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ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ › κείμενο: Παναγιώτα Φούντα

Η Άνοιξη είναι εδώ 
κι εμείς εμπνεόμαστε 

από τα χρώματα της φύσης 
για να ανανεώσουμε το σπίτι. 

Παστέλ, έντονες
αποχρώσεις και 

φλοράλ υφάσματα 
είναι τα στοιχεία 

που θα κυριαρχήσουν 
και αυτή τη σεζόν.

Χαλαρές στιγμές
Ο πιο εύκολος τρόπος

για να ανανεώσετε

οποιονδήποτε χώρο

είναι να αλλάξετε τα

καλύμματα των μαξιλα-

ριών. Κάντε

mix&match σε υφές,

χρώματα και σχέδια,

για να δημιουργήσετε

πιο εντυπωσιακό απο-

τέλεσμα.

Η κουζίνα είναι ένας χώρος, 

όπου η οικογένεια περνά αρκετές ώρες της ημέρας. 

Δώστε του λίγη περισσότερη ζωντάνια και φωτεινότητα, 

τοποθετώντας χρωματιστά αντικείμενα και νέες κουρτίνες. 

Ειδικά αν έχετε παιδιά, τα παιχνιδιάρικα χρώματα 

θα τα παρακινήσουν να ασχοληθούν περισσότερο 

με το χώρο και τη μαγειρική.

Χρωματικά
μαγειρέματα
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Ανθισμένα μπαλκόνια
Αν δεν το έχετε κάνει ήδη ήρθε η ώρα

να ασχοληθείτε με την ανανέωση του

μπαλκονιού. Οι συνδυασμοί

άσπρου/μαύρου με κάποιο τρίτο έν-

τονο χρώμα κερδίζουν τις εντυπώσεις

και δίνουν στιλ και διαχρονικότητα.

Επίσης, αν δεν είστε από εκείνους που

θα ασχοληθούν ιδιαίτερα με την κη-

πουρική, η επιλογή μικρών γλαστρών

με αρωματικά φυτά ή κακτάκια θα δώ-

σουν στον εσωτερικό και τον εξωτε-

ρικό χώρο ιδιαίτερο στιλ.

Κλίμα τροπικό
Εκτός από τα παστέλ ανοιξιά-

τικα χρώματα, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε και φλοράλ

σε έντονες αποχρώσεις. Μάλι-

στα, ο συνδυασμός κόκκινου,

πράσινου ή μπλε με animal

prints σε διάφορα σχέδια,

αποτελεί μια πολύ προχωρη-

μένη στιλιστική πρόταση.

Χαρούμενο ξύπνημα
Μπορεί οι άντρες να μην αρέ-

σκονται ιδιαίτερα στα φλοράλ,

όμως είναι γεγονός ότι τα φω-

τεινά χρώματα της άνοιξης

φτιάχνουν τη διάθεση ανεξαρ-

τήτως φύλου. Αν θέλετε να

ακολουθήσετε την τάση, και ο

καλός σας αντιδρά, επιλέξτε

πιο ουδέτερες ή γήινες απο-

χρώσεις.
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ΜΟΔΑ

Βενιζέλου 126, Λάρισα. (Κοντά στο Αρχαίο Θέατρο).
http://nataliasilver.com

Κολιέ  €16
Δαχτυλίδι  €13

Σκουλαρίκια €14

“COLOR LATINO”

✂

Ο καιρός επιτέλους έφτιαξε και ήρθε ο καιρός να φο-

ρέσουμε τα φλοράλ μας, που είναι πολύ της μόδας

για την τρέχουσα σεζόν. Πώς θα συνδυάσετε παντε-

λόνια, μπλούζες και πανωφόρια με λουλούδια, χωρίς

να υποπέσετε σε ατοπήματα και υπερβολές; Απλώς

αντιγράψτε το στιλ των celebrities!

Ο πιο ασφαλής τρόπος για να φορέσετε την τάση του

καλοκαιριού, είναι να επιλέξετε ένα μεμονωμένο κομ-

μάτι. Διαλέξτε ένα φλοράλ παντελόνι, φούστα ή

σορτς και συνδύασέ το με ένα απλό τοπ ή πουκάμισο

και ουδέτερα αξεσουάρ. 

Αν πάλι σας αρέσουν οι τολμηρές επιλογές, κάντε τη

διαφορά με ένα φλοράλ φόρεμα ή μια ολόσωμη φόρμα την

οποία μπορείτε να συνδυάσετε με minimal παπούτσια (ένα ζευ-

γάρι μυτερές γόβες στιλέτο ή πέδιλα και ένα πολύ διακριτικό

κόσμημα είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται) κι ένα μονόχρωμο σα-

κάκι ή τζιν μπουφάν για τις πιο δροσερές βραδιές του καλοκαι-

ριού. Τέλος φροντίστε να κρατήσετε τα μαλλιά και το make-up

σε χαμηλούς τόνους, ώστε η συνολική εικόνα να μην είναι

υπερβολική. 

Κι αν τα φλοράλ σας φαίνονται υπερβολικά ή ότι δεν ταιριά-

ζουν στο στιλ σας ενσωματώστε τα στην γκαρνταρόμπα σας με

τη μορφή αξεσουάρ. 

Κάντο
όπως οι σταρ!
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FASHION

Η Λαρισαία blogger που αγαπήσαμε

Όλα ξεκίνησαν από μια ερευνητική εργασία που έκανε η Βικτώρια Λύτρα κατά τη διάρκεια των σπουδών της.
Μια μελέτη πάνω στη σχέση της αρχιτεκτονικής -που ήταν το αντικείμενο του πτυχίου της- και της μόδας, που τόσο αγαπά.

Κάπως έτσι δημιουργήθηκε το concept formfollowsfashion.gr, 
μέσα από το οποίο η Λαρισαία αρχιτέκτων και blogger μας μυεί στον στιλάτο κόσμο της.

Βικτώρια Λύτρα

Αγαπημένος 
προορισμός:
Νέα Υόρκη.

Αγαπημένος οίκος:
Celine. Ειδικά η

συγκεκριμένη καμπάνια 

που έχει έντονα

Bauhaus στοιχεία.

Style:
Μίνιμαλ με ιδιαίτερα 

στοιχεία, ανδρόγυνο.

Shoes shoes shoes: 
Ο πρωτοπόρος Nicholas

Kirkwood.

Trends:
Από τις τάσεις της 

τρέχουσας σεζόν, 

προτιμώ το sporty look.

