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Έτοιμο για υλοποίηση είναι το πρόγραμμα επιδότησης 
για αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρε-
λαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες. Η 
απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη για την προκή-
ρυξη της δράσης δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 15 
εκατ. ευρώ, απευθύνεται στις περιοχές Αττικής, Θεσσα-
λονίκης και Θεσσαλίας όπου υπάρχουν αστικά δίκτυα 
φυσικού αερίου και το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται 
(ανάλογα με την ισχύ του καυστήρα) από 1.000 ευρώ 
(για μονοκατοικίες) έως 5.500 ευρώ (για μεγάλες πο-
λυκατοικίες), ποσά που αντιστοιχούν έως και στο 60 % 
του κόστους. 
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κάθε Παρασκευή & σάββατο 
μπουζούκι, κιθάρα, φωνή

 Κάθε Πέμπτη Βραδιές Μπουάτ

• ΑνοΙΚΤΑ ΑΠο Το ΜΕσΗΜΕρΙ
• ΚΗΠοσ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑρΑ
• ΑΙΘοΥσΕσ ΔΕΞΙΩσΕΩν
• PARKING

Και αυτή την εβδομάδα τα έχουμε όλα ... Πάρτε το αλλιώς και δείτε την ζωή με τα μάτια της 
Άννας και χαμογελάστε. Εγκυμοσύνες ... καμπύλες ...ντεκαπάζ και όλα όσα χρειαζόμαστε για 

να χαμογελάσουμε και να μην έχουμε άνχγος αν θα γκαστρωθούμε και εμείς .. Γιατί η ζωή 
είναι ωραία και δεν τα εχει με άλλον ενώ η σόου μπιζ με πολλούς .. 

Σενάρια και μύθοι 
γύρω από τον 
θάνατο του 
Μέγα Αλέξανδρου



21/11/142 Oικονομία

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 4
ΑΓ. ΠΑρΑΣΚΕΥΗ, Τ.Κ. 153 41

Τηλ.: 211 4111 623-211 4111 624-211 4111628
Fax: 211 4111 628 

e-mail: weekendxpress@libertypress.gr

•Συντακτική Οµάδα 
Ασκητής Θάνος,  Ανδρεανίδης Γιώργος, 
Ακριβούλη Ζωή, Αρδαβάνη Λίντα, Αρώνη Γκέλυ, 
Billy Joe, Γάτος Ηλίας, Γεωργιάδου Ξένια, 
Γκόγκου Δήµητρα, Δενδρινού Μαριάννα, 
Δηµολένης Λάµπρος, Διαµαντή Μαρί-Ντενίς, 
Δρόσος Λουκάς, Ζαΐρης Μιχάλης, Ζαρκάδα 
Νίκη, Θεοδωρόπουλος Αργύρης, Ιακωβίδου 
Χριστίνα, Καλαµπάκας Δηµήτρης, Κλειδή 
Ευρυδίκη, Μελιδώνης Ανδρέας, Μουστάκης 
Γεώργιος, Μπαλαµώτη Ευαγγελία, Μπαλαµώτη 
Χριστίνα, Ντούµου Βασιλική, Οικονόµου 
Ανδρέας, Προδροµίδης Αθανάσιος,  Ρέµπελος 
Χρήστος, Σέρρου Ελένη,  Σταµατίου 
Αλεξάνδρα, Τριάντη - Δηµολένη Βασιλική, 
Τσαντάνη Άννα - Μαρία,  Τσαλκιτζίδης 
Αλέξανδρος, Τσινασλανίδης Πρόδροµος, 
Τσιόγκα Αγγελική, Φαρµακίδης Γιώργος, 
Χατζηγιάννη Ειρήνη, Χατζηραφαήλ Βασιλική, 
Χιώνη Μίνα.

• Παραγωγοί Διαφήµισης
   Βασιλείου Κατερίνα
   Κουντουργιανού Αναστασία
   Λάταρης Δηµήτρης
   Ματσούκα  Λία
   Φωτοπούλου Αθηνά
   Χριστοδουλοπούλου Νεφέλη  
   
• Υπεύθυνη αγγελιών
   Ζουµπούλη Γεωργία

• Γραµµατεία
   Κυριαζοπούλου Αννίτα

•Συνεργαζόµενοι νοµικοί σύµβουλοι         
  Αλετράς Ιωάννης
  Σίψας Χαράλαµπος

•Εκτύπωση
  Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική Α.Ε.

•Διανοµή
  T.D.S.
  

•Εκδότης - Διευθυντής
   Πολίτης Διονύσης
 
•Αρχισυντάκτης
  Μεγαριώτης Ιωάννης

•Εµπορικός Διευθυντής
  Δελιδάκης Νικόλας

•Αrt Director
  Μουρτζάκης Γεώργιος

 

     

 

Ανακυκλώστε αυτή την εφηµερίδα

Εβδοµαδιαία εφηµερίδα, διανέµεται δωρεάν.
Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική ή µερική, η διασκευή απόδοσης του 
περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο χωρίς 
προηγούµενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Η άποψη των συντακτών δεν είναι απαραίτητα 
και άποψη της Διεύθυνσης της εφηµερίδας. 

ISSN : 1791 - 9819

Ηρακλείτου 3 
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 38
Τηλ : 210 60 01 540, 210 60 01 640, 
210 60 83 967 - 210 60 04 308 
Fax : 210 60 01 540
e-mail : x-press@davinci.com.gr
www.davinci.com.gr
http://weekendxpress-dpolitis.blogspot.com

Εκδότης - διΕυθυντης

Πολίτης Διονύσης

Managing Partner

Μαυρίκης Ηλίας

ΑρχιςυντΑκτης

Μεγαριώτης Ιωάννης

ςυντΑξη

Πολίτης Ιωάννης

Εμπόρικός διΕυθυντης

Νικόλας I. Δελιδάκης

δημιόυργικό

Πάνος Γερμανός
creative@libertypress.gr

υπΕυθυνός διΑφημιςης

Κόλλιας Νικόλαος

διΕυθυνςη διΑφημιςης

Τσαρδακά Έφη
etsardaka@libertypress.gr

ΕπιμΕλΕιΑ ςυνΕντΕυξΕων

Άννα Τσιάλτα

πΑρΑγωγόι διΑφημιςης

(media@libertypress.gr)
Δουλφής Γιώργος

Ζουμπούλη Γεωργία
Λάταρης Δημήτρης
Πουλημένου Πάμυ

Τρέχα Αλεξία
Παππάς Γρηγόρης

 υπΕυθυνη τυπόυ

Δελακούρα Τίνα

γρΑμμΑτΕιΑ

Δανιλούλη Χαρά

φωτόγρΑφόι

Διδυμοπούλου Αγγελική, 
Λέπουρης Κωστής

Ποιες ειναι οι ΠροϋΠοθεςεις υΠαγωγής ςτο Προγραμμα
Έτοιμο για υλοποίηση είναι το πρόγραμμα επιδότησης για αντικατά-
σταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού 
αερίου σε κατοικίες. Η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη για την προκήρυξη της 
δράσης δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 15 εκατ. ευρώ, απευθύνεται στις 
περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας όπου υπάρχουν αστι-
κά δίκτυα φυσικού αερίου και το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται (ανά-
λογα με την ισχύ του καυστήρα) από 1.000 ευρώ (για μονοκατοικίες) 
έως 5.500 ευρώ (για μεγάλες πολυκατοικίες), ποσά που αντιστοιχούν 
έως και στο 60 % του κόστους. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου 2015 ή 
νωρίτερα αν εξαντληθούν στο μεταξύ τα διαθέσιμα κονδύλια. Σύμφω-
να με τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, στην Αττική οι αιτήσεις σύνδεσης έχουν 
αυξηθεί κατά 200%, στη Θεσσαλονίκη κατά 300% και στη Θεσσαλία 
κατά 450%.

Εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός επαρκεί για την ένταξη περίπου 
50.000 νοικοκυριών (30.000 νοικοκυριά στην Αττική, 7.000 στη Θεσ-
σαλονίκη και 9.000 στη Θεσσαλία). Σε δηλώσεις του, ο κ. Μανιάτης 
επισημαίνει ότι η παρέμβαση στοχεύει σε μείωση του ενεργειακού 
κόστους για τα νοικοκυριά, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότη-
τας των συστημάτων θέρμανσης και μείωση του φαινομένου της αιθα-
λομίχλης με τη χρήση καθαρότερης πηγής ενέργειας. 

«Το πρόγραμμα που ανακοινώσαμε πριν από ενάμιση μήνα, υλοποιεί-
ται ταχύτατα με εξασφαλισμένα και δεσμευμένα κονδύλια του ΕΣΠΑ 
και έχει ήδη αγκαλιαστεί από τους πολίτες. Απόδειξη, οι χιλιάδες αι-
τήσεις που έχουν υποβληθεί, ως εκδήλωση ενδιαφέροντος, στις ΕΠΑ 
Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας» τονίζει ακόμη ο υπουργός.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για το άνοιγμα της αγοράς φυσικού 
αερίου που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή, ο κ. Μανιάτης αναφέρει 
ότι θα περιλαμβάνει ρύθμιση για την διευκόλυνση της αντικατάστα-
σης των συστημάτων πετρελαίου θέρμανσης από συστήματα φυσικού 
αερίου, η οποία σε συνδυασμό με τη δράση επιχορήγησης, μπορεί να 
δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα των κλειστών θερμάνσεων στις πο-
λυκατοικίες. 

«Επιπλέον, ρυθμίζεται (λειτουργικά και οικονομικά) η δυνατότητα και 
η διαδικασία αποχώρησης ενός ή περισσότερων συνιδιοκτητών κατά 
τρόπο που δεν καθιστά απαγορευτική την παρούσα ή μελλοντική λει-
τουργία της κεντρικής θέρμανσης για τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες, 
εξομαλύνοντας τις ιδιαίτερες δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν στη 
λειτουργία πολλών πολυκατοικιών και στις σχέσεις των συνιδιοκτητών 
κατά τα τελευταία χρόνια λόγω της πρωτόγνωρης κρίσης» καταλήγει 
ο υπουργός. Κατά τις πληροφορίες, η αυτονόμηση μεμονωμένων ιδι-
οκτησιών από την κεντρική θέρμανση θα προϋποθέτει τη σύγκληση 
γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών και θα επιτρέπεται μόνο αν η 
συνέλευση δεν εγκρίνει τη μετατροπή της κεντρικής θέρμανσης σε 
φυσικού αερίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που 
πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επι-
λέξιμη κατοικία.

- Έχουν σε ιδιοκτησία τους που χρησιμοποιείται ως κατοικία και όχι ως 
επαγγελματικός χώρος, σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουρ-
γία.

- Έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από 
την 25η Σεπτεμβρίου 2014 και μετά, ημερομηνία κατά την οποία έγινε 
η ανακοίνωση της δράσης (δηλ. στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 δεν έχουν 
σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία για το τμήμα της που αφορά στο 
σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.

- Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.500 
ευρώ ανά τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.

- Βρίσκεται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσ-
σαλίας, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και 
δύναται να συνδεθεί και τροφοδοτηθεί από την αρμόδια Εταιρία Παρο-
χής Αερίου (ΕΠΑ) της περιοχής.

- Φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.

Για να χαρακτηριστεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη πρέπει τουλάχιστον 
το 50% των θερμαινόμενων από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, 
ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμο-
ποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).

Η διάρκεια της δράσης για τους ωφελούμενους θα είναι έως τις 30 
Απριλίου 2015 (καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αίτησης 
συμμετοχής στη δράση).

Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί για οποιαδήποτε από τις τρεις 
περιφέρειες, στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι της καλυφθούν 
πριν από αυτήν την ημερομηνία.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής 
εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της χρηματοδότη-
σης, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 30 Ιουλίου 2015.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια και 
εγκατάσταση καυστήρα, λέβητα, σωληνογραμμής φυσικού αερίου, 
συστήματος απαγωγής καυσαερίων, υλικών/εξαρτημάτων/αυτομα-
τισμών εγκατάστασης και σύνδεσης, στις σχετικές εργασίες εσωτερι-
κής εγκατάστασης, στη μελέτη και την επίβλεψη. Δεν είναι επιλέξι-
μες οι δαπάνες που αφορούν στο δίκτυο διανομής ζεστού νερού και 
τις τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, 
ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ), καθώς και σε κάθε άλλη παρέμβαση στο 
χώρο του λεβητοστασίου/εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αε-
ρίου.

Ο ωφελούμενος, για την κατασκευή της νέας εσωτερικής εγκατάστα-
σης φυσικού αερίου, καταβάλλει στον/στους ανάδοχο/ους μόνο τη 
δική του συμμετοχή. Το ποσό της επιχορήγησης θα αποδοθεί στον/
στους ανάδοχο/ους μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητι-
κών και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης.

Αυξημένες οι αιτήσεις για εγκατάσταση 
συστήματος φυσικού αερίου
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Με τη νέα σειρά στρωμάτων από σόγια Bio 
Memory, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της 
ideal strom πέτυχε τον τέλειο συνδυασμό υλι-
κών, επεξεργασίας και κατασκευής
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Μπορεί έξω να έχει κρύο, μπορεί ο άνε-
μος να λυσσομανάει, μπορεί η βροχή να 
κάνει ολοένα και πιο συχνά αισθητή την 
παρουσία της, όμως εμείς δεν μασάμε. 
Αντιθέτως, θεωρούμε ότι αυτή είναι η 
ιδανική περίοδος για να απολαύσουμε 
ένα αχνιστό καφέ, σε ζεστό περιβάλλον 
συντροφιά εκλεκτών εδεσμάτων. 
Οκτώ αθηναϊκές διευθύνσεις μας προ-
σφέρουν για ακόμα έναν χειμώνα αυτή 
τη δυνατότητα – και φυσικά το εκμεταλ-
λευόμαστε στο έπακρο. 

τρανζίστορ Πρωτογένους 10,Ψυρρή , 
τηλ.: 210 3228658
Συνήθως το προτιμάμε για να απολαύ-
σουμε το ποτάκι μας τις βραδινές ώρες, 
όμως το αγαπημένο στέκι του Ψυρρή 
ανοίγει από νωρίς τις πόρτες του για να 
μας υποδεχτεί στον vintage εσωτερικό 
του χώρο με το multi culti ντεκόρ που 
συνδυάζει στοιχεία όπως το βιομηχανικό 
πάτωμα, τα πολύχρωμα κολλάζ στα τρα-
πέζια και τα έργα τέχνης στους γυμνούς 
τοίχους. Επιλέγουμε το πατάρι του και 
πιάνουμε θέση στον vintage καναπέ για 
να «ζεσταθούμε» συντροφιά με έναν 
αχνιστό καφέ. 

γιασεμί μνησικλέους 23, Πλάκα
Η γοητεία του πιο όμορφου café της Πλά-
κας δεν απλώνεται μόνο στα γραφικά 
σκαλάκια της Μνησικλέους, αλλά… επε-
κτείνεται και στο εσωτερικό του εν όψει 
χειμώνα. Ο cozy χώρος του ζεσταίνεται 

από το «αρχοντικό» ολόλευκο τζάκι 
στο βάθος, όσο εσείς απολαμβάνετε μια 
αχνιστή κούπα καφέ ή το υπέροχο ζεστό 
κρασί με κανέλλα και αμύγδαλα το βρά-
δυ. 
Το «χουχουλιάρικο» σκηνικό ολοκλη-
ρώνεται με τα λαχταριστά γλυκά, όπως 
η ξακουστή πορτοκαλόπιτα που θα απο-
λαύσετε καθισμένοι στα ξύλινα τραπεζά-
κια του.

SuperFly εμπεδοκλέους 28, Παγκράτι, 
τηλ: 2114046076
 Αγαπημένο στέκι – μηχανή του χρόνου 
στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι, το 
οποίο μας μεταφέρει σε εποχές 80s και 
φτιάχνει το ιδανικό σκηνικό για να πιού-
με το καφεδάκι μας χαλαρά και να κου-
βεντιάσουμε με φίλους. Όλο το μαγαζί 
είναι γεμάτο με ‘80s και ‘90s παιχνίδια, 
περιοδικά, comics, ρετρό διακοσμητικά, 
σχολικά θρανία αντί τραπεζιών, ακόμη 
και Arcade Games και Atari που μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα. Οι 30+ 
ενδεχομένως να νοιώσουν ότι πίνουν 
καφέ ή ζεστή σοκολάτα στο… παιδικό 
τους δωμάτιο.

Κόκκινη ςβούρα αγίου γεωργίου 17, Χα-
λάνδρι τηλ: 2110125454 
Η Κόκκινη Σβούρα είναι ένα τρισχαριτω-
μένο café, στεγασμένο σε μια μονοκατοι-
κία της Αγίου Γεωργίου, που τον χειμώνα 
γεμίζει με νεανικές φάτσες τον pop δια-
κοσμημένα εσωτερικό της χώρο, με τις 

αναπαυτικές πολυθρόνες και τους μεγά-
λους πάγκους της, φτιάχνοντας ένα cosy 
σκηνικό για… καφέ και συμπάθεια. Στα 
must για να τον συνοδέψετε τα πεντανό-
στιμα ζεστά cookies που ψήνονται εκεί-
νη την ώρα με τον συνδυασμό υλικών της 
επιλογής σας. 

μύρτιλλο Πλατεία 28ης οκτωβρί-
ου, σταθμός ήςαΠ ν. ήράκλειο, τηλ: 
2106614639
Ένα διαφορετικό και βαθιά κοινωνικό 
καφέ έκανε πρόσφατα την εμφάνισή 
του στο Νέο Ηράκλειο και μπήκε εύκολα 
στη λίστα με τις αγαπημένες μας «αχνι-
στές» διευθύνσεις. Το Μύρτιλλο απασχο-
λεί αποκλειστικά άτομα από ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού, και κυρίως νέους 
με μέτριες μαθησιακές δυσκολίες. Στον 
όμορφο εσωτερικό του χώρο θα γευτείτε 
φοβερό καφέ, τον οποίο θα συνοδέψετε 
με λαχταριστές βάφλες και άλλα γλυκί-
σματα που φτιάχνουν τα παιδιά που εργά-
ζονται εκεί.

Black Duck Garden ιωάννου Παπαρρηγο-
πούλου 5-7, τηλ: 210 3252396
Το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, στην 
πλατεία Κλαυθμώνος, φιλοξενεί πλέον 
το Black Duck Garden, που αυτοσυστήνε-
ται ως «Athens City Museum Bistrot» και 
διαθέτει έναν εξαιρετικά διακοσμημέ-
νο, ρομαντικό εσωτερικό χώρο που μας 
ταξιδεύει στους δρόμους του Παρισιού. 
Σημειώστε ότι εδώ μπορείτε να συνοδεύ-

σετε τον καφέ σας με λαχταριστά γλυκά, 
όπως semifreddo σοκολάτας με τσάι και 
crumble αμυγδάλου/κακάο, κρέμα για-
ούρτι με τραγανή βάση και φράουλες, 
και λαχταριστό σουφλέ πορτοκάλι.

TAF νορμανού 5, μοναστηράκι Tηλ: 
2103238757 
Από την στιγμή που άνοιξε στην όμορφη 
αυλή που θυμίζει παλιά Αθήνα στην καρ-
διά των παλαιοπωλείων του Μοναστηρα-
κίου, έγινε αγαπημένο σημείο συνάντη-
σης για καφέ με… τέχνη. 
Η γκαλερί στον πάνω όροφο, οι περιο-
δικές εκθέσεις στα δωματιάκια και τα 
μπαλκόνια του, τα live jazz sessions είναι 
το σκηνικό όπου απολαμβάνουμε περί 
τις επτά διαφορετικές ποικιλίες καφέ, 
μεταξύ των οποίων και τον Jamaica Blue 
Mountain, την ακριβότερη ποικιλία του 
κόσμου, που μπορείτε να απολαύσετε σε 
espresso ή και freddo. 

Tailor Made Πλατεία αγίας ειρήνη 2, τηλ: 
2130049645 
Σταθερή αξία για καφεδάκι στην πολυ-
σύχναστη πλατεία του κέντρου, το Tailor 
Made διαθέτει έναν ατμοσφαιρικό και 
όμορφα διακοσμημένο εσωτερικό χώρο 
και τρέφει μπόλικη αγάπη για το καφε-
ϊνούχο ρόφημα αφού σερβίρει single 
origin και micro lot καφέδες espresso, 
καφέδες φίλτρου με διαφορετικά γευστι-
κά προφίλ, και όλα αυτά με κόκκους που 
αλέθονται μπροστά στα μάτια σας.

Οκτώ μέρη
 για αχνιστό 

καφέ 
στην Αθήνα 
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Αν και τον τελευταίο καιρό οι εικασίες και τα 
στοιχήματα αφορούν κυρίως τον ένοικο του 
τάφου με τoυς υποψήφιους να αυξάνουν 
συνεχώς, δεν είναι λίγες οι φορές που ο 
μεγάλος στρατηλάτης έχει βρεθεί ανά τους 
αιώνες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
εγείροντας συζητήσεις, αμφισβητήσεις και 
πολλούς μύθους κυρίως για τον θάνατό του.

Γράφει η Νίκη Παπάζογλου

Παρά το αναπάντητο για χρόνια ερώτημα 
της γοργόνας αν ζει ο Μέγας Αλέξανδρος, 
οι εκδοχές για το τέλος της ζωής του, αποτε-
λώντας για χρόνια αντικείμενο αντιπαραθέ-
σεων, ιστορικών καταγραφών και δοξασιών, 
παρουσιάζονται πολυάριθμες. 
Κάποιοι ενστερνίζονται ως αιτία την ασθέ-
νεια, άλλοι επιμένουν στην δολοφονία ενώ 
δεν είναι λίγοι κι εκείνοι που κάνουν λόγο για 
ηθελημένη ή κατά λάθος υπέρμετρη κατα-
νάλωση ποτού. Η αλήθεια βέβαια παραμένει 
ανεξερεύνητη. Ποια είναι όμως τα σενάρια 
και οι θεωρίες ιστορικών που προσπαθούν 
ανά τους αιώνες να φωτίσουν αυτό το μυστή-
ριο;

το μαρτυρικό τέλος
Ο Μέγας Αλέξανδρος άφησε την τελευταία 
του πνοή το 323 π.Χ στη Βαβυλώνα. Σύμφωνα 
με τον αρχαίο ιστορικό Διόδωρο όλα ξεκίνη-
σαν όταν ο Αλέξανδρος ήπιε άκρατον οίνο σε 
ένα συμπόσιο και λίγο μετά ασθένησε.

 Σύμφωνα και με τα γραπτά του Πτολεμαίου, 
που παραμένουν αμφισβητούμενα παρόλο 
που ο Αρριανός και ο Πλούταρχος τα επικύ-
ρωσαν ως την πιο αξιόπιστη καταγραφή των 
τελευταίων ημερών του Αλέξανδρου, μόλις 
επέστρεψε από το συμπόσιο ανέβασε υψη-

λό πυρετό, ένιωσε έντονους πόνους, ναυτία, 
βραδυκαρδία, υπόταση και σοβαρή μυϊκή 
αδυναμία και μέσα σε 12 μέρες οδηγήθηκε 
σε παραλυτική κατάσταση. Δεν μπορούσε 
ούτε να μιλήσει, ούτε να κινηθεί. Έτσι απο-
χαιρέτησε τα στρατεύματά του κουνώντας 
μόνο τα βλέφαρα και πέθανε σε ηλικία μόνο 
32 ετών. 

ασθένεια
Επικρατέστερη για τους ιστορικούς εκδοχή 
φαίνεται να είναι η ασθένεια. Μεταξύ των ια-
τρικών «σεναρίων» που έχουν κατά καιρούς 
προταθεί για τον θάνατό του, είναι η σωρευ-
τική επίπτωση από προηγούμενα τραύματά 
του σε μάχες (με τελική συνέπειά την οριστι-
κή κατάρρευσή του), οι επιπλοκές από την 
υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ (που οδή-
γησαν σε ηπατίτιδα και οξεία παγκρεατίτιδα), 
η κατάθλιψη, κάποια οργανική ανωμαλία εκ 
γενετής, καθώς επίσης και το ανθυγιεινό πε-
ριβάλλον της Βαβυλώνας, στο οποίο ήλθε να 
προστεθεί κάποια λοίμωξη λόγω ελονοσίας, 
τυφοειδούς πυρετού ή άλλης ασθένειας που 
οφειλόταν σε ιό ή παράσιτο.
Το 1996, ο Eugene Borza, ιστορικός που ει-
δικεύεται στην αρχαία Μακεδονία, σε ένα 
συμβούλιο του Πανεπιστημίου του Maryland, 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Αλέξανδρος 
πέθανε από τυφοειδή πυρετό.

Μερικά χρόνια αργότερα, το 2004, έρχεται 
στο προσκήνιο το αρσενικό, με το βιβλίο του 
μυθιστοριογράφου, Paul Doherty, το οποίο 
δίνει έμφαση σε ένα μακάβριο κομμάτι των 
στοιχείων που αναφέρει ο Πλούταρχος και 
αργότερα ο ρωμαίος συγγραφέας Quintus 
Curtius: το σώμα του Αλέξανδρου δεν δια-
σπάστηκε, ακόμη και μετά την έκθεσή του, 
εν είδει προσκυνήματος, στις καλοκαιρινές 

θερμοκρασίες της Βαβυλώνας για περισσό-
τερο από μια εβδομάδα. Ο Doherty αναφέ-
ρει τοξικολογικές μελέτες του 19ου αιώνα, 
για να δείξει ότι η δηλητηρίαση με αρσενικό 
μπορεί να οδηγήσει σε μουμιοποίηση. Ωστό-
σο, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ελεγχθεί, κα-
θώς δεν γίνεται να υπάρξουν δοκιμές.
Η ελονοσία, η ευλογιά και η λευχαιμία, είναι 
κάποιες άλλες πιθανές εκδοχές, ενώ ο αλ-
κοολισμός, η μόλυνση απ΄ το τραύμα στον 
πνεύμονα, από μάχη στη Νότια Ασία το 325 
πΧ, και το πένθος, εξαιτίας του θανάτου του 
στενού του φίλου Ηφαιστίωνα λίγους μήνες 
νωρίτερα, θεωρούνται εξίσου πιθανοί παρά-
γοντες επιπλοκής.
Η πιο πρόσφατη βέβαια εκδοχή, την οποία 
εκφράζουν αμερικανοί ερευνητές βασιζόμε-
νοι σε αποσπάσματα του Πλούταρχου, θέλει 
τον Μέγα Αλέξανδρο να προσβλήθηκε από 
τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με το συ-
γκεκριμένο απόσπασμα, ο μεγάλος ηγέτης 
είδε λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό του 
ένα σμήνος από κοράκια - πτηνά ιδιαιτέρως 
ευπαθή στον ιό - τα οποία τσιμπούσαν το ένα 
το άλλο και έπεφταν νεκρά στο έδαφος. Με 
αφετηρία αυτά τα γεγονότα ο John Marr του 
Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια στο ρίτσμοντ και 
ο Charles Calisher του Πολιτειακού Πανεπι-
στημίου του Κολοράντο στο Κόλινς, έλεγξαν 
την ιδέα τους καταχωρώντας τα συμπτώματα 
της νόσου του Μεγάλου Αλέξανδρου ( δύ-
σπνοια πυρετός εξάνθημα) και την εμφάνιση 
των κορακιών σε ένα διαγνωστικό πρόγραμμα 
που ονομάζεται GIDEON (Παγκόσμιο Δίκτυο 
Λοιμωδών Νοσημάτων και Επιδημιολογίας) 
και επιβεβαίωσαν, σύμφωνα με τους ίδιους, 
αυτές τις υποψίες.
Βέβαια η αντικρουόμενη άποψη ισχυρίζεται 
πως την περίοδο του θανάτου του δεν είχαν 
καταγραφεί επιδημίες ελονοσίας και πυρε-

τού. 

