιτυγχάνεται από µόνη της µε την κατακάθιση όλων των σωµατιδίων που αιωρού-
νται στο µούστο και γίνεται πάντα πριν από την αλκοολική ζύµωση. Η διάρκειά της είναι από 
12 έως 14 ώρες, ανάλογα µε το ποσοστό λασπών. Τα κρασιά που προέρχονται από απολασπω-
µένους µούστους έχουν καθαρότερο άρωµα. Το χρώµα τους είναι πιο σταθερό και λιγότερο 
ευαίσθητο στις οξειδώσεις.Ο καθαρός πλέον χυµός, µεταγγίζεται σε δεξαµενή όπου πραγµα-
τοποιείται η αλκοολική ζύµωση. Η δεξαµενή ψύχεται έτσι ώστε η θερµοκρασία της ζύµωσης να 
κυµαίνεται στους 18οC, αποσκοπώντας στην απόκτηση αρωµάτων µε χαρακτήρα λουλουδιών 
και φρούτων, που θα χαρίσουν στο κρασί φρεσκάδα. Μετά το τέλος της αλκοολικής ζύµωσης, 
όταν δηλαδή το σύνολο των σακχάρων έχει µετατραπεί σε αλκοόλη, το κρασί µεταγγίζεται στις 
δεξαµενές αποθήκευσης.

Η ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ
Το φρέσκο κρασί δεν είναι ακόµη έτοιµο για κατανάλωση. Η οξύτητά του είναι πολύ τονισµένη 
και οι τανίνες του επιθετικές. Με την πάροδο του χρόνου όµως, το κρασί θα ωριµάσει και θα 
αποκτήσει την ισορροπία των γευστικών του χαρακτηριστικών.

Σε γενικές γραµµές τα λευκά, τα ροζέ και τα ελαφρά ερυθρά κρασιά, καταναλώνονται σε νεα-
ρή ηλικία γιατί η ευχαρίστηση που µας προσφέρουν σχετίζεται µε τη φρεσκάδα των αρωµάτων 
και της γεύσης τους. Αντίθετα, πολλά από τα "µεγάλα" λευκά κρασιά και το µεγαλύτερο µέρος 
των ερυθρών, κυρίως όταν εµφανίζουν ισχυρά ταννικό και όξινο χαρακτήρα, απαιτούν παλαί-
ωση για την ανάδειξη του γευστικού τους πλούτου. Η παλαίωση του κρασιού διακρίνεται στην 
οξειδωτική, που πραγµατοποιείται µέσα στο βαρέλι και στην αναγωγική που πραγµατοποιείται 
µέσα στη φιάλη. Κατά την οξειδωτική παλαίωση µε την παρουσία του οξυγόνου (που εισέρ-
χεται από τους πόρους του ξύλου του βαρελιού) το κρασί µαλακώνει σε γεύση ενώ διαλύει 
ταυτόχρονα ουσίες από το ξύλο

Το κρασί πρέπει να ελέγχεται τακτικά, ακόµη και κατά τη διάρκεια της παραµονής του στο βα-
ρέλι. Η θερµοκρασία του χώρου πρέπει να είναι αρκετά χαµηλή 10-14οC καθώς και υγρασία 
του (70-75%)

Η ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ
Το κρασί µετά από την ωρίµανση και την παλαίωσή του (όταν αυτή πραγµατοποιείται) προετοι-
µάζεται για την εµφιάλωση του. Καθώς πρέπει να εµφανίζεται διαυγές στην φιάλη του αποµα-
κρύνονται τυχόν στερεά σωµατίδια που βρίσκονται σε διασπορά καθώς και οι ουσίες οι οποίες 
είναι υπεύθυνες για το θόλωµα που παρουσιάζει ή που µπορεί να παρουσιάσει στο µέλλον. 
Γι' αυτόν το λόγο το κρασί ψύχεται, κολλάρεται και τέλος φιλτράρεται. 

Η εµφιάλωση είναι µια σχετικά απλή, µηχανική διαδικασία. Αν και η κατεργασία του γυαλιού 
ήταν γνωστή από το 1500 π.Χ., µόνο µετά τον 17ο αιώνα, άρχισε να χρησιµοποιείται η φιάλη 
για τη µεταφορά, τη διατήρηση και την αποθήκευση του κρασιού. Είναι η εποχή κατά την οποία 
ανακαλύφθηκε ο φελλός και οι ιδιαίτερες ιδιότητές του. Στις σύγχρονες γραµµές εµφιάλωσης 
υπάρχει ένα αυτόµατο πλυντήριο φιαλών, ένα σύστηµα γεµίσµατός τους µε κρασί, ένα πωµατι-
στικό µηχάνηµα, ένα σύστηµα ετικετοκόλλησης και τέλος εγκιβωτισµού. 

Η φιάλη, ο φελλός, η ετικέτα, το καψύλλιο, είναι µια ολόκληρη σειρά από προϊόντα που συµ-
βάλλουν στην τελική εµφάνιση, στο "ντύσιµο" του κρασιού. Στα ερυθρά κρασιά συνήθως ακο-
λουθεί η αναγωγική παλαίωση του κρασιού µέσα στη φιάλη. Είναι εκείνο το στάδιο όπου το 
κρασί, απουσία πλέον οξυγόνου, αναπτύσσει το "µπουκέτο" του.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ
ΑΓΟΥΡΟ ~ Κρασί πολύ νεαρό,µεγάλη περιεκτικότητα οξέων.
ΣΩΜΑ ~ Κρασί πλούσιο σε συστατικά που αφήνουν το στόµα γεµάτο από γευστικές 
                 εντυπώσεις.
ΑΔΕΙΟ ~ Ενα κρασί χωρίς Σώµα.
ΑΡΩΜΑ ~ Περιγραφή των οσµών που είναι χαρακτηριστικές του σταφυλιού από το οποίο 
                   παράγεται το κρασί.
ΚΟΙΝΟ ΑΡΩΜΑ ~ Κρασί χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Χρησιµοποιείται περισσότερο στα 
                                  επιτραπέζια κρασιά.
ΦΙΝΟ ΑΡΩΜΑ ~ Ποικιλία µε λεπτό ευγενικό άρωµα λουλουδιών και φρούτων.
ΑΡΩΜΑ ΡΑΤΣΑΣ ~ Η ποικιλία του σταφυλιού , συνήθως προσδίδει στο κρασί ιδιαίτερο άρωµα 
                                    το οποίο αναγνωρίζεται εύκολα. 
ΜΠΟΥΚΕΤΟ ~ Το χαρακτηριστικό άρωµα παλαίωσης του κρασιού. Πρόκειται δηλαδή για το 
                             σύνολο των ουσιών που απέκτησε το κρασί ωριµάζοντας,και παλαιώνοντας.
ΕΠΙΓΕΥΣΗ ~ Η εντύπωση από το κρασί που µένει στο στόµα αφού το έχουµε πιεί 
ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ ~ Μαλακό κρασί ευχάριστο στον ουρανίσκο.
BOUCHONNE ~ Η οσµή και η γεύση αυτού του κρασιού θυµίζουν έντονα φελλό και το 
                                 ελλάτωµα αυτό οφείλεται ακριβώς στο πώµα του 
ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΟ~ Είναι ένα κρασί µε υψηλά γράδα (βαθµούς), πλούσιο σε γεύση και άρωµα.
ΕΛΑΦΡΥ ~ Αντιθέτως λέγεται ένα ευκολόπιοτο κρασί µε χαµηλά γράδα. 
ΖΩΗΡΟ ~ Το κρασί που έχει ευχάριστη οξύτητα και φρεσκάδα.
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ~ Το κρασί που παρουσιάζει αρµονία ανάµεσα στις επιµέρους γεύσεις του.
ΛΙΠΑΡΟ ~ Το κρασί που διαθέτει πλούσια υφή και γεµίζει το στόµα χωρίς να είναι "επιθετικό".
ΜΑΛΑΚΟ ~ Κρασί που δεν έχει ενοχλητική όξινη και στυφή γεύση.
ΣΚΛΗΡΟ και ΤΑΝΝΙΚΟ ~ Κρασί µε έκδηλη οξύτητα.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ~ Κρασί µε ισορροπία ανάµεσα στη βελούδινη γεύση και στο στόµα.
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Η 
δυναµική πλευρά της νέας οικογένειας Range Rover αποκαλύπτεται στη Νέα Υόρκη. Στο καινούργιο Range 
Rover Sport, o πολυτελής χαρακτήρας και η τεχνολογία «ξεχειλίζουν», σε µια πολυτελή συσκευασία βάρους 
2,1 τόνων.  Διαθέτει αισθητικά στοιχεία από το Evoque, την ανάλογη coupe αισθητική και µικρότερες διαστά-

σεις από το «βασιλιά» της γκάµας το Range Rover, το οποίο είναι 15 cm µακρύτερο και 5,5 cm πιο ψηλό. 
Στο εσωτερικό, οι multimedia εφαρµογές (προαιρετική η οθόνη LCD 12,3 ιντσών) και η πολυτέλεια επικρατούν, µε 
όλα τα σύγχρονα στοιχεία άνεσης και ασφάλειας. Η νέα σχεδίαση έχει φέρει σηµαντική αύξηση στους εσωτερικούς 
χώρους. Πίσω εκτός από τις πέντε άνετες θέσεις, υπάρχει και η δυνατότητα προσθήκης δύο επιπλέον ανακλινόµενων 
καθισµάτων για παιδιά σε διάταξη 5+2.
Δυνατό χαρτί κάθε Range Rover είναι η τετρακίνηση, µε τη νέα γενιά να διαθέτει δύο διαφορετικές επιλογές. Η βασική 
εκδοχή διαθέτει µόνιµη τετρακίνηση µε κεντρικό διαφορικό torsen και κατανοµή (42:58). Η πιο off-road επιλογή δια-
θέτει επιπλέον κλείδωµα 50:50 και κοντές σχέσεις. 
Παράλληλα το πίσω διαφορικό µπορεί να είναι και περιορισµένης ολίσθησης (Dynamic Active Rear Locking Differential) 
µε λειτουργία torque vectoring για βελτίωση της οδικής συµπεριφοράς. Τον οδηγό στις off-road συνθήκες καθοδηγεί 
το Terrain Response 2, το οποίο αναγνωρίζει το τερέν κίνησης και συντονίζει την τετρακίνηση και τα ηλεκτρονικά συ-
στήµατα ευστάθειας. Η αερανάρτηση συµπληρώνει το πακέτο, µε το ύψος από το έδαφος να φτάνει µέχρι και τα 285 
mm. Σε ό,τι αφορά στους κινητήρες, στην κορυφή βρίσκεται ο supercharged V8 των 5,0 λίτρων και 510 ίππων, ενώ ο 3,0 
λίτρων supercharged βενζίνης αποδίδει 340 ίππους. 
Οι πιο ώριµες diesel επιλογές ξεκινούν από τον TDV6 των 3,0 λίτρων µε 258 ίππους και στην πιο ισχυρή εκδοχή του 
SDV6 µε 292 ίππους. 

Στο βασικό εξοπλισµό ανήκει το 8άρι αυτόµατο κιβώτιο της ZF. Από το 2014 θα ακολουθήσει και ο πιο ισχυρός diesel 
των 4,4 λίτρων µε 339 ίππους και 700 Nm ροπής. Στα σκαριά είναι και µια υβριδική diesel έκδοση, ενώ εξετάζεται και 
η προσθήκη µικρότερων 4κύλινδρων κινητήρων.
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ΚΡΙΟΣ
Eυκαιρίες θα προκύψουν στο ξεκίνηµα του µήνα για εσάς τους Κριούς και κυ-
ρίως τις δυο πρώτες ηµέρες της εβδοµάδας που θα πρέπει να τις αξιοποιήσε-
τε στο έπακρον. Οι συγκυρίες µοιάζουν ιδανικές για να θέσετε σε εφαρµογή 
τα σχέδιά σας. Ωστόσο θα σας προβληµατίσουν άτοµα από το επαγγελµατι-
κό σας περιβάλλον. Κρατήστε χαµηλούς τόνους µε άτοµα κύρους. Γύρω στα 
µέσα της εβδοµάδας µε το διάλογο και λογικά επιχειρήµατα, θα µπορέσετε 
να λύσετε τις διαφωνίες. Οι φίλοι και η συλλογική δουλειά θα σας απασχολή-
σουν προς τα τέλη της εβδοµάδας. 