Design:
Αγαπημένο κτήριο: 

Vitra Fire Station 

της Zaha Hadid.

Accessories:
Λατρεύω τις τσάντες, 

ειδικά τη νέα μου 

Philip Lim.

Deco: 
Λατρεύω 

το eclectic στιλ.

Αγαπημένος 
καλλιτέχνης: 
Ο προκλητικός 
Jeff Koons.

Kείμενο: Παναγιώτα Φούντα
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

Θιβετιανή Ροδακινόπιτα 
Τομ Ρόμπινς

Το καλύτερο μυθιστόρημα

του Τομ Ρόμπινς είναι εδώ και

είναι η ίδια του η ζωή. Ο Τομ

Ρόμπινς, μας υποδέχεται στα

ιδιαίτερά του, φιλεύοντάς μας

μ’ ένα κομμάτι θιβετιανής ρο-

δακινόπιτας. Μόνο αφού τη

φάμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν

είναι μια κοινή ροδακινόπιτα.

Το ευφάνταστο χιούμορ του, η αστείρευτη λογο-

θήκη του, η ασταμάτητη «τρελή σοφία» του ξε-

χύνονται μέσ απ την αφήγησή του και μας

κατακλύζουν, μας εντυπωσιάζουν, μας διασκε-

δάζουν και μας κάνουν να πιστέψουμε, εν τέλει,

πως ε, ναι! πίσω από τα μυθιστορήματα που λα-

τρέψαμε δεν θα μπορούσε να βρίσκεται παρά

μόνος κάποιος με μια τέτοια ζωή, τη ζωή του Τομ

Ρόμπινς. Ιδού, λοιπόν, ο συγγραφέας.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΓΙΑ ΝΑ  ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΑ.

Β
ο

ο
ks

Game of Thrones
Η σειρά που έχει καθηλώσει εκατομ-

μύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο,

φέτος προβάλλεται στην Ελλάδα παράλ-

ληλα με τις ΗΠΑ, από τη Nova. Ο τέταρ-

τος κύκλος της επικής υπερπαραγωγής

διαθέτει πολλή δράση, ακόμη περισσό-

τερο αίμα, μυστήριο και φυσικά, ίν-

τριγκα. Αγαπάμε το Game of Thrones

γιατί πρεσβεύει αυτό ακριβώς που λέει

ο τίτλος του. Σήμερα είσαι βασιλιάς,

αύριο ποιος ξέρει; (πιθανότατα μακαρί-

της). Αν δεν το έχετε δει, τώρα είναι μια

καλή περίοδος να το ξεκινήσετε.

Η τελευταία λέξη
Ο γνωστός δημοσιογράφος

Παύλος Τσίμας υπογράφει

μια ενημερωτική εκπομπή,

που αξίζει να δείτε. Εμ-

περιστατωμένη έρευνα

και ενδιαφέρουσες

απόψεις για επί-

καιρα ζητήματα

που απασχολούν

την ελληνική κοινω-

νία. 

Κάθε Κυριακή στις
23.15, στο ΣΚΑΪ.

Tv mania

Ο θαμμένος γίγαντας / Καζούο Ισιγκούρο

Εδώ και καιρό η καρδιά το αρνείσαι, Αξλ, το ξέρω.

Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείς. Πρέπει

να κάνουμε ένα ταξίδι, χωρίς καμία αναβολή... Σ’ ένα

απομονωμένο χωριό στην Αγγλία, την εποχή των θρύ-

λων, λίγο μετά τον θάνατο του βασιλιά Αρθούρου, ζει

ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Βρετανών, ο Αξλ και η Μπέ-

ατρις. Οι αναμνήσεις τους είναι θολές, όπως και όλων

των κατοίκων, λόγω μιας μυστηριώδους ομίχλης που

προκαλεί ένα είδος φθοράς. Παρά την αρρώστια της

Μπέατρις, το ζευγάρι αποφασίζει να αφήσει την

ασφάλεια του σπιτιού του με

σκοπό να ταξιδέψει μακριά και

να βρει τον γιο του, που έχει

να δει εδώ και χρόνια. Άλλοτε

άγριο και άλλοτε συγκινητικό,

το καινούργιο μυθιστόρημα

του Ισιγκούρο είναι ένα παρα-

μύθι για τις χαμένες μνήμες,

την αγάπη, την εκδίκηση και

τον πόλεμο.



Ο καιρός που θα μαζέψουμε, χοντρά παπλώματα, κουβέρτες

αλλά και ογκώδη χειμωνιάτικα ρούχα πλησιάζει καθιστώντας επι-

τακτικό το καλό πλύσιμο πριν την αποθήκευση. Αποφύγετε λοιπόν

την ταλαιπωρία με τα οικιακά πλυντήρια ή ακόμη χειρότερα το

πλύσιμο στη μπανιέρα και απευθυνθείτε στους ειδικούς. Στο Coin

Wash, μπορείτε να πλύνετε, να στεγνώσετε αλλά και να αποστει-

ρώσετε όλα τα λευκά είδη, παπλώματα, κουρτίνες και καλύμματα,

εύκολα, γρήγορα και κυρίως οικονομικά, σε τελευταίας τεχνολο-

γίας επαγγελματικά πλυντήρια των 7, 9, 14 ή 18 κιλών κάδους και

στεγνωτήρια που όχι απλώς καθαρίζουν αλλά ταυτόχρονα ανα-

ζωογονούν τις ίνες των υφασμάτων.  

ΟΛΑ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 

Τα πλυντήρια διαθέτουν κερματοδέκτη, η κάθε πλύση είναι

ατομική και μαζί με το στέγνωμα, διαρκεί μόλις μια ώρα. Τα

ρούχα που βγαίνουν από το στεγνωτήριο, μυρίζουν φρεσκάδα,

είναι απαλά ενώ σχεδόν δεν χρειάζονται σιδέρωμα. Για την πλύση

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα επώνυμα απορρυ-

παντικά που προσφέρει το Coin Wash ή ακόμη τα δικά σας. Κι αν

δεν έχετε χρόνο να περιμένετε μπορείτε να αφήσετε τα ρούχα

σας και να τα παραλάβετε όταν θα είναι έτοιμα. Σύντομα, το Coin

Wash θα προσφέρει και υπηρεσία σιδερώματος.