Δηλητήριο

Η δεύτερη αρκετά διαδεδομένη θεωρία ανά-
μεσα σε εκείνες που κατά καιρούς έχουν δει 
το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον μυ-
στηριώδη θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
είναι πως ο μεγάλος στρατηλάτης έπεσε 
θύμα δηλητηρίασης, με πολλαπλές θεωρίες 
αφ’ ενός σχετικά με το όπλο και αφ’ ετέρου 
σχετικά με τον δράστη

το όπλο 
Οι ουσίες που πιθανώς χρησιμοποιήθηκαν 
από τους εχθρούς του Αλεξάνδρου για την 
εξόντωσή του, είναι πολλές, με πιο πρόσφα-
τη εκείνη που έριξε στο τραπέζι ο Νεοζηλαν-
δός τοξικολόγος Λίο Σκεπ, ένας από τους κο-
ρυφαίους του κλάδου.

Μετά από δέκα χρόνια μελέτης ιστορικών 
και άλλων αναφορών που υπάρχουν για τον 
θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ο Νεοζη-
λανδός Λίο Σκεπ και η ερευνητική του ομάδα 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για τον θάνα-
το του Αλέξανδρου δεν μπορεί να ευθύνεται 
κάποιο γνωστό δηλητήριο όπως το αρσενικό 
ή η στρυχνίνη, τα οποία έχουν προταθεί στο 
παρελθόν ως «δολοφόνοι» του Μακεδόνα 
Βασιλιά αφού τα δηλητήρια αυτά θα είχαν 
δράσει πολύ πιο επιθετικά και κυρίως πολύ 
πιο γρήγορα από ό,τι συνέβη στην περίπτωση 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ως πιο πιθανός ένοχος λοιπόν κρίθηκε ένα 
δηλητηριώδες φυτό, με την επιστημονική 
ονομασία Veratrum album, που ανήκει στην 
οικογένεια των κρίνων και είναι γνωστό ως 
λευκός ελλέβορος. Οι ερευνητές πιθανολο-
γούν ότι ο Αλέξανδρος ήπιε οίνο που περιεί-

Σενάρια και μύθοι γύρω από τον θάνατο του Μέγα Αλέξανδρου
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χε το εν λόγω φυτό και του προκάλεσε έναν 
αργό και επώδυνο θάνατο. Τον ελλέβορο 
χρησιμοποιούσαν συχνά οι αρχαίοι Έλληνες 
ως βότανο κατά του εμετού και σύμφωνα με 
τους ερευνητές ήταν σε θέση να επιφέρει 
τον θάνατο, και μάλιστα με τα ίδια χαρακτη-
ριστικά (π.χ αργή δράση) και τα συμπτώματα 
που είχε ο Μέγας Αλέξανδρος.
Πάντως ακόμα και ο ίδιος ο Νεοζηλανδός το-
ξικολόγος παραδέχτηκε πως ασχέτως με τη 
μεγάλη έρευνά του πάνω στο ζήτημα, το συ-
μπέρασμά του δεν μπορεί παρά να είναι μια 
ακόμα θεωρία, καθώς η πραγματική αιτία θα-
νάτου δεν μπορεί να αποδειχτεί. «Ποτέ δεν 
θα ξέρουμε με σιγουριά», τόνισε.

ο δράστης
Έλληνες και ρωμαίοι ιστορικοί υπέδειξαν ως 
ένοχο τον Αντίπατρο, στρατηγό του Φιλίππου, 
ο οποίος βρισκόταν σε δυσμένεια και είχε 
μόλις αντικατασταθεί από τον Αλέξανδρο. 
Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο Αντίπατρος 
χρησιμοποίησε μια άγνωστη αλλά εξαιρετικά 
θανατηφόρο τοξίνη από τον ποταμό Στύγα. 
Η θεωρία που για πολλούς αποτέλεσε έναν 
ακόμα θρύλο ενισχύθηκε σημαντικά το 2010 
όταν έρευνα που παρουσιάστηκε στη Βαρκε-
λώνη έδειξε ότι στον ασβεστόλιθο γύρω από 
τον ποταμό εκείνη την εποχή μπορούσε να 
αναπτυχθεί ένα θανατηφόρο βακτήριο, με 
το όνομα calicheamicin, το οποίο στο πέρα-
σμα των αιώνων εξαφανίστηκε.
Η θεωρία -συνωμοσίας- που λέει ότι ο δολο-
φόνος προέρχεται από τις τάξεις των στρατη-
γών του Αλέξανδρου είναι αρκετά διαδεδο-
μένη κι έχει ιστορικά ερείσματα, δεδομένου 
ότι δύο χρόνια νωρίτερα στην Ινδία, ακόμα 
και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί είχαν στηρίξει 
την άρνηση του στρατού να προελάσει προς 
τον Γάγγη -σε μια ανταρσία που για πολλούς 
ιστορικούς στάθηκε η αρχή του τέλους του 
Μεγαλέξανδρου.
Σημαντικό ρόλο στη διάδοση αυτής της ιδέας 
στο ευρύ κοινό έπαιξε και η ομώνυμη ταινία 
του Oliver Sone. Στον επίλογο του έργου ο 
Antony Hopkins διηγείται χαρακτηριστικά: 
«Η αλήθεια είναι ότι εμείς τον σκοτώσαμε. 

Με την σιωπή μας συναινέσαμε γιατί δεν 
μπορούσαμε να συνεχίσουμε άλλο». Λίγο 
αργότερα ο Πτολεμαίος διατάζει τον γραφιά 
να σβήσει τα λόγια του και υπαγορεύει : «Θα 
γράψεις ότι πέθανε από ασθένεια τελείως 
αποδυναμωμένος». 

γυναίκες δηλητήριο
Ένα άλλο κομμάτι θεωριών που ενστερνίζο-
νται την δολοφονία θα μπορούσε να χαρακτη-
ριστεί λίγο πιο ροζ, αφού αποδίδει την ενοχή 
σε κάποια από τις γυναίκες του Αλεξάνδρου. 
Επικρατέστερη ύποπτη φαίνεται να είναι η 
ρωξάνη -νεαρή εξωτική καλλονή, την οποία 
είχε παντρευτεί, πριν την κόρη του Δαρείου, 
Στάτειρα και την κόρη του Αρταξέρξη, Παρυ-
σάτιδα, κι ενώ είχε ένα γιο με την ερωμένη 
του, Βαρσίνη, η οποία είναι η δεύτερη υποψή-
φια δολοφόνος, για ευνόητους λόγους. 
Το County Regional Poison Center του Λος 
Άντζελες, στο οποίο ο συγγραφέας Graham 
Phillips, απαρίθμησε τα συμπτώματα του 
Αλέξανδρου, υποστηρίζει πως μόνο η στρυ-
χνίνη θα μπορούσε να τον έχει σκοτώσει, 
ενώ υποδεικνύει ως μοναδικό άτομο που θα 
μπορούσε να είχε πρόσβαση στη στρυχνίνη 
και κίνητρο για να σκοτώσει τον Αλέξανδρο 
την πρώτη σύζυγό του ρωξάνη. Αυτή η άπο-
ψη, που διαδόθηκε έντονα και κατά τον 17ο 
αιώνα με την αγγλική τραγωδία «The Rival 
Queens», δεν στηρίζεται σε βάσιμες αποδεί-
ξεις. Το ίδιο και εκείνη που θέλει ως φόνισσα 
την «αστεφάνωτη» Βαρσίνη με κίνητρο την 
ζήλια…

μύθοι και θρύλοι
Πέραν όμως της επιστημονικής ανάλυσης 
και των παραπάνω εκδοχών της τόσο η ζωή 
και ο θάνατος όσο και η ίδια φυσιογνωμία 
του μεγάλου στρατηλάτη απασχόλησαν την 
κοινή γνώμη εμπνέοντας την τόσο ώστε να 
δημιουργήσει πλειάδα λαϊκών μύθων και 
θρύλων, κάποιοι από τους οποίους μάλιστα 
αποδομούν την ιστορική μορφή του.
Ανάλγητος, υπερφίαλος, μέθυσος, ημιπαρα-
νοϊκός σχεδόν, ακόμη και «άξεστα δεισιδαί-
μων» είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά 

που του αποδόθηκαν από κάποιους αναθεω-
ρητικούς «ιστορικούς», ενώ δεν έλειψαν και 
οι ακρότητες που συνέκριναν τον Αλέξανδρο 
με τον Τζένγκις Χαν, τον Αττίλα, τον Ναπολέ-
οντα και τον Χίτλερ. Ήδη οκτώ αιώνες πριν 
ο Δάντης τον είχε τοποθετήσει στην «Θεία 
Κωμωδία» του στον έβδομο κύκλο της Κόλα-
σης να βασανίζεται σε ένα ποτάμι μαζί με τον 
Αττίλα. 
Επόμενο ήταν βέβαια μια τέτοια μορφή όχι 
απλώς να μυθοποιηθεί στη λαϊκή φαντασία 
αλλά να αποκτήσει υπερβατικές διαστάσεις. 
Αμέτρητα χρονικά, ποιήματα και θεατρικά 
έργα έχουν πρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο 
όπως και πολλοί πίνακες και μινιατούρες, 
εμπνευσμένες από πραγματικά ή φανταστι-
κά περιστατικά της ζωής του, έχουν εμφανι-
στεί από τη Μογγολία ως την άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού.
Στην κουλτούρα των Περσών φέρεται με το 
όνομα Σικαντέρ, ενώ οι Άραβες τον αποκα-
λούν Ισκαντάρ ή Ισκαντέρ. Στο Κοράνι πα-
ρουσιάζεται ως ο βασιλιάς που κατασκεύασε 
πύλες προκειμένου να προστατεύονται οι 
άνθρωποι από τους βαρβάρους Γωγ και Μα-
γώγ (που τους συναντούμε και στη Βίβλο, 
στην Παλαιά Διαθήκη και στην Αποκάλυψη). 
Κάποιοι θεωρούν ότι οι πύλες αυτές είναι οι 
Κασπίες Πύλες. Οι Πέρσες είδαν στο πρόσω-
πό του τον γιο ενός δικού τους μονάρχη και 
οι Βυζαντινοί άλλες φορές τον θεώρησαν 
ασκητή και άλλες άγιο. Ο δυτικός Μεσαίωνας 
τον ενέταξε στη χορεία των σπουδαίων ιππο-
τών και στην Αναγέννηση πολλοί πίνακες πα-
ριστάνουν περιστατικά από τη ζωή του. Στην 
Ανατολή γράφτηκαν κείμενα ακόμη και για 
τα όνειρα που υποτίθεται ότι έβλεπε, ενώ στη 
Δύση πλήθος έργων για τη ζωή του αποτελεί 
πηγή έμπνευσης μέχρι και σήμερα.
Ο Τζόναθαν Σουίφτ στα «Ταξίδια του Γκιούλι-
βερ» βάζει τον ομώνυμο ήρωά του να συνο-
μιλεί με το φάντασμα του Αλεξάνδρου. Ο ρα-
κίνας έγραψε το έργο «Alexandre le Grand», 
που ανέβηκε στη σκηνή το 1665, ενώ και 
πλήθος σύγχρονων έργων είναι εμπνευσμέ-
να από τη ζωή του: η τριλογία της Μαίρης 
ρενώ «Φωτιά από τον ουρανό», «Ο μικρός 

Πέρσης» και «Επιτάφιοι αγώνες», το «Cities 
of the Plain» του Κόρμακ Μακάρθι, η τριλογία 
«Μέγας Αλέξανδρος» του Βαλέριο Μάσιμο 
Μανφρέντι, που αποτελείται από τον «Γιο του 
ονείρου», την «Αμμο του Αμμωνα» και τα 
«Πέρατα του κόσμου», και τις «Αρετές του 
πολέμου» του Στίβεν Πρέσσφιλντ. 
Όσο για τον θάνατό του, σύμφωνα με βυζαντι-
νό θρύλο είχε προβλεφθεί από την γέννηση 
ενός μωρού- τέρατος, το οποίο ήταν νεκρό 
στην ανθρώπινη μορφή του και ζωντανό στην 
τερατώδη. Όταν δε πέθανε, όπως ισχυρίζεται 
ένας άλλος θρύλος, και αφού είχε αφήσει 
την βασιλεία του «τῷ κρατίστῷ», δηλαδή 
«στον ισχυρότερο», στη συνέχεια μουμιοποι-
ήθηκε και θάφτηκε σε ένα γυάλινο φέρετρο 
γεμάτο μέλι….
Βέβαια ισχυρότερος όλων παραμένει εκεί-
νος που θέλει τη γοργόνα να προβληματίζει 
χιλιάδες θαλασσόλυκους ανά τους αιώνες 
με την αναπάντητη ερώτησή της.
Αν και οι εκδοχές είναι πολλές, σε γενικές 
γραμμές ο θρύλος αναφέρει πως ο Αλέξαν-
δρος, μετά από πολλές δοκιμασίες, κατά-
φερε να προσεγγίσει το αθάνατο νερό, την 
ύπαρξη του οποίου είχε μάθει από σοφούς, 
όμως η αδερφή του το ήπιε κι έτσι εκείνος 
την καταράστηκε να γίνει γοργόνα. Από τότε 
μέχρι και σήμερα, η γοργόνα καθότι αθάνατη, 
τριγυρίζει στα πέλαγα αναζητώντας τον. 
Κατά μία άλλη εκδοχή, η αδερφή του Αλέ-
ξανδρου που έχυσε κατά λάθος το αθάνατο 
νερό, μεταμορφώθηκε σε γοργόνα από τον 
καημό της, ενώ σύμφωνα με μια τρίτη εκείνη 
ήταν που κατάφερε να το βρει και να του το 
πάει όμως ο Αλέξανδρος αρνήθηκε να το πιει 
και της το πρόσφερε. Έτσι το ήπιε εκείνη με 
αποτέλεσμα να γυρνά στα πέλαγα στην αιω-
νιότητα.
Όσοι, πάντως, μύθοι κι αν υπάρχουν σχετικά 
με το τι έγινε με τον Αλέξανδρο και το αθά-
νατο νερό και πώς γεννήθηκε η Γοργόνα, η 
κατάληξη είναι κοινή. Εκείνη γυρνά στις θά-
λασσες και τον αναζητά, ρωτώντας:

«- Ναύτη - καλεναύτη· ζει ο Βασιλιάς Αλέξα-
ντρος;»...
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Δεν χρειάζονται χιλιάδες ευρώ και πτή-
σεις δεκάδων ωρών για να γυρίσετε τον 
κόσμο. Μπορείτε να το κάνετε χωρίς να 
φύγετε από την Αθήνα, με διαβατήριο τον 
ουρανίσκο σας. Άλλωστε οι ιδιαίτερες 
γεύσεις, η ιεροτελεστία ενός γεύματος, 
οι μουσικές που το συνοδεύουν και η αι-
σθητική ενός πολιτισμού αποτυπώνονται 
σε μεγάλο βαθμό σε κάτι πολύ απλό: Το 
φαγητό τους. Παρακάτω συγκεντρώνου-
με τις αγαπημένες μας διευθύνσεις στην 
Αθήνα όπου μπορείτε να δοκιμάσετε τον 
γευστικό πολιτισμό 20 διαφορετικών 
κουλτούρων, νόστιμα και – στις περισσό-
τερες περιπτώσεις – οικονομικότατα.

ή ινδία στο Kohenoor (τριπτολέμου 41, 
τηλ: 2103455762)  Στον λιτό χώρο του 
αυθεντικού ινδικού εστιατορίου στο Γκά-
ζι, χαλαρώνουμε με την ήρεμη ινδική 
μουσική και περιμένουμε να καταφτά-
σουν από την ανοιχτή κουζίνα οι γεύσεις 
του κυρίου Αλί, που μαγειρεύει σούπερ-
καυτερό Tiger με κοτόπουλο, tandoori 
και jarahi, κεφτεδάκια από αρνίσιο κιμά 
με ντομάτα και κρεμμύδι (agra kakofta), 
samosas, tikka και υπέροχες πίτες naan 
chili. Καθημερινά «τρέχει» προσφορά 
set menu για 2 άτομα με 17,80€. 

ή ισπανία στην Taverna Catalana (ςίνα 
9, Κολωνάκι, τηλ: 2103610447)  Διόρ-
θωση: Όχι (απλώς) Ισπανία, αλλά Κατα-
λονία. Εκεί που η κουζίνα είναι ακόμη 
πιο ιδιαίτερη από την υπόλοιπη ισπανική 

χώρα και τρώνε ψαρονέφρι με δαμάσκη-
να και καραμελωμένα κρεμμύδια, burger 
με μανιτάρια και σκορδάτες patatas 
bravas, τοπικά αλλαντικά και κρασί από 
τους καταλανικούς αμπελώνες. Τέτοιες 
συνταγές θα δοκιμάσετε και στο μικρό 
και στιλάτο Taverna Catalana, πληρώνο-
ντας περί τα 25€.

 ή Κίνα στο Nama’ (Κύπρου 50, αγία 
Παρασκευή, τηλ.: 210 6008936)  Κινέ-
ζικο εστιατόριο, αλλά με αδυναμίες και 
αναφορές σε άλλες ασιατικές κουζίνες 
όπως η ιαπωνική, η βιετναμέζικη και η 
πολυνησιακή, το Nama’ μας έχει κερδίσει 
με τον φωτεινό του χώρο, τις χορταστικές 
του μερίδες και τους ακόμη πιο χορταστι-
κούς του μπουφέδες κινέζικης κουζίνας 
(κάθε Τετάρτη και Πέμπτη μπουφές απε-
ριόριστης κατανάλωσης με κινεζικές και 
βιετναμέζικες λιχουδιές με 19€, κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυ-
ριακή μεσημέρι απεριόριστο κινέζικο και 
sushi με 23€ κατ’ άτομο). 

ή ιαπωνία στο Koi (νίκης 15, ςύνταγμα, 
τηλ: 210 3211099)  Το πιο low budget ια-
πωνικό εστιατόριο βρίσκεται μια ανάσα 
από το Σύνταγμα και σερβίρει τα κλασικά 
sushi, maki και nigiri, shrimp rolls, spicy 
crabs και πιάτα σολομού, χωρίς ο λογα-
ριασμός να υπερβαίνει τα λογικά 15€ 
κατ’ άτομο.

ή ρωσία στην Βαλεντίνα (Λυκούργου 

235, Καλλιθέα, τηλ: 210 9431871) Ένας 
μικρός θρύλος στην Καλλιθέα, η Βαλε-
ντίνα κρύβει αυθεντικές, χορταστικές 
και πάμφθηνες γεύσεις πίσω από το 
ελαφρώς απεριποίητο «προσωπείο» του 
εστιατορίου της, που σερβίρει υπέροχα 
σασλίκ, πικάντικο πιλάφι πλοφ, ωραιότα-
το παραδοσιακό στρογγανόφ και ρωσικά 
ζυμαρικά. Θα βρείτε επίσης στο μενού 
και μερικές αρμένικες και ουκρανικές 
γεύσεις – υπολογίστε περί τα 15€ κατ’ 
άτομο.

 ή τσεχία στο Sveijk (ρουμπέση 8, νέος 
Κόσμος, τηλ: 210 9018389)  Ο "καλός 
στρατιώτης Σβέικ" μας τηλεμεταφέρει 
στον Μολδάβα με οδηγό τα αυθεντικά 
τσέχικα πιάτα, όπως το popradsky talir 
(χοιρινό σε τηγανίτα πατάτας), κλασικά 
knedliky και gulas, αλλά και ιδιαίτερο 
svickova Na Smetane (μοσχαρίσιο νουά 
με σάλτσα λαχανικών και κρέμας γάλα-
κτος). Υπολογίστε περί τα 25€ μαζί με 
τσέχικη βαρελίσια μπύρα.

 ή Βουλγαρία στο Balkan (ακομινάτου 
13, μεταξουργείο, τηλ: 210 5230717) Σε 
αυτή την αυθεντική γωνιά βουλγαρικής 
κουζίνας με την βαριά βαλκανική διακό-
σμηση στο Μεταξουργείο θα ξεκινήσετε 
με βουλγαρική ρακή και θα συνεχίσετε 
με βαλκανικές γεύσεις, όπως ουστπίτσι 
(κεφτεδάκια κοτόπουλου), καβαρμά 
σε πήλινο με πιπεριές και αυγό, αρνάκι 
με ρύζι και συκωτάκια, κατάκ (ορεκτικό 

αντίστοιχο του τζατζικιού), τυρί κασκα-
βάλ, και όλα αυτά με λιγότερα από 10€ 
κατ’ άτομο.

 το μεξικό στο Rincon Mexicano (Δη-
μητρακοπούλου 5, μακρυγιάννη, τηλ.: 
211 4054659, 6906540417)  Η σενιόρα 
Ινές μας περιμένει στην σκιά της Ακρό-
πολης, με μια κανάτα μαργαρίτα στο χέρι 
και μεξικάνικες συνταγές στα πιάτα της, 
όπως το mole poblano, το εθνικό πιάτο 
της χώρας της με κοτόπουλο και σως σο-
κολάτας, αλλά και burrito, chile relleno 
(πιπεριά γεμιστή με τυρί ή κρέας), tacos 
και σαλάτες με άφθονα νάτσος. Τα πιάτα 
κυμαίνονται μεταξύ 4,50 και 8,50€ ενώ 
η κανάτα μαργαρίτας στοιχίζει 10€.

 ο Λίβανος στο Souk (γρ. Λαμπρά-
κη 3 και Ποσειδώνος, γλυφάδα, τηλ: 
2108981000)  Μοντέρνο και κοσμοπολί-
τικο, το Souk της Γλυφάδας μας ταξιδεύει 
στην αγορά της Βηρυτού, για να δοκιμά-
σουμε αυθεντικό λιβανέζικο street food. 
Στον περιποιημένο self service χώρο, θα 
δοκιμάσετε ανοιχτές πίτες μανούς (έδε-
σμα που μοιάζει με πίτσα), saj (λιβανέ-
ζικο «σουβλάκι»), λαχματζούν, κοτό-
πουλο σαουαρμά, μολοχία (λιβανέζικα 
χόρτα με κοτόπουλο), κεμπέ-πλιγούρι 
γεμιστό με κιμά και κουκουνάρι. 
Συνοδεύστε με κρασί από την λίστα του 
wine bar ή και με ναργιλέ σε διάφορες 
γεύσεις. Υπολογίστε περί τα 7-10€ κατ’ 
άτομο.

Πού να δοκιμάσετε ethnic κουζίνες στην Αθήνα 
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ή αίγυπτος στον αιγύπτιο (μ. αλε-
ξάνδρου 102, μεταξουργείο) Εδώ θα 
σπεύσετε για εξαιρετικά φαλάφελ, λα-
χταριστό ταμπουλέ, αραβικές πίτες και 
εξαιρετικό χούμους στα καλύτερά τους, 
σε ένα απλό αλλά αυθεντικό χώρο στην 
καρδιά του Μεταξουργείου – θα χορτά-
σετε με 10€, μαζί με αιγυπτιακή μπύρα. 

ή αιθιοπία στο Lalibela (νάξου 26-28, 
Κυψέλη, τηλ.: 210 8652495) Η αιθιο-
πική είναι μια κουζίνα πολύ ιδιαίτερη, 
πέρα από τα συνηθισμένα, που θα ξενί-
σει τους ελληνικούς ουρανίσκους αλλά 
θα ενθουσιάσει όσους ψάχνουν κάτι το 
διαφορετικό. Στον φολκλόρ χώρο του 
Lalibela θα δοκιμάσετε λοιπόν (με τα χέ-
ρια, όπως στην Αφρική) πιάτα πολύ καυ-
τερά και βαριά, κυρίως κρεατοφαγικά, 
πάντα με συνοδεία πράσινης σαλάτας. 
Θα γευθείτε επίσης ατφού με μοσχαρίσιο 
κιμά, τιπς (λωρίδες χοιρινού), γουότ (κο-
τόπουλο με κόκκινη σάλτσα και βραστό 
αυγό), ζεστή φάβα και συνοδευτικές πί-
τες injeras. Θα κλείσετε με συγλονιστικό 
αθιοπικό καφέ – υπολογίστε περί τα 15-
20€ κατ’ άτομο.

ή τουρκία στο Λέι Λιμ Λέι (Βαλτινών 2, 
τηλ: 211 7009383) Μια παρέα με ρίζες 
τουρκικές, κουρδικές, σερβικές και ελ-
ληνικές λειτουργεί αυτή τη συμπαθέ-
στατη κολεκτίβα σε μια ήσυχη γειτονιά 

στου Γκύζη, σε έναν λιτό χώρο που σερ-
βίρει εξαιρετικό ισκεντέρ κεμπάπ, σμυρ-
ναίικα κεφτεδάκια και άλλες τουρκικές, 
πολίτικες και ανατολίτικες συνταγές σε 
γενναιόδωρες μερίδες και πολύ οικονο-
μικές τιμές (περί τα 10-12€ κατ’ άτομο). 
Επίσης, μία φορά την εβδομάδα πραγμα-
τοποιούνται στον χώρο δωρεάν μαθήμα-
τα τουρκικών.

 ή Βραζιλία στον Κίτρινο ςκίουρο (Δη-
μητρέσσα 21, ιλίσια, τηλ: 2107211515) 
Πιστός στην βραζιλιάνικη γαστρονομία, ο 
ζεστός χώρος του Κίτρινου Σκίουρου στα 
Ιλίσια μας υποδέχεται και μας σερβίρει 
φράνκο πασαρίνο (τηγανητό κοτόπου-
λο με λάιμ και σκόρδο), Yucca frita (τη-
γανητή ρίζα yucca), σαλάτα del Caribe 
και φυσικά παραδοσιακή Φεσουάδα με 
τέσσερα είδη κρεάτων, μαύρα φασόλια, 
ρύζι, σπανάκι με πορτοκάλι και φαρόφα. 
Συνοδεύστε με καϊπιρίνια ή σπιτική σαν-
γκρία σε κανάτα και υπολογίστε περί τα 
25€ κατ’ άτομο. 

το ιράν στο αναχίτα (Χρ. ςμύρνης 3, Χα-
λάνδρι) Κλασική γωνιά για περσική κου-
ζίνα στο Χαλάνδρι, το Αναχίτα διαθέτει 
έναν λιτό χώρο αλλά πληθωρικό, λαχτα-
ριστό μενού, που περιλαμβάνει πολλά 
είδη κεμπάπ, πικάντικο κουφτέ μπερε-
ντζί από κιμά με ρύζι, ζερέσκ πόλο, δη-
λαδή ψητό κοτόπουλο με ρύζι και φρα-

γκοστάφυλλο, Κουμπιντέ (μοσχάρι με 
ντομάτα και κρεμμύδι), Μπαργκ (κεμπάπ 
αρνίσιου κιμά με ντομάτα, λεμόνι και πί-
τες) και υπέροχα περσικά ψωμάκια. Υπο-
λογίστε περί τα 15-18€ κατ’ άτομο. 

ή Κύπρος στο Κιτρόμηλο (Πανόρμου & 
αλέξη Παυλή 34, αμπελόκηποι, τηλ.: 
210 6910590)  Σε ένα όμορφο νεοκλα-
σικό στην πιάτσα της Πανόρμου, θα δοκι-
μάσετε ταλατούρι (τζατζίκι με δυόσμο), 
λούτζα (καπνιστό χοιρινό), σεφταλιά, 
αφέλια (χοιρινό μαριναρισμένο σε κρα-
σί και κόλιανδρο), ζυμαρικά γεμιστά με 
χαλούμι και άλλες τυπικές γεύσεις του 
νησιού. Ο λογαριασμός κινείται στα 25€ 
κατ’ άτομο.

 ή γαλλία στο Bistrot le Mignon (Χάρη-
τος 39Β, Κολωνάκι, τηλ: 2107242717)  
Στον μικρό, όμορφο και ζεστό (όπως 
επιβάλλεται στα γαλλικά μπιστρό) χώρο 
του le Mignon, θα δοκιμάσετε από croque 
monsieur ή croque madame και φθι-
νοπωρινή βελουτέ σούπα κολοκύθας-
κάστανου μέχρι εξαιρετικό ταρτάρ μό-
σχου και Entrecote (τρυφερό μοσχάρι). 
Σημειώστε πως δεν επιτρέπεται το κάπνι-
σμα και πως η γαλλική κουζίνα… κοστίζει 
– υπολογίστε περί τα 35-40€ κατ’ άτομο.