ΖΥΓΟΣ
Δυναµική προβλέπεται η πρώτη εβδοµάδα του Απρίλιου µήνα για εσάς τους 
Ζυγούς. Στο ξεκίνηµά της θα έχετε πολλές επαφές και µετακινήσεις µε φι-
λικά και συγγενικά σας πρόσωπα. Την Τρίτη και Τετάρτη θα σας απασχολήσει 
έντονα ένα οικογενειακό σας θέµα. Μην προσπαθήσετε να βρείτε τη λύση για 
να προχωρήσετε ένα βήµα στο µέλλον. Την Τετάρτη και την Πέµπτη θα έχετε 
ανεβασµένη ερωτική διάθεση και θα επικρατεί έντονος συναισθηµατισµός. 
Το Σαββατοκύριακο µπορείτε να τακτοποιήσετε εκκρεµότητες που διευκολύ-
νουν την καθηµερινότητα σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Τα οικονοµικά σας καθώς και η διαχείρισή τους θα απασχολήσουν 
εσάς τους Σκορπιούς στο ξεκίνηµα του Απριλίου. Υπάρχει ο κίνδυ-
νος να µπλοκαριστείτε και να πείτε λόγια που καίνε µε τους ανώτε-
ρους σας, που ίσως αργότερα µετανιώσετε. Περιορίστε την ένταση 
και τον εκνευρισµό γιατί οι διαφωνίες µπορεί να έχουν άσχηµα 
αποτελέσµατα. Μην συγκρίνετε τις παρελθοντικές εµπειρίες µε 
τις τωρινές και προσπαθήστε να αποτοξινωθείτε από εµµονές και 
φοβίες. Γύρω στα µέσα της εβδοµάδας θα ασχοληθείτε έντονα µε 
ένα οικογενειακό σας πρόβληµα. Το Σαββατοκύριακο θα βρείτε την 
ηρεµία και τη γαλήνη στο πλευρό του συντρόφου σας. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ίσως να διανύετε την πιο ερωτική περίοδο της χρονιάς εσείς 
οι Τοξότες. Ο Απρίλιος µήνας κάνει τη δυναµική και θεαµα-
τική του είσοδο ενεργοποιώντας τον πιο ερωτικό τοµέα του 
ωροσκοπίου σας. Θα είναι αρκετά δύσκολο να αντισταθείτε 
στους πειρασµούς που θα σας περιτριγυρίζουν και πιστέψτε 
µε θα είναι πολλοί. Για κάποιους από εσάς ο κεραυνοβόλος 
έρωτας θα σας «χτυπήσει» µε τα βέλη του. Συνήθως «κτυ-
πά» τους αµέριµνους κι όσους δεν το περιµένουν. Αν είστε 
από αυτούς, το νου σας… Στο τέλος της εβδοµάδας το πάθος 
χτυπάει … «κόκκινο». 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Με εσωτερικές αναζητήσεις σας βρίσκει το ξεκίνηµα του Απριλί-
ου µήνα. Η ενδοσκόπηση θα σας κάνει καλό, αφού εσείς ξέρετε 
τον τρόπο και µπαίνετε δυναµικά στο παιχνίδι. Την Τρίτη και την 
Τετάρτη θα αφιερώσετε αρκετό χρόνο για τα προσωπικά σας ζη-
τήµατα, αφού δεν είναι στο χαρακτήρα σας να αφήνετε εκκρεµό-
τητες πίσω σας. Στόχος σας είναι να αναζητήσετε νέους τρόπους 
διαχείρισης των επαγγελµατικών σας, έτσι ώστε να αποδώσουν 
περισσότερους οικονοµικούς καρπούς. Η εβδοµάδα κλείνει µε 
αισιόδοξα µηνύµατα και µε αποφασιστικότητα. Ίσως χρειαστεί να 
έρθετε αντιµέτωποι µε άτοµα της οικογένειας σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Με έντονη κοινωνική ζωή σας βρίσκει το ξεκίνηµα του Απρίλη µήνα. Θα υπάρ-
ξει αισθητή βελτίωση των θεµάτων που σας απασχολούν καθώς θα δραστηρι-
οποιηθείτε σε τοµείς που επιθυµείτε. Το κοµµάτι της επικοινωνίας ευνοείται 
αρκετά ενώ στο συναισθηµατικό σας τοµέα θα έχετε εύνοια. Η τύχη είναι στο 
πλευρό σας αυτή την περίοδο µέσα από συγκυριακές καταστάσεις. Στο τέλος 
της εβδοµάδας θα ασχοληθείτε µε ένα οικονοµικό ζήτηµα, από το οποίο µπο-
ρεί να ωφεληθείτε. Η περίοδος είναι ευνοϊκή για να κάνετε ένα νέο δυναµικό 
ξεκίνηµα για να βελτιώσετε τη ζωή σας. 

ΙΧΘΕΙΣ
Με θετικές προοπτικές ξεκινάει ο Απρίλιος µήνας για εσάς τα ψαράκια τόσο 
στον συναισθηµατικό όσο και στον οικονοµικό τοµέα. Στις αρχές της εβδοµά-
δας, η προσοχή σας εστιάζεται στον επαγγελµατικό τοµέα και στα ζητήµατα 
που αφορούν την καριέρα σας. Στη συνέχεια νέες γνωριµίες σας εξασφαλί-
ζουν µια έντονη κοινωνική ζωή. Ωστόσο, κατά διαστήµατα η ψυχολογία σας 
έχει σκαµπανεβάσµατα. Το Σαββατοκύριακο ένα κλίµα θαλπωρής και στορ-
γής επικρατεί στην οικογενειακή σας εστία. Απολαύστε τις στιγµές µε τα αγα-
πηµένα σας άτοµα και εκµεταλλευτείτε το χρόνο για χαλάρωση και ηρεµία. 

ΤΑΥΡΟΣ
Πολλές ευκαιρίες θα έχετε εσείς οι Ταύροι για να τονώσετε την 
κοινωνική σας ζωή. Ταυτόχρονα θα σας απασχολήσει ένα επαγ-
γελµατικό σας ζήτηµα και θα χρειαστεί να δώσετε τον καλύτερο 
εαυτό σας, κυρίως στα µέσα της εβδοµάδας. Ο χρόνος είναι χρή-
µα, γι’ αυτό δεν πρέπει να τον αφήσετε ανεκµετάλλευτο. Στον 
συναισθηµατικό σας τοµέα προβλέπεται έντονος ερωτισµός. 
Δεν αποκλείεται µάλιστα να επιστρέψει ένας σύντροφος από το 
παρελθόν. Στο τέλος της εβδοµάδας οι φιλικές σχέσεις και οι 
κοινωνικές συναναστροφές σας συναρπάζουν.  

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αρκετά ευνοϊκός προβλέπεται ο µήνας για εσάς τους Διδύµους. Έµ-
φαση θα δώσετε στον τοµέα των σχέσεων και των συνεργασιών. Η 
εβδοµάδα  είναι δυναµική, στρέψετε το βλέµµα σας προς το µέλλον 
και να κάνετε βήµατα που θα σας εξασφαλίσουν ανοδική επαγγελ-
µατική πορεία. Με το διάλογο και τα επιχειρήµατα µπορείτε να λύσε-
τε πάσης φύσεως προβλήµατα σε επαγγελµατικό κυρίως επίπεδο. 
Η Πέµπτη και η Παρασκευή είναι οι µέρες που µπορείτε να βάλετε 
σε εφαρµογή τα σχέδιά σας. Η ανάδροµη πορεία του Πλούτωνα σας 
δίνει την ευκαιρία να κάνετε µια ενδοσκόπηση των πεπραγµένων σε 
οικονοµικό και συναισθηµατικό επίπεδο. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Το µέλλον των εργασιακών σας θα απασχολήσει τους περισσότε-
ρους του ζωδίου σας στο ξεκίνηµα του µήνα. Η εβδοµάδα θα έχει 
αρκετές ευκαιρίες για να αναβαθµιστείτε σε επαγγελµατικό επίπε-
δο. Η Τρίτη και η Τετάρτη είναι ηµέρες που θα ασχοληθείτε µε το σύ-
ντροφο σας. Στη συνέχεια θα προκύψει ένα οικονοµικό ζήτηµα που 
θα πρέπει να επιλύσετε άµεσα. Το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για 
να πραγµατοποιήσετε ένα ταξίδι. Επίσης µπορείτε να προωθήσετε 
τα σχέδιά σας, πνευµατικές εργασίες και νοµικές υποθέσεις. Επα-
φές µε άτοµα που βρίσκονται µακριά ευνοούνται. 

ΛΕΩΝ
Με τα ερωτικά σας ζητήµατα θα ασχοληθείτε στο ξεκίνηµα του Απρίλιου 
µήνα εσείς οι Λέοντες. Ζείτε σε µια εκπληκτικά ερωτική περίοδο, κάνοντας 
σχέδια µε το σύντροφό σας για το µέλλον. Νιώθετε ένα είδος πληρότητας 
και ασφάλειας. Ο έρωτας σας δυναµώνει και σας δίνει επιπλέον εφόδια για 
να κάνετε άλµατα. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα σας απασχολήσει ένα εργα-
σιακό σας ζήτηµα. Ίσως πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο χώρο για να 
γίνει πιο λειτουργικός. Στο τέλος της εβδοµάδας επιστρέφετε στην αγκαλιά 
του συντρόφου σας, σε ένα κλίµα έντονου ερωτικού πάθους. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Το σπίτι, η οικογένεια και τα άτοµα του περιβάλλοντος σας, θα είναι οι πρωτα-
γωνιστές στο ξεκίνηµα του Απρίλη. Θέλετε να δώσετε όλο αυτό το σκηνικό, 
αντλείτε χαρά και νιώθετε ολοκλήρωση. Η επόµενη ενασχόληση σας είναι το 
εργασιακό περιβάλλον όπου θα δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας µέχρι το τέλος 
της εβδοµάδας και θα καταπλήξετε τους συνεργάτες σας µε την επιδεξιότητά 
σας. Καλό όµως θα ήταν να ασχοληθείτε λιγάκι και µε τον εαυτό σας για να νιώ-
σουν και οι άλλοι καλά. 

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
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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

Μαγειρέματα
Βέφα Αλεξιάδου

Χηµικός 
Διαιτολόγος 
Συγγραφέας και 
Εκδότρια βιβλίων 
µαγειρικής

         
   
     

 

Μερίδες: 6
Χρόνος προετοιµασίας: 10'
Χρόνος ψησίµατος: 30'

Καροτόσουπα με Τζίντζερ

  Υλικά: 
       4 καρότα, τριµµένα
       2 πατάτες, τριµµένες
       4 κουταλιές τριµµένο φρέσκο τζίντζερ
       6 κούπες ζωµό λαχανικών 
       ή κοτόπουλου
       αλάτι και φρεσκοτριµµένο πιπέρι
       1/2 κούπα κρέµα γάλακτος

 

Στρούντελ με Μήλα 
και Καρύδια  

 Εκτέλεση: 
Σοτάρετε τη φρυγανιά σε 2 κουταλιές από το βούτυρο, να ροδίσει ελαφρά. Ανοίξτε τη 
σφολιάτα σε λεπτό, µακρόστενο φύλλο και πασπαλίστε το µε τη φρυγανιά. Αραδιάστε 
επάνω τα µήλα, κατά µήκος του φύλλου, αφήνοντας δεξιά κι αριστερά ένα περιθώριο 4 
εκ. Ανακατέψτε τη ζάχαρη µε την κανέλα, τα καρύδια, τη σταφίδα και το ξύσµα και πασπα-
λίστε τα επάνω από τα µήλα. Διπλώστε δεξιά κι αριστερά, επάνω από τη γέµιση, τα περι-
θώρια της ζύµης που κρατήσατε και τυλίξτε σε ρολό, κλείνοντας µέσα τα µήλα. Αλείψτε 
τις άκρες µε λίγο νερό, να κολλήσουν. Μεταφέρετε το στρούντελ σε βουτυρωµένο τα-
ψάκι, µε τις ενώσεις προς τα κάτω κι αλείψτε το µε το υπόλοιπο βούτυρο. Ψήστε το στους 
200°C για 10΄. Χαµηλώστε τη θερµοκρασία στους 180°C και συνεχίστε το ψήσιµο 30΄ 
ακόµη, να ροδίσει η επιφάνεια. Σερβίρετε το στρούντελ ζεστό ή κρύο, πασπαλισµένο µε 
ζάχαρη άχνη και κανέλα.   

Μερίδες:  8 - 10
Χρόνος προετοιµασίας: 1 ώρα
Χρόνος ψησίµατος: 40'

  Υλικά: 
       1 φύλλο ζύµη σφολιάτα (250 γρ.)
       1/3 κούπας τριµµένη φρυγανιά
       1/4 κούπας βούτυρο
       1/2 κούπα φουντούκια ή καρύδια,  
       χοντροαλεσµένα
       500 γρ. µήλα, καθαρισµένα, 
       σε κοµµάτια
       2 κουταλάκια κανέλα
       1/3 κούπας ζάχαρη
       1/2 κούπα σταφίδα ξανθή
       1 κουταλιά ξύσµα λεµονιού
       ζάχαρη άχνη και κανέλα, για το πασπάλισµα

    
    

 Εκτέλεση: 
Βάλτε σε µια κατσαρόλα τα καρότα, τις πατάτες και το τζίντζερ. Προσθέστε το ζωµό, αλάτι και 
πιπέρι. Σκεπάστε και σιγοβράστε, ώσπου να λιώσουν τα λαχανικά. Περάστε τη σούπα από σου-
ρωτήρι και τα στερεά υλικά χτυπήστε τα στο πολυµίξερ να γίνουν λείος πουρές. Προσθέστε 
τα στο ζωµό και σιγοβράστε τη σούπα µερικά λεπτά ακόµη, να δέσει καλά. Σερβίρετέ την σε 
ζεστά πιάτα, ρίχνοντας στην επιφάνεια λίγη κρέµα γάλακτος µ’ ένα κουτάλι και σχηµατίζοντας 
σπιράλ. Συνοδέψτε την µε κρουτόν. 

Τα µυστικά µου:
Αν θέλετε πιο πλούσια γεύση, µπορείτε να προσθέσετε 1/2 κούπα κρέµα γάλακτος µέσα στη 
σούπα, λίγο πριν την κατεβάσετε από τη φωτιά, εκτός από την κρέµα που θα ρίξετε στην επι-
φάνεια. 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:00 - 7:00 µ.µ.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:00 - 4:00 µ.µ.
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Όλος ο κόσµος της 
δράσης σε µια έκθεση!