ΓΡΗΓΟΡΑ, ΕΥΚΟΛΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Έχετε σκεφτεί πότε πόσο σας κοστίζει μια πλύση στο οικιακό

πλυντήριο; 

Δείτε τι εξοικονομείτε στο Coin Wash. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε

που δεκάδες νοικοκυρές, φοιτητές αλλά και επαγγελματίες επι-

λέγουν το Coin Wash για το πλύσιμο ρούχων και λευκών ειδών. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ανοιχτά: Από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.
Coin Wash: Λέσβου 7 (πλατεία Εβραίων), τηλ.: 2414 000911, κιν.: 6972 285909, www.coinwash.gr

Το πλύσιμο των παπλωμάτων γίνεται παιχνίδι

Πλύσιμο, στέγνωμα
και αποστείρωση ρούχων

σε μια ώρα

Πιο οικονομικά 
και από το σπίτι. 
Σας συμφέρει!
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Δεν υπάρχει λόγος να αγχωνόμαστε κάθε φορά που σκεφτόμαστε το σώμα μας

ενόψει καλοκαιριού. Σκεφτείτε θετικά και κάντε σύμμαχο τη ζυγαριά νέες συνήθειες

διατροφής. 

❤ Πιείτε άφθονο νερό, χωρίς να περιμένετε να διψάσετε καθώς μέχρι τότε ο ορ-

γανισμός σας θα έχει ήδη αφυδατωθεί. 

❤ Μην κάθεστε ποτέ στο τραπέζι αν πρώτα δεν έχετε ετοιμάσει σαλάτα. Παίξτε

με τα λαχανικά, τα φρούτα και τους καρπούς και ανακάλυψε νέους γευστικούς και

θρεπτικούς συνδυασμούς. Όσο πιο χρωματιστή είναι η σαλάτα τόσο πιο θρεπτική

γίνεται.

❤ Φορέστε φόρμες και αρχίστε το τρέξιμο. Με αυτό τον τρόπο αυξάνετε τις καύ-

σεις και καίτε περισσότερες θερμίδες ημερησίως.

❤ Βγάλτε από τη διατροφή σας, οτιδήποτε τυποποιημένο καθώς σε τέτοιο είδους

τροφές υπάρχει κρυμμένο αρκετό αλάτι και ζάχαρη. 

❤ Δεν τρώμε μόνο όταν πεινάμε, αντίθετα καταναλώνουμε πολλά και μικρά γεύ-

ματα ημερησίως, αφυπνίζοντας τον οργανισμό. 

❤ Μην ακολουθείτε δίαιτες που σας προτείνουν άλλοι. Κάθε πρόγραμμα διατρο-

φής είναι εξατομικευμένο και προτείνετε αποκλειστικά για εσάς από τον διαιτολόγο

σας. 

❤ Μην αγχώνεστε με τα παραπανίσια κιλά. Βάλτε κάθε μήνα από ένα μικρό στόχο

και ανεβείτε ένα – ένα τα σκαλιά της επιτυχίας. 
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ

για να κάνετε σύμμαχο τη ζυγαριά

Tips

✓ Μειώστε 
το κόκκινο κρέας 
και τα ακόρεστα 
λιπαρά 
(κρέμες, βούτυρο). 

✓ Αποφύγετε τα γλυκά 
και τη ζάχαρη. 

✓ Περιορίστε το αλκοόλ.  
✓ Επιλέξτε 

φυσικούς χυμούς, 
από αναψυκτικά. 

✓ Προτιμήστε σως 
που έχουν ως βάση 
το γιαούρτι.

✓ Επιλέξτε 
αποξηραμένα φρούτα 
και λαχανικά, ως σνακ 
για να κόψουν 
την έντονη πείνα. 



Tip

ΓΕΥΣΕΙΣ › από το Thessaly cooking map / tensteps10 / OECON group

Ο σεφ Γιάννης Στανίτσας 
(επίσημος σεφ του Thessaly 

cooking map) προτείνει:

Ο Σεφ προτείνει τα σταφύλια μας
να είναι ποικιλίας φράουλα

αλλά εξίσου ταιριαστές είναι και
οι ποικιλίες Σαββατιανό και σουλτανίνα. 

Χειροποίητο κουλούρι
με ταχίνι, τυρί και σταφύλια

Κουλούρι - υλικά:
Στερεά:

300 γρ. αλεύρι Ζέα (Trinity  Farm)
100 γρ. αλέυρι τύπου 70%

5 γρ. ζάχαρη

5 γρ. αλάτι

20 γρ. αλάτι

7 γρ. μαγιά νωπή

Χαρουπόμελο

Υγρά:

50 γρ. μπύρα ξανθιά

20 ml ελαιόλαδο

120 γρ. χλιαρό νερό

Εκτέλεση:
Στο μπολ του μίξερ

βάζουμε όλα τα

στερεά μαζί, τα

ανακατεύουμε και

σιγά σιγά προσθέ-

τουμε τα υγρά. Ανακα-

τεύουμε με το μίξερ για

15 λεπτά σε χαμηλή ταχύ-

τητα. Χωρίζουμε το ζυμάρι

σε μπαλάκια των 100 γρ. και το

αφήνουμε να φουσκώσει για 35

λεπτά σκεπασμένο με μία λινή πετσέτα.

Πλάθουμε τα μπαλάκια σε σχήμα όπως το

κουλούρι Θεσσαλονίκης, στρογγυλό ή μπαστούνι.

Αφήνουμε να ξεκουραστεί για 30 λεπτά. Ψήνουμε στους 170

με 180 βαθμούς κελσίου για 15 λεπτά. Αφού βγάλουμε τα κου-

λούρια μας από το φούρνο, τα αφήνουμε να κρυώσουν και με

ένα πινέλο αλείφουμε το χαρουπόμελο. 

Ταχίνι - υλικά:
250 γρ. ταχίνι

100 γρ. χαρουπόμελο

1 φλυτζανάκι 

του ελληνικού καφέ 

φρέσκο χυμό λεμόνι.

Εκτέλεση:
Ανακατεύουμε

όλα τα υλικά μαζί

μέχρι να γίνουν

μία πάστα. Το-

ποθετούμε στο

πιάτο μας το

κουλούρι, δίπλα

προσθέτουμε μία

μεγάλη κουταλιά

από την κρέμα από

ταχίνι και δίπλα μία

μεγάλη κουταλιά ξινό-

γλυκο τυρί Ελασσόνας

(ThessalikiGaia), και ένα

μέτριο τσαμπί σταφύλια.