 ή ιρλανδία στο James Joyce (Άστιγ-
γος 12, μοναστηράκι-θησείο, τηλ: 

2103235055)  Σε περιβάλλον αυθεντι-
κής ιρλανδέζικης παμπ, θα δοκιμάσετε 
πέρα από άφθονη μπύρα, σπιτικές τρα-
γανές κροκέτες ψαριού από μπακαλιάρο 
και σολομό, rib eye steak με πιπεράτα 
σως ουίσκι, σιγοβρασμένο χοιρινό με πα-
τάτες, πουρέ καρότου και τουρσί από ρα-
πανάκι, παραδοσιακό fish and chips και 
πουρέ πατάτας με gravy (σάλτσα ψητού). 
Υπολογίστε περί τα 15-20€ κατ’ άτομο για 
χορταστικό γεύμα και μπύρα. 

ή ςκανδιναβία στο Safka (μ. αλεξάνδρου 
80-82, τηλ: 2105243340) είναι το μονα-
δικό σκανδιναβικό εστιατόριο της Αθή-
νας, και διαθέτει έναν καλαίσθητο χώρο, 
πιστό στο βορειοευρωπαϊκό design, όπου 
θα δοκιμάσετε καπνιστό σολομό Νορβη-
γίας με πουρέ από παντζάρι, κομμάτια τά-
ρανδου και μόσχου με μελωμένα λαχανι-
κά και cranberry, Wallenberg ελαφιού με 
barleyotto μήλου, μοσχαρίσια μάγουλα 
με παστινάκι, κέιλ, φύλλα μουστάρδας 
και ιπποφαές και άλλες συνταγές δημι-
ουργικής σκανδιναβικής και ευρωπαϊκής 
κουζίνας υψηλών προδιαγραφών και αντί-
στοιχου κόστους: Υπολογίστε περί τα 30€ 
κατ’ άτομο ή επισκεφθείτε το εστιατόριο 
για κυριακάτικο brunch, οπότε ισχύει λί-
στα με οικονομικότερα εδέσματα. 

ή ιταλία στο Maltagliati (τερψιθέας 16 
και ςολωμού, Παλαιό Φάληρο, τηλ: 210 
9816445)  Στην φινετσάτη ιταλική τρα-
τορία του Παλαιού Φαλήρου, απολαμ-
βάνουμε φρέσκα χοιροποίητα ζυμαρικά, 
όπως λιγκουίνι al pesto Genovese, καζα-
ρέτσε alla caprese, φετουτσίνι all Ragu 
με κιμά ή ραβιόλι με σπανάκι, ρικότα, 
φασκόμηλο και πεκορίνο. Μη χάσετε επί-
σης το ιταλικό σαγανάκι scamorza ή τα 
ωραία ιταλικά γλυκά στο τέλος. Υπολογί-
στε περί τα 20-25€ κατ’ άτομο. 
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Για την Ελλάδα, μία πραγματική ιστορία που 
έχει λάβει διαστάσεις «μύθου» ξεκινά το 
1850, με τον Γιάννη Φιξ (Φουξ, αρχικά), τον 
πρωτότοκο γιο του Γεωργίου Ιωάν. Φιξ. Ο Γιάν-
νης γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1832 στο 
Mϋhldorf της Βαυαρίας, όπου και σπούδασε 
την επιστήμη της ζυθοποιίας. Σε ταξίδι του 
από το Μόναχο για να δει τον πατέρα του, που 
ήταν μηχανικός μεταλλείων στα λιγνιτωρυ-
χεία της Κύμης και του Λαυρίου, φτάνει στον 
Πειραιά, όπου και αντικρίζει μία εικόνα που 
τον θλίβει από τη μιζέρια και τον πόνο των 
ανθρώπων.

Η πρώτη εντύπωση από το επίνειο των Αθηνών 
ήταν πολύ φτωχή, σε σχέση με το Μόναχο: τις 
μεταφορές επιτελούσαν ζώα, καθώς την επο-
χή εκείνη τα αυτοκίνητα, ακόμα και τα ιππήλα-
τα, ήταν άγνωστα. 

Ο νεαρός και οξυδερκής Γιάννης, μόλις 18 
ετών, ξεκίνησε για το πατρικό του σπίτι, που 
βρισκόταν στα περίχωρα της Αθήνας, στην 
περιοχή που σήμερα αποτελεί το Νέο Ηρά-
κλειο, που τότε λεγόταν Μαγκουφάνα. Η 
μοίρα, όμως, έμελλε να τον στιγματίσει για 
όλη του τη ζωή. Έτσι, καθώς πλησίαζε προς 
τη Μαγκουφάνα, άκουσε πυροβολισμούς στο 
δρόμο. Στην περιοχή, όπως πληροφορήθηκε 
αργότερα, κυκλοφορούσαν ανενόχλητοι λη-
στές. Παρατήρησε ότι στο δρόμο βρισκόταν 
πεσμένος νεκρός ένας άντρας. Πλησιάζο-
ντας, αναγνώρισε αμέσως τον πατέρα του.

Το σοκ για το νεαρό Γιάννη είναι τεράστιο. 
Μετά τον αδόκητο θάνατο του πατέρα του, 
παίρνει τη μεγάλη και καθοριστική απόφαση 
να μείνει στην Ελλάδα και να δραστηριοποιη-
θεί σε διάφορες επιχειρήσεις.

Ο Γιάννης Φιξ, παρά την οικονομική κατάσταση 
που επικρατούσε τότε στην Ελλάδα, καθώς 
και την κρισιμότητα της εποχής, αναλαμβά-
νει το ρίσκο να προχωρήσει με ένα άγνωστο 

προϊόν, σε μία χώρα που λίγα χρόνια μετά, 
το 1893, επί Χαριλάου Τρικούπη, έφτασε στη 
χρεωκοπία. 

Έτσι, η ζυθοποιία FIX ιδρύεται το 1864 από τον 
Ιωάννη Φιξ, του οποίου ο πατέρας, Κάρολος, 
είχε ξεκινήσει την ενασχόληση με τη ζυθο-
ποίηση 30 χρόνια πριν, με αποτέλεσμα να 
αποτελεί την πρώτη μεγαλοζυθοποιία στην 
Ελλάδα την εποχή εκείνη. Μάλιστα, καθώς 
ήταν και επίσημος προμηθευτής της βασιλι-
κής αυλής, θεωρούνταν ότι κατείχε μονοπω-
λιακή θέση στην αγορά και αναγνωρίστηκε 
από τις υπόλοιπες, που δραστηριοποιούνταν, 
τότε, στη νεοσύστατη αθηναϊκή αγορά. 

 Μετά το θάνατο του Γιάννη Φιξ, ο Κάρολος 
αποφασίζει να μεταφέρει τη ζυθοβιοτεχνία, 
λόγω ανεπάρκειας χώρου, στην εξοχική, τότε, 
λεωφόρο Συγγρού, όπου η μικρή χειροκίνητη 
βιοτεχνία, το 1893, μετατρέπεται σε ατμοκί-

νητο εργοστάσιο, με πρωτοπόρα για την επο-
χή εκείνη συστήματα ψυκτικών μηχανημά-
των, που ήταν απαραίτητα για την παραγωγή 
της μπύρας.

 Το 1922, χρονιά της Μικρασιατικής Καταστρο-
φής, φεύγει από τη ζωή ο Κάρολος Φιξ, αφή-
νοντας το εργοστάσιο στους δύο γιους του, 
Γιάννη και Αντώνη. Τα δύο αδέλφια εργάστη-
καν σκληρά για την ανέλιξη της επιχείρησης 
που τους κληροδότησε ο πατέρας τους, με 
πραγματικά πρωτοπόρες ενέργειες, που έθε-
σαν και τις βάσεις για τη νεότερη βιομηχανική 
ανασυγκρότηση της χώρας.

οι ημερομηνίες-σταθμοί:

1850: Η «ανεπίσημη» έναρξη της ιστορίας, 
με την έλευση του Ιωάννη Φιξ από το Μόναχο 
και τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα του. Ο Ιω-
άννης Φιξ ξεκινά την παραγωγή μπύρας, δίνο-

ντάς της το όνομα της οικογένειάς του, Fix.

1864: Το επίσημο έτος κυκλοφορίας της ομώ-
νυμης μπύρας, που συμπίπτει με την εγκα-
τάσταση του ζυθοποιείου του Ιωάννη Φιξ στο 
Κολωνάκι, που αποτελούσε κοντινό προάστιο. 
Η μπύρα Fix κερδίζει τους Έλληνες, γίνεται 
μόδα και σταδιακά εξαπλώνεται σε όλη την 
Αθήνα.

1870: Ο Φιξ ανοίγει την πρώτη του μεγάλη 
μπυραρία στις πλαγιές του Αρδηττού. Από το 
όνομα της μπυραρίας, «Μετς» πήρε στη συ-
νέχεια το όνομά της η περιοχή και το κρατάει 
μέχρι και σήμερα. Η πελατεία ολοένα και αυ-
ξάνεται, ο χώρος δεν επαρκεί και ο Ιωάννης 
Φιξ αποφασίζει να μεταφέρει το σπίτι του και 
το μαγαζί του στη λεωφόρο Συγγρού. Η μικρή 
χειροκίνητη βιοτεχνία μεγαλώνει μέρα με 
τη μέρα και σε λίγα χρόνια εξελίσσεται σε 
ατμοκίνητο εργοστάσιο, εξοπλισμένο με τα 
τελειότερα για την εποχή μηχανήματα παρα-
σκευής μπύρας.

1900: Η μπύρα Fix αποσπά το «Χρυσούν Βρα-
βείο» στην έκθεση του Μιλάνου. 

1920: Ο Κάρολος Φιξ πληροφορείται ότι στην 
Ευρώπη αρχίζει η παραγωγή τεχνητού ψύ-
χους. Χωρίς καθυστέρηση, συγκεντρώνει τις 
οικονομίες του και εφοδιάζει το μικρό του ερ-
γοστάσιο με ψυκτικά μηχανήματα. Έτσι, φέρ-
νει στην Ελλάδα, για πρώτη φορά, τον τεχνητό 
πάγο.

1922: Ο Κάρολος Φιξ πεθαίνει, αφήνοντας το 
εργοστάσιο στους δύο γιους του, Γιάννη και 
Αντώνη. Τα δύο αδέλφια εργάστηκαν μεγαλώ-
νοντας ακόμη περισσότερο την επιχείρηση. 
Δημιούργησαν βυνοποιείο, ώστε η μπύρα να 
παρασκευάζεται από ελληνικό κριθάρι, και 
διαμόρφωσαν τεράστιους ψυκτικούς χώρους 
για τη διατήρηση του πλεονάσματος της γε-
ωργικής παραγωγής.

Το ξέρατε;

Η ιστορια του ονοματοσ ΦιΞ
Πώς ιδρύθηκε η πρώτη μεγαλοζυθοποιία στην Ελλάδα
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κάθε Παρασκευή & Σάββατο 
μπουζούκι, κιθάρα, φωνή

 Κάθε Πέμπτη Βραδιές Μπουάτ

• ΑνΟΙΚΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕρΙ
• ΚΗΠΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑρΑ
• ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩν
• PARKING

Και αυτή την εβδομάδα τα έχουμε όλα ... Πάρτε το αλλιώς και δείτε την ζωή με τα μάτια της 
Άννας και χαμογελάστε. Εγκυμοσύνες ... καμπύλες ...ντεκαπάζ και όλα όσα χρειαζόμαστε για 

να χαμογελάσουμε και να μην έχουμε άνχγος αν θα γκαστρωθούμε και εμείς .. Γιατί η ζωή 
είναι ωραία και δεν τα εχει με άλλον ενώ η σόου μπιζ με πολλούς .. 
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 ςΠυροΠουΛου: 
υπό κατάρρευση το «σπιτάκι» της
Εντάξει, η περίπτωση φέτος της Κων/νας 
Σπυροπούλου είναι μοναδική κι ενάμιση 
μήνα μετά την πρεμιέρα, το «Σπίτι της, 
σπιτάκι της και όχι φτωχοκαλυβάκι της» 
είναι... υπό κατάρρευση!  
Άσε, που με τόσες αποχωρήσεις έχει 
μετατραπεί σε σπίτι του Big brother και 
κάθε εβδομάδα φεύγει κι από ένας. Τού-
τη τη βδομάδα φαίνεται ότι ήταν η σειρά 
της μαγείρισσας της να «εξαφανιστεί» 
από το σπίτι της Σπυροπούλου.
Οργιάζουν, σου λέει, οι φήμες που θέ-
λουν την Μαρία Εκμετσίογλου να είναι η 
τελευταία απώλεια που προστέθηκε στη 
μακροσκελή λίστα. Σύμφωνα με δημοσι-
εύματα, η παρουσιάστρια είχε παράπονα 
από τη μαγείρισσα στην πρώτη της εμ-
φάνιση του Σάββατο. Και κατά έναν περί-
εργο λόγο, την Κυριακή δεν την είδαμε 
πουθενά. Βέβαια, δεν είναι σίγουρο αν 
πράγματι δεν εμφανισθεί ξανά στην εκ-
πομπή ή η παρουσία της θα είναι γκεστ.
Αυτό μένει να το δούμε. Πάντως, η πλά-
κα είναι ότι η Εκμετσίογλου, όπως και 
άλλες στο πρόσφατο παρελθόν, είχε 
μιλήσει σε συνέντευξη με τα καλύτερα 
για την Κω/να
 
εΛεονωρα …. 
με αλλαγές μπάς και αλλάξει τα νού-
μερα 
Είναι αλήθεια πως η νέα εκπομπή της 
Ελεονώρας Μελέτη “Hashtag” που πα-
ρουσιάζεται στο «Ε TV» δεν έχει κατα-
φέρει να «τρελάνει» τα μηχανάκια της 
Nielsen, παρά τον μεγάλο ντόρο που 

έχει δημιουργήσει.
Έτσι το κανάλι προσχωρεί στις πρώτες 
διορθωτικές κινήσεις, προκειμένου να 
τονώσει την εκπομπή.
Έτσι το “Hashtag” αλλάζει ώρα!
Αυτή την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου και κάθε 
Πέμπτη η εκπομπή θα παρουσιάζεται, 
στις 23:30.
Αυτήν την Πέμπτη, η Ελεονώρα Μελέτη 
παρουσιάζει το δεύτερο επεισόδιο της 
νέας εκπομπής του E TV, που συζητήθη-
κε και ήδη αγαπήθηκε από τους τηλεθε-
ατές.
Τι κοινό έχουν οι μαθητές ενός νυχτερι-
νού σχολείου, ένας νοσηλευτής, ένας 
ασθενής, μία τρανσέξουαλ και μια χο-
ρεύτρια strip show με έναν δημοτικό 
υπάλληλο καθαριότητας και έναν φούρ-
ναρη;
Η Ελεονώρα Μελέτη κάνει #ΗΑSHTAG τη 
λέξη «νύχτα», ερευνώντας βιωματικά 
κάποιες από τις εκφάνσεις της. Αμέσως 
μετά, στο #ΗΑSHTAG LIVE, η παρουσι-
άστρια συνομιλεί ζωντανά στο studio 
με τους τηλεθεατές, μέσω των social 
media, αναδεικνύοντας συγκεκριμένα 
σημεία της έρευνας.
Τι συμβαίνει με το trafficking, το εμπό-
ριο ανθρώπων στην Ελλάδα; Τι δεί-
χνουν τα τελευταία επίσημα στοιχεία 
της εγκληματικότητας; Τι σημαίνει η 
νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου 
των τρανσέξουαλ και γιατί δεν έχει ήδη 
εφαρμοστεί; Πώς αντιμετωπίζεται το 
φαινόμενο του ρατσισμού στην εκπαί-
δευση; Είναι μερικά από τα θέματα που 
ζωντανά στο studio θα βρουν απαντή-

σεις, αυτή την Πέμπτη και κάθε Πέμπτη 
στις 23:30, στο E TV.

τςαΒαΛια-νοΒα 
εξηγήσεις για το «μαλλιοτράβηγμα»
Οργίαζαν την περασμένη εβδομάδα οι 
φήμες που ήθελαν την Έλενα Τσαβαλιά 
να... μαλλιοτραβήχτηκε με την Τζούλια 
Νόβα. 
Και να «έκοψε» κιόλας το πανέμορφο 
μοντέλο από την εκπομπή, επειδή είχε, 
σου λέει, κερδίσει τις εντυπώσεις και 
την αποθέωση. Και όπως έλεγαν οι φή-
μες, αυτό δεν άρεσε καθόλου στη σύζυ-
γο του Μάρκου Σεφερλή, που έβαλε έτσι 
από μόνη της το μοντέλο στον... πάγο!
Και η αλήθεια είναι ότι την Τζούλια δεν 
την βλέπουμε πλέον με την ίδια συ-
χνότητα που τη βλέπαμε στις αρχές. 
Αλλά να που το πρωί της Τρίτης (11/11) 
η εκρηκτική Ουκρανή επέστρεψε στις 
οθόνες μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο 

Σεφερλής έβαλε τις δύο γυναίκες να 
δώσουν εξηγήσεις για το περίφημο... 
μαλλιοτράβηγμα.
«Πότε έγινε το συμβάν Τζούλια; Πότε 
μαλλιοτραβηχτήκαμε;» ρώτησε η Τσα-
βαλιά το μοντέλο και τους πήρε κά-
μποση ώρα μέχρι εκείνο να καταλάβει. 
Μετά, αφού το έπιασε το υπονοούμενο, 
είπε και εκείνη ότι έγινε... κάποια Πέ-
μπτη. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο – έστω 
και καθυστερημένα – οι δύο ξανθές κυ-
ρίες του Mega με ΜΙΑ έδωσαν την απά-
ντηση τους στα δημοσιεύματα που τις 
θέλουν σε... εμπόλεμη κατάσταση!

 Κοςιωνή: 
αγνώριστη χωρίς μακιγιάζ στον μαρα-
θώνιο
Πολύς κόσμος, ανάμεσα τους και λα-
μπερά ονόματα της showbiz, βρέθηκαν 
την Κυριακή (9/11) στον 32ο Κλασικό 
Μαραθώνιο της Αθήνας.
Ανάμεσα σε αυτούς που έτρεξαν ήταν και 
η Σία Κοσιώνη, η ανκοργούμαν του ΣΚΑΙ, 
η οποία κατέβηκε στο Καλλιμάρμαρο με 
μπλε ηλεκτρικ κολάν (που δεν την κο-
λάκευε ιδιαίτερα) και χωρίς ίχνος μακι-
γιάζ. Θα πεις, για ποιο λόγο τονίζουμε το 
τελευταί;. Μα γιατί πολλές celebrities, 
δεν αποχωρίστηκαν τη μάσκαρα και το 
μέικ απ ούτε στον Μαραθώνιο.
Η Κοσιώνη, όμως, δεν έχει τέτοια προ-
βλήματα κι έτσι έτρεξε αμακιγιάριστη. 
Και ας έλεγαν πολλοί που την είδαν 
από κοντά ότι τρόμαξαν να την αναγνω-
ρίσουν. Μεταξύ μας, η εικόνα της είναι 
κομμάτι διαφορετική, αλλά ποια γυναί-
κα δεν αλλάζει με το μακιγιάζ; Πάντως, 

Και αυτή την εβδομάδα τα έχουμε όλα ... Πάρτε το αλλιώς και δείτε την ζωή με τα μάτια της Άννας και χαμογελάστε. Εγκυμοσύνες ... καμπύλες ...ντεκαπάζ και όλα όσα χρειαζόμαστε για να χαμογε-
λάσουμε και να μην έχουμε άνχγος αν θα γκαστρωθούμε και εμείς .. Γιατί η ζωή είναι ωραία και δεν τα εχει με άλλον ενώ η σόου μπιζ με πολλούς .. 
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η παρουσιάστρια ειδήσεων του ΣΚΑΙ ήτο 
και πολύ κοινωνική και δε σταμάτησε 
να φωτογραφίζεται, κυρίως με συνα-
δέλφους της από το κανάλι του Νέου 
Φαλήρου.
 
ή μΠουΛε «αΔειαζει» ουγγαρεζο: 
«με κεράτωσες»!
Κάτι ήξερε ο Σωτήρης Καλυβάτσης 
όταν προκάλεσε την περασμένη εβδο-
μάδα τη Νάντια Μπουλέ σε ένα... 
Ougachallenge!
Πρώην αγαπημένη του Δημήτρη Ουγγα-
ρέζου, όλο και κάτι θα βγει, σου λέει, 
ο Καλυβατσης. Και του το αναγνωρί-
ζουμε, πέτυχε διάνα. Γιατί Μπουλέ και 
Ουγγαρέζος πρόσφεραν με διαφορά το 
καλύτερα Ougachallenge, που έχουμε 
δει έως τώρα.
Οι ατάκες και από τις δύο πλευρές ήταν 
η μία καλύτερη από την άλλη, ενώ τα 
«καρφιά» και οι σπόντες έδωσαν και 
πήραν. Και μπορεί ο Ουγγαρέζος να είχε 
θεωρητικά το πάνω χέρι, ως οικοδεσπό-
της και άνθρωπος με έμφυτο χιούμορ, 
όμως, η Μπουλέ «τσαλάκωσε» τον... 
καθωσπρέπει εαυτό της και σε μία από 
τις ελάχιστες φορές την είδαμε να 
«τσαλακώνει» την εικόνα της, να είναι 
χαλαρή και απολαυστική!

Κι έφερε τον Δημητρώ σε αμηχανία, 
όταν εκείνος πήγε να τής τη φέρει, ρω-
τώντας την, γιατί τον χώρισε! «Γιατί με 
κεράτωνες» ήταν η απάντηση της πρώ-

ην του κι εκείνος δεν ήξερε τι να πει.
Η αλήθεια είναι ότι ο Ουγγαρέζος έδω-
σε ρεσιτάλ στις ερωτήσεις. «Πόσο απί-
στευτος γκόμενος πιστεύεις ότι είμαι»; 

«Από το 8 έως το 10 πόσο καλά φι-
λάω»;, «Σου λείπω» και άλλες τέτοιες 
απολαυστικές.
Όπως απολαυστικός ήταν και ο παρακά-
τω διάλογος:
Ουγγαρέζος: «Τι κάνουν οι γονείς σου; 
ρωτάνε για μένα;»
Μπουλέ: «Ποτέ! Ο αδελφός μου καμιά 
φορά, αλλά αραιά και που.»
Ουγγαρέζος: «Γιατί χωρίσαμε;»
Μπουλέ: «Γιατί με κεράτωνες!»

Δες πόσο αδυνάτισε ο τόνι μαυρίδης
Τον Τόνι Μαυρίδη τον γνωρίσαμε μέσα 
από την πολυετή σχέση του με την Έλε-
να Παπαρίζου. Και τον εκτιμήσαμε για 
τη γοητεία του, αφού ο μάνατζερ ήταν 
ένας πολύ γοητευτικός άνδρας με κα-
λογυμνασμένο κορμί.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο Μαυρί-
δης πήρε πάρα πολλά κιλά και η εικόνα 
του δε θύμιζε πλέον σε τίποτε εκείνη 
του παρελθόντος.
Στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση, 
όμως, ο γνωστός μάνατζερ και συνθέτης 
εξέπληξε ευχάριστα τους πάντες, αφού 
όσοι τον είδαν από κοντά έχουν να λένε 
για την εντυπωσιακή αλλαγή στην εμ-
φάνιση του. Έχει χάσει πολλά κιλά και 
η εικόνα του αρχίζει να θυμίζει τον Τόνι 
που γνωρίσαμε πριν αρκετά χρόνια.
 Ο Μαυρίδης στην τελευταία του έξοδο 
σε νυχτερινό στέκι της Αθήνας είχε στο 
πλευρό του τη σύντροφό του, Ευαγγε-
λία Καραμπατζάκη, με την οποία είναι 
αχώριστοι.

ή Φουρέιρα άφησε τα... μαλλιά στο σπί-
τι!
Κολλημένη με τις αλλαγές στο μαλλί 
είναι η Ελένη Φουρέιρα και αυτό πλέον 
το έχουμε εμπεδώσει. Βέβαια, τι συμ-
βαίνει στην αοιδό και μέσα σε ένα μήνα, 
αλλάζει το τριχωτό της κεφαλής της πιο 
συχνά και απ' ότι το λούζει, μόνο εκείνη 
ξέρει.

   
Ας πούμε, μόλις την περασμένη εβδο-
μάδα, «έσκασε» μύτη με ράστα μαλ-
λί! Και τώρα εμφανίστηκε με κοντό! Το 
ξανθό, που έκανε πριν έναν μήνα είναι 
εκεί, αλλά όσοι την είδαν από κοντά στο 
κέντρο όπου εμφανίζεται ο Κω/νος Αρ-
γυρός έψαχναν να βρουν που ήταν τα... 
exte! Κουράστηκε φαίνεται η Ελένη, 
κουράστηκαν και τα μαλλιά και είπε να 
τα αφήσει ένα βράδυ στο σπίτι να... ξε-
κουραστούν!
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Από την Αννα Τσιάλτα 

Κρόσσια … Κρόσσια …Κρόσσια…  
Φορέστε τα και αποκτήστε στυλ 

Κάντε αίσθηση στο πέρασμά σας.

ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΚρΟΣΣΙΑ  39.99 
CELESTINO 

ΓΟΥΝΙΝΟ ΓΙΛΕΚΟ 99,00 
CELESTINO

 ΠΟΝΤΣΟ ΓΚρΙ ΜΕ ΚρΟΣΣΙΑ 19,95 
CELESTINO
 
ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΚρΟΣΣΙΑ 89,00 
BE YOu  

ΦΟΥΣΤΑ ΜΑΥρΗ ΜΕ ΚρΟΣΙΑ 64,90
MYMOO 

ΠΟΝΤΣΟ ΜΑΥρΟ ΜΕ ΚρΟΣΙΑ 39,00 €
XANA  
 
ΣΕ ΜΑΥρΟ ΚΑΙ ΓΚρΙ ΦΟΥΣΤΑ 59,00
DIMOPOuLOu CLOSET
 
ΚΟΛΙΕ ΜΕ ΚρΟΣΣΙΑ 25,00 ΚΑΙ ρΙΧΤΟ 
ΣΕ ΣΤΥΛ ΚΑΠΑΣ ΜΕ ΚρΟΣΣΙΑ 79,00

Τα κρόσσια αν και αποτελούν μία χαρακτηριστική μποέμ λεπτομέρεια στις 
εμφανίσεις σας, μπορούν να ανταποκριθούν ακόμη και στα κλασσικά ή girly 
ή rock σύνολα σας. Τα κρόσσια είναι στη μόδα και φέτος το Χειμώνα και θα 
κατακλύσουν τις boutique και ως προέκταση και την γκαρνταρόμπα σας!

Φορέματα, φούστες, μπλούζες, ζώνες εμπλουτίζονται με τη νέα hot τάση της 
σεζόν. Βέβαια δεν θα τα δεις μόνο εκεί, παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρ με 
κρόσσια θα αποτελέσουν το απόλυτο ντύσιμο για να αναδείξετε τα καθημερινά 
το στύλ σας!