Ο ι Εκδόσεις Βαρβέρη διοργα-
νώνουν για 27η φορά τη µεγα-
λύτερη έκθεση, που πραγµα-

τοποιείται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, 
για τους λάτρεις των θαλάσσιων και 
υπαίθριων σπορ τη NATEX 2013. 
Η ΝΑTEX, η ήδη γνωστή έκθεση ΚΥ-
ΝΗΓΙ ΨΑΡΕΜΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΚΑΜΠΙΝΓΚ 
&  ΣΚΑΦΟΣ, θα πραγµατοποιηθεί στο 
πρώην Ανατολικό Αεροδρόµιο, στο 
Ελληνικό. 35.000 επισκέπτες απ' όλη 
την Ελλάδα και το εξωτερικό θα ενη-
µερωθούν πρώτοι, για τα νέα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες του 2013, από τις 
καλύτερες εταιρίες στους κλάδους 
του ψαρέµατος, της κατάδυσης, του 
κυνηγίου, του κάµπινγκ, του σκάφους 

και όλων των outdoor δραστηριοτήτων. 

Και τα σκάφη είναι εδώ !
Με µια δυναµική συνεργασία µε τον ΣΕΚΑΠΛΑΣ η ΝΑΤΕΧ  θα είναι ο πόλος έλξης των ανθρώπων που 
ασχολούνται µε τα σκάφη και την θάλασσα. Μέσα από την ΝΑΤΕΧ θα παρουσιαστεί φέτος ο κλάδος 
των σκαφών και των κινητήρων, καθώς επίσης τα παρελκόµενά τους, τα ηλεκτρονικά κ.λπ. 

Και το κυνήγι είναι εδώ!
Πλουσιότερη από ποτέ, στο χώρο του κυνηγιού και της κυνοφιλίας, µε µεγάλες εταιρίες και οµίλους 
φυλών να δίνουν δυναµικό παρόν, δηµιουργώντας µια µοναδική ατµόσφαιρα! Στην 27η ΝΑΤΕΧ θα 
πραγµατοποιηθούν, για πρώτη φορά, σε ιδιαίτερο χώρο Εκθέσεις µορφολογίας σκύλων. 
Ώρες Λειτουργίας   
Πέµπτη 4 Aπριλίου: 16:00 - 21:30 / Παρασκευή 5 Απριλίου: 16:00 - 21:30 / Σάββατο 6 Απριλίου: 
10:00 - 21:30 / Κυριακή 7 Απριλίου: 10:00 - 21:30 / Δευτέρα 8 Απριλίου: 16:00 - 21:30

Αυτόνοµη κατάδυση
Βασικά στοιχεία καταδυτικού 
εξοπλισµού
Η κατάδυση είναι δυνατή χάρις στον εξειδι-
κευµένο σύγχρονο εξοπλισµό που βοηθά 
στην προσαρµογή του αυτοδύτη στο υδάτι-
νο περιβάλλον.
Μάσκα: Είναι από τα βασικότερα στοιχεία 
εξοπλισµού και υπάρχει σε πολλές ποικιλί-
ες µονοπτικού, διοπτικού και πολυοπτικού 
τύπου. Η σωστή εφαρµογή στο πρόσωπο, το 
ικανοποιητικό οπτικό πεδίο και τα βέλτιστα 
υλικά κατασκευής αποτελούν το πρωταρχι-
κό στοιχείο που οφείλει να εξετάσει ο αυτο-

δύτης. Πέραν τούτου, η επιλογή αποτελεί θέµα αρέσκειας και οικονοµικής δυνατότητας.
Πτερύγια: Είναι εύκαµπτα πτερύγια, ελαφριάς κατασκευής και παρέχουν άνεση, ευελι-
ξία και ταχύτητα στον αυτοδύτη. Προσφέρονται σε δύο τύπους: ανοικτά και κλειστά. Στην 
αυτόνοµη κατάδυση προτιµούνται κυρίως τα πέδιλα ανοικτού τύπου, καθώς επιτρέπουν 
περισσότερες κινήσεις στο πόδι, καλύτερη θερµική προστασία εξαιτίας της χρήσης 
µπότας και προστασία από κτυπήµατα κατά την προετοιµασία της κατάδυσης. Η ευκαµ-
ψία των πτερυγίων ποικίλει ανάλογα µε το υλικό κατασκευής τους.
Αναπνευστήρας: Υλικό εξοπλισµού που επιτρέπει την παρακολούθηση του βυθού, χωρίς 
την ανάγκη επιφανειακής αναπνοής απ' τον αυτοδύτη. Υπάρχουν πολλά είδη αναπνευστή-
ρων που διαφέρουν ως προς το σχεδιασµό και το υλικό κατασκευής. Εκείνο που πρέπει να 
λάβει σοβαρά υπόψιν του ο αυτοδύτης είναι το µέγεθος του σωλήνα το οποίο δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 42 εκ., να παρουσιάζει στο άνω µέρος του σωλήνα ανακλαστική ταινία 
ώστε να γίνεται ορατός από µακριά, να διαθέτει µαλακό επιστόµιο για να µην κουράζει τα 
ούλα και τα δόντια καθώς και ειδικό λουράκι που να τον στηρίζει στη θέση του.
Καταδυτικό µαχαίρι: Από τα σηµαντικότερα στοιχεία ασφάλειας του αυτοδύτη. Εν προκειµέ-
νω, το µαχαίρι δε θεωρείται όπλο, αλλά ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στο βυθό, µε το οποίο 
ο αυτοδύτης µπορεί, προκειµένου να αποφύγει την εµπλοκή του, να κόψει κάποιο σκοινί ή 
δίκτυα, ακόµη και να µετρήσει µικρά αντικείµενα στο βυθό. Επίσης, µε την κρούση του στη 
φιάλη του, είναι δυνατόν να τραβήξει ηχητικά την προσοχή του/ων συντρόφου/ων του.
Ρυθµιστής πλευστότητας (BCD): Σηµαντικότατο στοιχείο εξοπλισµού που επιτρέπει στον 
αυτοδύτη να ρυθµίσει την πλευστότητά του κατά βούληση, αυξοµειώνοντας τον όγκο του. 
Ο ρυθµιστής πλευστότητας είναι δυνατόν να πληρωθεί µε µηχανικό τρόπο, από παροχή 
χαµηλής πίεσης του ρυθµιστή ή µε το στόµα. Για το άδειασµά του είναι εφοδιασµένος µε 
βαλβίδες ταχείας και βραδείας ανακούφισης. Στην αγορά παρουσιάζεται σε τύπο κολά-
ρου, πλάτης και τζάκετ. Τα τελευταία προσφέρουν την καλύτερη δυνατή ασφάλεια και 
ισορροπία του αυτοδύτη κατά την πλεύση του προς την επιφάνεια, χωρίς να δυσχεραίνουν 
την κίνηση και κυριαρχούν στην προτίµηση των αυτοδυτών κατά τα τελευταία χρόνια.
Ρυθµιστής πίεσης: Είναι ο µηχανισµός εκείνος ο οποίος µειώνει την απόλυτη πίεση της 
φιάλης σε τέτοια τιµή, ώστε να καθίσταται ο αέρας της φιάλης αναπνεύσιµος. Διακρίνε-
ται στα στάδια, α' και β' και παρέχει τη δυνατότητα εξόδων χαµηλής και υψηλής πίεσης 
οι οποίες είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για την πλήρωση του BCD, δεύτερο β' στά-
διο (χταπόδι) και από τα όργανα ελέγχου. Οι ρυθµιστές διακρίνονται σε ισορροπηµέ-
νους και µη ισορροπηµένους. Οι πρώτοι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν µε σταθερή 
πίεση όλο τον αέρα της φιάλης, ενώ οι δεύτεροι παρουσιάζουν µείωση της πίεσης και 
συνεπώς αυξηµένη αντίσταση αναπνοής, όσο µειώνεται η πίεση της φιάλης.
Ζώνη βαρών: Όπως και ο ρυθµιστής πλευστότητας, η ζώνη βαρών συνιστά µηχανισµό 
ελέγχου της πλευστότητας του αυτοδύτη. Σηµαντικά στοιχεία για τη ζώνη είναι η πα-
ρουσία πόρπης ταχείας απελευθέρωσης, µηχανισµών συγκράτησης βαρών και η ορθή 
κατανοµή των βαρών, ώστε να µην επιβαρύνεται η µέση (ιδιαίτερα για τις γυναίκες) και 
να αποφεύγεται η εµπλοκή µε τη φιάλη ή το ρυθµιστή πλευστότητας.
Καταδυτική στολή: Παρέχει θερµική προστασία στον αυτοδύτη, καθώς και προστασία από 
κτυπήµατα ή κοψίµατα που πιθανώς θα προκληθούν από την επαφή του µε το βυθό. Οι στολές 
διακρίνονται σε υγρού και ξηρού τύπου. Ευρέως διαδεδοµένες για τις καταδύσεις αναψυχής 
είναι οι υγρού τύπου. Οι ξηρού τύπου χρησιµοποιούνται περισσότερο για εξειδικευµένες 
καταδύσεις σε ακραίες θερµοκρασιακές συνθήκες και µε απαιτήσεις υψηλής ασφαλείας. 
Όσον αφορά στις στολές υγρού τύπου, κυκλοφορούν σε διαφορετικούς σχεδιασµούς προ-
κειµένου να εκπληρώνουν διαφορετικές ανάγκες του αυτοδύτη. (Μονοσόρτ, ολόσωµη, µε 
ενσωµατωµένη ή µη κουκούλα, παντελόνια λονγκ τζον, µποτάκια, κάλτσες, γάντια κ.λπ.).

Φιάλη αέρα: Είναι δοχείο ποικίλης χωρητικότητας, που µεταφέρει µε ασφάλεια αέρα υψηλής πίεσης. 
Όλες οι φιάλες έχουν σχήµα και µέγεθος ανάλογο µε τον τύπο και το εργοστάσιο κατασκευής τους. Συ-
νηθέστερες είναι οι φιάλες χωρητικότητος 10, 12, 15 και 18 lt. Γεµίζουν µε ατµοσφαιρικό αέρα υπό πίεση 
200-300 ΑΤΜ και το υλικό κατασκευής τους είναι είτε χρωµοµολυβδένιο ατσάλι είτε κράµα αλουµινίου. 
Εξαιτίας της διαρκούς πίεσης στην οποία βρίσκονται οι φιάλες, οι προδιαγραφές κατασκευής τους καθο-
ρίζονται από κρατικούς φορείς. Οι πιο γνωστοί είναι ο DΟΤ (Department of Transportation) στις Η.Π.Α, ο DΙΝ 
(Deutsche Industrie Normen) στη Γερµανία, και ο EURS (European Standards). Κάθε φορέας απαιτεί να 
χαράσσονται πάνω στη φιάλη διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία, όπως το υλικό κατασκευής (3ΑΑ για τις 
ατσάλινες και 3ΑL για τις φιάλες αλουµινίου), η ηµεροµηνία κατασκευής, η χωρητικότητα, η πίεση λει-
τουργίας, ο αριθµός της φιάλης και η ηµεροµηνία υδροστατικού ελέγχου. Οι φιάλες φέρουν κλείστρα, 
στα οποία αναρτάται ο ρυθµιστής πίεσης. Τα κλείστρα είναι στην πραγµατικότητα βαλβίδες παροχής αέρα 
και διακρίνονται συνήθως σε δύο τύπους. Τα κλείστρα "Κ" (απλές βαλβίδες ON-OFF) και τα κλείστρα "J" µε 
µηχανισµό ελατηρίου υπό τάση, έτσι ώστε να κλείνει σε µια δεδοµένη πίεση της φιάλης. Τα κλείστρα "J" 
χρησιµοποιήθηκαν κυρίως ως µηχανισµός προειδοποίησης για την πτώση της πίεσης στη φιάλη.
Κονσόλες Οργάνων: Είναι θήκες σε ποικίλα σχήµατα, που περιέχουν όλα τα αναγκαία όργανα µε τα οποία 
παρακολουθεί ο δύτης το βάθος της κατάδυσης (βαθύµετρο) την πίεση της φιάλης και συνεπώς τα απο-
θέµατα αέρα (µανόµετρο) και την κατεύθυνσή του υποβρυχίως (πυξίδα). Είναι δυνατόν, επίσης, να περιέ-
χουν ενσωµατωµένο θερµόµετρο για την παρακολούθηση της θερµοκρασίας. Όλα τα παραπάνω όργανα 
που περιέχονται στις συνήθεις κονσόλες ελέγχου είναι αναλογικά, έχουν δηλαδή µηχανική λειτουργία 
και παρέχουν ένα ικανοποιητικό πλέγµα πληροφοριών, έτσι ώστε να παραµένει ο δύτης µέσα στα όρια 
σχεδιασµού της κατάδυσής του. Η τεχνολογική εξέλιξη, ωστόσο, έθεσε σε εφαρµογή τον ηλεκτρονικό 
υπολογισµό όλων των παραµέτρων µιας κατάδυσης µέσω των Dive-Computers ή υπολογιστών κατάδυσης. 
Αν και οι υπολογιστές κατάδυσης γίνονται όλο και περισσότερο αξιόπιστοι, εντούτοις, όπως και τα αναλο-
γικά όργανα δεν υποκαθιστούν την πραγµατική κατάσταση της φυσιολογίας ενός δύτη, για αυτό θα πρέπει 
να είναι κανείς πάντα προσεκτικός και να εκτιµά διαρκώς τα όρια των δυνατοτήτων του.
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Το Κυνήγι από την αρχαιότητα έως σήμερα
Τ ο κυνήγι είναι µια δραστηριότητα, η οποία σύµφωνα µε την επικρατούσα άποψη της σύγ-

χρονης παλαιοανθρωπολογίας, ήταν ο κύριος συντελεστής της εξέλιξης του ανθρώπου από 
ένα πρωτεύον ζώο σε λογικό ον. Με την ανάπτυξη ολοένα και πιο περίπλοκων τεχνικών, όπλων 
και εργαλείων για πιο προσοδοφόρο κυνήγι, διαφοροποιήθηκαν από τα πρωτεύοντα της εποχής 
εκείνης και ανέπτυξαν µε την πάροδο των αιώνων εξελιγµένο εγκέφαλο. Είναι δε αποδεκτό σή-
µερα, ότι δεν θα είχε την ίδια τύχη το είδος, αν παρέµενε κυρίως φυτοφάγο. Άλλωστε τα "αδέλ-
φια" µας φυτοφάγα πρωτεύοντα, ακόµη παραµένουν στην ίδια σχεδόν βιολογική θέση.