AlfAKAtsifA 
Η εταιρία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» ιδρύ-

θηκε από τον Γεώργιο Κατσίφα το 1962. Εισάγει, επε-
ξεργάζεται και εμπορεύεται εκλεκτούς καφέδες και
μια τεράστια ποικιλία μπαχαρικών και αρωματικών
φυτών. Η  πολύχρονη παράδοσή  της στο χώρο των
καφέδων και των μπαχαρικών σε συνδυασμό με το
μεράκι, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την κα-
θιέρωσαν στην ελληνική αγορά ως όνομα συνώνυμο
της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Οι εξελιγμένες μέ-
θοδοι επεξεργασίας και τυποποίησης, και οι συνεχείς
επενδύσεις σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και
σε εκπαίδευση προσωπικού, εγγυώνται την σταθερά
απαράμιλλη ποιότητα των προϊόντων της. 

Διεύθυνση: 7ο χλμ., Λάρισας – Φαλάνης
Τηλ.: 2410-941941 | www.alfakatsifa.gr 

ΒΕΛΛΗΣ ΑΒΕΕ
Η εταιρία ΒΕΛΛΗΣ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1980 στη

Γιάννουλη Λάρισας και δραστηριοποιείται μέχρι και
σήμερα στο χώρο κατασκευής προϊόντων καθαρι-
σμού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. 

Με την  πολύχρονη παρουσία της στον χώρο έχει
φέρει τα προϊόντα της  πρώτα στις προτιμήσεις των
καταναλωτών. 

H ΒΕΛΛΗΣ ΑΒΕΕ, πιστή στην αποστολή της και
με απόλυτη αφοσίωση στον πελάτη, συνεχίζει την
επιτυχημένη πορεία της, προσφέροντας μία μεγάλη
γκάμα ποιοτικών προϊόντων καθαρισμού που ικανο-
ποιούν και τις πιο απαιτητικές ανάγκες καταναλωτών
και επαγγελματιών.

Διεύθυνση: 5ο χλμ., Λάρισας- Τυρνάβου
Τηλ.: 2410-549650 | www.vellis.gr 

ΛΙΑΠΗΣ 
Η εταιρία ΛΙΑΠΗΣ ιδρύθηκε το 1995 από τον Δημή-

τριο Λιάπη  και  λειτουργεί ακόμη και σήμερα έχοντας
συνοδοιπόρο του την σύζυγό του Ανδρομάχη Λιάπη.
Δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής προϊόντων
ζύμης και σφολιάτας.  Ακολουθώντας σταθερά ανοδική
πορεία, προσφέρει αγνά προϊόντα, βασισμένα σε παρα-
δοσιακές συνταγές με τα πιο φρέσκα υλικά, τηρώντας
όλους του κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, με συνεχείς
ποιοτικούς ελέγχους, σε όλα τα στάδια της παραγωγής,
από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.  Η εταιρία εφαρ-
μόζει Σύστημα Ασφάλειας και Τροφίμων σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005. 

Διεύθυνση: 10ο χλμ., Λάρισας- Αμπελώνα
Τηλ.: 2410-941691 | www.pitsaliapis.gr

ΑΦΟΙ ΧΑΛΚΙΔΗ ΑΕΒΕ 
Τα προϊόντα «Santos» παράγονται από την εταιρία

«ΑΦΟΙ ΧΑΛΚΙΔΗ ΑΕΒΕ» που δραστηριοποιείται στη
Λάρισα εδώ και 28 χρόνια. Έχοντας επενδύσει στις
ικανότητες των συνεργατών της που κατά 97% αποτε-
λούνται από Ελληνικές εταιρίες, καθώς και σε σύγχρο-
νες τεχνολογίες ελέγχου και διαχείρισης τροφίμων, η
εταιρία είναι σε θέση να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα
σε προσιτές τιμές, αντιμετωπίζοντας τις διαρκώς αυ-
ξανόμενες προκλήσεις με αισιοδοξία. 

Ο κυριότερος όγκος των εμπορικών της συναλλα-
γών είναι με επιχειρήσεις της Λάρισας και της Θεσσα-
λίας, ευρύτερα.  

Διεύθυνση: ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλ.: 2410-591117 | email.: giorgos@halkidis.gr 

Φ θ η ν a o σ ο  π ο υ θ ε ν a

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Στρατάρχη Παπάγου Αλέξανδρου & Θησέως Ι Τ. 2410593823   • ΛΑΡΙΣΑ 



Αδελφοποίηση τοπικών επιχειρήσεων
Τα Μάρκετ Βλαχοδήμος,  παρουσιάζουν ορισμένους από τους συνεργάτες και 
προμηθευτές τους με έδρα το ν. Λάρισας, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους 
για τη στήριξη της τοπικής αγοράς. Συνεργασίες που εγγυώνται στον καταναλωτή 
προϊόντα απαράμιλλης ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές και λειτουργούν ως μοχλός 
ανάπτυξης για την τοπική οικονομία μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΓΡΑΒΑΝΗ – ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
Η πτηνοτροφική μονάδα «ΓΡαΒαΝΗ – αλΜ-

ΠαΝΗ ΕλΕΝΗ», είναι μια νέα εταιρία με έδρα την
Ελασσόνα, η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος στις
προτιμήσεις των καταναλωτών χάρη στην ποιότητα
των προϊόντων της. 

Οι σύγχρονοι μέθοδοι παραγωγής, η τεχνογνω-
σία, ο προηγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός και οι
αδιάλειπτοι έλεγχοι  σε όλα τα στάδια της ωοπαρα-
γωγικής διαδικασίας, εγγυώνται προιόντα κορυφαίας
διατροφικής αξίας.

Η παραγωγή κυμαίνεται στα 1000 αυγά ημερη-
σίως ενώ στους άμεσους στόχους είναι η σύναψη
νέων επιχειρηματικών συνεργασιών στην περιοχή
της Θεσσαλίας.  

Διεύθυνση: Τσιμισκή 27, Ελασσόνα
Τηλ.: 24930-22246 | κιν.: 6973049339

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ
Η γνώση είναι ουσία και η «ΕλλΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ

αΕΒΕ», τη μεταφέρει στους καταναλωτές από το 1991.
από την ίδρυσή της, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα
στην παραγωγή  χυμών με την επωνυμία VIVA FRESH
και BELO, οι οποίοι φθάνουν σε όλη την Ελλάδα αλλά
και σε όλες τις χώρες  της ανατολικής Ευρώπης. Για  τη
διάθεση και διανομή των προϊόντων έχει δημιουργηθεί
ένα μεγάλο δίκτυο πωλήσεων  σε Βουλγαρία, σκόπια,
Ρωσία, σερβία, Πολωνία, Ουκρανία, Ιορδανία, σουηδία,
αμερική κ.α. Οι χυμοί  παράγονται  με  εκλεκτής ποι-
ότητας πρώτες ύλες, δημιουργώντας μοναδικές δρο-
σιστικές γεύσεις σε όλα τα είδη φρούτων. 