21|11|14 15Μόδα

 ΣΑΚΑΚΙ ΜΕ ΚρΟΣΣΙΑ LA PETITE MODA – 39.90
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΖΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕρΜΑ , 
ΚρΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΝΙΚΙ, 39,90 

ΕΥρΩ, CELESTINO

ΑΝΟΙΧΤΗ ΖΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕρΜΑ , 
ΚρΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΝΙΚΙ, 39,90 

ΕΥρΩ,  CELESTINO

ΤΣΑΝΤΑ ΔΕρΜΑΤΙΝΗ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕ ΚρΟΣΙΑ, 
CELESTINO, 49,95 ΕΥρΩ CELESTINO 

ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕ ΦΙΑΠΑ ΚΑΙ ΚρΟΣΙΑ, 
STEVE MADDEN, 97,50 ΕΥρΩ,  NAk 

ΨΗΛΗ ΜΠΟΤΑ ΜΕ ΚρΟΣΙΑ,, 165 ΕΥρΩ, 
WWW.uTERQuE.COM16

uTERQuE 

ΣΚΟΥΛΑρΙΚΙΑ ΜΕ ΚρΟΣΙΑ, , 35 ΕΥρΩ,
GREEk ETHNIC  PROPS

ΜΠΟΤΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚρΟΣΙΑ,, 135 ΕΥρΩ, 
WWW.ASOS.COM  

Τα κρόσσια έχουν τόσο έντονη κίνηση 
που σαγηνεύουν αυτόματα, δίνουν 
αέρα και μπορούν να δημιουργήσουν 
πολλά διαφορετικά στυλ. Επιλέξτε 
τα στη φούστα ή στο φόρεμα ή 
στο jacket ή στο παντελόνι σας και 
δημιουργήστε μία στιλάτη εμφάνιση 
με «αέρα» και κίνηση. Ανάλογα με το 
αν θέλετε να πετύχετε ήρεμο ή έντονο 
στιλιστικό αποτέλεσμα, μπορείτε να 
τα επιλέξετε ως λεπτομέρεια ή πολλά 
και μακριά αντίστοιχα. 
Κρόσσια και πάλι κρόσσια λοιπόν. 
Σε ρούχα, σε τσάντες, όπου μπορείς 
πρόσθεσε κρόσσια. Εκτός από τη 
διαφορετική νότα, χαρίζουν κίνηση 
στο ρούχο και αέρινη, εντυπωσιακή 
εμφάνιση!
Ίσως το πιο εντυπωσιακό 
χαρακτηριστικό πάνω σε μία 
εμφάνιση και το μόνο με ικανότητα 
να σου προσφέρει κίνηση πάνω στο 
outfit.
Παρόλο του μποέμ χαρακτηριστικού 
τους τα κρόσσια μπόρεσαν να 
ανταπεξέλθουν και να βγάλουν 
ασπροπρόσωπες όλες τις γυναίκες που 
τα δοκίμασαν πάνω σε οποιαδήποτε 
σύνολο, είτε από το πιο girly στο πιο 
rock. Μπορείτε να τα φορέσετε με 
όλους τους τρόπους αρκεί να δώσετε 
την κατάλληλη προσοχή σε αρκετές 
λεπτομέρειες. Για να τα φορέσετε 
χρειάζεται έμπνευση! 
Μπλούζα με κρόσσια Η μόδα 
πάντα μπορεί να σε εκπλήξει.  Στην 
πραγματικότητα αυτή η μπλούζα 
είναι φούστα, είναι φανταστικό το 
πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα 
ρούχα σου αν έχεις λίγη φαντασία. 
Είναι ιδανική για σωματότυπους με 
καμπύλες καθώς αναδυκνείει το 
πάνω μέρος του σώματος και ανοίγει 
προς τα κάτω.
 Φόρεμα με κρόσσια: Ενα μαύρο 
φόρεμα με κρόσσια είναι ιδανικό για 
sexy εμφανίσεις.  Με το συγκεκριμένο 
φόρεμα μπορείς και δίνεις  extra 
κίνηση σε κάθε σου βήμα.
Τα κρόσσια δεν είναι τυχαία ο κοινός 
παρονομαστής σε κάθε στυλ γυναίκας 
αφού προσθέτει παιχνιδιάρικη 
κίνηση και υφή σε ζακέτες, δερμάτινα 
jacket, τσάντες, μπότες αλλά και 
κοσμήματα. 
Προσοχή! Μην  ντυθείτε ολόκληρη 
στα κρόσσια δεν είστε καναπές



21|11|1416 Ζώδια

Κριος
ΣΧΕΣΕΙΣ : Ένας αισθηματικός δεσμός αναθερμαίνεται και η δημιουργική σας 
έκφραση είναι αυξημένη.  Ορισμένοι από εσάς μπορεί να έχουν μια ανακοί-
νωση αισθηματικού περιεχομένου που θα φέρει θετικά αποτελέσματα στην 
αισθηματική τους ζωή. ΕρΓΑΣΙΑ : Η αυτοπεποίθησή σας σε συνδυασμό με τις 
ευνοϊκές συγκυρίες που εμφανίζονται αυτή την περίοδο θα συμβάλλουν στο 
να ολοκληρώσετε με επιτυχία τα επαγγελματικά σας σχέδια. Οι περισσότεροι 
του Ζωδίου σας θα συμμετάσχουν σε επαγγελματικά σεμινάρια ή διαλέξεις.

ζυγος
ΣΧΕΣΕΙΣ : Βρεθείτε κοντά στα πρόσωπα που σας εκτιμούν. Ανταλλάξτε τις ιδέες 
σας με τα άτομα του περιβάλλοντος σας και αφήστε στην άκρη την εγωπάθεια. 
Είναι πολύ πιθανόν κάποιο άτομο απ’ το επαγγελματικό ή ευρύτερα κοινωνικό 
σας περιβάλλον να έλξει το ενδιαφέρον σας.
ΕρΓΑΣΙΑ : Οι επαγγελματικές δραστηριότητες και οι εργασιακές απαιτήσεις 
εντείνονται. Δραστηριοποιήστε δημιουργώντας πιθανές εντάσεις με τους συ-
νεργάτες σας που τους είναι δύσκολο να ακολουθήσουν τους ρυθμούς σας και 
ανταγωνίζεστε αποτελεσματικά με τους άλλους επιχειρηματίες.

ςΚορΠιος
ΣΧΕΣΕΙΣ : Η ερωτική σας ζωή μπορεί να είναι μυστική αλλά ταυ-
τόχρονα και συναρπαστική!
Οι περισσότεροι από εσάς, θα αναζητήσουν την ασφάλεια που 
τους παρέχετε απ’ την παρέα τους, και θα αφιερώσουν αρκετό 
χρόνο στους φίλους τους. ΕρΓΑΣΙΑ : Διάφορες συμφωνίες και συ-
ναλλαγές θα λάβουν χώρα αυτή την περίοδο στο επαγγελματικό 
κύκλο. Δραστηριοποιήστε δημιουργώντας πιθανές εντάσεις με 
τους συνεργάτες σας που τους είναι δύσκολο να ακολουθήσουν 
τους ρυθμούς σας και ανταγωνίζεστε αποτελεσματικά με τους 
άλλους επιχειρηματίες.

τοΞοτής
ΣΧΕΣΕΙΣ : Κάποιες κοινωνικές και οικογενειακές αναγκαιότητες 
σας αναγκάζουν να συμπεριφερθείτε με τρόπο που είναι αντίθε-
τος με τις πεποιθήσεις σας.
Οι περισσότεροι από εσάς θα προσελκύσουν με κάθε τρόπο τα 
άτομα που συναναστρέφονται μαζί τους. ΕρΓΑΣΙΑ : Περισσότε-
ρο αποφασιστικοί και κοινωνικοί εμφανίζεστε το διάστημα αυτό 
προβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο τις επαγγελματικές σας 
ικανότητες. Οι δημιουργικές σας ιδέες δεν θα εμπεριέχουν με-
γάλη φαντασία αλλά θα είναι συγκεκριμένες και ικανές να πραγ-
ματοποιηθούν.

αιγοΚερως
ΣΧΕΣΕΙΣ : Εκφράστε άφοβα τη γνώμη σας και προσπαθήστε να 
δείξετε στους άλλους τις προθέσεις σας. Την περίοδο αυτή είναι 
πολύ πιθανό να λάβουν χώρα στα αισθηματικά σας κάποια απροσ-
δόκητα γεγονότα που θα ταράξουν την φαινομενικά ήρεμη σχέ-
ση σας. ΕρΓΑΣΙΑ : Το διάστημα αυτό θα φέρει μία ανοδική τάση στα 
επαγγελματικά σας επεκτείνοντας τις δραστηριότητές σας σε 
αρκετούς τομείς.
Η διαίσθησή σας, θα είναι ανεπτυγμένη, ενώ το ερευνητικό σας 
πνεύμα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε περισσότερο τις επαγ-
γελματικές σας  καταστάσεις.

υΔροΧοος
ΣΧΕΣΕΙΣ : Οι σχέσεις σας με τους άλλους θα αποδειχτούν πάρα πολύ σημαντι-
κές σε σχέση με τα μελλοντικά σας σχέδια.
Φροντίστε να είστε συνεπείς, ιδιαίτερα απέναντι στον εργοδότη και τους προϊ-
σταμένους σας. Συναντήστε τους φίλους σας και διασκεδάστε μαζί τους.
ΕρΓΑΣΙΑ : Θα χρειαστεί να εργαστείτε περισσότερο και να βρείτε πρακτικές 
λύσεις στα προβλήματα πους σας απασχόλησαν πρόσφατα, ενώ παράλληλα, 
πρέπει να αντιμετωπίσετε τα λάθη που κάνατε στη δουλειά σας. 

ιΧθεις
ΣΧΕΣΕΙΣ : Προσέξτε τις σχέσεις σας κυρίως στον επαγγελματικό σας χώρο και 
φροντίστε όλες σας οι ενέργειες να είναι όσο το δυνατόν πιο νομότυπες. Εκ-
φράσετε τον εσωτερικό σας κόσμο, να συναντήσετε φίλους και εραστές και να 
ζήσετε ευχάριστες στιγμές μαζί τους.
ΕρΓΑΣΙΑ : Θα αναπτύξετε με κάθε τρόπο την απόδοσή σας στη δουλειά σας και 
θα ξεπεράσετε κάθε αναμενόμενο αποτέλεσμα εύκολα, αρκεί να είναι συντο-
νισμένες οι ενέργειές σας με τους άλλους.

ταυρος
ΣΧΕΣΕΙΣ : Εξωτερικεύστε τις ανάγκες και επιθυμίες σας στο πε-
ριβάλλον σας.
Οι περισσότεροι από εσάς θα έχουν μία τάση απομόνωσης απ’ το 
περιβάλλον και θα διακατέχονται από έντονα συναισθήματα. Οι 
προσωπικές σας σχέσεις θα κινδυνέψουν εάν δεν κρατήσετε την 
ψυχραιμία σας. ΕρΓΑΣΙΑ : Θα σας δοθεί ευκαιρία να ξεκινήσετε 
νέες επαγγελματικές δραστηριότητες που θα σας εξασφαλίσουν 
σταθερότητα και ανεξαρτησία.
Οι άνεργοι του Ζωδίου σας, έχουν πιθανότητα να βρουν μία ημια-
πασχόληση.

ΔιΔυμοι
ΣΧΕΣΕΙΣ : Προσέξτε τη σχέση σας με το σύντροφο. Ο σύντροφός 
σας θα είναι σε θέση να αποκαλύψει αρκετά πράγματα εις βάρος 
σας και να έρθει η οριστική ρήξη στη σχέση σας.
Το διάστημα αυτό αναζωπυρώνει κάποιες οικονομικές διαφορές 
με τρίτους. ΕρΓΑΣΙΑ : Η ενεργητικότητά σας θα είναι σε υψηλά 
επίπεδα και θα σας επιτρέψει να κάνετε πολλά πράγματα ταυτό-
χρονα αυξάνοντας τα κέρδη σας. Εάν είστε υπεύθυνοι και συνε-
πείς στις υποχρεώσεις σας, τότε θα υποστηριχθούν οι επαγγελ-
ματικές σας προσπάθειες.

Λεων
ΣΧΕΣΕΙΣ : Τις μέρες αυτές χειρίζεστε με τον καλύτερο τρόπο τις καταστάσεις και 
συμπεριφορές προσώπων που μπορεί να θίξουν το συμφέρον σας.
Ο περισσός ενθουσιασμός σας και η γενναιοδωρία σας, σας βοηθούν να κερδί-
σετε τις καρδιές των άλλων.
ΕρΓΑΣΙΑ : Όσον αφορά τα επαγγελματικά σας σχέδια φαίνεται να συναντούν  
εμπόδια αυτές τις μέρες ενώ η διάθεσή σας δεν θα σας επιτρέψει να εκπληρώ-
σετε στο χρόνο που απαιτείται τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας.

Παρθενος
ΣΧΕΣΕΙΣ : Οι απρόβλεπτες αντιδράσεις σας ενδέχεται να προκαλέσουν προβλή-
ματα στις μακρόχρονες σχέσεις.
Ο συναισθηματικός σας κόσμος θα βρει ανταπόκριση από το σύντροφό σας και 
η σχέση σας θα σας προσφέρει ασφάλεια. Κάντε δώρα και εκπλήξεις στον αγα-
πημένο σας. ΕρΓΑΣΙΑ : Οι δραστηριότητες σας εμπλουτίζονται με επιπλέον στό-
χους και ενδιαφέροντα και εσείς θα προσπαθήσετε να τα κάνετε πράξη! Ασχο-
ληθείτε με τα καθημερινά σας ζητήματα και βρείτε από κοινού λύσεις με τους 
συνεργάτες και τους υφισταμένους σας.

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

ΚαρΚινος
ΣΧΕΣΕΙΣ : Η περίοδος αυτή σας βοηθά να εξετάσετε τις προσωπι-
κές και επαγγελματικές σας σχέσεις και την πορεία τους.
Ξεκαθαρίστε τι ακριβώς ζητάτε από τους άλλους και αφήστε 
στην άκρη τις γκρίνιες και τα παράπονα.
ΕρΓΑΣΙΑ : Η τύχη σας καλύπτει τα νώτα της τόλμης σας. Δραστη-
ριοποιηθείτε ανάλογα με τις περιστάσεις στην εργασίας σας 
αλλά φροντίστε να έχετε και εναλλακτικές λύσεις στην αν σας 
παρουσιαστούν εμπόδια.
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Σε μια τυχαία συνάντηση, ο 
Ηρακλής Πουαρό ανταποκρίνεται 
στην απελπισία μιας γυναίκας, η 
οποία του εξομολογείται ότι κά-
ποιος πρόκειται να τη σκοτώσει. 
Την ίδια νύχτα, τρεις άνθρωποι 
βρίσκονται δολοφονημένοι σ’ ένα 
καλό ξενοδοχείο του Λονδίνου και 
ο δολοφόνος έχει αφήσει πίσω 
του τρία παράξενα στοιχεία…
Μετά την έκδοση του πρώτου της 
βιβλίου το 1920, η Agatha Christie 
έγραψε 33 μυθιστορήματα, 2 
θεατρικά έργα και περισσότερα 
από 50 διηγήματα με πρωταγω-
νιστή τον Ηρακλή Πουαρό. Τώρα, 
για πρώτη φορά, οι διαχειριστές 
της διαθήκης της θρυλικής συγ-
γραφέως ενέκριναν ένα ολοκαί-
νουριο μυθιστόρημα με τον πιο 
αγαπημένο ήρωά της.
Το ήσυχο δείπνο του Πουαρό σ’ 
ένα λονδρέζικο καφέ διακόπτεται 
όταν μια νεαρή γυναίκα του εκμυ-
στηρεύεται ότι η δολοφονία της 
επίκειται από στιγμή σε στιγμή. ...

Το μεγαλύτερο συνωμοσιακό 
θρίλερ της χρονιάς - ένα συναρ-
παστικό μυθιστόρημα γεμάτο 
κώδικες και στοιχεία, θεούς και 
δαίμονες, και μία ηρωίδα που θα 
σας μείνει αξέχαστη.
ΤΗ ΛΕΝΕ ΝΤΙΕΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 19 
ΧρΟΝΩΝ. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ 
ΜΠΟρΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΧΕ 
ΠρΟΦΗΤΕΥΘΕΙ
Ένας διαρρήκτης κλέβει από το 
Βρετανικό Μουσείο ένα αρχαίο 
βιβλίο - το έργο ενός παρανοϊ-
κού προφήτη που προέβλεπε τη 
συντέλεια του κόσμου. Ούτε ένα 
όμως από τα οράματά του για την 
Ημέρα της Κρίσεως δεν έχει βγει 
αληθινό. Μέχρι τώρα.
Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕρΧΕ-
ΤΑΙ
Ανεξήγητα σημεία και τέρατα, 
το ένα μετά το άλλο, πλήττουν 
τον κόσμο - είναι όμως πράγματι 
θεϊκά σημεία και τέρατα ή μήπως 
έργα δαιμονικού ανθρώπου; 

Επιστημονικές έρευνες δείχνουν 
ότι τα εμβόλια ευθύνονται για 
την αποδυνάμωση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος σε εκατομμύ-
ρια παιδιά και ηλικιωμένους με 
επακόλουθο τη συχνή εμφάνιση 
εκφυλιστικών νοσημάτων.
Επί πολλές δεκαετίες, πιστεύαμε 
ότι τα εμβόλια έχουν εξαλείψει 
τα πιο τρομερά λοιμώδη νοσήμα-
τα, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιομυελίτιδας. Ωστόσο, δεν 
υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία 
που να τεκμηριώνουν αυτή την 
αντίληψη. Από την άλλη, αδιαμ-
φισβήτητα επιστημονικά στοιχεία 
δείχνουν ότι τα παιδικά εμβόλια, 
τα αντιγριπικά και τα λοιπά εμ-
βόλια, ευθύνονται για τη σοβαρή 
μείωση της φυσικής ανοσίας σε 
εκατομμύρια παιδιά και ηλικιω-
μένους. Με κάθε λαμβανόμενο 
εμβόλιο, το ανοσοποιητικό σύ-
στημα αποδυναμώνεται ολοένα 
και περισσότερο, με επακόλουθο 
να αποδιοργανωθεί και να ευνο-
ηθεί η εμφάνιση εκφυλιστικών 
νοσημάτων. 

Η δίαιτα του Ιπποκράτη με 
συνταγές υγείας
Μέσω μιας ωμοφαγικής 
διατροφής βασισμένης 
στα φρέσκα φρούτα, τα 
λαχανικά, τα δημητριακά 
και τους ξηρούς καρπούς 
αλλά και σε υπερθρεπτι-
κές τροφές ο οργανισμός 
αποκαθιστά τις εσωτερι-
κές του ισορροπίες δια-
τηρώντας το φυσιολογικό 
του βάρος. Η Δίαιτα του 
Ιπποκράτη αναπτύχθηκε 
σε ένα διάστημα είκοσι 
και πλέον ετών στο Ιππο-
κράτειο Ινστιτούτο της 
Ann Wigmore, ένα από τα 
πρώτα και πιο αξιόπιστα 
κέντρα ολιστικής υγείας. 
Ο στόχος της είναι να 
επιτρέψει στον οργανισμό 
να επανορθώσει τα προ-
βλήματά του με φυσικό 
τρόπο και με τον δικό 
του ρυθμό. Μέσω μιας 
ωμοφαγικής διατροφής 
βασισμένης στα φρέσκα 
φρούτα, τα λαχανικά, 
τα δημητριακά και τους 
ξηρούς καρπούς αλλά 
και σε υπερ-θρεπτικές 
τροφές, 

Η ΚΑΤΑρΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ DAM BLAkE

Tιμή 12,96 ευρώ. Σελίδες664

ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΥΠΟΓρΑΦΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ    Sophie hannah
Tιμή 15,03 ευρώ. Σελίδες 368

Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣandreaS MoriTz

Tιμή14.31ευρώ Σελίδες432

εκδοσεισ διοπτρα

Η ΔΙΑΙΤΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚρΑΤΗ 
Συγγραφέας: 
ANN WIGMORE

Tιμή 13,86 ευρώ. Σελίδες 240
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Πρόκειται για ένα από τα πιο «αθόρυβα» 
αλλά και σημαντικά ανθρώπινα όργανα. 
Και καθώς ο πόνος στο συκώτι (που θα 
μπορούσε να υποδείξει πρόβλημα), εί-
ναι κάτι παραπάνω από σπάνιος, υπάρ-
χουν κάποιες άλλες ενδείξεις που μας 
μαρτυρούν πως κάτι δεν πάει καλά…
 
Το συκώτι, είναι ένα από τα σημαντικότε-
ρα όργανα του οργανισμού. Η δράση του 
αφορά στη χώνεψη της τροφής, την απο-
τοξίνωση του οργανισμού, την παραγωγή 
των πρωτεϊνών, λειτουργεί σαν αποθήκη 
βιταμινών, μετάλλων και ζαχάρων, παρέ-
χοντάς τα στον οργανισμό όταν τα χρεια-
στεί και τέλος απορροφά από τις τροφές 
τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το 
σώμα για την εύρυθμη λειτουργία του.
Το συκώτι θεωρείται επίσης ο μεγαλύτε-
ρος αδένας του οργανισμού, καθώς μια 
από τις πολλές λειτουργίες του είναι η 
παραγωγή και έκκριση της χολής. Οι ποι-
κίλες λειτουργίες του συκωτιού το καθι-
στούν ουσιαστικά το «εργοστάσιο» του 

οργανισμού και τυχόν ενδείξεις δυσλει-
τουργίας του καλό είναι να λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη για την αποφυγή χειρότε-
ρων καταστάσεων.
Οι ασθένειες που μπορούν να βλάψουν 
το συκώτι είναι πολλές, ενώ υπάρχουν 
και οι περιπτώσεις ατόμων που γεν-
νιούνται με προβλήματα στο συκώτι και 
μαθαίνουν να ζουν με αυτά. Η συνηθέ-
στερη, ωστόσο, αιτία που οδηγεί σε ηπα-
τικά προβλήματα είναι η εκτεταμμένη 
κατανάλωση αλκοόλ και, σε αρκετές 
περιπτώσεις, φαρμάκων. Τα συνηθέστε-
ρα και πιο πρώιμα συμπτώματα που μας 
βοηθούν να προστατεύσουμε το συκώτι 
από μεγαλύτερη ζημιά ακολουθούν:

Δερματικές αλλαγές
Ένα από τα πιο πρώιμα σημάδια πιθα-
νού προβλήματος στο συκώτι είναι οι 
ξαφνικές αλλαγές στο δέρμα. Είτε πρό-
κειται για τοπικό αποχρωματισμό της 
επιδερμίδας που παίρνει μια κιτρινωπή 
απόχρωση, είτε τα  νύχια των χεριών ή 

τα ακροδάχτυλα γίνονται σταδιακά κίτρι-
να. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η 
αδυναμία του συκωτιού να αποβάλλει τις 
τοξίνες από τον οργανισμό, με αποτέλε-
σμα τη συσσώρευση της χολερυθρίνης 
κάτω από το δέρμα.

Φαγούρα ή υπερευαισθησία στο δέρμα
Ακόμα ένας οιωνός ηπατικών προβλημά-
των είναι η έντονη φαγούρα που χειροτε-
ρεύει με το χρόνο. Επιδερμίδα ευαίσθητη 
στο άγγιγμα και επιρρεπής στη φλεγμο-
νή μετά τον έντονο κνησμό υπονοεί προ-
βλήματα στο συκώτι. Η ενυδάτωση του 
δέρματος βοηθάει στην ανακούφισή του 
και η συμβουλή του  γιατρού στη συνολι-
κή θεραπεία.
 
Προβλήματα στο έντερο και την ούρηση
Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στο 
συκώτι είναι πολύ πιθανό να δουν τα συ-
μπτώματα αυτών, στο μπάνιο. Η δυσλει-
τουργία του συκωτιού μπορεί να φανεί 

Υγεία

από το χρώμα των ούρων που είναι πε-
ρισσότερο σκούρο του αναμενόμενου, 
αλλά και των κοπράνων που επίσης εμ-
φανίζουν σκουρότερες αποχρώσεις.
Κοιλιακά προβλήματα
Κράμπες ή πόνοι στην περιοχή της κοι-
λιάς, που σύντομα εξελίσονται σε αέρια 
και πρήξιμο, μπορούν να είναι ενδεί-
ξεις δυσλειτουργικού συκωτιού. Όσο 
δυσχεραίνει η κατάσταση στο συκώτι, 
πληθαίνουν τα συμπτώματα και αυξάνει 
η πιθανότητα συσσώρευσης υγρού στο 
κοιλιακό τοίχωμα, το οποίο αν δεν αντι-
μετωπιστεί εγκαίρως μπορεί να οδηγήσει 
σε δυσκολία στην αναπνοή καθώς πιέζει 
τους πνεύμονες. Ναυτία και εμετοί είναι 
επίσης ενδείξεις κακής λειτουργίας του 
συκωτιού.  

Κούραση
Ο πάσχων από ηπατικά προβλήματα είναι 
πιθανό να εμφανίσει σημάδια κούρασης, 
αδυναμίας και χρόνιας κόπωσης. Το σώμα 
που λειτουργεί με ένα υποτονικό συκώ-
τι, απαιτεί περισσότερη ενέργεια για την 
τήρηση συγκεκριμένων λειτουργιών με 
αποτέλεσμα το αίσθημα της κόπωσης, 
την απώλεια βάρους και την συνεχή 
ανάγκη για ξεκούραση. Εαν μάλιστα τα 
σημάδια κούρασης εμφανίζονται μαζί με 
άλλα συμπτώματα, όπως τα παραπάνω, 
τότε η επίσκεψη στο γιατρό είναι επιτα-
κτική.

Τέλος, θυμίζουμε, πως αυτά είναι κάποια 
πρώιμα σημάδια ηπατικής ασθένειας και 
πρέπει να τονίσουμε πως ασθένειες που 
πλήττουν το συκώτι έχουν διαφορετικά 
συμπτώματα η καθεμία, που δυστυχώς 
εμφανίζονται όσο περισσότερο έχει 
προχωρήσει η βλάβη. 
Σε κάθε περίπτωση, η αυτοπαρατήρηση 
είναι η καλύτερη πρόληψη, γιατί δεν 
χρειάζεται να φτάσουμε στα χειρότε-
ρα για να αντιληφθούμε ότι κάτι δεν 
πάει καλά με την υγεία μας. Ο αναίτιος 
αποχρωματισμός του δέρματος και το 
αδικαιολόγητο αίσθημα κούρασης είναι 
αρκετές ενδείξεις για μια επίσκεψη στο 
γιατρό.

5 σημάδια που «δείχνουν» προβλήματα στο συκώτι

Τα θρεπτικά στοιχεία 
της φύσης που 
ωφελούν την υγεία
Ακολουθούν 7 από τα σημαντικότερα φυτοθρεπτικά στοιχεία, 
η λειτουργία τους και σε ποιά λαχανικά και φρούτα μπορεί να 
τα βρει κανείς.
 
Το φυτοθρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα στον οργανισμό 
για ένα πλήθος βασικών λειτουργιών και τα συναντάμε στα 
φυτά, στα οποία επίσης δρουν προστατευτικά απέναντι στις 
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Γυναίκες και έμφραγμα: 
ποια είναι τα 
συμπτώματα;

Υγεία

Οι θάνατοι από έμφραγμα, είναι περισσότεροι από τους θανάτους από καρκίνο του μαστού στις γυναίκες και μεγάλο 
κομμάτι της ευθύνης γι’ αυτά τα νούμερα, τα έχει κυρίως η έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα συμπτώματα 
και τις ενδείξεις, που μας δίνει η καρδιά, όταν κάτι δεν πάει καλά με τη λειτουργία της.
 
Είτε λοιπόν, έχετε κάποιο χρόνιο πρόβλημα με την καρδιά σας, το οποίο σημαίνει μόνο αυξημένες πιθανότητες και σε 
καμία περίπτωση βεβαιότητα, είτε υπάρχει κάποιο άτομο στο κοντινό σας περιβάλλον με αντίστοιχα θέματα, καλό είναι 
να γνωρίζετε και να αναγνωρίζετε τα συμπτώματα ενός εμφράγματος για να προλάβετε καταστάσεις, που η άγνοια θα 
οδηγούσε σε άσχημα αποτελέσματα.
Προστατέψτε τον εαυτό σας και όσους αγαπάτε γνωρίζοντας πότε έχετε ουσιαστικό λόγο ανησυχίας και πότε μπορείτε να 
προλάβετε τις κακές εξελίξεις.