Αργότερα ( πριν 25-30.000 χρ.) συνειδητοποιώντας την ουσιαστική αξία του κυνηγιού, άρχισε 
να του αποδίδει θεϊκή οντότητα, ζωγραφίζοντας µε απαράµιλλη τέχνη κυνηγετικές παραστά-
σεις σε σπήλαια, που χρησιµοποιούσε σε θρησκευτικές και µυστικιστικές τελετές. Τέτοιες κυ-
νηγετικές παραστάσεις απεικονίζονται σε βραχογραφίες της Παλαιολιθικής Εποχής, και στον 
Ελλαδικό χώρο, στις οποίες φαίνεται ο τρόπος και τα µέσα που χρησιµοποιούνταν για την άσκη-
ση του κυνηγιού. Το κυνήγι γνώρισε την κορύφωση της "θεϊκής" του έννοιας στην αρχαία Ελλά-
δα. Αναρίθµητοι µυθικοί ήρωες απετέλεσαν για αιώνες το παράδειγµα για την εκπαίδευση των 
νέων, λόγω κυρίως των εξαιρετικών κυνηγετικών ικανοτήτων που τους αποδίδοντο, οι οποίες 
µάλιστα πάντοτε ήσαν εφάµιλλοι των πολεµικών ικανοτήτων και της "θεϊκής" ανδρείας. Οι νέοι 
στην αρχαία Ελλάδα, εκπαιδεύοντο στην δεξιότητα του κυνηγιού, παράλληλα µ'αυτές της πο-
λεµικής τέχνης και των γραµµάτων.  Λόγω ακριβώς της σπουδαιότητας που είχε στην αρχαϊκή 
κοινωνία, το κυνήγι προστατευόταν από τη θεά Άρτεµη, δεινή κυνηγό. Όχι βέβαια µόνο για την 
διατροφική του αξία, αφού ήδη είχε αναπτυχθεί η γεωργία και η κτηνοτροφία, αλλά κυρίως για 
την εκπαιδευτική του, ενώ για τους ίδιους λόγους απετέλεσε θέµα συγγραφικών έργων του 
Ξενοφώντα, του Αριστοτέλη κ.ά.

Με την κατάρευση της Ελληνικής δηµοκρατικής κοινωνίας και έπειτα από την συστηµατικο-
ποίηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, το κυνήγι έχασε την εκπαιδευτική και "θεϊκή" του 

υπόσταση και µετατράπηκε σε άθληµα (Ρωµαϊκή εποχή) και αργότερα, σε ενασχόληση µόνο 
των προνοµιούχων τάξεων (Μεσαίωνας - Αναγέννηση), µε ιδιαίτερη όµως, πάντα, σηµασία, 
όπως φαίνεται κυρίως από τα αναρίθµητα έργα τέχνης που έχουν εµπνευστεί από κυνηγετικά 
θέµατα.

Η τεράστια πληθυσµιακή έκρηξη του ανθρώπου, είναι βέβαια και η κυριότερη αιτία της κα-
ταστροφής των παραδοσικών βιοτόπων. Η ολοένα και µεγαλύτερη αναζήτηση ζωτικού χώρου 
και πηγών τροφής και ενέργειας συνεχίζεται και σήµερα από τον άνθρωπο που επεκτείνει συ-
νεχώς το ζωτικό του χώρο εις βάρος της άγριας πανίδας και χλωρίδας του πλανήτη µας. Τε-
ράστιες παρθένες εκτάσεις οικοδοµούνται (τουρισµός κ.α), δάση εκχερσώνονται καθηµερινά 
στην προσπάθεια εύρεσης νέας γης για το είδος µας, όχι µόνο στις υπανάπτυκτες χώρες αλλά 
και στην καρδιά των βιοµηχανικών και ανεπτυγµένων χωρών. Η "ανάπτυξη" ήταν και είναι το 
"σλόγκαν" που οδήγησε στην εξαφάνιση αναρίθµητους βιότοπους µε ανάλογη µείωση ή ακόµη 
και εξαφάνιση πολλών ειδών. Παρόµοιες ανακατατάξεις και εξαφανίσεις εκατοµµυρίων ειδών, 
υπήρξαν βέβαια και στο παρελθόν, πριν την εµφάνιση του ανθρώπου, µόνο που συνέβησαν 
κατά την διάρκεια πολλών χιλιάδων ετών και όχι σε τόσο σύντοµο για το βιολογικό ρολόϊ του 
πλανήτη µας διάστηµα. Ισορροπία δεν υπήρξε ποτέ στη φύση µε την έννοια που ακόµη και σή-
µερα ευαγγελίζονται οι διάφορες οικολογικές οργανώσεις. Η βιόσφαιρα συνεχώς ανανεώνεται 
και νέα είδη εµφανίζονται καταλαµβάνοντας βιολογικούς θώκους των ειδών που δεν καταφέρ-
νουν να προσαρµοστούν στις αλλαγές.

Ο ρόλος του κυνηγιού στην εποχή µας
Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος επηρεάζει τον 
τρόπο σκέψης ολοένα και περισσοτέρων ανθρώπων (δυστυχώς όχι και τον τρόπο ζωής τους απα-
ραίτητα). Εκατοµµύρια άνθρωποι συµµετέχουν σε οικολογικές οργανώσεις µε αναµφισβήτητα 
αγνές προθέσεις, αλλά στην µεγάλη τους πλειοψηφία αγνοούν τους βασικούς "κανόνες" και τα 
αποτελέσµατα των επιστηµονικών ερευνών που έχουν διαµορφωθεί µετά από χρόνια µελετών. 
Όλες οι επιστηµονικά τεκµηριωµένες µελέτες, καταλήγουν στο συµπέρασµα οτι χωρίς την αν-
θρώπινη παρέµβαση δεν υπάρχει πλέον "αποκατάσταση" του περιβάλλοντος µιας περιοχής 
που ήδη έχει αλλοιωθεί. Η απόλυτη "προστασία" που προτείνουν οι περισσότερες οικολογικές 
οργανώσεις για σχεδόν κάθε περιοχή του πλανήτη µας χωρίς καµία παρέµβαση, ίσως θα ήταν 
σωτήρια για σχετικά "αµόλυντες" περιοχές του πλανήτη µας, εκεί όπου η ελάχιστη έως µηδε-
νική παρουσία και δραστηριότητα του ανθρώπου δεν έχει επιφέρει αλλαγές. Όµως δυστυχώς 
τέτοιες αποφάσεις δεν µπορούν να εφαρµοστούν λόγω της σπουδαιότητας των ενεργειακών 
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Είµαστε στη θέση να µπορούµε  
να  σας εξυπηρετήσουµε 

µε µια γκάµα 12.000 προϊόντων. 
Σας  ευχαριστούµε για τη 

στήριξη σας όλα αυτά τα χρόνια.

visit us on
www.must-dive.gr

Ξεναγηθείτε 
στο διαδικτυακό 
µας κατάστηµα 
και επιλέξτε µε 
τη βοήθεια των 
εξειδικευµένων 
συνεργατών της 
εταιρείας µας 
προϊόντα  που 
θα µπορούν να  
καλύψουν τις 
ανάγκες και 
του πιο 
απαιτητικού 
πελάτη.

www.must-dive.grwww.must-dive.gr

πηγών και των σπουδαίων πρώτων 
υλών που "κρύβουν" τέτοιες περι-
οχές, και λόγω φυσικά του τεράστι-
ου κέρδους που αποφέρει η εκµε-
τάλλευσή τους.

Κυνήγι και διαχείρηση 
των βιοτόπων
Βέβαια η χώρα µας είναι ακόµη 
πολύ πίσω σε οργάνωση τέτοιων 
προγραµµάτων αειφόρου ανά-

πτυξης των βιοτόπων. Την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στην Αµερική, οι 
κυνηγετικές οργανώσεις έχουν πρωτεύοντα ρόλο και ευθύνη για τις κυνηγετικές περιοχές, 
εκπονώντας και εφαρµόζοντας µεγάλα προγράµµατα διαχείρισης των βιοτόπων, στην Ελλά-
δα η απαρχαιωµένη κυνηγετική νοµοθεσία, απαγορεύει σχεδόν κάθε επέµβαση!! Αλλά και 
οι κυνηγετικές µας οργανώσεις δεν είναι άµοιρες ευθυνών. Ξοδεύτηκαν δις δραχµές από τις 
συνδροµές των κυνηγών σε ποµπώδεις "απελευθερώσεις" θηραµάτων, χωρίς κανένα επιστη-
µονικό πρόγραµµα και ουδεµία µέριµνα για ειδικές εγκαταστάσεις, µε µηδενικά φυσικά απο-
τελέσµατα. Δεν ασκήθηκε ποτέ ουσιαστική πίεση στα πολιτικά κόµµατα και στους εκάστοτε 
Υπουργούς για κάποια αλλαγή της νοµοθεσίας που θα επέτρεπε στις οργανώσεις µας να έχουν 
λόγο στα κυνηγετικά θέµατα. 

     Τα τελευταία µόνο χρόνια κατανοήθηκε επιτέλους από τις κυνηγετικές οργανώσεις, η 
σπουδαιότητα αυτών των προγραµµάτων και συκροτήθηκαν επιστηµονικές οµάδες από ειδι-
κούς συνεργάτες των Κυνηγετικών Οµοσπονδιών. Ήδη έχουν εκπονηθεί και είναι στο στάδιο 
της υλοποίησης τέτοια προγράµµατα διαχείρισης (Κακοπλεύρι Γρεβενών) µε πολύ ενθαρ-
ρυντικά αποτελέσµατα. Πάντα όµως προσκρούουν στην αρτηριοσκληρωτική στάση της ηγε-
σίας και των παραγόντων του Υπουργείου Γεωργίας, που δεν θέλουν να χάσουν τον έλεγχο 

των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων. Κύριο µέληµα των Οργανώσεών µας πρέπει να 
είναι η πίεση µε όλα τα µέσα προς τους πολιτικούς για συνεργασία σε αυτά τα προγράµµατα. 
Πρέπει να οραµατιστούµε και να επιδιώξουµε να γίνει πραγµατικότητα, µια αποκεντρωµέ-
νη σε Νοµαρχιακό επίπεδο "εξουσία" που θα έχει κύριο ρόλο στην σχεδίαση και υλοποίηση 
προγραµµάτων διαχείρισης, µε την παράλληλη ενηµέρωση, επιµόρφωση και βοήθεια των 
κυνηγετικών συλλόγων.

Κυνήγι και οικονοµικές δραστηριότητες
Οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούν µια άλλη πτυχή του κυνηγιού. Αγνοούν τι προσφέρει 
άµεσα αλλά και έµµεσα στην εθνική οικονοµία η κυνηγετική δραστηριότητα. Κάθε χρόνο 
οι κυνηγοί καταβάλλουν εισφορά υπέρ του Κεφαλαίου Θήρας, η οποία συνολικά ανέρχε-
ται στο ποσό των 10.000.000 €. Σύµφωνα µε στοιχεία της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοτεχνών 
και Επαγγελµατιών Κυνηγετικών Ειδών, ο ετήσιος τζίρος από την κυνηγετική δραστηριότητα 
ανέρχεται στα 110.750.000 € και οι εργαζόµενοι στον κλάδο ανέρχονται στις 10.000.
     
Αξιοσηµείωτη, όµως, είναι η συµβολή του κυνηγιού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονο-
µίας ορεινών και παραµεθόριων περιοχών, ενισχύοντας τον εσωτερικό τουρισµό, ιδιαίτερα 
κατά τους χειµερινούς µήνες, που οι κυνηγοί είναι σχεδόν οι µοναδικοί "χρηµατοδότες". 
Πολλά ξενοδοχεία, εστιατόρια, πρατήρια καυσίµων των περιοχών αυτών οφείλουν την ύπαρ-
ξή τους και συντηρούνται σχεδόν αποκλειστικά από τους κυνηγούς. Σύµφωνα όµως µε διε-
θνείς στατιστικές , αυτός ο τοµέας, ο κυνηγετικός τουρισµός, θα ωφεληθεί περισσότερο από 
την επιστηµονικά οργανωµένη και διαχειριζόµενη αγροτική και κτηνοτροφική γη.
     
Τα οφέλη θα είναι διπλά. Θα προέρχονται από τα κέρδη της αύξησης των κυνηγετικών εκδρο-
µών σε πλούσιες σε θηράµατα περιοχές και από την παράλληλη γεωργική και κτηνοτροφική 
εκµετάλλευση, η οποία θα γίνεται και αυτή εφαρµόζοντας νέες και αποδοτικές τεχνικές και 
καλλιέργειες, που θα επιτρέπουν την διαµονή και πολλαπλασιασµό των θηραµάτων από την 
µία και παράλληλα παράγουν αποδοτικότερα και πιο "καθαρά" είδη. Τέτοια παραδείγµατα και 
τεχνικές υπάρχουν και µάλιστα στην "υποανάπτυκτη" γειτονιά µας! (Βουλγαρία κ.α.) 