Διεύθυνση: ΒΙΠΕ λαΡΙσασ
Τηλ.: 2410-541541 | www.hellenicjuices.gr

Γ.ΤΣΟΜΕΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.
Με έδρα τη Μάνδρα λάρισας η επιχείρηση Γ.

ΤσΟΜΕσ & σΙα Ε.Ε., από το 2007 προσφέρει ξη-
ρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα, λειτουρ-
γώντας με τις υψηλότερες προδιαγραφές ISO
22000:2005 για τη διασφάλιση των τροφίμων. Πρό-
κειται για μια οικογενειακή επιχείρηση με ελεγχό-
μενη παραγωγή και μηχανήματα τελευταίας
τεχνολογίας για την επεξεργασία και συσκευασία
των προϊόντων, η οποία λειτουργεί έχοντας ως
κύριο μέλημα να προσφέρει στον καταναλωτή καρ-
πούς υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Πα-
ράλληλα δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και
επεξεργασία ζαχαρώδων προϊόντων. 

Διεύθυνση: Μάνδρα λάρισας | Τηλ.: 2410-821264 

ΒΑΣΔΑΒΑΝΟΥ ΟΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 
Μισό και πλέον αιώνα επιτυχημένης πορείας κα-

ταγράφει η Οινοποιία – αποσταγματοποιία Βασδα-
βάνου. 

Το οινοποιείο διαθέτει τα πλέον σύγχρονα και
εξελιγμένα μέσα παραλαβής σταφυλιών, πνευματικά
πιεστήρια για την παραγωγή λευκών κρασιών και
σύγχρονους οινοποιητές για την οινοποίηση κόκκι-
νων κρασιών. Έχει πιστοποιηθεί με ISO από το 2000
ώστε να εξασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων
της. 

Παράλληλα αποστάζει και εμφιαλώνει «Tο Δεκα-
ράκι» Τσίπουρο Τυρνάβου, με το διακριτό μονο-
ποικιλιακό χαρακτήρα του Μοσχάτου σταφυλιού
της περιοχής.

Διεύθυνση: Γιάννουλη - λάρισα
Τηλ.: 2410-591166 | www.vasdavanos.gr 

Μανδηλαρά 52 Ι Τ. 2410289695 Ι Χρυσοχόου & Νικηταρά Ι Τ. 2410282223 • ΕλασσΟΝα Τ. 2493023200
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Στον υπέροχο κόσμο του παιδιού
«Ποστάροντας»  το παιδί 
«Αν ποτέ έχετε βάλει φωτογραφίες των παιδιών
σας στο ίντερνετ, υπάρχει μια πιθανότητα να τις
πουλάμε εδώ, τυπωμένες πάνω σε κάποια
κούπα μας. Μπορείτε απλά να ρίξετε μια ματιά
παρακάτω, για να δείτε αν και τα δικά σας παι-
διά είναι στη συλλογή μας». Αυτό αναφέρουν οι
υπεύθυνοι της ιστοσελίδας www.koppie-kop-
pie.biz, στην οποία πωλούνται κούπες με φωτο-
γραφίες παιδιών που βρίσκονται δημοσιευμένες
στο διαδίκτυο. Και δεν αστειεύονται, αντίθετα
καταδεικνύουν με τον πιο άμεσο τρόπο, ότι το
να μοιραζόμαστε ελεύθερα φωτογραφίες στο ίν-
τερνετ δίνει στον καθένα το δικαίωμα να τις χρη-
σιμοποιήσει όπως και όπου νομίζει. Το ζευγάρι
πίσω από το site -μια δημοσιογράφος κι ένας
γραφίστας- εξηγεί ότι δεν πρόκειται για επαγγελ-
ματικό εγχείρημα, αλλά για ένα κοινωνικό πεί-
ραμα, που στοχεύει στην ενημέρωση των
γονέων σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο,
καθιστώντας σαφές ότι θα αποσύρουν άμεσα
οποιαδήποτε φωτογραφία τούς ζητηθεί.

Χαρούμενα παιδικά χρόνια
Επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι υποστηρί-
ζει ότι τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με αγάπη, καλή δια-
τροφή, φίλους και έχουν μάθει να ελέγχουν τον θυμό και την
παρορμητικότητά τους, έχουν καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία
στη μετέπειτα ζωή τους ως ενήλικες. Επίσης, τα παιδιά με θετι-
κές ψυχολογικές εμπειρίες είχαν κερδίσει επιπλέον «όπλα»
υγείας για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ενήλικης ζωής
τους. Δηλαδή, είχαν 14% περισσότερες πιθανότητες να έχουν
φυσιολογικό βάρος, 12% να μην είναι καπνιστές και 11% να
έχουν φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.  Στη μελέτη έλα-
βαν μέρος 3.577 παιδιά, 3-18 ετών. Τα άτομα που είχαν τα πε-
ρισσότερα ψυχολογικά πλεονεκτήματα ως παιδιά, είχαν και το
υψηλότερο σκορ στον δείκτη καρδιαγγειακής υγείας ως ενήλι-
κες. «Οι επιλογές των γονιών έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις
στην υγείας των παιδιών τους. Για παράδειγμα, αν ένας άνεργος
πατέρας βρει σταθερή δουλειά, αυτό έχει διαρκή θετική επί-
δραση στην ψυχολογία των παιδιών. Αν ο γονιός σταματήσει να
καπνίζει, τα οφέλη είναι ακόμη σημαντικότερα. Συνεπώς, κάθε
προσπάθεια για βελτίωση της κατάστασης της οικογένειας, έχει
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη», επεσήμανε η Δρ
Λάουρα Πούλκι-Ραμπάκ, επικεφαλής ερευνήτρια.



Κατσώχης home

Ρόλλερ, Λευκά είδη, Ρούσβελτ 36, Λάρισα, τηλ. 2410 621372

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Από το 1950, η επιχείρηση Κατσώχης δραστηριοποιείται στο χώρο των λευκών ειδών και 65
χρόνια τώρα, έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του αγοραστικού κοινού για τα επώνυμα προϊόντα
της και την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. 