1. ςφίξιμο στο στήθος
Το συνηθέστερο σύμπτωμα ενός εμφράγματος είναι οι πόνοι στο στήθος, αλλά στην περίπτωση των γυναικών, ο πόνος 
δεν είναι τόσο ξεκάθαρος, ενώ γίνεται περισσότερο αντιληπτός σαν πίεση, σφίξιμο ή απλά μια έντονη δυσφορία. Αν και 
τέτοιου είδους συμπτώματα είναι πιθανές ενδείξεις και για άλλες παθήσεις, καλό θα ήταν μόλις αντιληφθείτε κάτι τέτοιο 
να κατευθυνθείτε άμεσα στα επείγοντα του πλησιέστερου νοσοκομείου.

2. Πόνος
Ο πόνος που προμηνύει καρδιακή προσβολή δεν περιορίζεται μονάχα στην περιοχή του στήθους και της καρδιάς, αλλά 
μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλα σημεία που δεν θα σχετίζαμε εύκολα με την καρδιά. Μια γυναίκα μπορεί να νιώσει πόνο 
στα χέρια της, την πλάτη, το σαγόνι, το λαιμό ή ακόμα και στο στομάχι και να οφείλεται ο πόνος σε επικείμενο έμφραγμα.
Σε κάθε περίπτωση  που νιώθετε έναν από τους παραπάνω πόνους, μην πανικοβληθείτε και αναζητήστε πρώτα αν συνδυ-
άζονται με άλλα συμπτώματα που παραπέμπουν σε έμφραγμα. Για παν ενδεχόμενο, ωστόσο, καλό θα ήταν να επιδιώξετε 
ιατρική βοήθεια σχετικά άμεσα.
 
3. ναυτία
Η ναυτία είναι ένα σύμπτωμα που σχετίζεται με ένα πλήθος ασθενειών, γι’ αυτό και συχνά δε λαμβάνει τη δέουσα προ-
σοχή, αν ειδικά αναφέρεται σε έμφραγμα. Αν νιώσετε την αίσθηση ότι θέλετε να κάνετε εμετό και αυτή η αίσθηση της 
ναυτίας επιμένει, καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας, να του εξηγήσετε πως νιώθετε, τι άλλα συμπτώματα 
τυχόν παρουσιάζετε και να σας καθοδηγήσει εκείνος στις επόμενες κινήσεις σας.

4. εφίδρωση
Αν ιδρώσετε, στα καλά καθούμενα και ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος που να εξηγεί την εφίδρωση, παρατηρήστε τον 
εαυτό σας και αν έχετε και άλλα συμπτώματα καλό είναι να ζητήσετε ιατρική βοήθεια. Είναι πάντα πιθανό να συμβαίνει 
κάτι άλλο, αλλά καλύτερα να μην το ρισκάρετε, για κανένα λόγο.

5. Δύσπνοια
Τα προβλήματα στην καρδιά συχνά προκαλούν και αντίστοιχα προβλήματα στην αναπνοή, γι’ αυτό και περιπτώσεις δύ-
σπνοιας και λαχανιάσματος, χωρίς να κάνετε κάτι προφανές που να το προκαλεί αυτό, είναι πιθανό να προμηνύουν έμ-
φραγμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ζητάτε ιατρική βοήθεια άμεσα και επειγόντως.
 
6. ζαλάδα
Η ζαλάδα μπορεί να έχει πλήθος αιτιών που συμβαίνει, αλλά η φαινομενικά ανεξήγητη ζαλάδα έχει αυξημένες πιθα-
νότητες να σημαίνει κάτι σοβαρό, όπως είναι το καρδιακό επεισόδιο. Σε κάθε περίπτωση που σας πιάνει ίλιγγος, χωρίς 
προφανή λόγο αναζητήστε την επιστημονική βοήθεια και συμβουλή.

7. ανησυχία
Το αίσθημα της ανησυχίας και το φτερούγισμα στην καρδιά που μας προκαλεί το άγχος, συχνά μπορεί να είναι σημάδι κρί-
σης πανικού, αλλά και εμφράγματος. Αν γενικά είστε άτομο που διαχειρίζεται το άγχος του και δεν έχετε ιστορικό κρίσεων 
πανικού, αλλά παρ’ όλ’ αυτά εξακολουθείτε να νιώθετε δυσθυμία και ανησυχία, τότε καλό θα ήταν να κάνετε έναν έλεγχο 
στη λειτουργία της καρδιάς σας το συντομότερο δυνατό.

υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και τα έντομα που τα βλάπτουν. 
Όσο περισσότερα λαχανικά και φρούτα τρώτε λοιπόν, τόσο πε-
ρισσότερα φυτοθρεπτικά στοιχεία παρέχετε στο σώμα σας, ενώ 
κάθε στοιχείο εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό, γι’ αυτό και η 
ποικιλία τους είναι ιδιαίτερα μεγάλη και... πολύχρωμη.
Ακολουθούν 7 από τα σημαντικότερα φυτοθρεπτικά στοιχεία, η 
λειτουργία τους και σε ποιά λαχανικά και φρούτα μπορεί να τα 
βρει κανείς.

1. ζεαξανθίνη
Η ζεαξανθίνη βρίσκεται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και αφο-
ρά την υγεία των ματιών, καθώς τα προστατεύει από την ηλιακή 
ακτινοβολία και ρίχνει το ρίσκο εμφάνισης ασθενειών όπως είναι 
η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και ο καταρράκτης. Αρκούν 2mg 
την ημέρα ζεαξανθίνης για επαρκή προστασία, ενώ μπορείτε να 
τη βρείτε στο κατσαρό λάχανο και το μαρούλι.

2. Λυκοπένιο
Το λυκοπένιο βρίσκεται σε όλα τα κόκκινα λαχανικά και φρούτα 
όπως είναι οι ντομάτες και το καρπούζι, έχει αντικαρκινική δράση 
και ρίχνει τις πιθανότητες του καρκίνου του προστάτη σε άντρες 
και του στήθους στις γυναίκες. Επιπλέον, κάνει καλό στην καρδιά 
ενώ απορροφάται καλύτερα όταν έχει μαγειρευτεί και συνδυα-
στεί με λίγο λίπος. Γι’ αυτό το λόγο η σάλτσα ντομάτας, βρασμένη 
με λίγο λάδι, σας προσφέρει μια ιδανική πηγή του στοιχείου.
 
3. Βήτα καροτένιο
Το βήτα καροτένιο μέσα στο σώμα μετατρέπεται σε βιταμίνη Α, η 
οποία έχει πολλές λειτουργίες, εκ των οποίων και η προστασία 
καλής όρασης. Το βήτα καροτένιο βρίσκεται σε πλεόνασμα στα 
κόκκινα, πορτοκαλί και κίτρινα φρούτα και λαχανικά, όπως είναι 
οι γλυκοπατάτες και τα καρότα.

4. Κερσετίνη
Η κερσετίνη είναι ένα φυτοθρεπτικό στοιχείο το οποίο έχει την 
ιδιότητα να δρα σαν αντισταμινικό, γι’ αυτό και είναι πολύτιμο για 
όσους ταλαιπωρούνται από αλλεργίες. Η κερσετίνη ακόμα ανα-
στέλει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και μπορείτε να 
τη βρείτε στα μήλα, τα εσπεριδοειδή και τα κρεμμύδια.

5. ανθοκυανίνη
Η ανθοκυανίνη περιέχεται στα μωβ φρούτα και λαχανικά, όπως 
είναι οι μελιτζάνες, τα μούρα και οι μωβ πατάτες. Οι μωβ τροφές 
αξίζουν την προσοχή μας, καθώς η ανθοκυανίνη προστατεύει 
τον οργανισμό από τις φλεγμονές, φροντίζει για τα καλά επίπε-
δα της χοληστερίνης και του ζαχάρου στο αίμα και εμφανίζει και 
αντικαρκινική δράση.
 
6. ρεσβερατρόλη
Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της ρεσβερατρόλης βρίσκονται 
στα σταφύλια, το σταφυλοχυμό, τα μούρα και το κόκκινο κρασί, 
τα οποία είναι όλα πλούσιες πηγές του στοιχείου. Το εν λόγω φυ-
τοθρεπτικό ενισχύει την υγεία της καρδιάς, ενώ έχει και αντικαρ-
κινική δράση.
Τέλος, δώστε καλύτερα έμφαση στα σταφύλια, για τη λήψη της 
ρεσβερατρόλης, και λιγότερο στο κρασί, δεδομένης της αλκοο-
λούχας φύσης του.

7. ελλαγικό οξύ
Τα μούρα, οι φράουλες, τα κράνμπερι, το ρόδι και τα καρύδια πε-
ριέχουν το φυτοθρεπτικό ελλαγικό οξύ το οποίο είναι εξαιρετικά 
ωφέλιμο για την υγεία της καρδιάς και για όσους πάσχουν από 
διαβήτη. Το ελλαγικό οξύ, ακόμα, έχει αντιοξειδωτική και αντι-
καρκινική δράση, ενώ τα βατόμουρα είναι η τροφή με τη μεγα-
λύτερη περιεκτικότητα σε αυτό.
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Πασιοναρια
Η θρυλική «κόκκινη» μορφή του ισπανικού 
εμφύλιου ντολόρες Ιμπαρούρι

Με σλόγκαν το δημοφιλέστατο «no 
Ρasaran», η μυθική πια ηρωίδα του ισπα-
νικού εμφυλίου πολέμου (1936-39) συ-
νόψισε με τη ζωή και το μαχητικό της 
έργο την έννοια της αντίστασης, σφραγί-
ζοντας τον αγώνα κατά του φασισμού. 

Η επαναστάτρια που για περισσότερο 
από μισό αιώνα γοήτευσε και ενέπνευσε 
με το ασυμβίβαστο πνεύμα και τη μαχη-
τικότητά τους ανθρώπους και κινήματα 
στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη ήταν 
ταυτοχρόνως ταγμένη κομμουνίστρια, 
καλώντας άπαντες στους δημοκρατικούς 
αγώνες κατά της δικτατορίας του στρατη-
γού Φράνκο. 
Η Βάσκα «Λα Πασιονάρια», το «Λουλούδι 
του Πάθους» στα ισπανικά, όπως ήταν το 
ψευδώνυμο με το οποίο θα έμενε γνωστή, 
με την ιαχή της «No ρasaran» (Δεν θα 
Περάσουν) μετατράπηκε από μια ευσεβή 
καθολική κοπέλα σε ηγέτη της ισπανικής 
αντίστασης, πριν μεταμορφωθεί εκ νέου 
σε σύμβολο του κομουνισμού και αργό-
τερα κάθε δίκαιου ένοπλου αγώνα. 

Κι όλα αυτά από μια πάμφτωχη κοπέλα 
που ισχυριζόταν απλώς από τα ερτζιανά 
αλλά και τον δρόμο ότι «είναι καλύτερο 
να πεθάνεις στα πόδια σου παρά να ζή-
σεις στα γόνατα» (Ιούλιος του 1936)…

Πρώτα χρόνια
Η Ισιντόρα Ντολόρες Ιμπαρούρι Γκόμεζ 
γεννιέται στις 9 Δεκεμβρίου 1895 ως το 
όγδοο από τα έντεκα παιδιά μιας φτωχής 
οικογένειας βάσκων ανθρακωρύχων. Το 
πενιχρό εισόδημα της φαμίλιας που ζού-
σε στην Γκαγιάρτα άφησε το στίγμα της 
στην ανάπτυξη των παιδιών, έτσι καχε-
κτικά καθώς ήταν όλα τους, την ίδια ώρα 
που οι θεοσεβούμενοι γονείς μεγάλωναν 
τα παιδιά τους με αυστηρό καθολικό τρό-
πο. Τίποτα δεν προμήνυε λοιπόν πως το 
αδύνατο και συνεσταλμένο κορίτσι θα 
μετατρεπόταν αργότερα σε θεριό ανή-
μερο και παθιασμένη επαναστάτρια. Κι 
όμως, αυτό ακριβώς συνέβη! Παρά το 
γεγονός ότι ήταν πολύ καλή μαθήτρια, 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την εκπαί-
δευση σε ηλικία 15 ετών για να συμβά-
λει στο οικογενειακό εισόδημα. Κι έτσι 
δούλευε μοδίστρα και μαγείρισσα, αν και 
είχε όνειρο να γίνει δασκάλα. 
Σε ηλικία 20 ετών η Ντολόρες θα πα-
ντρευτεί έναν νεαρό ανθρακωρύχο, τον 
Julian Ruiz, ο οποίος και θα την εισάγει 
στα αριστερά ιδεώδη. Κι έτσι η νεαρή 
κοπέλα θα αποκηρύξει τον καθολικισμό 
και σύντομα θα ενταχθεί στο νεοσύστατο 
Ισπανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο 
εμφανίστηκε επισήμως το 1921. 
Η Ιμπαρούρι ήταν πια υποχρεωμένη να 
μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ οικογέ-
νειας και πολιτικής, συστρατεύοντας τις 
δυνάμεις της με τη μαρξιστική ιδεολογία. 

Ο συνδικαλιστής σύζυγος όμως θα φυλα-
κιστεί σύντομα για την επαναστατική του 
δράση, αφήνοντας την Ντολόρες μόνη να 
μεγαλώνει τα δυο της παιδιά (είχε χάσει 
άλλα τέσσερα σε βρεφική ηλικία). 
Τότε ήταν που έπιασε την πένα, γράφο-
ντας για το περιοδικό των ανθρακωρύχων 
και για λογαριασμό πολλών «κόκκινων» 
επιθεωρήσεων της εποχής, χρησιμοποι-
ώντας ως ψευδώνυμο το όνομα που θα 
την καθιέρωνε στα μήκη και τα πλάτη της 

Γης: «Λα Πασιονάρια». 
Στα χρόνια της δικτατορίας του Primo de 
Rivera (1923-1930) είναι που αποφάσισε 
να αφιερωθεί ολόψυχα στα επαναστατικά 
ιδεώδη και διακρίθηκε ως αρθρογράφος 
και ακτιβίστρια. Κατά τη Δεύτερη Ισπανι-
κή Δημοκρατία (1931), μετακόμισε στη 
Μαδρίτη για να εμπιστευτεί τα συντακτι-
κά της ταλέντα στην επίσημη φωνή του 
κομμουνιστικού κόμματος, γινόμενη σι-
γά-σιγά ένα από τα πλέον προβεβλημένα 

στελέχη του. 
Η φήμη της βέβαια θα την έβαζε στο κυ-
βερνητικό στόχαστρο και θα φυλακιστεί 
αρκετές φορές αυτή την εποχή (1931-
1934), την ίδια ώρα που η αφοσίωση, η 
αυταπάρνηση και ο ακούραστος αγώνας 
της υπέρ του κομμουνισμού θα τη μετα-
τρέψουν σε αστέρι της αριστερής ιδεολο-
γίας: το 1930 έγινε μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του Ισπανικού Κομμουνιστικού 
Κόμματος και δύο χρόνια αργότερα ανέ-
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λαβε ακόμα πιο ενεργό ρόλο, ως υπεύ-
θυνη των γυναικείων ζητημάτων. Από 
την επόμενη χρονιά μάλιστα θα ήταν η 
εκπρόσωπος του κόμματος τόσο στη Σο-
σιαλιστική Διεθνή όσο και στις «κόκκι-
νες» διεργασίες της Μόσχας!
Την ίδια εποχή, μετατράπηκε σε κήρυκα 
των γυναικείων δικαιωμάτων, ενώνοντας 
τη φωνή και τη δράση της κατά της φτώ-
χειας που μάστιζε τον γενικό πληθυσμό. 
Οι πολιτικές «κόκκινου» ανοίγματος 
στην κοινωνία που εγκαινίασε αποδεί-
χθηκαν ιδιαιτέρως δημοφιλείς, με νέες 
συμμαχίες να σκαρώνονται, κάτι που 
εκτόξευσε τον αντιφασιστικό αγώνα 
μέσα στην κοινωνία. Κι έτσι στις εθνι-
κές εκλογές του Φεβρουαρίου 1936, 
η Ιμπαρούρι ήταν μία από τους 17 κομ-
μουνιστές που εκλέχθηκαν στο ισπανικό 
Κοινοβούλιο! Είχε εξάλλου εργαστεί πυ-
ρετωδώς για τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και υγειονομικής περίθαλψης 
των ισπανών εργατών, κάτι που της το 
αναγνώρισε ο λαός με την ψήφο του.
Κι έτσι μετατράπηκε σε Νούμερο 1 
εχθρό του δικτατορικού καθεστώτος που 
ήρθε στα πράγματα τον Ιούλιο της ίδιας 
χρονιάς, καθώς οι βιτριολικοί αντιφασι-
στικοί της λόγοι ήταν πια δημοφιλέστα-
τοι στο εσωτερικό της Ισπανίας…

ισπανικός εμφύλιος και εξορία 
Το ξέσπασμα του φονικού εμφυλίου πο-
λέμου έφερε στη Λα Πασιονάρια νέους 
ρόλους, μετατρέποντάς τη στη σπουδαι-
ότερη φωνή των Δημοκρατικών! Μετά το 
πετυχημένο ιουλιανό πραξικόπημα, η 
Ντολόρες έγινε η εθνική ραδιοφωνική 
φωνή της αντίστασης, με το περίφημο 
«No ρasaran» της να αντηχεί στα πέρα-
τα της Ισπανίας. Η Ιμπαρούρι καλεί ταυ-
τοχρόνως τις Ισπανίδες να πολεμήσουν 
με μαχαίρια και καυτό λάδι κατά της δι-
κτατορίας!
Η κραυγή αγωνίας της έγινε το επίσημο 
σύνθημα των Δημοκρατικών στον αγώνα 
κατά των Εθνικιστών του Φράνκο, με την 
ίδια να οργώνει ταυτοχρόνως τη χώρα 
από άκρη σε άκρη καλώντας τον κόσμο 
να αντιδράσει και να προσχωρήσει στην 
αντίσταση, με λόγους πύρινους που έγι-
ναν θρύλος. 
Η εκτόξευσή της στη φήμη οφειλόταν 
σαφώς στις αναντίρρητες ικανότητές 
της, αλλά και στην ηθελημένη προσπά-
θεια του Κομμουνιστικού Κόμματος να 
τη μετατρέψει σε σύμβολο του δημοκρα-
τικού αγώνα: η Ιμπαρούρι ήταν πια θρυ-
λική μορφή του εμφυλίου! Η συνήθως 
μαυροφορεμένη αμφίεση και το απλό 
της εμφάνισής της την έκαναν επιτομή 
της επαναστατημένης γυναίκας, μια δυ-
νατή εικόνα που θα την ακολουθούσε 
πια πιστά. 
Και βέβαια, την ώρα που η φωνή της 
απεικόνιζε την επίσημη γραμμή του 

κόμματος, η ίδια ξεπέρασε σε καινοτο-
μία κάθε κομμουνιστή ηγέτη της χώρας, 
καλώντας παράλληλα και για τη χειρα-
φέτηση της γυναίκας, κάτι που δεν πε-
ριλαμβανόταν στην «κόκκινη» ατζέντα 
του καιρού της. Ήταν εξάλλου η μόνη 
προβεβλημένη γυναίκα του ισπανικού 
κομμουνισμού, εκεί ψηλά στην ιεραρχία 
του κόμματος, και έκανε τα πάντα για να 
αλλάξει η θέση της γυναίκας τόσο στην 
κοινωνία όσο και την πολιτική. 
Παρά ταύτα, το βασικό της μέλημα ήταν 
πάντα η πολεμική προσπάθεια για την 
ανατροπή του φασιστικού καθεστώτος 
και η ίδια άφηνε συχνά τον ρόλο του 
προπαγανδιστή για να βρεθεί στα μετόπι-
σθεν των μαχών, βοηθώντας στην εκκέ-
νωση χωριών και την απομάκρυνση των 
παιδιών από τα πεδία της μάχης. 
Στην επαύριο του εμφυλίου, η Λα Πασιο-
νάρια ακολούθησε τους δεκάδες χιλιά-
δες Δημοκρατικούς που εγκατέλειψαν 
άρον-άρον την Ισπανία του Φράνκο, βρί-
σκοντας καταφύγιο στη Σοβιετική Ένω-
ση, όπου και θα περάσει -με μικρά δια-
λείμματα- τα επόμενα 36 χρόνια. 
Η χρονιά του 1942 ήταν καθοριστική για 
την ίδια, καθώς τότε πέθανε ο γενικός 
γραμματέας του Ισπανικού Κομμουνι-
στικού Κόμματος και της ζητήθηκε να 
αναλάβει τα ηνία του εξόριστου μορφώ-
ματος. Αργότερα την ίδια χρονιά, ο γιος 
της, που είχε έρθει εν τω μεταξύ με την 
αδερφή του στην ΕΣΣΔ, σκοτώθηκε στη 
Μάχη του Στάλινγκραντ. Παρά την προ-
σωπική της τραγωδία, το μαχητικό της 
πνεύμα δεν κάμφθηκε στο ελάχιστο, 
τουλάχιστον στη δημόσια έκφανσή του, 
καταφέρνοντας να κρατήσει ενωμένο 
έναν πολιτικό φορέα που παράπαιε. 
Στις δεκαετίες του 1940 και του 1950 
κράτησε ψηλά το ηθικό των εξόριστων 
ισπανών κομμουνιστών, καλώντας πά-
ντα για την ανατροπή του φασιστικού 
καθεστώτος του στρατηγού Φράνκο. Την 
περίοδο αυτή τιμήθηκε εκτεταμένα από 
την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης για 
τους έμπρακτους αγώνες της. Ο επα-
ναστατικός της λόγος έμοιαζε ωστόσο 
παρωχημένος στις αρχές της επόμενης 
δεκαετίας, κι έτσι στις αρχαιρεσίες του 
Ισπανικού Κομμουνιστικού Κόμματος 
στην Πράγα το 1960 της ζητήθηκε να 
παραιτηθεί. Κράτησε ωστόσο τη θέση 
του ισόβιου προέδρου του κόμματος, μια 
θέση που δημιουργήθηκε ειδικά γι’ αυτή 
ώστε να τιμηθεί η πολυετής προσφορά 
της στην αριστερή ιδεολογία. 

 

Τότε ήταν που, απτόητη, στράφηκε σε 
νέες ασχολίες: προήδρευσε μιας επι-
τροπής ιστορικών για τη συγγραφή μιας 
πολύτομης ιστορίας του Ισπανικού Εμ-

φυλίου Πολέμου, που απομακρύνθηκε 
μάλιστα από την κομμουνιστική προοπτι-
κή, και έγραψε τον πρώτο τόμο της αυτο-
βιογραφίας της. Ταυτοχρόνως, συνέχισε 
να αποτελεί τη φωνή του παγκόσμιου 
κομμουνιστικού κινήματος, εμφανιζό-
μενη ως παντοτινό σύμβολο αγώνα σε 
κομμουνιστικές δράσεις σε Γαλλία και 
Ελβετία… 

επιστροφή στην ισπανία και θάνατος 
Μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φράνκο 
το 1975, η Ιμπαρούρι ήθελε απελπισμέ-
να να επιστρέψει στην πατρίδα της. Κι 
έτσι τον Μάιο του 1975, έναν μήνα μετά 
τη νομιμοποίηση του κομμουνιστικού 
κόμματος στη χώρα, η Πασιονάρια κατέ-
φτασε στη Μαδρίτη μέσα σε πανηγυρικό 
κλίμα: ο λαός την υποδέχτηκε ως εθνική 
ηρωίδα. 
Κι έτσι φυσικότατα κλήθηκε να συμμε-

τάσχει στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 
1977, την πρώτη δημοκρατική αναμέ-
τρηση από το 1936! Η Πασιονάρια μπήκε 
για άλλη μια φορά στην ισπανική Βουλή, 
ολοκληρώνοντας έτσι έναν πολιτικό 
κύκλο που είχε ξεκινήσει ακριβώς εκεί 
πριν από μισό αιώνα. Το 1984 συνέταξε 
τον δεύτερο τόμο της αυτοβιογραφίας 
της. Κι όταν η θρυλική Πασιονάρια έφυγε 
από τον κόσμο στις 12 Νοεμβρίου 1989, 
πολλοί είδαν τον θάνατό της ως άλλο 
ένα τέλος εποχής, καθώς ένα μεγάλο 
μέρος του κομμουνιστικού κόσμου που 
είχε πιστέψει και αγωνιστεί ακούραστα 
ήταν στο κατώφλι της κατάρρευσης.
Η Πασιονάρια παραμένει για τον ισπανι-
κό λαό το ξεχωριστό έμβλημα που τόλ-
μησε να τα βάλει με το φασιστικό καθε-
στώς που καταπάτησε την ελευθερία του 
λαού και αμαύρωσε τη σύγχρονη ιστορία 
του…
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Όλοι το θέλουν, αλλά λίγοι το καταφέρ-
νουν να κάνουν κοπάνα από τη δουλειά, 
χωρίς όμως τις συνέπειες και τη μείωση 
του μεροκάματου, που έρχονται όταν 
καταλάβει το αφεντικό ότι ψεύδεστε και 
δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για την 
απουσία σας.
 
Η διαφορά των πρώτων από τους δεύτε-
ρους είναι το ταλέντο στη δικαιολογία, 
γιατί, ενώ, όλοι μπορούν να βρουν πολ-
λούς λόγους για να μην πάνε στο γρα-
φείο μια μέρα, λίγοι είναι εκείνοι που 
μπορούν να πείσουν το αφεντικό τους 
για τη σημασία και την αναγκαιότητα της 
απουσίας τους και έτσι να καταφέρουν 
την κοπάνα, με την άδειά του.

Πάρτε μια ιδέα με 10 αληθοφανείς δι-
καιολογίες και ξεκινήστε τις πρόβες 
στον καθρέφτη.

1. «αφεντικό, πλημμύρισε το σπίτι»
Μια άκρως πιστευτή δικαιολογία, δεδο-
μένων των πρόσφατων περιστατικών σε 
πολλές περιοχές της Αθήνας είναι ότι 
πλημμύρισε το σπίτι σας. Δε χρειάζεται 
να του δείξετε καν φωτογραφίες της 
κατάστασης, καθώς μπορείτε να τον πα-
ραπέμψετε κατευθείαν στα τηλεοπτικά 
δελτία ειδήσεων. 
Αυτή η δικαιολογία κολλάει σε κάθε 
βροχερή μέρα, ενώ επιπλέον οποιαδή-
ποτε δικαιολογία δε φέρει σαν υπεύθυ-
νο εσάς τον ίδιο, έχει και τα μεγαλύτερα 
ποσοστά επιτυχίας.

2. «αρρώστησε ο Jack»
Όπου «Jack», βάλτε το όνομα του δικού 
σας σκύλου ή γάτας. 
Μια δικαιολογία που ταιριάζει σε κάθε 
φιλόζωο αφεντικό και θα σας δώσει όση 
άδεια χρειάζεται για να γίνουν οι απα-
ραίτητες εξετάσεις του κατοικίδιού σας, 
συν δυο μέρες για να του κάνετε παρέα, 
όσο θα αναρρώνει. Μελετήστε έξυπνα το 
αφεντικό σας και τις ευαισθησίες του και 
χτυπήστε τον εκεί που ξέρετε, ότι δεν θα 
κάνει πίσω.
 
3. « Έπαθα δηλητηρίαση»
Το πιο εύκολο να συμβεί σε οποιοδήποτε 
είναι η δηλητηρίαση, καθώς έχει συμβεί 
σε όλους και όλοι γνωρίζουν πόσο άσχη-
μα είναι τα συμπτώματα. 
Αρκεί να μη σας συμβεί στ’ αλήθεια, γιατί 
τότε θα προτιμούσατε να είχατε πάει στο 
γραφείο. Σε κάθε περίπτωση, η τροφική 
δηλητηρίαση πιάνει πάντα.