Αφιέρωμα - Κυνήγι / Ψάρεμα
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Ψάρεµα και νόµος  
Χρήσιµες πληροφορίες 

Σ ε γενικές γραµµές, η άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας ρυθµίζεται από τις διατάξεις του 
Προεδρικού Διατάγµατος 373/1985, από τους Kανονισµούς Λιµένα, από σχετικούς Kα-
νονισµούς των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων, ενώ, κατ’ εξουσιοδότηση, δεν αποκλείεται και 

η «απαγορευτική» παρέµβαση των κατά τόπους Λιµεναρχείων για θέµατα που άπτονται των 
προβληµάτων της περιοχής δικαιοδοσίας τους. 
Mε τον κανόνα ότι «οι νεότερες ρυθµίσεις υπερισχύουν των παλαιοτέρων, και οι ειδικές υπε-
ρισχύουν των γενικών» (στην περίπτωση που ρυθµίζουν διαφορετικά το ίδιο θέµα), σταχυολο-
γώντας συγχρόνως τις κυριότερες διατάξεις, προχωρούµε στον καθορισµό του πλαισίου µέσα 
στο οποίο πρέπει να κινείται ο ερασιτέχνης (ψαροτουφεκάς ή επιφανείας) για να είναι όσο το 
δυνατόν περισσότερο νόµιµος.

Πριν διαχωρίσουµε τα πράγµατα, ανάλογα µε το αν ασχολείστε µε το ψαροτούφεκο ή µε το ψά-
ρεµα επιφανείας (από την ακτή ή από σκάφος), σταµατάµε στις ρυθµίσεις που είναι κοινές:
► Στην απαγόρευση πώλησης των ψαριών
► Στο ελάχιστο µέγεθος ψαριών που επιτρέπεται να αλιευτούν
► Στο ανώτερο συνολικό βάρος της ψαριάς σας
► Στην υποχρεωτική ατοµική άδεια αλιείας
► Στην υποχρεωτική άδεια αλιείας σκάφους

Aπαγόρευση πώλησης των ψαριών
Aυτονόητη απαγόρευση για τους περισσότερους ερασιτέχνες, που πηγάζει από την αγάπη για 
το χόµπυ τους και το σεβασµό τους προς τη θάλασσα, προβλέπεται από το 1ο άρθρο (παράγρα-
φος 7) του 373/1985 Π.Δ., ενώ συµπληρωµατικά το YEN διευκρινίζει ότι εκτός από διοικητικές 
κυρώσεις (πρόστιµο κτλ.) η πώληση ψαριών από ερασιτέχνη διώκεται και ποινικά.

Eπιτρεπόµενο µέγεθος ψαριών
Παρ’ όλο που το όριο βάρους των 150 γραµµαρίων (που θέτει το Π. Δ. 373/1985 µόνο για τους 
ψαροτουφεκάδες) εξακολουθεί να ισχύει, υπερισχύει (ως νεότερο) το Παράρτηµα IV του Kα-
νονισµού (EK) 1626/1994 του Συµβουλίου των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων που καθορίζει, πλέον, 
σε εκατοστά τα ελάχιστα µεγέθη των ψαριών που επιτρέπεται να αλιευτούν (τόσο από τους ψα-
ροτουφεκάδες όσο και από τους φίλους του ψαρέµατος επιφανείας).  Kαι βέβαια, όπως κι εσείς 
θα διαπιστώσετε, η ρύθµιση αυτή δεν θα µπορούσε σε καµία περίπτωση να χαρακτηριστεί «αυ-
στηρή», τουλάχιστον για τους ψαροτουφεκάδες, αφού οριοθετεί, στην ουσία, το πλαίσιο µιας... 
αξιοπρεπούς ψαριάς. Kαι δεν πιστεύω ότι πρέπει να εξοπλιστείτε και µε... µεζούρα (ούτε εσείς, 
ούτε και οι λιµενικοί, βέβαια)! Mε βασικό κριτήριο το «µέγεθος που µπορεί να φτάσει ένα ψάρι 
µεγαλώνοντας», µπορείτε πάντα να είστε νόµιµοι!
Σηµείωση: (Για τους ψαράδες επιφανείας, που δεν µπορούν εκ των προτέρων να αντιληφθούν 
το... πιθανό µέγεθος του ψαριού που θα τσιµπήσει στο αγκίστρι τους, και µερικοί από αυτούς 
ίσως θεωρούν τις ρυθµίσεις αυτές αυστηρές). Προσοχή στο ξαγκίστρωµα των ψαριών που θα 
κληθείτε να ελευθερώσετε. Aξίζει τον κόπο.

Συνολικό επιτρεπόµενο βάρος
Όπως κι αν ψαρεύετε (µε ψαροτούφεκο, από την ακτή ή µε σκάφος), τα αλιεύµατά σας (ψάρια, 
µαλάκια ή οστακόδερµα) δεν πρέπει να ξεπερνούν σε βάρος τα 5 κιλά, εκτός κι αν ψαρεύετε 
µε δίχτυα ή παραγάδια, οπότε το όριο αυτό ανεβαίνει στα 10 κιλά. Tα παραπάνω όρια (των 5 ή 
10 κιλών) δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που ένα ψάρι από µόνο του έχει βάρος µεγαλύτερο 
των 5 ή 10 κιλών, αντίστοιχα.
Tο προαναφερόµενο σύνολο ψαριών αφορά τον κάθε ερασιτέχνη χωριστά. Aν σε µια βάρκα, για 
παράδειγµα, ψαρεύουν δύο άτοµα, η ψαριά τους θα είναι νόµιµη ακόµη κι αν είναι δέκα ή, στην 
περίπτωση που ψαρεύουν µε δίχτυα ή παραγάδια, είκοσι κιλά.
Σηµειώσεις:
► Aν πρόκειται για ροφό, µόνο ένα άτοµο του είδους επιτρέπεται να πιάσετε .
► Για το ψάρεµα σε γλυκά νερά (ποτάµια ή λίµνες) ισχύουν διαφορετικές ρυθµίσεις: 
Mέχρι δύο κιλά ανά ερασιτέχνη, ή τρία ψάρια το 24ωρο, ανεξαρτήτως βάρους.

Aτοµική άδεια ερασιτεχνικής αλιείας
Tην χρειάζονται οι ψαροτουφεκάδες και, από τους φίλους του ψαρέµατος επιφανείας, όσοι 
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ψαρεύουν από σκάφος. Δεν απαιτείται ατοµική άδεια αλιείας για τους φίλους του παράκτιου 
ψαρέµατος, γι’ αυτούς δηλαδή που ψαρεύουν από την ακτή (µε καλάµια, πετονιά κτλ.).
Προσοχή: H ατοµική άδεια αλιείας ισχύει για δύο χρόνια και, προς το παρόν, µη σας διαφύγει 
η λήξη της! Aν λήξει, χρειάζεται να βγάλετε νέα. Aπό την αρχή η διαδικασία λοιπόν, συν άλλα 
έξοδα, σύνολο 26 ευρώ: 20 ευρώ το βιβλιαράκι + 3 ευρώ το χαρτόσηµο + 3 ευρώ ένσηµο. (H 
παραπάνω, λίαν ατυχής, γραφειοκρατικότατη ρύθµιση, δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα όχι 
µόνο στους ενδιαφερόµενους ερασιτέχνες, αλλά και στις ίδιες της λιµενικές υπηρεσίες, που 
καταταλαιπωρούνται µε την επανέκδοση ληγµένων αδειών. Eλπίζουµε ότι σύντοµα θα αλλά-
ξει αυτό το καθεστώς).

Άδεια αλιείας σκάφους
Eίναι υποχρεωτική για όποιον χρησι-
µοποιεί το σκάφος για τα ψαρέµατά 
του, ψαροτουφεκά ή ψαρά επιφανείας. 
Aπαραίτητη προϋπόθεση, να κατέχει ο 
ενδιαφερόµενος ατοµική άδεια ερασι-
τεχνικής αλιείας. Eκδίδεται από το λι-
µεναρχείο στο οποίο έχει εκδοθεί και η 
άδεια εκτέλεσης πλόων, και η ισχύς της 
είναι διετής.
Kαι στην περίπτωση της άδειας αλιείας 
σκάφους, προσοχή στη λήξη της: Aν λήξει, 
δεν ανανεώνεται αλλά η διαδικασία ξεκι-
νά και πάλι από την αρχή, µαζί µε νέα έξο-
δα, που στην περίπτωση αυτής της άδειας 
δεν είναι λίγα. Είναι τουλάχιστον 71 ευρώ: 
35 ευρώ το βιβλιαράκι + 3 ευρώ ένσηµο + 
3 ευρώ χαρτόσηµο + 29,35 ευρώ το παρά-
βολο (από την εφορία, όταν η εξωλέµβια 
µηχανή του σκάφους είναι µέχρι 10 Hp, ή 
όταν το σκάφος δεν έχει µηχανή αλλά θα χρησιµοποποιηθεί µε κουπιά). Για ιπποδύναµη κινητή-
ρα πάνω από τους 10 Hp, το παράβολο αυξάνεται κατά 1,47 ευρώ για κάθε ίππο. 
Προσοχή: H παραπάνω άδεια αλιείας σκάφους σε καµία περίπτωση δεν χαρακτηρίζει το σκά-
φος ως «αλιευτικό». Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν είναι υποχρεωµένοι όλοι όσοι φιλοξενηθούν κατά 
καιρούς στο σκάφος σου (πχ. φίλοι, σύζυγοι, παιδιά) να έχουν ατοµική άδεια αλιείας, παρά 
µόνο στις περιπτώσεις που και οι ίδιοι θα ασχοληθούν µε το ψάρεµα.

Aν είσαι ψαροτουφεκάς 
► Aπαραίτητη προϋπόθεση να είσαι 16 χρονών! (Tο όριο των 18 χρόνων που θέτει ο Kανονι-
σµός Λιµένα δεν ισχύει, αφού υπερισχύει αυτό που ορίζει το Π.Δ. 373/1985, να είσαι δηλαδή 
16 χρονών).
► Xρειάζεσαι ατοµική άδεια αλιείας (βλ. παραπάνω).
► Aν χρησιµοποιείς σκάφος για τα ψαρέµατά σου, χρειάζεσαι και άδεια αλιείας σκάφους.
► Για τη συνολική ποσότητα των ψαριών και το ελάχιστο µέγεθός τους, ισχύει ό,τι αναφέρθηκε 
παραπάνω (κοινές ρυθµίσεις µε το ψάρεµα επιφανείας).
► Eπιτρέπεται να ψαρεύεις µόνο από την ανατολή µέχρι τη δύση του ήλιου (όχι άλλες ώρες)
► Aπαγορεύεται να ψαρεύεις σε απόσταση 200 µέτρων από το σηµείο όπου συνήθως κολυ-
µπούν οι λουόµενοι, εκτελούνται λιµενικά έργα ή βρίσκονται πλωτά µέσα αλιείας κτλ. (Για 
την περίπτωση της Aττικής, απαγορεύεται το ψαροτούφεκο στις παράκτιες περιοχές από την 
Πειραϊκή µέχρι και το Λαγονήσι).
► Aπαγορεύεται να ψαρεύεις σε βάθος µεγαλύτερο των 10 µέτρων (περιορισµός Kανονισµών 
Λιµένα).
► Aπαγορεύεται να χρησιµοποιείς φακό.

► Όχι µόνο απαγορεύεται 
να ψαρεύεις µε συσκευ-
ές παροχής αέρα (κοινώς, 
µπουκάλες), αλλά δεν 
πρέπει να βρίσκονται κα-
θόλου στο σκάφος σου. (Oι 
συντροφικές, θαλασσινές 
αποδράσεις µε αυτοδύτες, 
απαγορεύονται;...).
► Oπωσδήποτε πρέπει να 

έχεις µαζί σου σηµαδούρα, ευδιάκριτη σε κανονικές συνθήκες από απόσταση 300 µέτρων (µε 
το γνωστό καταδυτικό σηµαιάκι). Aν χρησιµοποιείς σκάφος στο ψάρεµά σου, το σηµαιάκι και 
πάλι είναι απαραίτητο, στερεωµένο αυτή τη φορά σε εµφανές σηµείο του σκάφους. H ακτίνα 
δράσης σου, και στις δύο περιπτώσεις, δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 50 µέτρων από τη 
σηµαδούρα ή το σκάφος. 
► Aπαγορεύεται να έχεις οπλισµένα τα εργαλεία σου όταν βρίσκεσαι έξω από το νερό ή στην 
ξηρά.
► Aπαγορεύεται να χρησιµοποιείς καµάκι που η δύναµή του προέρχεται από την εκπυρσοκρό-
τηση εκρηκτικής ύλης ή άλλου χηµικού µείγµατος.
► Aπαγορεύεται να πιάνεις ψάρια µικρότερα των 150 γραµµαρίων, µε τον σύγχρονο όµως (και 

επικρατέστερο περιορισµό) του κατώτα-
του µεγέθους των ψαριών. Για παράδειγ-
µα, δεν πρέπει να χτυπήσεις ένα ροφό 
αν κρίνεις ότι το µήκος του είναι κατώ-
τερο των 45 εκ. (ο περιορισµός των 150 
γραµµαρίων στην περίπτωση αυτή είναι 
(δικαίως) ανενεργός.
► O µήνας Mάιος θα είναι για σένα µήνας 
απόλυτης αποχής από το χόµπυ σου (απα-
γορεύεται τελείως το ψαροτούφεκο).