Με φωτεινά χρώματα, μοντέρνα σχέδια και αέρινα υφάσματα, μας υποδέχεται σήμερα στο
νέο ανακαινισμένο κατάστημα λευκών ειδών Κατσώχης home.  Ανακαλύψτε τα ωραιότερα υφά-
σματα για κουρτίνες ρόλλερ και ριχτάρια αλλά και λευκά είδη όπως σεντόνια, μπουρνούζια και
πετσέτες. Στο κατάστημα Κατσώχης home θα βρείτε προϊόντα επώνυμων εταιριών όπως οι Guy
Laroche, Nef Nef, Pierre Cardin, Omega. Επιλέξτε λευκά είδη αξεπέραστης ποιότητας και αισθη-
τικής αλλά και βρεφικές και παιδικές προτάσεις που διατίθενται σε ανταγωνιστικές τιμές και
κάνουν την πολυτέλεια, πιο προσιτή από ποτέ. 

Συζητήστε με τους υπεύθυνους τις ανάγκες σας κι εκείνοι θα προτείνουν για το χώρο σας
αυτό που πραγματικά χρειάζεστε Όποιο και αν είναι το στιλ σας, μοντέρνο ή κλασικό, με έντονα
ή απαλά χρώματα, στο κατάστημα Κατσώχης home θα βρείτε αυτό που θέλετε, με την απαρά-
μιλλη ποιότητα που εδώ και 65 χρόνια το χαρακτηρίζει.

λευκά είδη

Νέος ανακαινισμένος χώρος

Το σπίτι που ονειρεύεστε,
όπως το ονειρεύεστε
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Υπαίθριο σκραμπλ 
Λίγο χαρτόνι, είναι αρκετό για να δημιουργήσετε το δικό σας

σκραμπλ συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη μάθηση. Εσείς το
μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να κόψετε το χαρτόνι σε με-
γάλα τετράγωνα κομμάτια, τα οποία στη συνέχεια θα δώσετε
στα παιδιά ώστε να γράψουν πάνω τους
με μεγάλα έντονα γράμματα την άλφα
βήτα αλλά και τους πόντους, ως εξής:  65
γράμματα που παίρνουν 1 πόντο: Α (12),
Ε (8), Η (7), Ι (8), Ν (6), Ο (9), Σ (7) και Τ
(8), 17 γράμματα που παίρνουν 2 πόν-
τους: Κ (4), Π (4), Ρ (5) και Υ (4), 9 γράμ-
ματα που παίρνουν 3 πόντους: Λ (3), Μ
(3) και Ω (3), 4 γράμματα που παίρνουν
4 πόντους: Γ (2), και Δ (2), 3 γράμματα
που παίρνουν 8 πόντους: Β (1), Φ (1) και
Χ (1), 4 γράμματα που παίρνουν 10 πόν-
τους: Ζ (1), Θ (1), Ξ (1) και Ψ (1), 2 λευκά
(χρησιμοποιούνται σαν μπαλαντέρ) που παίρνουν 0 πόντους.
Και το παιχνίδι ξεκινά, σε οποιοδήποτε υπαίθριο χώρο, σύμ-
φωνα με τους κανόνες που ισχύουν και στο γνωστό επιτραπέ-
ζιο.

Πολύχρωμα μακαρόνια 
Στα παιδιά αρέσει η ζωγραφική, πόσω

μάλλον όταν αντί για τους κλασσικούς
μαρκαδόρους και το χαρτί καλούνται να
δημιουργήσουν με ανορθόδοξα υλικά.
Ένα από αυτά είναι τα μακαρόνια. Θα
χρειαστείτε ένα πακέτο σπαγγέτι, ρούχα
που δεν φοβάστε να λερωθούν και πολύ
- πολύ καλή διάθεση  για παιχνίδι.  Αρ-
χικά θα βράσετε τα μακαρόνια και στη
συνέχεια θα τα λαδώσετε καλά ώστε να
μην κολλήσουν μεταξύ τους. Δώστε τα
μακαρόνια στα παιδιά και αφήστε τα να
τα χρωματίσουν, ρίχνοντας τους λίγες
σταγόνες χρώματος και ανακατέυοντας
με τα χέρια, ώστε να απλωθεί καλά παν-
τού. Κάτι ακόμη που μπορείτε να κάνετε
είναι να βράσετε τα μακαρόνια, προσθέτοντας στο νερό λίγο
χρώμα ζαχαροπλαστικής. Όταν είναι έτοιμα, θα τα στραγγί-
σετε, θα τα λαδώσετε και θα τα δώσετε στα παιδιά, για να
φτιάξουν τις δικές τους κατασκευές, όπως ένα πλεκτό βρα-
χιόλι.

Ένα υπέροχος λαβύρινθος 
Δεν υπάρχει παιδί που να μην αγαπά την περιπέτεια.

Δημιουργήστε, λοιπόν, ένα υπέροχο λαβύρινθο από
χαρτοκιβώτια και δώστε τους μια ακόμη αφορμή για
παιχνίδι. Θα χρειαστείτε παλιές κούτες τις οποίες απλά
θα ενώσετε καλά μεταξύ τους με χαρτοταινία και στη
συνέχεια θα κόψετε με κοπίδι, ώστε να δημιουργήσετε
πόρτες- περάσματα, για τα παιδιά. Όσο μεγαλύτερο κά-
νετε το λαβύρινθο τόσο περισσότερο ενδιαφέρον θα
έχει για να τον εξερευνήσουν. 

Δραστηριότητες
για παιδιά και γονείς

που δεν φοβούνται να λερωθούν

7Παίζ  υμε; 





Dream team και μάλιστα με θεσσαλική καταγωγή συγκρότησε η
χρυσή ολυμπιονίκης μας Φανή Χαλκιά στον μαραθώνιο της Θεσσα-
λονίκης. Σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, ο οποίος αξιοποιεί την επιρροή
της Λαρισαίας πρωταθλήτριας στις μεγάλες του διοργανώσεις, η
Φανή Χαλκιά προσκάλεσε στην ομάδα της, προσωπικότητες απ’
όλους τους χώρους. Στην ομάδα της εντάχθηκαν ο διεθνής Ευθύμης