4. «είμαι αγκαλιά με τη λεκάνη»
Οι περισσότεροι στο άκουσμα της λέξης 
«διάρροια» δεν προχωρούν σε περαιτέ-
ρω εξηγήσεις, γι΄αυτό και αυτή είναι μια 
από τις λιγότερο απαιτητικές δικαιολογί-
ες. 
Αν μάλιστα υποννοήσετε ότι αυτή η δι-
άρροια, οφείλεται πιθανότατα σε ιό, τότε 
είναι που θα κάνετε βασιλική κοπάνα, 
πενθήμερης διάρκειας, καθώς όλοι θα 
φοβούνται μην τους κολλήσετε.

5. «Χάλασε το αμάξι/ μου έσκασε το λά-

στιχο/ μου πήραν τις πινακίδες»
Δικαιολογίες με βάση το μεταφορικό 
μέσο πάντα κάνουν τη δουλειά τους, 
απλά δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Μπο-
ρείτε να προφασιστείτε ότι περιμένατε  
για ώρα την οδική βοήθεια, αλλά αυτή 
η αναμονή δε μπορεί να κρατήσει παρα-
πάνω από 3-4 ώρες. Κάποιες μέρες βέ-
βαια και αυτές οι 4 ώρες κοπάνας είναι 
σωτήριες.
 
6. «γεννάμεεεεεε!!!!!!!»
Οι καλύτερες δικαιολογίες, κρύβουν μια 
ιστορία από πίσω τους και ιδανικά εμπλέ-
κουν και άλλα πρόσωπα στην ιστορία για 
αυξημένη αληθοφάνεια και διασταύρω-
ση -ανά πάρα ώρα θελήσει το αφεντικό- 
της δικαιολογίας. 

Πείτε λοιπόν, ότι γεννάει η ξαδέρφη σας 
και είστε ο μόνος που μπορεί να τη μετα-
φέρει στο νοσοκομείο, γιατί ο άντρας της 
είναι καπετάνιος και βρίσκεται εκτός Ελ-
λάδος και όταν μπάρκαρε, σας έβαλε να 
ορκιστείτε οτι θα φροντίσετε τη γυναίκα 
του όσο εκείνος θα θαλασσοπνίγεται.
Αν δεν μπορείτε να υποστηρίξετε όλο το 
παραμύθι, μην πείτε για άντρα καπετά-
νιο, αλλά περιοριστείτε στο «γεννάει η 
ξαδέρφη μου».

7. «γυναικολογικά θέματα»
Εάν το αφεντικό σας είναι άντρας και εί-
στε γυναίκα, η δικαιολογία που περιλαμ-
βάνει τις λέξεις «είναι γυναικολογικό 
το ζήτημα» σας απαλλάσσει από κάθε 
περαιτέρω εξήγηση. 
Πριν προλάβετε να ολοκληρώσετε τη 
φράση θα σας δώσει το ελεύθερο να 
λείψετε όλη τη μέρα, χωρίς πολλές εξη-
γήσεις.

8. «Κλειδώθηκα έξω από το σπίτι»
Το έχουμε πάθει όλοι και σίγουρα το έχει 
πάθει και το αφεντικό σας. 
Είτε κλειδωθήκατε εκτός σπιτιού, είτε 
ξεχάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου 
στο σπίτι ενός φίλου, που είναι μεν γεί-
τοτας, αλλά έφυγε νωρίς το πρωί για το 
εξωτερικό και θα πρέπει και στις δυο πε-
ριπτώσεις να περιμένετε τον κλειδαρά, 
ο οποίος το πιθανότερο είναι να κάνει 
ώρες μέχρι να έρθει, αν όχι μέρες ολό-
κληρες.
 
9. «αλλεργικό σοκ»
Κάτι που φάγατε, ένα φάρμακο που πή-
ρατε ή μια απλή μέλισσα σας προκάλε-
σε αλλεργικό σοκ και περάσατε τη νύχτα 
στα επείγοντα του Ευαγγελισμού και οι 
γιατροί συνέστησαν ξεκούραση για μια 
μέρα για να ανακτήσετε τις δυνάμεις 
σας.
Αν, ωστόσο, σας ζητήσει ο εργοδότης 
σας, δικαιολογητικό γιατρού, αρχίστε 
τους λυγμούς και οδυρμούς για το δρά-
μα που ζήσατε την περασμένη νύχτα 
και πως είδατε το Χάρο με τα μάτια σας. 
Κανείς δεν έχει τη διάθεση να ακούσει 
ούτε τις ιστορίες σας από τα επείγοντα, 
ούτε για το Χάρο.

10. «Λουμπάγκο»
Δεν είναι δύσκολο να συμβεί και για την 
ακρίβεια είναι κάτι που δεν έχει άμεση 
αντιμετώπιση. 
Το μυικό πιάσιμο, σαν δικαιολογία για 
την κοπάνα, μπορεί να σας εξασφαλίσει 
1-2 μέρες στο σπίτι και περιορισμένες 
δυνατότητες στο χώρο εργασίες για 4-5 
μέρες. 
Δεδομένης της ευκολίας να πλασαριστεί 
και του εγγυημένου αποτελέσματός της, 
θεωρείται μια από τις δημοφιλέστερες 

10 καλές δικαιολογίες 
για κοπάνα, με την 

άδεια του αφεντικού
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Μετά από τόσα πέτρινα χρόνια που πέ-
ρασε η Εθνική μας ομάδα πριν από 10-11 
χρόνια, μοιάζει να επιστρέφει σε αυτά. 
Κακά αποτελέσματα, κακές εμφανίσεις 
και κακό κλίμα και μέσα στην ίδια την 
ομάδα αλλά στην ΕΠΟ. Επιτέλους επι-
στροφή στα εγχώρια πρωταθλήματα, 
έρχονται από την άλλη εβδομάδα παι-
χνίδια σε Champions League και europa 
League.

Ερωτηματικά προκαλεί η κατάσταση της 
Εθνικής Ελλάδος. Το θέμα πρόκρισης 
στο Euro 2016 στην Γαλλία, εξανεμί-
ζεται, εντάσεις σε όλες τις τάξεις της 
ομάδας, αλλαγή προπονητή και πόσα 
ακόμη άλλα. Την περασμένη Παρασκευή 
(14/11) ήρθε η ντροπιαστική ήττα με 0-1 
από την ερασιτεχνική ομάδα των Νησιών 
Φερόε και την Δευτέρα (18/11) ήρθε στα 
Χανιά μια ακόμη ήττα στην φιλική ανα-
μέτρηση με την Σερβία με 0-2. Μετά το 
παιχνίδι με τα Νησιά Φερόε και το άσχη-
μο αποτέλεσμα, η ΕΠΟ αποφάσισε την 
λύση της συνεργασίας της με τον Κλα-
ούντιο ρανιέρι, και τώρα “ψάχνουμε” τον 
αντικαταστάτη του με πολλά ονόματα να 
πέφτουν στο τραπέζι, με επικρατέστερο 
αυτό του Τραπατόνι.
Στο φιλικό με την Σερβία, στον πάγκο της 
ομάδας έκατσαν υπηρεσιακά, ο Κώστας 
Τσάνας με τον Γιώργο Καραγκούνη. 

Σε αυτή την αναμέτρηση της Δευτέρας 

(18/11), η εμφάνιση της ομάδας μας 
δεν ήταν και τόσο άσχημη γενικά. Τα νεύ-
ρα και οι εντάσεις ήταν πολλές και λίγο 
έλειψε να δούμε και...ξύλο στο παιχνίδι. 
Επόμενη αγωνιστική για την Εθνική μας 
για την προκριματική φάση του ομίλου, 
που μας βρίσκει μέχρι τώρα στην τελευ-
ταία θέση, είναι τον Μάρτιο με τον Ουγ-
γαρία στην Βουδαπέστη. Ας ελπίσουμε 
πως μέχρι τότε θα έχει αλλάξει το πρό-
σωπο της Εθνικής και θα επιστρέψει στις 
παλιές της δόξες. 

Περνάμε στα εγχώρια νέα μας, με τα 
πρωταθλήματα της χώρας μας να επι-
στρέφουν στην σέντρα. 11η αγωνιστική 
λοιπόν για την Superleague ΟΠΑΠ, με τα 
μάτια να στρέφονται στο παιχνίδι - “ντέρ-
μπι” στην Τρίπολη ανάμεσα στον Αστέρα 
και τον ΠΑΟΚ. Άγνωστη βέβαια θα είναι η 
αγωνιστική κατάσταση των παικτών των 
ομάδων με την πολυήμερη αγωνιστική 
αυτή αποχή. 

Αναλυτικά τα παιχνίδια της αγωνιστικής: 
Πλατανιάς - Πανιώνιος, Πανθρακικός - 
Ατρόμητος, Σκόντα Ξάνθη - Ολυμπιακός, 
Παναθηναϊκός - Εργοτέλης, Βέροια - ΑΕΛ 
Καλλονής, Νίκη Βόλου - Λεβαδειακός, 
Ο.Φ.Η - Κέρκυρα, Αστέρας Τρίπολης - 
ΠΑΟΚ, Παναιτωλικός - ΠΑΣ Γιάννενα. 

Μετά και την νίκη του Παναθηναϊκού 
επί του ΠΑΟΚ πριν από την διακοπή του 
πρωταθλήματος, η διαφορά της πρώ-
της θέσης της κατηγορίας ανάμεσα σε 
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό μειώθηκε στους 2 
βαθμούς. Εάν στην Τρίπολη που είναι μια 
από τις δυσκολότερες έδρες του πρωτα-
θλήματος, οι Θεσσαλονικείς χάσουν και 
εκεί βαθμούς και ο Ολυμπιακός πάρει 
τους 3 βαθμούς στην Ξάνθη τότε πολλά 
πράγματα στην βαθμολογία μπορούν να 
αλλάξουν. Το μόνο σίγουρο είναι πως το 
φετινό πρωτάθλημα μας επιφυλλάσει 
πολλές ακόμη εκπλήξεις. 

TIPS για το Παμε ςτοιΧήμα: 
1. Πλατανιάς - Πανιώνιος 2
Έκπληξη αποτελούν τα μέτρια αποτελέ-
σματα που παίρνει τις τελευταίες αγωνι-
στικές η ομάδα της Νέας Σμύρνης. Παρότι 
η αναμέτρηση διεξάγεται στα Περιβόλια 
στα Χανιά, οι Πάνθηρες έχουν τις ικανότη-
τες να πάρουν την νίκη απέναντι σε έναν 
Πλατανιά που βρίσκεται σε κρίση και δεν 
έχουμε καθαρή εικόνα γι’αυτούς. 

2. Πανθρακικός - Ατρόμητος 2
Μέχρι και την διακοπή του πρωταθλήμα-
τος, ο Ατρόμητος ήταν μια από τις ομάδες 
που έβγαζε φωτιές. Στις τελευταίες θέ-
σεις ο Πανθρακικός, με νέο προπονητή 

και γενικότερη σύγχυση στην ομάδα. Θα 
προτιμήσουμε καθαρά την νίκη της ομά-
δας του Σα Πίντο έστω και δύσκολα. 

3.Σκόντα Ξάνθη - Ολυμπιακός 2 και όβερ
Αν και την Τρίτη ( 25/11) ο Ολυμπιακός 
αντιμετωπίζει στο Βιθέντε Καλντερόν 
στην Μαδρίτη την Ατλέτικο με σκοπό να 
πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα για να ελ-
πίζει για πρόκριση, αυτό δεν σημαίνει 
πως δεν κυνηγάει τις καλές εμφανίσεις 
στο πρωτάθλημα για το οποίο και πολλά 
έχει ακούσει. Η Ξάνθη μέχρι τώρα δεν 
έχει δείξει καλά στοιχεία και φαίνεται 
να πονάει αρκετά στην άμυνα. Σίγουρη η 
νίκη για τον Ολυμπιακό που θα περιμένει 
να δει το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ στην Τρί-
πολη. 

4.  Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ   Χ
Αν και οι δύο έχουν δύσκολο έργο την 
άλλη εβδομάδα για τα ευρωπαϊκά τους 
παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ με αρκετούς διεθνής 
στο ρόστερ του, κουρασμένους και με 
άσχημη ψυχολογία θα μεταβεί την Τε-
τάρτη στο Μίνσκ για να αντιμετωπίσει την 
Ντιναμό Μίνσκ. 
Ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη την 
Μπεσίκτας. Θα προτιμήσουμε την ισοπα-
λία γιατί λόγω της αγωνιστικής κατάστα-
σης των ομάδων, δεν θεωρούμε ότι θα 
υπάρξουν πολλά γκολ. Μπορεί και οι δύο 
να “βολευτούν” με τον βαθμό της ισοπα-
λίας. 

Επιμέλεια Μαρία ράπτη

“Ελλάς...Γελάς” 
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Η πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας πρω-
ταγωνιστεί στις αποδράσεις προς τα βό-
ρεια, αφού είναι πλούσια σε αξιοθέατα, 
ιστορία, φύση, αλλά και… γεύσεις.
 
Στους πρόποδες του Βερμίου, με τα έλα-
τα, τις καστανιές, τις οξιές, τα πεύκα και 
τα πουρνάρια, απλώνεται η Βέροια, μια 
από τις παλαιότερες πόλεις της Ελλά-
δας, με αναφορές στο Θουκυδίδη από 
την κλασική εποχή.
Αν και για τη ρίζα της ονομασίας της δεν 
υπάρχει μια σαφής εξήγηση, μια από 
αυτές είναι ότι προέρχεται από τη φρά-
ση «φέρειν ρόιας» (παράγει ρόδια), 
κάτι που ισχύει για την περιοχή, ενώ οι 
Τούρκοι την ονόμαζαν Καραφέρρια, που 
σημαίνει Μαυρο-Βέροια και μάλλον 
εμπνεύστηκαν από την καταχνιά που 
επικρατεί στην πόλη το βαθύ χειμώνα.
Από τη βόρεια Ελλάδα, οι περίπου 45 
χιλιάδες κάτοικοί της Βέροιας δέχονται 
συχνούς επισκέπτες, μιας και από τη 
Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, απέχει 
λίγο παραπάνω από 70 χιλιόμετρα. Τα 
510 χιλιόμετρα από την Αθήνα, όμως, την 
καθιστούν έναν προορισμό πιο δύσκολο, 
αλλά που προσφέρει πολλά πράγματα 
να δει και να γνωρίσει κάποιος, μέσα 
από τα αξιοθέατα, την ιστορία της, την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική στις παλιές 
γειτονιές της και τις πολλαπλές εκκλη-
σίες της, βυζαντινού και μεταβυζαντινού 
χαρακτήρα. 

Περιήγηση στην καρδιά της Βέροιας
Ξεκινώντας από τις παραδοσιακές συνοι-
κίες της, οι πιο γνωστές που διασώζονται 
σήμερα είναι η εβραϊκή και η χριστιανι-
κή, από τους 16 «μαχαλάδες» που υπήρ-
χαν στην πόλη στα μέσα του 19ου αιώνα. 
Η εβραϊκή συνοικία είναι η Μπαρμπού-
τα, βορειοδυτικά της, πλάι στον ποταμό 
Τριπόταμο, έχει το δικό της χαρακτήρα 
και αρχιτεκτονική με τις προεξοχές των 
κτιρίων (γνωστές και ως σαχνισιά) και 
τις βαριές εξώπορτες και χρονολογεί-
ται από το 50 μ.Χ. Εκεί βρίσκεται και το 
πέτρινο κτίριο της Συναγωγής, πίσω από 
την οποία διασώζεται ακόμη το Μικβέ 
(θρησκευτικός λουτρώνας).
Η χριστιανική συνοικία Κυριώτισσα με 
τις λιθόκτιστες εκκλησίες και τα λιθό-
στρωτα σοκάκια της «ταξιδεύει» τους 
επισκέπτες της σε άλλη εποχή. Με πολ-
λές χριστιανικές και βυζαντινές εκκλη-
σίες και αρχιτεκτονική παρόμοια με τη 
Μαρμπούτα, η Κυριώτισσα διατηρεί την 
ιδιαιτερότητά της, ενώ προσφέρεται και 
για αναψυχή με τους διάφορους αναπα-
λαιωμένους χώρους της.
Η βόλτα στην πιο χαρακτηριστική πλα-
τεία της πόλης με το διώροφο κτίριο 
του Δικαστικού Μεγάρου, την πλατεία 

Ωρολογίου, φυσικά και δεν πρέπει να 
λείπει από την περιήγηση σας. Πίσω από 
το Δικαστικό Μέγαρο, μάλιστα, μπορείτε 
να δείτε τον εντυπωσιακό πύργο από την 
οχύρωση της πόλης, αλλά και να φτάσε-
τε στη Μπαρμπούτα μέσα από το «μονο-
πάτι της βασίλισσας Βεργίνας».
Όσοι θέλετε να έρθετε σε πιο άμεση 
επαφή με τη φύση, το καταπράσινο πάρ-
κο Εληάς, στο κεντρικότερο σημείο της 
πόλης ενδείκνυται για έναν όμορφο και 
ήρεμο περίπατο, ενώ πλάι στο πάρκο, 
εκτείνεται και το κατάφυτο Πάρκο Αγίων 
Αναργύρων.
Στην πόλη θα βρείτε και ένα ιστορικό 
μνημείο που αποτελεί την πηγή του 
θρησκευτικού τουρισμού στην πόλη, το 
Βήμα του Αποστόλου Παύλου, όπου κάθε 
Ιούνιο διεξάγονται εορταστικές εκδηλώ-
σεις ονομαζόμενες «Παύλεια».
Κατά τη διάρκεια της απόδρασής σας 
στη Βέροια μπορείτε, επίσης, να επισκε-
φτείτε τον Αρχαιολογικό Χώρο Αγίου Πα-
ταπίου, που αποτελούσε το κέντρο της 
αρχαίας, αλλά και της παλαιοχριστιανι-
κής Βέροιας, ενώ δεν θα χρειαστεί να 
ψάξετε και πολύ για να βρείτε μερικές 
από τις 48 σωζόμενες βυζαντινές της 
εκκλησίες (Ναός της Αναστάσεως του 
Σωτήρος, Ναός του Αγίου Ιωάννη του Θε-
ολόγου, Ναός των Αγίων Πέτρου και Παύ-
λου κ.ά.).
Ανάμεσα στις διάφορες εκκλησίες της 

πόλης θα βρείτε και τζαμιά, αφού πολ-
λές από τις παλιές εκκλησίες μετατρά-
πηκαν σε τούρκικους χώρους λατρείας 
με την εγκατάσταση των Τούρκων στη 
Βέροια τον 15ο αιώνα, με το Χουνκιάρ 
τζαμί, το Καζακτσί και Ορτά τζαμί να είναι 
μερικά από αυτά.
Στο Βυζαντινό Μουσείο της πόλης θα 
γνωρίζετε τη Βέροια κατά τη Βυζαντινή 
εποχή με κάθε λεπτομέρεια, ενώ στο 
πρόσφατα ανακαινισμένο Αρχαιολογικό 
Μουσείο θα κάνετε μια πλούσια αναδρο-
μή στο μεγάλο παρελθόν της, από την 
παλαιολιθική εποχή ως και την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας.

μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε τις 
γεύσεις της
Επειδή η γνωριμία με έναν τόπο δεν πε-
ριορίζεται μόνο στα μνημεία και τα αξιο-
θέατά του, μην παραλείψετε να τιμήσετε 
και τις γαστρονομικές προτάσεις της πε-
ριοχής. Η Βέροια φημίζεται για το ρεβανί 
της που είναι και το παραδοσιακό γλυκό, 
αλλά και για τους σιροπιαστούς λουκου-
μάδες της, που αν δεν αγοράσετε σε 
κάποιο ζαχαροπλαστείο, θα σας βρουν 
σίγουρα ως κέρασμα μετά το φαγητό σε 
κάποιο εστιατόριο ή ταβέρνα. 
Η κουζίνα της Βέροιας δύσκολα θα σας 
αφήσει παραπονεμένους, αφού οι παρα-
δοσιακές της πίτες με γέμιση πράσου, 
τυριού ή χόρτων και το αλμυρό μπάτζο 

(είδος τυριού), αλλά και τα κρεατικά 
της, με την τηγανιά, τα μπαρμπούρια 
(κεφτεδάκια), το χοιρινό με σέλινο κ.ά. 
δίνουν πολλές γευστικές επιλογές. Για 
να μπείτε… βαθιά στο κλίμα, δοκιμάστε 
το πιο γνωστό πιάτο της περιοχής, τον 
φασουλονταβά, δηλαδή φασόλια στο 
φούρνο.

Έξω από την πόλη
Λίγο πιο έξω από τη Βέροια, είναι ευκαι-
ρία να επισκεφτείτε και τη Βεργίνα όπου 
ανακαλύφθηκε και ο αρχαίος τάφος του 
Βασιλιά Φιλίππου Β' και να δείτε το σύγ-
χρονο υπόγειο μουσείο της, με εκθέμα-
τα από όλη την ιστορία της Μακεδονίας.
Οι λάτρεις του χιονιού μάλλον δεν θα 
παραλείψουν την επίσκεψη και στο Χιο-
νοδρομικό Κέντρο Σελίου, περίπου 25 
χιλιόμετρα από τη Βέροια, στον οικισμό 
Κάτω Βέρμιο. Αποτελεί, μάλιστα, το πρώ-
το οργανωμένο κέντρο χιονοδρομίας 
στην Ελλάδα.
Αν βρεθείτε στην πόλη καλοκαίρι, βάλτε 
στο πρόγραμμά σας και το Φεστιβάλ Αλι-
άκμονα που πραγματοποιείται 5 χιλιόμε-
τρα έξω από το κέντρο, δίπλα σε φράγμα 
του ποταμού Αλιάκμονα, κάθε Ιούλιο. 
Στο τετραήμερο φεστιβάλ πραγματοποι-
ούνται συναυλίες, αθλητικές δραστηρι-
ότητες ενώ παρέχεται και η δυνατότητα 
κατασκήνωσης για όσους θέλουν να έρ-
θουν πιο κοντά στη φύση της περιοχής.

Aποδράσεις

Βέροια: μια παλιά πόλη με σύγχρονο αέρα
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Πρέσπες

Σαν παγωμένες στο χρόνο, σε ένα παρθένο 
τοπίο μοναδικής ομορφιάς στη βορειοδυτι-
κή άκρη της χώρας, οι λίμνες των Πρεσπών 
και τα μικρά χωριά τους, αποτελούν έναν 
από τους πιο ιδιαίτερους και όμορφους προ-
ορισμούς της χώρας.
 
Τι κι αν βρίσκονται στη βορειοδυτική εσχατιά 
της Ελλάδας, τι κι αν για να τις επισκεφτεί 
κανείς -από την Αθήνα τουλάχιστον- χρειά-
ζεται να διασχίσει τη μισή περίπου χώρα, οι 
λίμνες των Πρεσπών το αξίζουν και με το πα-
ραπάνω: για τη μοναδική ομορφιά τους, τη 
βιοποικιλότητα και τα γραφικά χωριά τους.
Η Μεγάλη Πρέσπα μοιράζεται ανάμεσα στην 
Ελλάδα, την Π.Γ.Δ.Μ, και την Αλβανία, ενώ η 
Μικρή Πρέσπα βρίσκεται κυρίως στη Ελλάδα 
κι ένα μικρό τμήμα στα δυτικά της ανήκει 
στην Αλβανία. Οι δύο λίμνες βρίσκονται σε 
υψόμετρο περίπου 850 μέτρα και διαχω-
ρίζονται από μια αβαθή λωρίδα αμμώδους 
γης, μήκους περίπου 4 χλμ. και πλάτους 
200–1000 μ.
Στο βόρειο τμήμα της Mικρής Πρέσπας, 
βρίσκονται δύο νησάκια, το Bιδρονήσι και 
ο Άγιος Aχίλλειος. Ο τελευταίος συνδέεται 
με τις όχθες της λίμνης, μέσω μιας πλωτής 
γέφυρας, που κάνει εύκολη την πρόσβαση 
σε αυτόν. Στο νησί του Αγίου Αχιλλείου θα 
δείτε αρχαιολογικά καθώς και βυζαντινά και 
μεταβυζαντινά μνημεία με σημαντικότερη 
τη βασιλική εκκλησία του 10ου αιώνα, ενώ 
εκεί διοργανώνονται επίσης οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις «Πρέσπεια» (το τελευταίο δε-
καήμερο του Αυγούστου), που συγκεντρώ-
νουν καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας, ενώ 
στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συναυλί-
ες, ποιητικές βραδιές και ανοιχτό γλέντι.

ΨαραΔες, ΠρεςΠες
Στις αρχές του 20ού αιώνα, στα 18 τότε χωριά 
των Πρεσπών, ζούσαν περίπου 10.000 κά-
τοικοι. Σήμερα κατοικούνται μόνο 13 χωριά 
που απαρτίζουν το Δήμο Πρεσπών και αριθ-
μούν κάτι λιγότερο από 2.000 κατοίκους 
συνολικά. Οι άνθρωποι αυτοί απασχολούνται 
περισσότερο με τη γεωργία και ιδιαίτερα 
την καλλιέργεια των φασολιών, που θεω-
ρούνται τα νοστιμότερα της Ελλάδας, ενώ 
λιγότεροι ασχολούνται με την κτηνοτροφία 
και το ψάρεμα. Τα τελευταία χρόνια, ανοδι-
κή τάση παρουσιάζουν και οι ασχολίες που 
σχετίζονται με τον τουρισμό (παραδοσιακοί 
ξενώνες, αγροτουριστικές δραστηριότητες 
και προϊόντα).
Φτάνοντας στην περιοχή από τη Φλώρινα 
είτε την Καστοριά, αντικρίζουμε πρώτα τη 
Μικρή Πρέσπα και τη διασταύρωση αριστερά 
για το χωριό Μικρολίμνη. Δεξιά βρίσκονται 
τα χωριά Λευκώνας, Καλλιθέα και Πλατύ και 
η επόμενη διασταύρωση οδηγεί στον Λαιμό 
και τον Άγιο Γερμανό, ενώ αριστερά ο δρό-
μος οδηγεί προς τη Μεγάλη Πρέσπα, τους 
Ψαράδες, τον Άγιο Αχίλλειο, την Πύλη και το 

Βροντερό.
Τα πιο γνωστά και ανεπτυγμένα χωριά των 
Πρεσπών είναι οι Ψαράδες και ο Άγιος Γερ-
μανός, στα βορειοδυτικά και τα βορειοα-
νατολικά της Μικρής Πρέσπας αντίστοιχα. 
Στον πεζόδρομο των γραφικών Ψαράδων, 
συγκεντρώνεται όλη η κοινωνική ζωή του 
χωριού και εκεί θα βρείτε πολλές ταβέρνες, 
που σερβίρουν τις σπεσιαλιτέ της περιοχής. 
Πιείτε τον καφέ σας απολαμβάνοντας την 
ηρεμία του χωριού και πάρτε δυνάμεις για 
την επόμενη στάση σας.
 
αγ. γερμανος
Ο παλιός πλούτος του χωριού Άγιος Γερμα-
νός, είναι αποτυπωμένος στην πολύ ιδιαίτε-
ρη αρχιτεκτονική των πέτρινων σπιτιών του, 
στα οποία ξεχωρίζουν οι λεπτομέρειες από 
διακοσμητικά, οι ξύλινοι εξώστες και τα αε-
τώματα. Σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκεται 
και το χωριό Λαιμός, η έδρα του Δήμου, με 
τα όμορφα σπίτια, τους ξενώνες και την αξι-
όλογη πολιτιστική δραστηριότητα (διαθέτει 
και μια μικρή Λαογραφική Συλλογή).
Εκτός από αυτά, τα πιο γνωστά και τουριστι-
κά χωριά της περιοχής, υπάρχουν κι άλλα, 
μικρότερα, με λίγους κατοίκους, που όμως 
δεν υπολείπονται σε ομορφιές και γραφικό-
τητα. Εκεί θα βρείτε τη μελαγχολική γαλή-
νη και τη χαλαρότητα που αναζητάτε, ενώ 
οι κάτοικοί τους θα σας κατακτήσουν με τη 
φιλόξενη διάθεσή τους.