Aν είσαι ψαράς επιφανείας 
(και χρησιµοποιείς σκάφος) 
► Xρειάζεσαι ατοµική άδεια αλιείας.
► Xρειάζεσαι άδεια αλιείας σκάφους.
► Για τη συνολική ποσότητα των ψαριών 
και το ελάχιστο µέγεθός τους, ισχύει ό,τι 
αναφέρθηκε παραπάνω (κοινές ρυθµί-
σεις για το ψαροτούφεκο).
► O µήνας Mάιος, θα είναι απαγορευτι-

κός για σένα αν ψαρεύεις µε δίχτυα και παραγάδια. Mπορείς όµως να συνεχίσεις να ψαρεύεις 
µε άλλους τρόπους (καθετή, συρτή κτλ.), µε την προϋπόθεση να µην ισχύει κάποιος «τοπι-
κός» περιορισµός στην περιοχή σου (µε απόφαση του Λιµεναρχείου) για κάποια συγκεκριµένη 
τεχνική, την συγκεκριµένη περίοδο (Mάιο).
► Όσο για τη χρήση µηχανισµών βαθιάς καθετής... Όσο υπάρχει η αντίληψη στα αρµόδια 
υπουργεία ότι η εξέλιξη του εξοπλισµού δεν συνάδει µε το χαρακτήρα που δίνει ο νόµος στο 
ερασιτεχνικό ψάρεµα, και όσο υπάρχει αδυναµία των αρµόδιων αρχών να ελέγχουν και να τη-
ρούν τους ήδη ισχύοντες-αυστηρούς νόµους (έλεγχος ποσοτήτων ψαριών, απαγόρευση πώλη-
σης) και να διαχωρίζουν τους παράνοµους από του νόµιµους ερασιτέχνες, φαίνεται πως η χρή-
ση µηχανισµών βαθιάς καθετής θα απαγορεύεται (αυτό προκύπτει από τη «διευκρινιστική» 
απάντηση του αρµόδιου υπουργείου σε σχετικά ερωτήµατα τοπικών λιµεναρχείων).

Aν ψαρεύεις από την ακτή 
► Δεν χρειάζεσαι ατοµική άδεια αλιείας.
► Για τη συνολική ποσότητα των ψαριών και το ελάχιστο µέγεθός τους, ισχύει ό,τι αναφέρθηκε 
παραπάνω (κοινές ρυθµίσεις µε τους άλλους ψαράδες).
► O µήνας Mάιος, δεν θα περιορίσει την ενασχόληση σου µε το χόµπυ σου.
Σηµείωση: Aπαγορευτικό-περιοριστικό καθεστώς για µια µεγάλη περίοδο (από Mάιο έως Σε-
πτέµβριο, όπου οι ερασιτέχνες ψαράδες µπορούν να ασκήσουν το χόµπυ τους µόνο σε απο-
µακρυσµένες/απόκρηµνες ακτές, όχι σε λιµάνια ή παραλίες) ισχύει µόνο για την περιοχή του 
Bόλου, εκεί όπου υπάρχουν και περιορισµοί χρήσης περισσότερων του ενός εργαλείων (κα-
λαµιών, πετονιών!). 

Nα είστε πάντα προετοιµασµένοι...να βρεθείτε παράνοµοι!
Tο άρθρο 1 (παράγραφος 2) του Π.Δ. 373/85 «H ερασιτεχνική και η αθλητική αλιεία ενεργείται 
σύµφωνα µε τις κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την επαγγελµατική αλι-
εία» αφήνει περιθώρια ώστε πολλές ακόµη διατάξεις (ακόµη και αγορανοµικές) να θεσπίζουν 
πρόσθετους περιορισµούς. Προς το παρόν, απαγορεύεται να πιάνετε χταπόδια µικρότερα του 
µισού κιλού, απογορεύεται να πιάνετε όστρακα κτλ. Mην εφησυχάζετε δηλαδή ποτέ...
Kαι επί τη ευκαιρία, τα απαραίτητα εφόδια του σκάφους σας τα ελέγξατε; Φαρµακείο (µε όλα 
τα απαραίτητα), κουβάς µε σχοινί, σουγιάς, κουπιά (αν δεν έχετε φουσκωτό), πυροσβεστήρας, 
φακός, πλωτή άγκυρα είναι στη θέση τους; Δεν αναφερόµαστε στα υπόλοιπα (σωσίβια, πλευ-
στικές συσκευές, κυκλικό σωσίβιο, βεγγαλικά, καπνογόνα κτλ.), αυτά δεν είναι εύκολο να σας 
ξεφύγουν...

Αφιέρωμα - Κυνήγι/Ψάρεμα
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Θρύλοι, παραδόσεις και αστικοί µύθοι «πλέκονται» γύρω από το αλκοόλ και τις καταναλωτικές συνήθειες των κατοίκων 
διαφόρων χωρών. Κάθε κράτος έχει το δικό του «εθνικό ποτό» και φυσικά, το δικό του αντίδοτο στη µέθη. Για να είστε 

ενηµερωµένοι, γνωρίστε τα «γερά ποτήρια» του κόσµου, τις «αλκοολικές» συνήθειες των διαφόρων λαών, 
µάθετε ποιο είναι το «εθνικό» ποτό της κάθε χώρας και ποιοι είναι οι εθιµοτυπικοί της κανόνες.

Αυστραλία 
Οι Αυστραλοί έπαψαν 
να είναι οι µεγάλοι πό-
τες που ήταν κάποτε και 
σήµερα, τα γούστα τους 
φαίνεται να είναι περισ-
σότερο εκλεπτυσµένα. 
Μαζί όµως, µε τους Αυ-
στραλούς, µεταλλάχτη-
καν και πολλές άλλες 
σταθερές αξίες τους. Για 
παράδειγµα οι µπίρες 

lager έπαψαν πια να είναι πολύ φθηνές, ενώ πλέον έχουν να αντιµετωπίσουν και τον ανταγωνι-
σµό από τα ελκυστικά κρασιά της χώρας.
Όπως και να έχει όµως, ο θρύλος των Αυστραλών παραµένει ζωντανός, χάρη στο προσωπικό 
ρεκόρ του πρώην πρωθυπουργού Bob Hawke, ο οποίος πέτυχε να «ρουφήξει» κυριολεκτικά 
2,5 ποτήρια µπίρας, µέσα σε 2,5 δευτερόλεπτα.
Αν βρεθείτε στη µακρινή Αυστραλία και θελήσετε να το ρίξετε έξω, πίνοντας λίγο παραπάνω, 
να ξέρετε ότι θα υποχρεωθείτε να συµµορφωθείτε στους τοπικούς κανόνες και συγκεκριµέ-
να στο πρόσταγµα της «κραυγής». Πρόκειται για ένα είδος ανταπόδοσης- κεράσµατος προς 
όλους τους υπόλοιπους συνδαιτυµόνες, ιδιαίτερα δαπανηρό, πολύ δε περισσότερο, όταν έχου-
µε να κάνουµε µε το κρασί.
Οι Αυστραλοί αγαπούν τις τοπικές ποικιλίες κρασιού που τις καταναλώνουν συχνά πριν ή µετά 
την κατανάλωση µπίρας. Μετά από το ποτό, συνηθίζουν να τρώνε pizza, πίτες, σουβλάκια, σά-
ντουιτς και άλλες λιχουδιές του δρόµου. 

Γερµανία
Τί σας έρχεται στο 
µυαλό, όταν ακούτε 
για την Γερµανία; Ελ-
πίζουµε πάντως όχι 
η καγκελάριος Άν-
γκελα Μέρκελ. Ίσως 
το µεγάλο φεστιβάλ 
µπίρας στη βαυαρική 
πρωτεύουσα, το φη-
µισµένο Oktoberfest; 
Δεν γίνεται να µην 

έχετε δει έστω και από την τηλεόραση, τις νεαρές κατάξανθες Γερµανίδες, ντυµένες µε παρα-
δοσιακές στολές και µε τις µπίρες στο χέρι –όπως ορίζει το έθιµο- να µπλέκονται στο πλήθος 
µε τους νεαρούς µε τα χαρακτηριστικά δερµάτινα παντελόνια (lederhosen), ενώ οι µπάντες 
παίζουν στους ρυθµούς του… oompah. 
Μπορεί οι Γερµανοί να µην είναι οι πιο δυνατοί καταναλωτές µπίρας στην Ευρώπη, µιας και ο 
τίτλος ανήκει δικαιωµατικά στους Τσέχους, αλλά την περίοδο των φεστιβάλ εκτοξεύουν την 
κατανάλωση της µπίρας στα ύψη. Το Oktoberfest είναι η βαυαρική απάντηση στην ιρλανδική 
γιορτή-ορόσηµο του Αγίου Πατρικίου (St Patrick’s Day).
Οι Γερµανοί ξέρουν καλά να διαλέγουν την µπίρα τους και σαν γευσιγνώστες, έχουν ιδιαίτε-
ρα ανεπτυγµένη την αίσθηση της γεύσης του κριθαριού, της βύνης και του λυκίσκου. Για να 
συνέλθουν από τη µέθη που ίσως τους προκάλεσε η υπερβολική κατανάλωση µπίρας, οι Γερ-
µανοί συνήθως τρώνε ρέγκα και ωµό κρεµµύδι. Το πρόβληµα είναι ότι µετά για να καθαρίσει η 
αναπνοή, πάλι µπίρα θα χρειαστεί να καταναλώσουν...

Ουγκάντα
Η Ουγκάντα εξω-

θεί τις όµορες 
αφρικανικές 
πόλεις στην 

κατανάλωση αλ-
κοόλ, µέσω µιας 

παράνοµης τακτι-
κής διοχέτευσης 

στο εµπόριο ενός 
υποκατάστατου 

αλκοολούχων 
ποτών, 

που δηµιουργείται από φρούτα, όπως οι µπανάνες.
Ψηλά στη λίστα των αλκοολούχων ποτών στην Ουγκάντα, είναι το «waragi», γνωστό και σαν πο-
λεµικό gin, το οποίο καταναλωνόταν παλιότερα από στρατεύµατα στα πεδία των µαχών. Βέβαια 
η κατανάλωση υπερβολικού αλκοόλ είχε και ανεπιθύµητα αποτελέσµατα, όπως η παράδοση 
των όπλων.

Το εθνικό ποτό στην Ουγκάντα, θα λέγαµε ότι είναι το «Ajono», µια ηµί -ζυµωµένη µπίρα, που 
πίνεται σε µεγάλα ποτήρια µε ειδικά µακριά καλαµάκια. Όταν οι κάτοικοι µεθούν «αποτοξινώ-
νονται» συνήθως, µε ένα τοπικό έδεσµα, το Luwombo, ένα είδος κρέατος βρασµένο µέσα σε 
φύλλα µπανάνας.
 

Νότια Κορέα
Στη νότια Κορέα, το «µεθύσι» δρα αρχικά σαν µο-
χλός αποσυµπίεσης. Οι άνθρωποι εδώ πίνουν για 
να ξεχάσουν τις όποιες δυσκολίες τους, αλλά από 
την άλλη πλευρά, είναι και ένας καλός τρόπος για 
να τονωθεί η επιχειρηµατικότητα, αφού η ζήτηση 
σε αλκοόλ, φέρνει έσοδα.

Τα αυστηρά κοινωνικά πρωτόκολλα και οι ιεραρχί-
ες στις σχέσεις «διαλύονται» µε τη βοήθεια του 
αλκοόλ. Εδώ θα δείτε τους ντόπιους να κατανα-
λώνουν αλκοόλ µε πολύ γρήγορο ρυθµό, για την 
ακρίβεια όσο περισσότερα ποτά (µείξη από ουίσκι 
και µπίρα) αντέχει ο οργανισµός τους. 
Το χαρακτηριστικό ποτό τους είναι το «Soju». 
Μπορεί για ορισµένους να είναι µια φθηνή βότκα, 
αλλά για τους νοτιοκορεάτες πότες, είναι λύτρω-
ση ψυχής. Για να επανέλθει ο οργανισµός τους 
στη φυσική του κατάσταση, συνηθίζουν να τρώνε 
«Haejangguk», έναν πικάντικο ζωµό βοδιού, µε 
έντονο το χρώµα από το αίµα του ζώου.

Μολδαβία
Στην περίπτωση της Μολδαβίας, τα φαινόµενα απατούν. Μπορεί οι έρευνες του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Υγείας να δείχνουν ότι το πρώην σοβιετικό κρατίδιο βρίσκεται στις πρώτες θέσεις 
στην κατανάλωση αλκοόλ, όµως η µέθη και η ευφορία δεν φαίνεται να είναι και τόσο διαδεδο-
µένες στη Μολδαβία. 
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Οι Μολδαβοί, ανεξαρτήτως του πόσο επιρρεπείς εί-
ναι στο ποτό, έχουν µια αξιοπρόσεκτη ποικιλία από 
κρασιά, για να επιλέξουν. Ακόµη έχουν και τα δικά 
τους ξεχωριστά φρουτώδη κονιάκ. Στη Μολδαβία, 
το τυπικό και πλέον διαδεδοµένο ποτό λέγεται 
« Boza», είναι γλυκό σε γεύση και προέρχεται από 
τη ζύµωση βύνης. Για να ξεµεθύσουν οι Μολδαβοί, 
φαίνεται να προτιµούν το τουρσί...

Εκουαδόρ 
Η κατανάλωση του τοπικού λικέρ του Ισηµερι-
νού, µπορεί να σας προκαλέσει το περίφηµο 
«hangover», ενώ το ευπώλητο «Zhamir», είναι 
ένα φθηνό σκεύασµα µε βάση το χυµό ζαχαροκά-
λαµου, που µπορεί να έχει παρενέργειες ακόµη 
και στη λειτουργία του εγκεφάλου. 