Ρεντζιάς, ο Αλέξης Γεωργούλης και ο Λάμπρος Παπακώστας από
την Θεσσαλία, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, αλλά και οι δημοσιογράφοι
Αντώνης Σρόιτερ, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Χρήστος Νέζος.
Παρά το υψηλό καθήκον της ολοκλήρωσης του μαραθωνίου δεν
έλειψαν τα ταιριαστά με τη Θεσσαλονίκη ξενύχτια που ξεκινούσαν
από φαγητό και κατέληγαν στα μπουζούκια μ’ ενδιάμεση στάση για
ποτό.
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Στη σκιά του Ολύμπου, στην παραλία
του Πλαταμώνα, μια ηλιόλουστη μέρα
μες τον Απρίλιο ο πρόεδρος της Inter-
comm Στέργιος Τσαγκούλης αποδεικνυό-
ταν, για πολλοστή φορά, άριστος
αμφιτρύων, επιβεβαιώνοντας τις αρετές
του Ξένιου Δία. Σ’ ένα γεύμα ψαροφα-
γίας επισφραγίστηκε η νέα συνεργασία
της εταιρείας  του με την άλλη πλευρά

του Ατλαντικού.
Από πέρσι τα
φρούτα της In-
tercomm ταξι-
δεύουν στο San
Francisco και
εφεξής τα anti-
pasti με βάση
την ελιά θα κα-
ταναλωθούν στις
ΗΠΑ με βάση το
Los Angeles. Σε
μια περίοδο
απόλυτης ανα-
ξιοπιστίας της

ελληνικής επιχειρηματικότητας, ο κ.
Τσαγκούλης παλεύει σκληρά ν’ ανατρέ-
ψει την μουτζουρωμένη εικόνα του εθνι-
κού επιχειρείν. Με σοβαρότητα,
προσήλωση, μεθοδικότητα, άριστη ποι-
ότητα και ατέλειωτη εργασία κατακτά τη
μια αγορά μετά την άλλη και απέχει λίγο
από το να καταστεί η Intercomm διεθνής!
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Από τον Σωτήρη Πολύζο

Ότι ο Βαγγέλης Κολωνάς είναι ο πρώτος Θεσσαλός συγγραφέας
που μεταφράζεται στη Γαλλία το ξέρετε από προηγούμενα δημοσι-
εύματα της Ελευθερίας. Αυτό που δεν γνωρίζαμε όλοι είναι ότι το
βιβλίο του στα γαλλικά κυκλοφόρησε στις 3 Απριλίου και ήδη δημι-
ουργήθηκε fan club από Γάλλους «οπαδούς» του κι εσχάτως με συμ-
μετοχές από την Ισπανία που ζητούν την μετάφραση του βιβλίου και
στην γλώσσα τους. Το βιβλίο βαπτίστηκε «Σαν την καλαμιά στον
κάμπο» και περιλαμβάνει 30 διηγήματα του Β. Κολωνά που έχουν
διαλεχτεί από τα βιβλία του «Διπλανή μοναξιά» και «Οι νταλίκες τα-
ξιδεύουν πάντα νύχτα». Στα σχόλια που κάνουν οι Γάλλοι στο fan
page του βιβλίου του ξεχωρίζουν αυτά που τον παρομοιάζουν με τον
Παζολίνι στην δύναμη της γραφής του. Όμως ο Βαγγέλης Κολωνάς
δεν επαναπαύεται στις δάφνες του αλλά ετοιμάζει πυρετωδώς για
τον Σεπτέμβριο του 2015 τη μουσική του παράσταση αφιερωμένη
στην καταστροφή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Πόλης το 1955.
Πρωταγωνίστρια μια μεγάλης ηλικίας Πολίτισσα
που κάνει flashback στα γεγονότα εκείνης της επο-
χής που «διακόπτονται» από τραγούδια και προ-
βολή ντοκουμέντων. Την ίδια στιγμή εργάζεται
πυρετωδώς συνεισφέροντας με ιδέες στην σύνταξη
του φακέλου υποψηφιότητας της Λάρισας ως πολι-
τιστικής πρωτεύουσας στην Ευρώπη το 2021. Τον
ρωτώ γιατί δεν ανακοινώθηκε το όνομά του. Πι-
στεύει πως κάποιοι τον αποκλείουν από την διαδι-
κασία; «Δεν πειράζει που δεν ακούστηκα μαζί με
τους άλλους. Είναι τα γνωστά πρόσωπα και συστή-
ματα που πάντα χρησιμοποιούν την Λάρισα για ν’
ανέβουν απάντησε χωρίς περαιτέρω αιχμές.
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Καλοκαιρινές βουτιές στην ξεκούραση και την ξεγνοιασιά
μετά από έναν μακρύ θεατρικό και τηλεοπτικό χειμώνα, θα πε-
ράσει ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος. Ο γοητευτικός Λαρι-
σαίος ηθοποιός πρωταγωνιστούσε επί μήνες στο «Φάντασμα
με γόβες» που σκηνοθέτησε ο Σταμάτης Φασουλής στο θέατρο
Γκλόρια όπου μοιραζόταν την σκηνή με τους Υρώ Μανέ, Φάνη
Μουρατίδη, Ντορέτα Παπαδημητρίου κ.ά. Την ίδια περίοδο
όλα τα πρωινά υποδεχόταν στο θέατρο του ιδρύματος Μείζο-
νος Ελληνισμού μικρούς θεατές στην συναρπαστική περιπέ-
τεια Τομ Σώγιερ. Όταν τέλειωνε από την πρωινή παράσταση
και μέχρι τη βραδυνή έκανε γυρίσματα για τους «Συμμαθητές»
του ΑΝΤ1 τα οποία τελειώνουν σε λίγες ημέρες. Εύκολα κά-
ποιος αντιλαμβάνεται πως όσο νέος κι αν είσαι κάποια στιγμή
οι αντοχές εξαντλούνται. Με την σύζυγό του Φαίη Ξυλά (παν-
τρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2009 με κουμπάρο τον Λάκη
Λαζόπουλο) που πρωταγωνιστούσε ως κόρη του Πέτρου Φι-
λιππίδη στον «Φον Δημητράκη» αποφάσισαν αυτό το καλο-
καίρι να μείνουν μακριά από τη θεατρική σκηνή, αφού η Φαίη
κυοφορεί το πρώτο τους παιδί! Χωρίς να έχει προκύψει πρό-
γραμμα διακοπών είναι βέβαιο πως η γενέθλια πόλη του Κων-
σταντίνου, η Λάρισα θα υποδεχθεί το ωραίο ζευγάρι το
επόμενο διάστημα.