ΒαρΚαΔα ςτή μαγεια
Μην παραλείψετε να θαυμάσετε το τοπίο 
κάνοντας βαρκάδα στις λίμνες με τις χαρα-
κτηριστικές βάρκες (πλάβες) και να επισκε-
φτείτε τα απομονωμένα ασκηταριά, αλλά 
και το «τριεθνές», το σημείο δηλαδή όπου 
τα νερά της Μεγάλης Πρέσπας ορίζουν τα 
σύνορα των τριών κρατών που την μοιράζο-

νται. Η ξενάγηση των ντόπιων βαρκάρηδων 
είναι μοναδική, όπως και οι παλιές ξύλινες 
εξέδρες της λίμνης όπου παλιά δένανε οι 
ψαράδες τις βάρκες τους, όταν η στάθμη του 
νερού ήταν ψηλότερη.
Από τους Ψαράδες με βάρκα, μπορείτε να 
επισκεφτείτε τα ασκηταριά της Παναγίας 
Ελεούσας, της Ανάληψης και της Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος, που βρίσκονται στις 
όχθες της Μεγάλης Πρέσπας.

εθνιΚος Δρυμος
Ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών δημιουργήθηκε 
το 1974 καιπροστατεύεται από ελληνικές, 
ευρωπαϊκές καθώς και διεθνείς συμβάσεις, 
ενώ η λίμνη μικρή Πρέσπα προστατεύεται 
και από τη συνθήκη ραμσάρ ως μοναδικός 
υγροβιότοπος. 
Είναι ο μεγαλύτερος από τους 10 Ελληνι-
κούς Εθνικούς Δρυμούς καλύπτοντας έκτα-
ση 256 τετραγ. χλμ. με πυρήνα 50 τ. χλμ. 
που αποτελεί και την ζώνη απόλυτης προ-
στασίας.
Το 1991 δημιουργήθηκε η Εταιρία Προστα-
σίας Πρεσπών με τη βοήθεια της WWF που 
στήριξε τις προσπάθειες του τοπικού πλη-
θυσμού να αναδείξουν και να προστατέψουν 
το φυσικό πλούτο της περιοχής τους.
Στις Πρέσπες θα βρείτε περισσότερα από 

1500 είδη φυτών και μια συστάδα υπεραι-
ωνόβιων βουνοκυπάρισσων και όσον αφορά 
στην πτηνοπανίδα, σημαντικότερη θεωρεί-
ται η παρουσία των δύο ειδών πελεκάνου, 
(ροδοπελεκάνου και αργυροπελεκάνου). 
Εκτός όμως από τα πουλιά, υπάρχει σημαντι-
κός αριθμός θηλαστικών, ερπετών και αμφι-
βίων, αλλά και σημαντικότατη ιχθυοπανίδα.

Φαγητό για να… γλείφεις τα δάχτυλά σου
Επισκεφτείτε τις παραδοσιακές ταβέρνες 
της περιοχής και δοκιμάστε ψάρια της λί-
μνης (γριβάδια, τσιρόνια, μπράνα), αλλά 
και φρέσκες πέστροφες, τα εκλεκτά ντόπια 
κρέατα, τουρσιά, τυριά και φυσικά τα διάση-
μα φασόλια της περιοχής καθώς και το υπέ-
ροχο κρασί και τσίπουρο.

Πως θα Πατε:
Από την Αθήνα μέσω της Εθνικής Οδού έως 
τη Λάρισα και στη συνέχεια για Κοζάνη. Από 
εκεί μέσω Εγνατίας ως την Καστοριά. Επί-
σης, υπάρχει αεροπορική σύνδεση με το αε-
ροδρόμιο Αριστοτέλης της Καστοριάς.
Γεωγραφικά οι Πρέσπες ανήκουν στο Νομό 
Φλώρινας, αλλά μπορείτε να φτάσετε εκεί 
και από την Καστοριά, καθώς οι λίμνες σχε-
δόν ισαπέχουν από τις δύο πρωτεύουσες 
των νομών.
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Τι θα λέγατε για ένα ταξίδι σε μνημεία-
σύμβολα του κόσμου, τα οποία φτιάχτη-
καν από δεκάδες μέχρι χιλιάδες χρόνια 
πριν και προκαλούν ανατριχίλα ακόμη 
και σήμερα;
Ανάμεσα στα υπέροχα μοντέρνα κτίρια 
και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, που εί-
ναι άξια θαυμασμού τη σημερινή εποχή, 
υπάρχουν μνημεία που είναι αξεπέρα-
στα. Μνημεία που έχτισε ο άνθρωπος 
χρόνια πριν -ακόμη και χιλιάδες χρόνια 
πίσω-, τα οποία εκτός του ότι αποτελούν 
τεράστια σύμβολα στη χώρα στην οποία 
βρίσκονται, εξακολουθούν να συγκι-
νούν τον κόσμο σε κάθε εποχή, απ’ όλα 
τα μέρη του κόσμου.

ςινιΚο τειΧος, Κινα
Οι ορδές κόσμου που καταφτάνουν για 
να δουν το Μέγα Σινικό Τείχος κρατούν 
εδώ και αιώνες κι όχι άδικα, αφού πρό-
κειται για το μεγαλύτερο σε διαστάσεις 
ανθρώπινο οικοδόμημα. Χτιζόταν από το 
τέλος του 14ου αιώνα μέχρι την αρχή 
του 17ου αιώνα κατά τη διάρκεια της δυ-
ναστείας Μινγκ (χρησιμοποιώντας ένα 
ήδη υπάρχον τείχος 2000 χρόνων πριν) 
και εκτείνεται σε μήκος 8.851,8 χιλιομέ-
τρων. Παρ’ όλο που οι απόψεις διίστανται 
σχετικά με το αν φαίνεται από το διάστη-
μα ή όχι, το Τείχος, που ουσιαστικά απο-
τελεί μια κινέζικη οχύρωση, συνεχίζει 
να εντυπωσιάζει, περνώντας από τα βου-
νά ανάμεσα σε Κίνα και Μογγολία.

ταζ μαΧαΛ, ινΔια
Χρειάστηκε 23 ολόκληρα χρόνια για να 
ολοκληρωθεί (από το 1630 ως το 1653) 
και αυτό που το κάνει τόσο ξεχωριστό εί-
ναι η συμμετρία του. Το ανήγειρε ο αυτο-
κράτορας Σαν Γιαχάν ως μαυσωλείο για 
την πολυαγαπημένη γυναίκα του Μουμ-
τάζ Μαχάλ, που πέθανε το 1631 κατά τη 
διάρκεια τοκετού. Το μεγαλόπρεπο αυτό 
μαυσωλείο είναι φτιαγμένο από άσπρο 
μάρμαρο και το εξωτερικό του αντανα-
κλά τα χρώματα της ημέρας καθώς αλ-
λάζουν, προκαλώντας θαυμασμό στους 
επισκέπτες του, ενώ σε νύχτα με παν-
σέληνο, μεταμορφώνεται σε εικόνα που 
μαγεύει. Για την ανέγερσή του απασχο-
λήθηκαν 20.000 εργάτες που ξεκίνησαν 
το 1632 δουλεύοντας καθημερινά.

Πυραμίδα του Χέοπα, αίγυπτος
Η αρχαιότερη και η μεγαλύτερη από τις 
τρεις πυραμίδες της Νεκρόπολης της 
Γκίζας, είναι το αρχαιότερο από τα Επτά 
θαύματα του αρχαίου κόσμου και το 
μόνο που σώζεσαι στις μέρες μας. Ολο-
κληρώθηκε το 2560 π.Χ και χρειάστηκε 
περίπου 2 εκατομμύρια πέτρες, με την 
κάθε μια να ζυγίζει 2 τόνους, για να κα-
τασκευαστεί. Η πυραμίδα χτίστηκε σαν 

τάφος σε διάστημα 10 με 20 χρόνων και 
με ύψος που έφτανε τα 146,5 μέτρα, πα-
ρέμεινε το ψηλότερο κτίριο του κόσμου 
για πάνω από 3.800 χρόνια.
 
Πυργος του αιΦεΛ, γαΛΛια
Το σήμα κατατεθέν της πόλης του Πα-
ρισιού κατασκευάστηκε το 1889 για τη 
διεθνή έκθεση uneversell, αλλά και για 
την εκατονταετή επέτειο της Γαλλικής 
Επανάστασης και φωταγωγείται με 10 χι-
λιάδες λαμπάκια, τα οποία δίνουν άλλη 
χάρη στα 325 μέτρα ύψος του Πύργου. 
Σχεδιάστηκε από τον Stephen Sauvestre 
και ονομάστηκε από τον Gustave Eiffel, 
ο οποίος ειδικευόταν στις κατασκευές 
από σίδερο, συμπεριλαμβανομένου και 
του Αγάλματος της Ελευθερίας στη Νέα 
Υόρκη, αλλά και διάφορων γεφυρών ανά 
τον κόσμο.
 
Κτιριο τής ChRySLER, ήνωμενες Πο-
Λιτειες
Κατασκευασμένο από ατσάλι για να φι-
λοξενήσει τα γραφεία της αυτοκινητοβι-
ομηχανίας Κράισλερ, το διάσημο κτίριο 
στο Μανχάταν ολοκληρώθηκε το 1930. 
Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ουί-
λιαμ Βαν Άλεν και είναι σημαντικό δείγ-
μα Αρ Ντεκό και τέταρτο σε ύψος κτίριο 
στην Νέα Υόρκη (319 μέτρα).

BIG BEN, αγγΛια

Το “Big Ben” είναι η ονομασία που έχει 
δοθεί στο ρολόι και την καμπάνα των 
Ανακτόρων του Westminster, αλλά χρη-
σιμοποιείται ευρέως για το ρολόι ή τον 
πύργο του ρολογιού. Η ανέγερση του 
πύργου ολοκληρώθηκε τις 10 Απριλίου 
1858 και είναι ο τρίτος ψηλότερος στον 
κόσμο φτάνοντας τα 96 μέτρα, ενώ έχει 
και μια μικρή κλίση (περίπου 22 εκα-
τοστά) προς τα βορειοδυτικά λόγω του 
εδάφους.

ματςου Πιτςου, Περου
Η «χαμένη πόλη των Ίνκα», το Μάτσου 
Πίτσου, βρίσκεται σε υψόμετρο 2700 μέ-
τρων στη Σιέρρα Βιλκαμπάμπα και απο-
τελεί το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα 
του πολιτισμού των Ίνκα. Η μυστική 
πόλη, η οποία χρησίμευε και ως θερινό 
ανάκτορα των βασιλέων, αποτελείται 
από ερείπια ανακτόρων, λουτρά, ναούς 
και η κατασκευή της πιστεύεται ότι ξε-
κίνησε γύρω στο 1440. Ανακαλύφθηκε 
το 1911 από τον Αμερικανό ιστορικό και 
αρχαιολόγο Χίραμ Μπίνγκαμ και φαίνε-
ται πως σε κάποια σημεία είναι χτισμένη 
χωρίς ασβεστοκονίαμα και στις ενώσεις 
δεν χωράει ούτε… πιστωτική κάρτα.

εθνιΚο μνήμειο του ορους ραςμορ, ήΠα
Στους Μαύρους Λόφους της Νότιας Ντα-
κότα, το μεγαλειώδες αυτό μνημείο 
σηματοδοτεί τα πρώτα 150 χρόνια της 

αμερικάνικης ιστορίας και ουσιαστικά 
πρόκειται για τα σκαλισμένα σε μια γρα-
νιτένια πλαγιά πρόσωπα 4 προέδρων των 
Η.Π.Α, του Ουάσινγκτον, του Τζέφερσον, 
του Λίνκολν και του ρούσβελτ. Η ιδέα για 
την κατασκευή του μνημείου αποδίδε-
ται στον ιστορικό Ντόαν ρόμπινσον, ενώ 
το μνημείο κατασκεύασαν ο γλύπτης 
Gutzon Borglum και ο γιος του και ολο-
κληρώθηκε το 1941.

SToNEhEDGE, αγγΛια
Κανείς δεν ξέρει ακριβώς γιατί οι τερά-
στιες αυτές πέτρες 50 τόνων μεταφέρ-
θηκαν από την Ουαλία 5 χιλιάδες χρόνια 
πριν. Αυτό που είναι, όμως, γνωστό, είναι 
ότι το προϊστορικό αυτό μνημείο στο 
Wiltshire της Αγγλίας κατασκευάστηκε 
ανάμεσα στο 2500 π.Χ και το 2000 π.Χ. 
και ότι η ύπαρξή του μάλλον είχε αστρο-
λογικές και θρησκευτικές ρίζες.
 
ANGKoR WAT, ΚαμΠοτζή
Πρόκειται για ένα ναό που χτίστηκε στις 
αρχές του 12ου αιώνα για τον βασιλιά 
των Χμερ Σουριαβαρμάν 2ο και αποτέ-
λεσε ιερό τόπο πολλών θρησκειών, ενώ 
ήταν αφιερωμένος στον Βισνού, σημα-
ντική μορφή θεότητας του Ινδουισμού. 
Αποτελεί σύμβολο για την Καμπότζη κι 
εμφανίζεται στη σημαία της χώρας, ενώ 
είναι και το κύριο τουριστικό της αξιοθέ-
ατο. 

Αποδράσεις

Ταξίδι σε 10 από τα πιο σημαντικά μνημεία 
που έφτιαξε ο άνθρωπος



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (APOLLO RENT A CAR)

ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΞ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

APOLLO ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΜΕ  Ή ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ

Ενοικιάζουμε αυτοκίνητα από το 1968 και όπως πάντα σε χαμηλές τιμές. Αυτοκίνητα πόλης, jeep, cambrio, λιμουζίνες για γάμους και όταν μαζευτεί η παλιοπαρέα ενοικιάζετε ένα 
μίνι-βαν. Κάντε ένα άνετο και ασφαλές ταξίδι ενοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο από την APOLLO. Και τώρα μια καινοτομία της APOLLO! Ενοικιάζετε ένα αυτοκίνητο από την APOLLO για 
ένα, δύο ή τρία χρόνια. Πληρώνετε 180 ευρώ το μήνα και μετά η APOLLO σας το μεταβιβάζει πληρώνοντας τίποτα. 
Τηλ. ΚένΤρο 210-5247515- Κιν. 6936 701401 – λιοσιων 95-ΑΚομινΑΤου 13-συγγρου 14-apollorentacar.gr apollo- ΑυΤο έινΑι ολο! 

Αγορές – Πωλήσεις – Ανταλλαγές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών 
χωρίς προκαταβολή αυτοκίνητα ελεγμένα και εγγυημένα από δικά μας 
συνεργεία. Από την ΑΝΤΑΛΛΑΞ  δεν παίρνετε ένα αυτοκίνητο και τελείωσε. 
Θα έχετε πάντα μηχανική υποστήριξη. Οι συναλλαγές γίνονται απευθείας 
με εμάς χωρίς να μεσολαβούν τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα ακόμη 
και αν έχετε δυσμενή στοιχεία ή είστε στον Τειρεσία. Ελάτε στην ΑΝΤΑΛΛΑΞ  
να διαλέξουμε μαζί το αυτοκίνητο που σας αρέσει. Σας περιμένουμε 
λιοσιων 95- Τηλ. 210-8223323 – e-mail: info@apollorentacar.gr

Φανοποιία, μηχανικά, βαφές, πραγματογνωμοσύνες, πολύ χαμηλές τιμές. Ενδεικτικά εξωτερικό βάψιμο αυτοκινήτου 500 ευρώ. Άμεση εξυπηρέτηση, άψογη εργασία, μεγάλη έκπτωση στα 
ανταλλακτικά, καινούργια ή μεταχειρισμένα. Τοποθετούμε υγραέριο και φυσικό αέριο με ευρωπαϊκά κιτ. Επίσης τοποθετούμε και υδρογόνο που δίνει μακροζωία στον κινητήρα 60%, αύξηση της 
ιπποδύναμης 15%, τέλεια καύση με μηδενικούς ρύπους 98%. Τώρα εκατομμύρια άνθρωποι τοποθετούν υδρογόνο. Τηλ. ΚένΤρο: 210 -5247515- Κιν.: 6936- 701401- λιοσιων 103

Ξεχάστε ότι ξέρατε μέχρι σήμερα για τζάκια. Τώρα η APOL-
LO σας παρουσιάζει το χειροποίητο ενεργειακό τζάκι με 
πολύ θερμαντική δυνατότητα, καταναλώνοντας το 20% της 
καύσιμης ύλης ξύλα, πέλετ, που θα θέλαμε για ένα τζάκι 
και θα έχουμε και αντιστρόφως 80% επιπλέον θέρμανση. 
Είναι από χέρια ελληνικά και όχι κινέζικα και το πιο βασικό 
δεν χαλάει την αισθητική του τζακιού μας. Δεν φαίνεται 
ότι υπάρχει κάτι πρόσθετο επάνω στο τζάκι μας. Έχουμε 
την θαλπωρή και την αισθητική του τζακιού μας. Δεν 
ζεσταινόμαστε εμπρός και πίσω η πλάτη μας να κρυώνει, 

γιατί η θέρμανση κατανέμεται το ίδιο σε όλο τον χώρο 
που μας περιβάλλει. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα επάνω 
στο τζάκι σας. Να ψήσετε ό,τι θέλετε, να μαγειρέψετε, να 
καθίσετε κοντά χωρίς να σας έρχεται ο αέρας στο πρόσωπο. 
Τον ζεστό αέρα τον βγάζουμε στα πλάγια. Μην καθυστερείτε, 
πάρτε μας τηλέφωνο στο 210 5247515 να μας δώσετε τις 
διαστάσεις και να σας κάνουμε ένα στα μέτρα σας, αν δεν 
κάνει κανένα από τις ήδη διαστάσεις που υπάρχουν. 
έΚθέση: λιοσιων 95 (ένΤοσ Τησ έΚθέσησ ΑυΤοΚινηΤων) 
– Πλ. ΑΤΤιΚησ- Τηλ. 210-2010066.

Τώρα επιβάλλεται να κυκλοφορούμε όλοι με ποδήλατο, για την υγεία μας, το περιβάλλον, 
κυκλοφοριακό και οικονομία. Εδώ έρχεται η APOLLO να σας κάνει πιο εύκολες τις 
μετακινήσεις σας με ποδήλατα δίκυκλα ή τρίκυκλα. Τοποθετήστε μια καινούργια και 
αξιόπιστη εργοστασιακή μηχανή που είναι κατασκευασμένη ειδικά για τα ποδήλατα, των 

48cc βάρους 4.900 γρ. Εύκολο στην τοποθέτηση. Μπορείτε να το τοποθετήσετε και μόνοι 
σας. Κουραστήκατε; Έχετε ανηφόρα; Αργήσατε και βιάζεστε; Βάζετε εμπρός τη μηχανή 
και φύγατε. Δεν αλλάζει ταυτότητα, παραμένει ποδήλατο.
Είναι πανεύκολο στη χρήση, λειτουργεί αυτόματα, χωρίς ταχύτητες με 2 λίτρα βενζίνη 
κάνετε 140 χλμ. Χωρίς πετάλ. Ανεβαίνει σφαίρα στην Πάρνηθα με δυο άτομα.
Ελάτε Αγ. Κων/νου 50 & Ακομινάτου 13 να κάνετε ένα test drive και θα μείνετε 
ενθουσιασμένοι. 
Προσοχή: καθώς οδηγείτε, ελευθερώνετε τον συμπλέκτη και παίρνει μπροστά η μηχανή. 
Αν πατήσετε ξανά τον συμπλέκτη σβήνετε τον κινητήρα με τον διακόπτη και πηγαίνετε με 
το αγαπημένο σας πεντάλ και λειτουργούν κανονικά οι ταχύτητες του ποδηλάτου.
Ειδικό για σκάφη, τροχόσπιτα, κάμπινγκ. Αν βαριέστε να οδηγήσετε, ελεύθερο σε μετρό, 
τραίνο, λεωφορείο. Το μεταφέρετε με το αυτοκίνητό σας, εύκολα, όπου θέλετε.

Τηλ. ΚένΤρο: 210-5247515 & 6936 701401 – apollomotorbike.gr

ΈκθΈση μηχανοκίνητων ποδηλατων διάθεση - Service  Έπάρκεια ανταλλακτικών: ακομινάτου 13 - αθήνα
ΈκθΈση: συγγρού 14, λιοσίων 95 & λιοσίων 103   τηλ.   κέντρο: 210 52 47 515 •  τηλ.: 6936 701 401 • Fax: 210 5249 096
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Καστοριά: η αρχόντισσα της λίμνης

Όπου και αν κατευθυνθείτε στην Καστοριά, θα βρε-
θείτε μπροστά στη λίμνη! Λες και είναι φτιαγμένη 
επίτηδες για να «μαγεύει» τους επισκέπτες της με 
τα γαλήνια νερά της Ορεστιάδας...
 
Το «παράδοξο» που προαναφέραμε οφείλεται στο 
γεγονός ότι η πόλη της Καστοριάς είναι χτισμένη 
στο δυτικό τμήμα μιας μικρής χερσονήσου που ει-
σχωρεί σαν… γλώσσα στη λίμνη, με αποτέλεσμα, 
ο αδαής επισκέπτης που δεν έχει δει χάρτη, να 
βρίσκεται ξανά και ξανά στα ίδια σημεία της πόλης 
και μάλιστα μπροστά στις όχθες της λίμνης της, 
έχοντας χάσει κάθε προσανατολισμό. Αυτός ίσως 
είναι κι ένας από τους λόγους της γοητείας της Κα-
στοριάς, που θεωρείται μία από τις γραφικότερες 
ελληνικές πόλεις, ή αλλιώς… ο παράδεισος του 
φωτογράφου!
Οι 74 βυζαντινές της εκκλησίες, η πλατεία Ντολτσό 
με τα αρχοντικά της, τα γουναράδικα και η μαγευτι-
κή παραλίμνια διαδρομή, οι τοπικές της γεύσεις και 
η νυχτερινή ζωή, θα σας εντυπωσιάσουν, όποια επο-
χή κι αν αποφασίσετε να επισκεφθείτε την πόλη.
Η Καστοριά είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, σε υψό-
μετρο 620 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, 
ανάμεσα στα βουνά Βίτσι και Γράμμο και αποτελεί 
πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού, στο δυτικό 
άκρο της Δυτικής Μακεδονίας. Συνορεύει βόρεια 
με το νομό Φλώρινας, νότια ανατολικά και νοτιοα-
νατολικά με τους νομούς Γρεβενών και Κοζάνης, 
νοτιοδυτικά με το νομό Ιωαννίνων και δυτικά με την 
Αλβανία και ο πληθυσμός της ανέρχεται περίπου 
στους 20.000 κατοίκους.
Η λίμνη: το στολίδι της πόλης
Η λίμνη της Καστοριάς (λιγότερο γνωστή ως λίμνη 
Ορεστιάδα), αποτελεί στολίδι της ευρύτερης περι-
οχής, έχει κηρυχθεί «Μνημείο Φυσικού Κάλλους» 
από το Υπουργείο Πολιτισμού και είναι ενταγμένη 
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Φύση 2000».
Η έκτασή της είναι περίπου 28 τετραγωνικά χιλιό-
μετρα και το μέγιστο βάθος της περίπου 9,5 μέτρα. 
Είναι υγρότοπος μεγάλης σημασίας για τα υδρόβια, 
αλλά και για άλλα πουλιά και χρησιμεύει ως περι-
οχή αναπαραγωγής, διατροφής και διαχείμανσης. 
Επίσης συντηρεί πλούσια ορνιθοπανίδα που περι-
λαμβάνει σπάνια και απειλούμενα είδη (περίπου 
200, όπως λαγγόνες, αργυροπελεκάνους, ερωδι-
ούς, αργυροπελεκάνους), προστατευόμενα από τη 
διεθνή και εθνική νομοθεσία.
Η λίμνη της Καστοριάς είναι η δεύτερη πιο παρα-
γωγική σε αλιεύματα λίμνη της Ελλάδας, με είδη 
ψαριών όπως ο κυπρίνος, η πέρκα, ο γουλιανός , η 
τούρνα, η πλατίκα το πρικί, η πεταλούδα κ.ά..
Τέλος, γύρω από τη λίμνη υπάρχουν παρόχθια δάση 
υδρόφιλων δέντρων, που συνιστούν έναν από τους 
σπανιότερους οικότοπους της Ευρώπης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιηγηθούν στη 
λίμνη με καράβι ή και να κάνουν διάφορα σπορ 
όπως κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, ψάρεμα κ.ά. Επίσης, 
στις ακτές της υπάρχουν όμορφες πλατείες, πάρ-
κα, λιθόστρωτες διαδρομές και ειδικά διαμορφω-
μένοι χώροι, απ’ όπου μπορεί κανείς να θαυμάσει 
τη μοναδική ομορφιά της λίμνης.
 
Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το Σπήλαιο του 

Δράκου (τηλ. επικοινωνίας: 24670 26777) που βρί-
σκεται στις όχθες της λίμνης, στους πρόποδες του 
μικρού βουνού που δημιουργεί την χερσόνησο. 
Σύμφωνα με την παράδοση, η σπηλιά είναι ένα χρυ-
σωρυχείο το οποίο φύλαγε, άγρυπνος φρουρός, 
ένας δράκος. Ο επισκέπτης θα συναντήσει λίμνες 
και σπάνιους σχηματισμούς σταλακτιτών που γίνο-
νται προσβάσιμα με πέντε διαδρόμους - σήραγγες 
και δύο κατασκευασμένες γέφυρες.
Στο ανατολικό άκρο της χερσονήσου που εισχωρεί 
στη λίμνη και σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων 
από την πόλη, βρίσκεται η Μονή της Παναγίας τη 
Μαυριώτισσας, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 
ως πνευματικός χώρος σε όλες τις φάσεις τις ιστο-
ρίας της Καστοριάς.
Αρχοντικά και βυζαντινά μνημεία
Η Καστοριά διαθέτει μακραίωνη ιστορία, η οποία 
αποτυπώνεται στα αξιόλογα βυζαντινά μνημεία της 
περιοχής, αλλά και στα επιβλητικά αρχοντικά της 
που μαρτυρούν την οικονομική ακμή της πόλης, 
τον 17ο και 18ο αιώνα, όταν άνθιζε το εμπόριο με 
την Βενετία και άλλες πόλεις των ακτών της Αδρι-
ατικής.
Τα περισσότερα αρχοντικά είναι καλοδιατηρημένα 
ή βρίσκονται σε διαδικασία αναστήλωσης αναδει-
κνύοντας την ομορφιά της πόλης. Επισκεφθείτε 
τα αρχοντικά του Τσιατσιαπά (1754), των αδελφών 
Εμμανουήλ, του Σκουτάρη, του Νατζή, του Μπασά-
ρα κ.ά. και θαυμάστε την εξαιρετική αρχιτεκτονική 
τους. Πρόκειται κυρίως για διόροφα κτίρια, ενώ 
υπάρχουν και παραδείγματα τριώροφων. Το ισόγειο 
και ο όροφος είναι πετρόχτιστα με λίγα μικρά παρά-
θυρα στον ημιόροφο και τον όροφο και ο δεύτερος 
όροφος (και όλα τα «σαχνισιά» που φωτίζονται 
με διπλή σειρά παραθύρων) είναι κτισμένος με 

ελαφρότερα υλικά, ιδιαίτερα το τμήμα που βλέπει 
προς την εσωτερική αυλή ή τη λίμνη.
 