Η εθιµοτυπία επιτάσσει, πριν ξεκινήσετε την κατα-
νάλωση του αλκοόλ να περιµένετε µέχρι να φτια-
χτεί το συνοδευτικό τοστ. Μετά είστε ελεύθεροι να 

«ριχτείτε» µε τα µούτρα στο ποτό. Το πλέον διαδεδοµένο και κλασικό ποτό του Ισηµερινού, 
είναι το «Cristal». Μπορεί ο Ισηµερινός να φηµίζεται για τον καφέ του, αλλά το καλύτερο για-
τρικό της µέθης φαίνεται πως είναι το τσάι από ρίγανη.

Γαλλία
Οι Γάλλοι συνηθί-
ζουν να σνοµπά-
ρουν και να µιλούν 
υποτιµητικά για 
τους πότες γείτο-
νές τους, κατακρί-
νοντας τις «απολί-
τιστες» συνήθειές 
τους. Την ίδια στιγ-
µή όµως, οι ίδιοι 
επιδίδονται στην 
όποια κριτική, µε 
ένα ποτήρι κρασί 
στο χέρι. 

Στη Γαλλία το κρασί µοιάζει να ρέει άφθονο και να συνοδεύει όλα σχεδόν τα γεύµατα, µε εξαί-
ρεση το πρωινό. Μάλιστα οι Γάλλοι επιδεικνύουν και ένα είδος υπέρµετρης αφοσίωσης στους 
τοπικούς αµπελώνες και τα δικά τους κρασιά, αρνούµενοι να δοκιµάσουν καθετί ξενόφερτο 
που δύσκολα θα βρείτε στη χώρα. Το αγαπηµένο ποτό των Γάλλων είναι το κρασί από την περιο-
χή Chateauneuf-du-Pape, µε την έντονη, πικάντικη αλλά και χαρακτηριστική γαλλική φινέτσα. 
Η γαλλική σούπα µε κρεµµύδια, είναι το καλύτερο «γιατρικό» σε περιπτώσεις που η κατανά-
λωση αλκοόλ, υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια.
 

Ρωσία
Στην περίπτωση της Ρωσίας, η κατανάλωση αλκοόλ 
είναι συνδεδεµένη µε τις συνθήκες ζωής. Χαµηλές 
θερµοκρασίες, πολικό ψύχος και ατέλειωτοι παγω-
µένοι χειµώνες… αντιµετωπίζονται µε τη βοήθεια 
της βότκας. Ουδέτερη σε άρωµα, χρώµα και γεύση, 
η βότκα είναι ό, τι πιο «υψηλόβαθµο» -σε αλκοολι-
κούς βαθµούς- διαθέτουν οι κάτοικοι της Ρωσίας για 
να ζεσταθούν. 

Υπάρχει παράδοση αιώνων και όπως φαίνεται η 
κουλτούρα των Ρώσων είναι άµεσα συνυφασµένη, 
µε το συγκεκριµένο αλκοολούχο ποτό. Και φυσικά, 
ο µόνος τρόπος για να ξεπεράσουν το hangover από 
τη βότκα, είναι η κατανάλωση… βότκας!

Κίνα 
Πέρα από την επίδειξη πλούτου από τους δισεκατοµµυριούχους της Σαγκάης, µε φιάλες γαλ-
λικού κρασιού όπως το Chateau Margaux, οι κάτοικοι της αναδυόµενης αυτής οικονοµικής 
υπερδύναµης, δείχνουν να είναι προσκολληµένοι σε λικέρ µε έντονη γεύση, που στηρίζονται 
κυρίως στα σιτηρά.

Οι Κινέζοι αγαπούν να καταναλώνουν αλκοόλ στη διάρκεια των εκδηλώσεων. Γάµοι, βαφτίσια, 
κλείσιµο µεγάλων 
επιχειρηµατικών συµ-
φωνιών, αποτελούν µε-
ρικές καλές αφορµές 
για γλέντι, διασκέδα-
ση και κατανάλωση 
αλκοόλ.

Το τυπικό τους ποτό, εί-
ναι το «Baijiu», λευκό 
και οινοπνευµατώδες, 
ικανό να προκαλέσει 
έντονες στοµαχικές 
διαταραχές στους αµύητους. Το 
«congee» από την άλλη, είναι ένα 
είδος χυλού που καταναλώνεται 
µετά το ποτό, για να ισορροπήσει 
και πάλι ο οργανισµός.

Μεγάλη 
Βρετανία

Οι Βρετανοί από την πλευρά τους 
δεν φαίνεται να χρειάζονται αφορ-
µές για να καταναλώσουν λίτρα 
µπίρας, αφού συνηθίζουν να πίνουν 
καθηµερινά, χωρίς να συντρέχει 
κάποιος ιδιαίτερος λόγος… Ο κατε-
ξοχήν χώρος όπου γίνεται η κατα-
νάλωση αλκοόλ, είναι οι pubs. Εδώ 
δηµιουργούνται και διαλύονται σχέ-
σεις, συµφωνίες κλείνονται αλλά 
και αθετούνται και τα πάντα δεί-
χνουν να παίρνουν άλλοτε ευτυχή 
κι άλλοτε ιδιαίτερα δραµατική κατά-
ληξη, όταν η κατανάλωση αλκοόλ 
χτυπάει κόκκινο…
Οι Βρετανοί προτιµούν τη µπίρα 
τύπου Ale κι όταν µεθύσουν για τα 
καλά, το πλέον ισχυρό αντίδοτο 
που θα τους επαναφέρει στην τάξη, 
είναι ένα τυπικό αγγλικό πρωινό...

Έρευνα
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μουσικήμουσική

Ο θρυλικός 67άχρονος κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής Eric Clapton, 
επανέρχεται δυναµικά στις συναυλίες αλλά και τη δισκογραφία µε νέα στού-
ντιο δουλειά, η οποία φέρει τον τίτλο «Old Sock». 

Το 21ο στούντιο άλµπουµ του Clapton περιλαµβάνει δυο νέα τραγούδια, το 
«Every Little» και το «Gotta Get Over» µαζί µε δέκα διασκευές αγαπηµέ-
νων του τραγουδιών, όπως τα «Further On Down The Road» των Taj Mahal, το 
«Born Τo Lose» των Johnny Thunders & the Heartbreakers και το «Your One 
and Only Man» του Otis Redding.

Η νέα δουλειά του βρετανού αγαπηµένου καλλιτέχνη ξεχωρίζει και για 
τις συµµετοχές κορυφαίων µουσικών. Ο µύθος των µπλουζ JJ Cale «κε-
ντάει» µε την κιθάρα του στο κοµµάτι «Angel», η µεγάλη τραγουδίστρια 
Chaka Khan κάνει φωνητικά στο «Gotta Get Over», ο Steve Winwood 
απογειώνει την διασκευή του «Still Got The Blues» του Gary Moore και 
το θρυλικό «σκαθάρι», o Paul McCartney, παίζει µπάσο και τραγουδάει 
στο «All Of Me».

Ο µυθικός καλλιτέχνης, «Slowhand» (καλλιτεχνικό ψευδώνυµο του 
Clapton από την εποχή της δεύτερης µπάντας του, The Yardbirds), κυκλο-
φορεί το «Old Sock» µέσω της δικής του εταιρείας Bushbranch Records, 
ακολουθώντας την τάση πολλών καλλιτεχνών, οι οποίοι στρέφονται σε 
µικρότερες και πιο φιλικές - ως προς τους µουσικούς - εταιρείες.

Ως παραγωγός, ο Eric Clapton παρουσιάζει µια ιδιαίτερη και υψηλών απαιτήσε-
ων παραγωγή, αιφνιδιάζοντας όσους περίµεναν να µην τα καταφέρει η σχετικά 
µικρή εταιρεία του, η οποία σιγά σιγά συγκεντρώνει αρκετά δυνατά ονόµατα 
καλλιτεχνών, όπως οι Glen Campbell, Brian Setzer, Dave Stewart.

Το «Old Sock» είναι ένα νοσταλγικό ηλιόλουστο ταξίδι σε αρκετά είδη µουσι-
κής της δεκαετίας του ’30, το οποίο θα αποτελέσει έναυσµα της ανοιξιάτικης 
περιοδείας του αξεπέραστου Clapton, η οποία ξεκίνησε στα µέσα Μαρτίου 
από τις Ηνωµένες Πολιτείες και θα ολοκληρωθεί µε το «Crossroads Guitar 
Festival» στο Madison Square Garden.

«Old Sock» Eric Clapton

Βroken City

Μια πόλη εξαθλιωµένη (κατά τον τίτλο) από την εξαπάτηση και τον ωφελι-
µισµό διαφόρων επιτήδειων που χρησιµοποιούν ως πιόνια τους ανθρώπους 

για την επίτευξη των σκοπών τους. 
Το νέο φιλµ του Άλεν Χιουζ ρίχνει στην πίστα έναν διεφθαρµένο «µέχρι το κόκ-
καλο» δήµαρχο (Ράσελ Κρόου) και ένα ντετέκτιβ (Μαρκ Γουόλµπεργκ), πρώην 
αστυνοµικό, ο οποίος έχει χάσει τη δουλειά του γιατί στο παρελθόν διέπραξε ένα 
έγκληµα. Ο πολιτικός «τον έχει στο χέρι» µε διάφορα στοιχεία και τον χρησιµο-
ποιεί προς όφελός του παραπλανώντας τον. Δηλαδή, του αναθέτει µια αποστολή 
παρακολούθησης της γυναίκας του (Κάθριν Ζέτα Τζόουνς) επειδή έχει βάσιµες 
υποψίες ότι αυτή τον απατά αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι οι λόγοι της εµπλο-
κής του ντεντέκτιβ είναι άλλοι. Ο θεατής θα έχει την ευκαιρία να παρακολου-
θήσει κάποια παιχνίδια που παίζονται πίσω από την πλάτη του λαού, παιχνίδια 
που αποφέρουν αστρονοµικά ποσά σε όσους διαθέτουν εξουσία.  Από αυτήν την 
πλευρά, η ταινία φέρει έναν απόηχο της σύγχρονης πραγµατικότητας µε τα διά-
φορα πολιτικά σκάνδαλα που έχουν έρθει στην επιφάνεια και µε τους περισσότερους πολίτες να έχουν χάσει την εµπιστοσύνη τους στους πολιτικούς. 
Εµπνευσµένο από τη σύγχρονη κατάσταση, το σενάριο διαθέτει τα υλικά για να αναπτυχθεί ένα ενδιαφέρον πολιτικό και αστυνοµικό δράµα αγωνίας και δρά-
σης. Ωστόσο, κατά την εξέλιξη της ιστορίας η πλοκή παρουσιάζει αρκετές ασάφειες, µε κενά στην αφήγηση και αναληθοφάνειες. Ο ιδιωτικός ντεντέκτιβ δεν 
είχε αντιληφθεί ότι τον παρακολουθούν, έγγραφα υψίστης σηµασίας πετιούνται απλά στα σκουπίδια, η έξυπνη σύζυγος του δηµάρχου δεν βλέπει τον ντεντέ-
κτιβ σε απόσταση δέκα µέτρων, πίσω από ένα µικρό θάµνο στην εξοχή… 

Παίζουν: Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Jeffrey Wright, Barry Pepper, Kyle Chandler. Η ταινία προβάλλεται από την Audiovisual.

 

Εικαστικά
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εικαστικά

Τιµώντας το έργο της Όπυς Ζούνη, το Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης φι-
λοξενεί από τη Δευτέρα 1η Απριλίου ως τις 29 Απριλίου, µία έκθεση 

- αφιέρωµα παρουσιάζοντας τις «Τελευταίες πινελιές» της δηµιουργού. 
Η έκθεση περιλαµβάνει 24 έργα, από τις τελευταίες δηµιουργίες της, το 
2008, πλαισιωµένα από τέσσερα προγενέστερων ετών.
Η Όπυ Ζούνη καταξιωµένη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δηµιούργησε το 
δικό της ιδίωµα γεωµετρικής αφαίρεσης στη ζωγραφική, τη γλυπτική και τις 
κατασκευές, φέροντας πάντα στις δηµιουργίες της ένα άλλοτε αδιόρατο και 
άλλοτε έντονο άρωµα και φως Ελλάδας σε διαρκή διάλογο µε το διεθνές γί-
γνεσθαι. Είναι αξιοσηµείωτο, ότι τα έργα του τελευταίου έτους της ζωής της τα 
φιλοτέχνησε µέσα στο 1ο εξάµηνο του 2008, όσο δηλαδή κατόρθωνε η ισχυ-
ρή θέλησή της να επιβάλλεται στις µειωµένες αντοχές της.  Σε αντιδιαστο-
λή µε τα συναισθήµατα, που της δηµιουργούσε η βαρύτατη επιδείνωση της 
υγείας της, στα δηµιουργήµατά της επικρατεί ο µαχητικός της χαρακτήρας και 
τα τελευταία έργα της Ζούνη χαρακτηρίζονται από αισιοδοξία. Επικρατεί δηµι-
ουργικό φως, εκρηκτικά χρώµατα και η χάραξη µίας νέας εκκίνησης.
Από τα 28 έργα που θα παρουσιαστούν στην Αθήνα, στο ΙΜΚ, των οποίων τα 
µεγέθη ποικίλλουν, τα 21 παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊ-
κό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών τον Ιούλιο του 2012.
Πληροφορίες: Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα, εκθεσιακοί χώροι 1ου και 2ου ορόφου, τηλ. 210 3418 550, fax. 210 3418 570, 
info@mcf.gr , www.mcf.gr , διάρκεια έκθεσης: Δευτέρα 1 έως Δευτέρα 29 Απριλίου 2013, εγκαίνια: Δευτέρα 1 Απριλίου 2013, στις 20:00, ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα - Κυριακή 18:00-22:00, είσοδος ελεύθερη.