Όσον αφορά στις πάνω από 70 βυζαντινές εκκλη-
σίες της περιοχής, έχουν κηρυχθεί διατηρητέες με 
κατά καιρούς Προεδρικά Διατάγματα ή Υπουργικές 
Αποφάσεις, ως ιστορικά μνημεία, για να θυμίζουν 
την εικόνα της πόλης στη Βυζαντινή και Τουρκο-
κρατούμενη εποχή, αλλά και το πλούσιο θρησκευ-
τικό και πολιτιστικό υπόβαθρό της. Οι σπουδαιότε-
ρες είναι ο ναός του Ταξιάρχη της Μητροπόλεως, ο 
Άγιος Νικόλαος Κασνίτζης, η πολυφωτογραφημένη 
Παναγία Κουμπελίδικη κ.ά.
Η παραδοσιακή τέχνη των γουναράδων «μάρτυ-
ρας» της ευμάρειας της πόλης
Οι κάτοικοι της Καστοριάς δραστηριοποιούνται για 
περισσότερα από πεντακόσια χρόνια στην τέχνη 
της γουναρικής , η οποία, άλλοτε περισσότερο, άλ-
λοτε λιγότερο, αποτελούσε ένα σημαντικό στοιχείο 
της οικονομίας της πόλης. Οι Βυζαντινοί άρχοντες 
και αριστοκράτες αλλά και οι πλούσιοι Οθωμανοί, 
θεωρούσαν τις γούνες της Καστοριάς ως ύψιστο 
δείγμα πλούτου και καταξίωσης.
Η καστοριανή τέχνη της γουναρικής στηρίζεται 
στη χρήση κυρίως κομματιών δέρματος, τα οποία 
γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας με μοναδικό 
τρόπο και με ιδιαίτερη τεχνική. Το «μυστικό» τους, 
κατέστησε τις γούνες της Καστοριάς περιζήτητες 
στην παγκόσμια αγορά και έκανε την πόλη ακόμη 
πιο γνωστή. Μάλιστα η διεθνής έκθεση γούνας 
που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην πόλη από τον 
Σύνδεσμο Γουνοποιιών Καστοριάς, εδώ και περίπου 
30 χρόνια, αποτελεί γεγονός διεθνούς εμβέλειας 
για τον συγκεκριμένο κλάδο και ένα από τα πιο ση-
μαντικά σε ολόκληρη την περιφέρεια της Δυτικής 

Μακεδονίας.
εΚΔρομες ςτή γυρω ΠεριοΧή
Αν έχετε χρόνο και όρεξη για κοντινές αποδρά-
σεις, επισκεφτείτε το παραδοσιακό χωριό Νεστό-
ριο στους πρόποδες του Γράμμου, 28 χλμ. από την 
Καστοριά, όπου διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι το 
River Party, με μουσικές εκδηλώσεις όπου συμμε-
τέχουν γνωστοί καλλιτέχνες.
Επίσης, για τους λάτρεις του σκι, υπάρχει το χιονο-
δρομικό κέντρο Βιτσίου (τηλ. επικοινωνίας: 24670-
24884), που βρίσκεται στις νότιες πλαγιές του 
ομώνυμου όρους, σε υψόμετρο 1.875 μ. Απέχει 23 
χλμ. από την Καστοριά και βρίσκεται στο δρόμο που 
οδηγεί από την Καστοριά στη Φλώρινα.
Απέναντι από την Καστοριά, στις όχθες της λίμνης, 
βρίσκεται ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού, 
που άκμασε στα βυζαντινά χρόνια, αφήνοντας 
πλούσια κληρονομιά. Είναι ένα όμορφο γραφικό 
χωριό που πήρε το όνομά του από το σπήλαιο που 
βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μ. από τον οικι-
σμό και παρουσιάζει μεγάλο τουριστικό ενδιαφέ-
ρον για τον Λιμναίο Προϊστορικό Οικισμό που ανα-
καλύφθηκε εκεί.
Στο νότιο άκρο του νομού Καστοριάς, περίπου 24 
χλμ. από την πόλη και σε υψόμετρο 900 μ., βρίσκε-
ται το χωριό Νόστιμο, γνωστό για το απολιθωμένο 
δάσος του, ηλικίας 20 εκατομμυρίων χρόνων. Επι-
σκεφτείτε το μουσείο Απολιθωμάτων που λειτουρ-
γεί στο χωριό και απολαύστε μια βόλτα στο απολι-
θωμένο δάσος, όπου η έρευνα έχει αποκαλύψει 
απολιθώματα κορμών δένδρων, τροπικών και υπο-
τροπικών φυτών, αλλά και θαλάσσια απολιθώματα.
 Αν μπορείτε να απομακρυνθείτε ακόμη περισσό-
τερο, αξίζει να επισκεφτείτε το παραδοσιακό χωριό 
Νυμφαίο (61 χλμ από Καστοριά), που είναι χαρακτη-

Αποδράσεις
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ρισμένο ως «διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός» και μαγεύει με την 
γραφική ομορφιά του. Πολύ κοντά (1.5 χλμ από το κέντρο του Νυμφαί-
ου), βρίσκεται το περιβαλλοντικό κέντρο του Αρκτούρου (http://www.
arcturos.gr ), για τη διάσωση της καφέ αρκούδας και του λύκου, όπου 
μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δράσεις της οργάνωσης και να θαυ-
μάσετε από κοντά τα εντυπωσιακά ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον.
Πως θα Πατε:
Η Καστοριά απέχει 575 χλμ. από την Αθήνα (μέσω Κοζάνης) και 219 
χλμ. από τη Θεσσαλονίκη (μέσω Κοζάνης). Επίσης μπορείτε να φτάσε-
τε αεροπορικώς (περ. μία ώρα διαδρομή). Το αεροδρόμιο απέχει από τη 
Καστοριά περίπου 10 χλμ. και βρίσκεται στο Άργος Ορεστικού.
Που θα μεινετε:
Στο Andromeda boutique hotel ( http://www.andromedahotel.gr ), σε 
ένα διατηρητέο κτήριο στο κέντρο της Καστοριάς, στο Villa Del Lago 
Boutique Hotel στο Δισπηλιό, στο Αρχοντικό του Βέργουλα ( http://
www.vergoulas.gr ), στο κέντρο της πόλης, ή στο Limneon Resort & Spa 
(http://www.limneon.gr ), στο 4ο χλμ. εθνικής οδού Αθηνών- Καστο-
ριάς, με φόντο τη λίμνη.
Που θα Φατε:
Στο εστιατόριο «Κροντήρι» -με θέα τη λίμνη- το οποίο στεγάζεται σε τρι-
ώροφο κτήριο, όπου κάθε όροφος αποτελεί και έναν χώρο απόλαυσης 
ελληνικής και καστοριανής κουζίνας. Δοκιμάστε μοσχάρι με μανιτάρια, 
θαρμάδες (λαχανοντολμάδες) και άλλες τοπικές σπεσιαλιτέ.
Στο εστιατόριο oriental ντεκόρ, «Casablanca», στη βόρεια πλευρά της 
λίμνης, όπου θα φάτε πολύ και καλά καθώς και στο Ντολτσό, που βρί-
σκεται στο ισόγειο ενός αρχοντικού του 1860, που μέχρι πριν από λίγα 
χρόνια ήταν γουναράδικο. Προτείνουμε κεφτεδάκια με σάλτσα μακά-
λο, σαρμάδες, αγριογούρουνο ή κυνήγι.

Αποδράσεις
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Το 1998, το συναρπαστικό διθέσιο αυτο-
κίνητο Smart city coupé Fortwo μήκους 
μόλις λίγο μεγαλύτερο από δυόμισι μέ-
τρα έφερε την επανάσταση στις αστικές 
μεταφορές και καθιέρωσε από μόνο του 
μια νέα κατηγορία. Από σήμερα η επανά-
σταση μπήκε στον επόμενο γύρο: το νέο 
Smart Fortwo έχει υποστεί βελτιώσεις 
σε όλους σχεδόν τους τομείς και είναι 
σαφώς πιο άνετο.

Το concept τοποθέτησης του κινητή-
ρα στο πίσω μέρος, που αποτελεί σήμα 
κατατεθέν της Smart, προσφέρεται για 
πρώτη φορά και στο τετραθέσιο Smart 
Forfour! Η μετάδοση κίνησης παρέχεται 
από ευφυέστατους τρικύλινδρους κινη-
τήρες, ισχύος 45 kW/60 hp, 52 kW/71 hp 
και 66 kW/90 hp, ενώ η μετάδοση της 
ισχύος πραγματοποιείται μέσω ενός πε-
ντατάχυτου μηχανικού κιβωτίου ή μέσω 
του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων δι-
πλού συμπλέκτη twinamic. Μια σειρά 
από καινοτόμες λεπτομέρειες εγγυ-
ώνται ακόμα μεγαλύτερη διασκέδαση 
στην πόλη.
«Τα νέα Smart Fortwo και Forfour υι-
οθετούν το δοκιμασμένο στην πράξη 
concept, ενώ προσφέρουν περισσότε-
ρα σε όλους τους τομείς: περισσότερο 
χώρο, περισσότερο χρώμα, περισσότερο 
εξοπλισμό ... και ακόμη περισσότερη 
διασκέδαση στην πόλη! Μόνο το μήκος 
του αυτοκινήτου παραμένει αναλλοίωτο 

στα 2,69 μέτρα», δηλώνει το «αφεντι-
κό» των Smart, Annette Winkler.
«Παρά τις αυξημένες απαιτήσεις όσον 
αφορά στην ασφάλεια, έχουμε καταφέ-
ρει να διατηρήσουμε το μοναδικό μή-
κος του Smart Fortwo μόλις στα 2,69 
μέτρα», προσθέτει ο Markus Riedel, 
επικεφαλής aνάπτυξης στη Smart. 
«Μοιράζεται την αρχιτεκτονική του με 
το νέο Forfour. Έχουμε προσαρμόσει 
και τα δύο αυτοκίνητα στις ανάγκες της 
σύγχρονης κυκλοφορίας στην πόλη, με 
τον κύκλο στροφής του Fortwo στα μόλις 
6,95 μ.,που θέτει ένα νέο σημείο αναφο-
ράς».
Πολλά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, 

όπως οι προβολείς, οι γρίλιες για την 
ψύξη του αέρα στο μπροστινό μέρος και 
ο χαρακτηριστικός κλωβός ασφαλείας 
tridion είναι ταυτόσημα. Επιπλέον, και 
τα δύο οχήματα έχουν τους κινητήρες 
τοποθετημένους πίσω, πράγμα που τα 
καθιστά ιδιαίτερα ευέλικτα στην αστική 
κυκλοφορία.
Εξαιρετική ευελιξία και ιδανική χρήση 
του χώρου - περισσότερη διασκέδαση 
στην πόλη
Τα νέα μοντέλα της Smart διαθέτουν 
ό,τι χρειάζεται για να κάνουν «κομψές» 
μανούβρες σε οποιοδήποτε χώρο στάθ-
μευσης, όπως και σε κάθε γωνία. Όσον 
αφορά τον κύκλο στροφής, το νέο Smart 

Fortwo θέτει ένα νέο ορόσημο: 6,95 m 
(από κράσπεδο σε κράσπεδο) και 7,30 m 
(από τοίχο σε τοίχο), κάνοντας τον χειρι-
σμό οποιασδήποτε στροφής εξαιρετικά 
απλό. Το ίδιο και το νέο Smart Forfour: 
από τοίχο σε τοίχο: 8,65 m (από κράσπε-
δο σε κράσπεδο) και 8,95 m Τα Smart 
Fortwo και Forfour κάνουν εξαιρετική 
χρήση του διαθέσιμου χώρου.
Οι μηχανικοί της Smart έχουν αναπτύξει 
το δείκτη χώρου του σώματος (BSI) για 
να περιγράψουν πόσο αποτελεσματικά 
χρησιμοποιούνται οι χώροι. Ο δείκτης 
αυτός περιγράφει την αναλογία του 
εσωτερικού ως προς το εξωτερικό μή-
κος, όπου το εσωτερικό μήκος μετράται 
από το πεντάλ γκαζιού (στην αρχική του 
θέση) και καταλήγει στο πίσω άκρο με 
μία οριζόντια γραμμή, ως ένα απλό μέσο 
σύγκρισης ανάμεσα στα δύο οχήματα. 
μεταξύ διαφόρων οχημάτων. Και τα δύο 
νέα μοντέλα της Smart επιτυγχάνουν 
υψηλές επιδόσεις σε αυτό το κριτήριο: 
75% (Smart Fortwo) και 77% (Smart 
Forfour).

ΠραγματιΚή αςΦαΛεια ζωής - ΧαραΚτή-
ριςτιΚα αςΦαΛειας
Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης 
τα οποία διατίθονταν για μεγαλύτερες 
κατηγορίες οχημάτων ενισχύουν ακό-
μα περισσότερο την ασφάλεια και την 
άνεση. Τα συστήματα αυτά περιλαμ-
βάνουν το Crosswind Assist, σύστημα 

νέο smart fortwo και forfour
Ο αστικός μύθος επέστρεψε… 
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υποβοήθησης κατά των πλευρικών 
ανέμων (βασικός εξοπλισμός), το σύ-
στημα προειδοποίησης σύγκρουσης με 
προπορευόμενο όχημα (προαιρετικός 
εξοπλισμός) και το σύστημα Υποβοήθη-
σης Διατήρησης Λωρίδας (προαιρετικός 
εξοπλισμός).
Το αμάξωμα της νέας σειράς και ο κλω-
βός ασφαλείας tridion έχουν εξελι-
χθεί ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να 
πληρούν τις πιο αυστηρές απαιτήσεις 
ασφαλείας των crash tests και στο νέο 
Smart Forfour. Για το νέο Smart χρησι-
μοποιούνται υψηλές αναλογίες χάλυβα 
υπερ-υψηλής και μέγιστης, multiphase 
αντοχής, κυρίως στη βάση και τα πλευ-
ρικά τοιχώματα.
Για να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο 
παραμόρφωσης και ικανότητας απορ-
ρόφησης ενέργειας σε μετωπικές συ-
γκρούσεις, η νέα γενιά Smart έχει εφο-
διαστεί με όσο το δυνατό μεγαλύτερες 
ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης, 
ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής ροής 
των δυνάμεων που προκύπτουν.
Οι μηχανικοί της Mercedes-Benz που 
είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια συ-
νεργάστηκαν με τη Renault σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης και 
ήταν σε θέση να συνεισφέρουν με την 
απαράμιλλη τεχνογνωσία τους.
Τα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού εί-
ναι εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας 
τριών σημείων με περιοριστή δύναμης 
και εντατήρα στο βασικό εξοπλισμό. Τα 
πίσω καθίσματα του Smart Forfour έχουν 
το καθένα από μια ζώνη ασφαλείας τρι-
ών σημείων με πυροτεχνικό εντατήρα 
και περιοριστή. Στο βασικό εξοπλισμό 
ανήκει και η ένδειξη για τις κατειλημμέ-
νες πίσω ζώνες στο ταμπλό οργάνων.
Το σύστημα στερέωσης ISOFIX με χαρα-
κτηριστικά TopTether στο κάθισμα του 
συνοδηγού στο Fortwo και στα πίσω κα-
θίσματα στο Forfour, ανήκει στο βασικό 
εξοπλισμό. Τα προσκέφαλα για τον οδη-
γό και το συνοδηγό είναι ενσωματωμένα 
στις πλάτες των καθισμάτων.
Τα Smart διατίθενται με αερόσακο οδη-
γού, συνοδηγού και γονάτων στο βασικό 
εξοπλισμό.

Κινήτήρες
Νέοι 3κύλινδροι κινητήρες & κιβώτιο 
διπλού συμπλέκτη είναι το σύστημα κί-
νησης των νέων Smart. Δύο μοναδικοί 
3κύλινδροι είναι διαθέσιμοι: οατμο-
σφαιρικός κινητήρας παράγει 52 kW/71 
hp από κυβισμό 999 cc. Η ροπή του κινη-
τήρα από τις 1000 rpm (μέγιστο: 91 Nm 
στις 2850 rpm) επιτρέπει την οικονομι-
κή οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες, ακό-
μα και στην αστική κυκλοφορία. Στην κο-

ρυφή της γκάμας είναι ο κινητήρας turbo, 
ισχύος 66 kW/90 hp. Ο κινητήρας των 898 
cc έχει μέγιστη ροπή 135 Nm στις 2500 
rpm. Ο εντελώς νέος υπερσυμπιεστής 
περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικά ελεγχό-
μενο σύστημα καυσαερίων (wastegate), 
το οποίο επιτρέπει την αύξηση της δυ-
ναμικής του κινητήρα σε συνδυασμό με 
τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης 
καυσίμου. Ακόμα ένα χαρακτηριστικό 
που υποστηρίζει την οικονομία, είναι το 
αυτόματο σύστημα start/stop.
Σύντομα θα προστεθεί στην γκάμα και 
ο βασικός βενζινοκινητήρας ισχύος 45 
kW/60 hp.
Oι δύο εκδόσεις μετάδοσης κίνησης είναι 
επίσης νέες για τα Smart: οι αγοραστές 
μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα 
5τάχυτο μηχανικό κιβώτιο και το 6τάχυτο 
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη twinamic (δι-
αθέσιμο το 2015).

τρεις γραμμές εξοπλισμού: passion, 
prime και proxy αναβαθμίζουν τα Smart 
και τα διαφοροποιούν μεταξύ τους, ιδιαί-
τερα στο εσωτερικό.
Επίσης είναι διαθέσιμη και η έκδοση 
edition για περιορισμένο χρονικό διά-
στημα. Στο βασικό πακέτο εξοπλισμού 
άνεσης περιλαμβάνεται σύστημα διεύ-
θυνσης Direct-Steer, πακέτο Cool & Audio, 
πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT, 
κεντρική κονσόλα με συρτάρι και διπλή 
ποτηροθήκη, φως ανάγνωσης για το συ-
νοδηγό, καθρέφτης στο αλεξήλιο του 
οδηγού και του συνοδηγού, θήκη για γυα-
λιά στην πλευρά του οδηγού, χειρολαβή 
στήριξης στην πλευρά του συνοδηγού, 
φωτισμός χώρου αποσκευών και εσωτε-
ρικές λαβές ανοίγματος θυρών με ματ 
επένδυση σε εμφάνιση χρωμίου.
Τα συστήματα πολυμέσων πληρούν τα 
υψηλότερα στάνταρ, με την πλήρη ενσω-
μάτωση Smartphones, την πλοήγηση σε 
πραγματικό χρόνο και τη διαισθητική λει-
τουργία με οθόνη αφής (touchscreen). 
Για πρώτη φορά, το Smart προσφέρει το 
ηχοσύστημα JBL, το οποία παράγει έναν 
εντυπωσιακά «γεμάτο» ήχο.
Το Smart cross connect είναι μια επα-
ναστατική νέα εφαρμογή που διατίθεται 
δωρεάν στους πελάτες της Smart για το 
Smart Fortwo και το Smart Forfour. To 
Smart cross connect προσφέρει ακόμα 
περισσότερες δυνατότητες κατά τη δι-
άρκεια της κίνησης αλλά και εκτός του 
αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, το Smart 
parking είναι μία από τις λειτουργίες που 
τώρα προσφέρουν σχεδιασμό ακόμα πιο 
φιλικό προς το χρήση ενώ διαθέτει νέες 
λειτουργίες.
Το νέο Smart Forfour αναγνωρίζεται εύκο-
λα ως νέο μέλος της οικογένειας Smart 
που μοιράζεται πολλά χαρακτηριστικά με 

το Smart Fortwo. Φυσικά, η μεγαλύτερη 
διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα βρί-
σκεται στο προφίλ τους.
Η πλευρική όψη του Smart Forfour έχει 
τα ίδια στοιχεία με το Fortwo, αλλά ο 
κλωβός ασφαλείας tridion είναι μεγαλύ-
τερος, ενώ έχει και μία ακόμα πόρτα.
Το Smart Forfour έχει ουσιαστικά τα ίδια 
στοιχεία όπως το Smart Fortwo. Ωστόσο, 
η πίσω πέμπτη πόρτα ανοίγει προς τα 
επάνω σε ένα τμήμα, για να προσφέρει 
βολικό τρόπο φόρτωσης του χώρου απο-
σκευών.
Η νέα, πλούσια γκάμα εξωτερικών χρω-
μάτων και οι περίπου 40 επιλογές συν-
δυασμών μεταξύ των bodypanels και του 
κλωβού ασφαλείας tridion ενισχύουν την 
αισιόδοξη εικόνα της μάρκας.
Το ταμπλό οργάνων και η ημικυκλική δι-
άταξή του για τους δείκτες ταχύτητας και 
τα προειδοποιητικά σήματα έχουν πολλά 
κοινά με την προηγούμενη γενιά Smart 
αλλά έχουν νέο look. Οι εντυπωσιακοί 
σφαιρικοί αεραγωγοί είναι εύκολοι στη 
χρήση και διασκεδαστικοί. Η κεντρικά 
τοποθετημένη μονάδα χειρισμού του 
κλιματισμού έχει μία ασυνήθιστη εμφάνι-
ση: η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να 
ρυθμιστεί σε μία κλίμακα στη μέση με τη 
βοήθεια ενός συρόμενου μεγεθυντικού 
φακού!
Το τιμόνι τριών ακτίνων πολλαπλών λει-
τουργιών διατίθεται προαιρετικά και μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό 
του ραδιοφώνου ή της πλοήγησης που 
βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό. Το σύ-
στημα infotainment σε μοντέρνο σχεδια-
σμό φαίνεται σαν να αιωρείται μπροστά 
από το ταμπλό. Με αυτόν τον τρόπο, το 
εσωτερικό του αυτοκινήτου αντανακλά 
τις αξίες της νέας, ενεργητικής και δι-

κτυωμένης γενιάς!

Οι βασικές διαστάσεις των δύο νέων έξυ-
πνων μοντέλων:
Smart Fortwo 2.69Χ1.66Χ1.55μ
Smart Forfour 3.49Χ1.66Χ1.55 μ
Μεταξόνιο Fortwo 1.873 χλστ
Μεταξόνιο Forfour 2.494 χλστ
Όγκος χώρου αποσκευών (πίσω από τα 
εμπρός καθίσματα έως την οροφή): 
Fortwo 350, Forfour 975.

Το νέο Smart έχει ουσιαστικά διαμορφω-
θεί με οδηγικά χαρακτηριστικά για ελα-
φράς υποστροφής. Τα διαφορετικά με-
γέθη ελαστικών εμπρός και πίσω έχουν 
διατηρηθεί, έτσι ώστε τα στενότερα 
εμπρός ελαστικά σε συνδυασμό με την 
εξωτερικά υψηλότερη γωνία στροφής του 
τροχού να συμβάλλουν στον μικρό κύκλο 
στροφής. Τα συστήματα ABS, ASR και ESP 
είναι έτοιμα να παρέμβουν στα κρίσιμα 
όρια της πρόσφυσης στο οδόστρωμα. Η 
λειτουργία hill hold καθώς και το σύστη-
μα υποβοήθησης πέδησης ενταγμένα στο 
σύστημα φρένων, ενώ οι μηχανικοί έχουν 
σχεδιάσει μια νέα ανάρτηση McPherson 
με ρουλεμάν κεφαλής τριπλής διαδρο-
μής για τον εμπρός άξονα.
Διαθέτουν επίσης έναν εξελιγμένο πίσω 
άξονα De-Dion, ο οποίος έχει τροποποι-
ηθεί για σημαντικά μεγαλύτερη άνεση. 
Νέα στοιχεία είναι τα αμορτισέρ twin-
tube και τα ξεχωριστά ελικοειδή ελατή-
ρια σε σχήμα βαρελιού. Το πακέτο ανάρ-
τησης Sport διατίθεται προαιρετικά για 
όσους αναζητούν την σπορ συμπεριφορά 
από τα Smart τους.

Οι τιμές ξεκινούν από τα 12.175 ευρώ ή 
11.450 ευρώ (με απόσυρση)

Auto
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Η Λάγιος Κων/νος και ςια ε.Π.ε. είναι εταιρεία 
ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλους ζωής 
(ΟΤΚΖ) και είναι συμβεβλημένη με την εναλλα-
κτική διαχείρηση οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ). 
Η εταιρεία ανακύκλωσης ιδρύθηκε το 2007 και 
με συνεχή επέκταση και ανάπτυξη διαχειρίζεται 
την ανακύκλωση των οχημάτων ιχ/φιχ και σκράπ 
συμβάλοωντας στην προστασία του περιβάλλο-
ντος και στη μείωση περιβαλοντικών επιπτώσε-
ων. Η εταιρεία μας με εκπρόσωπο τον Κων/νο 
Λάγιο, ο οποίος διαθέτει 30ετίας εμπειρία στο 
αντικείμενο του αυτοκινήτου και του ανταλλακτι-
κού καθώς διατηρεί ατομική επιχέιρηση εμπορί-
ας ανταλλακτικών και σκράπ. 
Η πολύχρονη εμπειρία του στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο καθώς και τη γνώση της αγοράς έχει 
ως αποτέλεσμα την πλήρη γνώση και εκτίμηση 
του αντικειμένου. 
Έδωσε το προβάδισμα για τη λειτουργία του κέ-
ντρου ανακύκλωσης Λάγιος Κων/νος και ΣΙΑ 

ΕΠΕ η οποία επεξεργάζεται παλαιά οχήματα που 
έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους. 
Ο κ.Λάγιος Κων/νος εκπρόσωπος της Λάγιος Κων/
νος και ΣΙΑ ΕΠΕ όπως προαναφέραμε έχει δημι-
ουργήσει με την εμπειρία τόσων χρόνων μεγάλο 
πελατολόγιο τόσο με ιδιώτες όσο και με φορείς 
που διενεργούν στην απόσυρση παλαιών οχημά-
των. 
Με τη γνώση του στο αντικείμενο της ανακύκλω-
σης ιδρύθηκε η εταιρεία για το μόνο σκοπό την 
ανακύκλωση και την εξασφάλιση βιωσιμότητάς 
της ως προς ένα καλύτερο και σίγουρα πιο υγιές 
περιβάλλον. 
Αναλαμβάνουμε την απόσυρση και διαγραφή του 
οχήματός σας με δωρεάν μεταφορά από το χώρο 
σας και εκδίδουμε πιστοποιητικό καταστροφής 
το οποίο στέλνεται συστημένο ταχυδρομικώς. 
Το πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος είναι 
απίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την οριστική 
διαγραφή του οχήματος σας. 

από 250ε-500ε έως 20 Δεκεμβρίου

τα ΔιΚαιοΛογιτιΚα Που Χρειαζομαςτε 

ειναι τα εΞής: 
1) οΧήμα ιΔιωτιΚής Χρήςής - Πινακίδες - Άδεια 

κυκλοφορίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ - Φωτοτυπία ταυτότητας 

ή διαβατηρίου - Σε περίπτωση μη παρουσίας του 

ιδιοκτήτη, εξουσιοδότηση σε εμάς ή σε εκπρόσωπό 

του. - ΦΙΧ, βιβλίο μεταβολών. 

2) οΧήμα ιΔιωτιΚής Χρήςής με Προςωρινή 

αΚινήςια - Αίτηση για οριστική διαγραφή στη ΔΟΥ 

- Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ - 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου - Σε περίπτω-

ση μη παρουσίας του ιδιοκτήτη, εξουσιοδότηση σε 

εμάς ή σε εκπρόσωπό του. - ΦΙΧ, βιβλίο μεταβολών. 

3) οΧήμα εταιριας - Πινακίδες - Άδεια κυκλοφορί-

ας, ΑΦΜ, ΔΟΥ - Α.Ε./Ε.Π.Ε Φ.Ε.Κ εκπροσώπησης και 

πρακτικό ΔΣ εξουσιοδότησης ατόμου που θα ενερ-

γήσει για την εταιρία. - Ο.Ε./Ε.Ε εταιρικό. - Δελτίο 

αποστολής άνευ αξίας. - ΦΙΧ, βιβλίο μεταβολών. - Σε 

περίπτωση μη παρουσίας του εκπροσώπου εξου-

σιοδότηση σε εμάς. *ΠρΟΣΟΧΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑρΧΕΙ 

ΠΑρΑΚρΑΤΗΣΗ ΚΥρΙΟΤΗΤΑΣ, διαφορετικά να υπάρχει 

η άρση αυτής. **Σε περίπτωση απώλειας πινακίδας 

ή βιβλίου μεταβολών απαιτήται υπεύθυνη δήλωση 

απώλειας με γνήσιο υπογραφής. ***Εξουσιοδότηση 

πάντα με το γνήσιο της υπογραφής.

Αγοράζουμε αυτοκίνητα για απόσυρση 
και οριστική διαγραφή