Οι τελευταίες πινελιές της Όπυς Ζούνη

τέχνεςτέχνες
Στη Λένα Παπαληγούρα η καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη 

Η έβδοµη απονοµή του θεατρικού βραβείου «Μελίνα Μερκού-
ρη», το οποίο απονέµεται σε αναγνώριση της καλύτερης γυναι-

κείας ερµηνείας της περασµένης θεατρικής περιόδου, πραγµατο-
ποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, για δεύτερη χρονιά στον πολιτιστικό 
χώρο του Ιδρύµατος, που βρίσκεται στην Πλάκα και φέρει το όνοµα 
της αξέχαστης Ελληνίδας ηθοποιού. 
Το βραβείο κέρδισε η Λένα Παπαληγούρα, για τη συµµετοχή της στο 
έργο του Γιάννη Τσίρου, «Αόρατη Όλγα», που ανέβηκε σε σκηνο-
θεσία Γιώργου Παλούµπη, στο Εθνικό Θέατρο. Την τελετή άνοιξε ο 
υπεύθυνος - «ενορχηστρωτής» της βραδιάς Δηµήτρης Λιγνάδης, 
αναφέροντας πως κατά τη διάρκεια της σύσκεψης της κριτικής επι-
τροπής για το που θα απονεµηθεί το βραβείο, η περισσότερη ώρα 
αναλώθηκε στο τι χρήση µπορεί να έχει ένα βραβείο σήµερα. «Το 
βραβείο δεν είναι τόσο για την προσφορά, όσο για την ενθάρρυνση» 
ανέφερε ο Δηµήτρης Λιγνάδης, συµπληρώνοντας ότι η συγκεκριµέ-

νη βράβευση αποτελεί «υπόσχεση και ευθύνη για το µέλλον».
Η Λένα Παπαληγούρα, φανερά συγκινηµένη, παραλαµβάνοντας την καρφίτσα της Μελίνας, που µε δυσκολία έβγαλε από πάνω της η περσινή νικήτρια 
Μαρία Κίτσου, είπε: «Είναι τεράστια χαρά και τιµή να βρίσκοµαι µαζί µε τρεις υπέροχες ηθοποιούς, που έχω παίξει µαζί µε όλες. Συγκινούµαι που αναγνώ-
ρισαν τη δουλειά µου άνθρωποι, που εγώ είδα και θέλησα να γίνω ηθοποιός.

Κάθε στιγµή στην «Αόρατη Όλγα», µε τους Γιώργη Τσουρή, Γρηγόρη Γαλάτη, Βασίλη Καραµπούλα, ήταν για µένα ένα βραβείο. Ευχαριστώ τον Κρις Ρα-
ντάνοφ, που µε βοήθησε στην προφορά και τον Γιώργο Παλούµπη για την ελευθερία και την πίστη του. Έδωσε φωνή και ρόλο σε όσους δεν έχουµε την 
ευκαιρία να ακούσουµε τις φωνές τους. Για τη χώρα µας, ελπίζω ό,τι καλύτερο».
Μαζί µε τη νικήτρια, το βραβείο διεκδίκησαν φέτος οι Νεφέλη Κουρή, Ηρώ Μπέζου και Βασιλική Τρουφάκου. 

Εικαστικά
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Δ ίπλα στη Ρεµατιά στο Πολύδροσο Χαλανδρίου, 
βρίσκεται από το 1969 η οικογενειακή ταβέρνα 
“Το Βραστό”. Προσφάτως ανακαινίστηκε πλήρως 

αποκτώντας ένα ιδιαίτερα “ζεστό”  και ταυτόχρονα φινετσά-
το στιλ, διατηρώντας πάντα το άψογο σέρβις και την άριστη 
ποιότητα των πρώτων υλών. 

Χωρισµένο λοιπόν σε τέσσερις χώρους, ο καθένας τους έχει τις 
ιδιαιτερότητές του…  Η ριγέ ταπετσαρία σε παλ αποχρώσεις, οι 
ρετρό απλίκες στους τοίχους και τα κρεµαστά υφασµάτινα φω-
τιστικά δίνουν µία ατµοσφαιρική εικόνα. Στην µεγάλη αίθουσα 
εντύπωση προκαλούν οι βιτρίνες µε τα ρετρό υαλικά καθώς 
και οι ιδιαίτερου σχεδιασµού βιβλιοθήκες πάνω στο τζάκι.  Στην 
µικρή αίθουσα κυριαρχεί ο µαυροπίνακας µε τον ορισµό της 
ταβέρνας του Γεωργίου Πίττα καθώς και οι µεγάλες τζαµαρίες.   
Στον χώρο της πέργκολας τα φωτιστικά από λινάτσα, γυαλί και 
ξύλο, εναρµονίζονται µε το περιβάλλοντα χώρο. Τέλος δεν θα 
µπορούσαµε να παραλείψουµε την καταπράσινη αυλή µε τον 
ατµοσφαιρικό φωτισµό και το σιντριβάνι που σε κάνει να νιώ-
θεις ότι δεν είσαι στην πόλη.  

Μπορείτε να ξεκινήσετε µε µία από τις φρεσκοκοµµένες 
σαλάτες, όπως την ρόκα-σπανάκι µε σταφίδες & παρµεζά-
να, την µακεδονική µε λάχανο, καρότο, πιπεριά & σέλερι ή 
την σαλάτα φακές µε ντοµάτα , φέτα και ελιές.  

Από τα ορεκτικά σίγουρα ξεχωρίζουν τα θαυµάσια τυροπιτά-
κια µε τουλουµοτύρι Καρύστου -αποτελούν must για κάθε 
παραγγελία -καθώς και η φέτα µε µέλι και η διαφορετική 
πίτα καισαρείας, όλα µε φύλλο ανοιγµένο στο χέρι.  Επίσης 
τα µαµαδίστικα κεφτεδάκια µε τα έντεκα υλικά που σου 
φέρνουν µνήµες από το παρελθόν και η τυροκαυτερή που 
σε απογειώνει.  

Τα κυρίως πιάτα βαδίζουν στα µονοπάτια των ελληνικών 
γεύσεων, µε κυρίαρχο στοιχείο το φρέσκο νωπό κρέας, 
εξαιρετικής ποιότητας και κοπής.  Η σπεσιαλιτέ που ξεχω-
ρίζει όλα αυτά τα χρόνια, και από όπου κατέληξε να ονοµά-
ζεται η ταβέρνα,  είναι η κλασσική κρεατόσουπα, το βραστό 
(µοσχαρίσιο κρέας από ελιά και κότσι µε πατάτες, καρότα 
και σέλινο σε ζωµό κονσοµέ). Επιπλέον θα δοκιµάσετε 
υπέροχες σπεσιαλιτέ κατσαρόλας που ξεχωρίζουν για τον 
αυθεντικό τους χαρακτήρα όπως το γιουβέτσι και το χοιρινό 
στην γάστρα µαριναρισµένο µε φρέσκα µυρωδικά, µέλι & 
κρασί, που σιγοψήνεται για πάνω από τέσσερις ώρες. Το µε-
νού συµπληρώνεται µε τα πιάτα ηµέρας και πιο συγκεκρι-
µένα τις Κυριακές το µεσηµέρι θα βρείτε αρνάκι φρικασέ, 
κοκκινιστό ροστ µπιφ µε µακαρόνια καθώς και µοσχαράκι 
λεµονάτο, τις Πέµπτες του χειµώνα πόδι πατσά, ενώ τις Τε-
τάρτες µοσχαροκεφαλή. 

Δεν θα µπορούσαµε να παραλείψουµε τα καθηµερινά φρε-
σκοκοµµένα ψητά, πάντα στα κάρβουνα, όπου σίγουρα ιδι-
αίτερη µνεία χρήζουν τα µπιφτέκια µε σπιτικό κιµά, το µα-
ριναρισµένο µε µυρωδικά τρυφερότατο ψαρονέφρι καθώς 
και η χορταστικότατη σταβλίσια. 
Εάν είστε του κρασιού, µπορείτε να συνοδεύεστε το γεύµα σας 
µε βαρελίσιο κρασί  ή να επιλέξετε από την κάβα κάποιο ελλη-
νικό εµφιαλωµένο κρασί. Εάν είστε της µπύρας, τότε και πάλι 
θα βρείτε µια µεγάλη ποικιλία για να επιλέξετε. Το επιδόρπιο 
είναι κέρασµα. Σιµιγδαλένιο χαλβαδάκι ή µωσαϊκό.  

Η ελληνική κουζίνα φηµίζεται ανά τον κόσµο για τη 
γευστικότητα της, την ποικιλία της, αλλά και θρε-
πτικότητά της, αφού η µεσογειακή κουζίνα γενικά 

θεωρείται η πιο υγειινή απ' όλες. Η βάση της ελληνικής 
κουζίνας είναι το ελαιόλαδο, ψωµί, δηµητριακά, γαλακτο-
κοµικά, λαχανικά, όσπρια, µέλι και ψάρι αλλά και κρέατα 
όπως κατσίκι, αρνί και χοιρινό. Στα ελληνικά φαγητά θα 
γευθείτε πολλά µπαχαρικά και µυρωδικά, που όµως χρησι-
µοποιούνται µε µέτρο για να µην καλύπτουν τη γεύση των 
λαχανικών ή των κρεάτων, όπως ρίγανη, δυόσµος, σκόρδο, 
άνιθος, µαϊντανός, δαφνόφυλλο, βασιλικός, θυµάρι, κανέ-
λα, γαρύφαλλο, δεντρολίβανο, µοσχοκάρυδο και κρόκος 
Κοζάνης. Θα βρείτε επίσης ποικιλία κρασιών, λόγω της µε-
γάλης παραγωγής σταφυλιών στην Ελλάδα.

Επειδή το φαγητό στην Ελλάδα είναι άµεσα συνδεδεµένο 
µε την παρέα και τη συζήτηση, θεωρείται πολύ σηµαντικό 
κοµµάτι της καθηµερινής ζωής των Ελλήνων. Υπάρχουν 
πολλοί τύποι χώρων εστίασης στην Ελλάδα, όπως εστιατό-
ρια, ταβέρνες, ψησταριές, ψαροταβέρνες, ουζερί, τσιπου-
ράδικα, µεζεδοπωλεία, κουτούκια, αλλά και σουβλατζίδι-
κα, τυροπιτάδικα και καφετέριες.

Μερικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας είναι πολύ γνωστά 
και σερβίρονται σ' εστιατόρια ανά τον κόσµο.

Η ελληνική γαστρονοµία έχει παράδοση περίπου 4.000 
χρόνων και αποτελεί µέρος της ιστορίας και του πολιτι-
σµού της Ελλάδας. Ιστορικά είναι ένας πρόδροµος της Δυ-
τικής κουζίνας µε µαγειρική εξάπλωση, µέσω της αρχαίας 

Ρώµης σε όλη την Ευρώπη και πέρα   από αυτήν.

Ο Αρχέστρατος ήταν αρχαίος Έλληνας που το 320 π.Χ. 
έγραψε το πρώτο βιβλίο µαγειρικής στην ιστορία.

Η Αρχαία ελληνική κουζίνα χαρακτηριζόταν από λιτότη-
τα και είχε ως βάση την «τριάδα της Μεσογείου»: Σιτάρι 
- ελαιόλαδο - κρασί, µε βάση τα ψάρια και το κρέας που 
τρωγόταν πιο σπάνια. Αυτή η τάση στην ελληνική διατροφή 
συνεχίστηκε στα ρωµαϊκά και οθωµανικά χρόνια και άλ-
λαξε σχετικά πρόσφατα, που µε την τεχνολογική πρόοδο 
το κρέας έχει γίνει πιο εύκολα διαθέσιµο. Η αστικοποίηση 
µετά το 1960 έφερε τις ανάλογες αλλαγές όπως νέες συ-
νταγές, νέους τρόπους παρουσίασης και περισσότερα επε-
ξεργασµένα τρόφιµα.

Το κρασί και το ελαιόλαδο ήταν πάντα ένα κεντρικό µέρος 
της και η εξάπλωση των σταφυλιών και των ελαιόδεντρων 
στην περιοχή της Μεσογείου και ακόµη πιο µακριά συσχε-
τίζεται στενά µε τον Ελληνικό αποικισµό.

Η Βυζαντινή κουζίνα ήταν παρόµοια µε την αρχαιοελληνική 
κουζίνα, µε διαφορά όµως ότι περιλαµβάνει νέα συστατικά 
που δεν ήταν διαθέσιµα στο παρελθόν, όπως το χαβιάρι, το 
µοσχοκάρυδο, τον βασιλικό και τα λεµόνια, ενώ το ψάρι συνε-
χίζει να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διατροφής. Η Βυζα-

ντινή κουζίνα είχε 
επωφεληθεί από τη 
θέση της Κωνστα-
ντινούπολης ως ένα 
παγκόσµιο κέντρο 
του εµπορίου των 
µπαχαρικών.

Η σύγχρονη ελλη-
νική µαγειρική έχει 
ευρεία χρήση λα-
χανικών, ελαιόλα-
δου, δηµητριακών, 
ψαριών, κρασιού και 
κρέατος (λευκό & 
κόκκινο). Επίσης, 
άλλα σηµαντικά 
προϊόντα είναι οι 
ελιές, το τυρί, οι 
µελιτζάνες, τα κο-
λοκυθάκια, και το 
γιαούρτι.

"ΤΟ ΒΡΑΣΤΟ"



Ρόδων 3, Χαλάνδρι 
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