Στον Αη Γιάννη του Ανατολικού Πηλίου με
κουμπάρο τον Σταμάτη Μαλέλη θα παντρευτεί
μες τον Ιούνιο ο Φώτης Βασιλείου. Ο τρικαλινός
συνεργάτης του διευθυντή ειδήσεων του ΣΚΑΪ, δι-
οικεί όλες τις επιχειρήσεις του Σταμάτη Μαλέλη
και προσφάτως αποκάλεσε δημόσια τον μέντορά
του δεύτερο πατέρα του. Ο Φώτης Βασιλείου
ήταν στο επίκεντρο ενός scouting που έγινε για
brilliant minds στην Ελλάδα (κυνήγι λαμπρών
μυαλών) και έχει ήδη περάσει στον μικρό πυρήνα
των λίγων δεκάδων από τους οποίους θ’ αναδειχ-
θεί η ελίτ της πνευματικής αφρόκρεμας. Η μέλ-
λουσα σύζυγός του είναι η Κωνσταντίνα
Αναστασοπούλου και το δείπνο του γάμου θα φι-
λοξενηθεί στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον του ξε-
νοδοχείου του στενού του φίλου Βαγγέλη
Αγαπητού στην παραλία Παπά – Νερό.

Πολυγραφότατος είναι
αυτή την περίοδο και ο
Θωμάς Ψύρρας. Μετά τον
πολιτικό του οικειοθελή πα-
ροπλισμό επιδίδεται σ’ αυτό
που αγαπά περισσότερο
στην συγγραφή. Αφού διά-
λεξε τουλάχιστον 50 πολιτικά
άρθρα, που δημοσιεύτηκαν
τα τελευταία τρία περίπου
χρόνια και θα τα δούμε συγ-
κεντρωμένα σε μια έκδοση,
ολοκληρώνει και το επόμενο
βιβλίο του. Πρόκειται για ένα
αστυνομικό μυθιστόρημα με
πολιτικό φόντο. «Θα μπο-
ρούσε να χαρακτηρισθεί και
πολιτικό θρίλερ;» τον ρωτώ.
«Ναι γιατί όχι;» μου απαν-
τάει γελώντας. Έχει σχεδόν
τελειώσει και τώρα ξεκινά
την επίπονη διαδικασία του
«χτενίσματος» και ευελπι-
στεί ότι το φθινόπωρο θα
είναι στα χέρια μας.



Κ ρΜi
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ΟΜΟΡΦΙΑ › κείμενο: Παναγιώτα Φούντα

Το τοπικό πάχος και η κυτταρίτιδα είναι στοιχεία που σας αγχώνουν
εν όψει της έναρξης της καλοκαιρινής σεζόν; Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε,

καθώς πλέον μπορείτε να βρείτε δεκάδες τρόπους αντιμετώπισης
αυτών των προβλημάτων και να κάνετε τη δική σας ηρωική «έξοδο» στις παραλίες.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΧΟΣ 
ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ

«Μαγικό»

❤ Tοπικό πάχος; Εξαφανίστε το
Έχετε παρατηρήσει ότι σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, όπως το εσωτερικό του

γόνατου και του μηρού ή στους γλουτούς κάνουν την εμφάνισή τους μικρά «μαξιλαράκια»
λίπους; Προλάβετε το πρόβλημα όσο είναι ακόμα στην αρχή, εύκολα και γρήγορα. 

Το πιο βασικό βήμα, που θα βοηθήσει στην εξαφάνιση του τοπικού πάχους, δεν είναι
άλλο από την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, με πολλά φρούτα και λαχανικά και χωρίς
πολλά λίπη και ζάχαρη. Συνδυαστικά, μια κρέμα σύσφιξης και αδυνατίσματος βοηθά στη
λιποδιάλυση, δημιουργώντας υπεραιμία και ενεργοποιώντας τη μικροκυκλοφορία στην
περιοχή. 

Tip: Το μασάζ βοηθά στο να εισχωρήσουν τα συστατικά της κρέμας στο δέρμα.

Τονώστε και ενεργοποιήστε τους μύες, κάνοντας το είδος γυμναστικής που σας ταιριάζει.
Πολλοί πιστεύουν ότι το τοπικό πάχος περιορίζεται με στοχευμένη – σε μια συγκεκριμένη
περιοχή – γυμναστική. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Χρειάζεται αεροβική γυμναστική και
υγιεινή διατροφή προκειμένου να αρχίσετε να βλέπετε αποτελέσματα.  

Επίσης μη επεμβατικές θεραπείες, μπορούν να προκαλέσουν διάλυση του λίπους και
βελτίωση της εικόνας της κυτταρίτιδας σε περιοχές του σώματος με συσσωρευμένο λίπος,
όπως τα «ψωμάκια» στους γοφούς, οι γλουτοί και τα γόνατα.





Η τεχνολογία Cavitation είναι η πιο
μοντέρνα και αποτελεσματική μέθο-
δος αναίμακτης λιπαναρρόφησης. Σε
κάθε θεραπεία Cavitation επιτυγχά-
νουμε ταυτόχρονα:

• καύση του τοπικού λίπους 
• βελτίωση λεμφικής και φλεβικής κυκλοφορίας 
• βελτίωση της υφής του δέρματος, παραγωγή νέου

κολλαγόνου, μείωση ραγάδων 
• διαμόρφωση περιγράμματος σώματος και σύσφιξη

και απώλεια πόντων
Εφαρμόζεται στο Ινστιτούτο Αισθητικής Bodyslim

Κύπρου 40-42 Λάρισα, τηλ. 241 041 3300

✂
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1. Στην παραλία

 α) συγκρίνεις το σώμα σου με άλλες πιο αδύνατες κοπέλες. 
 β) σκέφτεσαι ότι με το μαύρισμα θα κρυφτούν οι ατέλειες.
 γ) απολαμβάνεις τον ήλιο και γυμνάζεσαι κολυμπώντας.

2. Το καλύτερο κομπλιμέντο που θα μπορούσε 

να σου κάνουν κάποιος είναι:

 α) Έχει πολύ ωραίο σώμα!
 β) Είσαι πανέμορφη!
 γ) Είσαι πολύ γοητευτική!

3.  Η άποψή σου για τις αισθητικές επεμβάσεις:

 α) ιδανικές για να αποκτήσεις εύκολα και γρήγορα τέλειο σώμα.
 β) σε βοηθούν να απαλλαγείς από τις ατέλειες.
 γ) ύστατη λύση για προβλήματα που δε διορθώνονται αλλιώς.

4. Για να πετύχεις το στόχο σου:

 α) ακολουθείς εξαντλητικές δίαιτες.
 β) ξεκινάς δυναμικά αλλά κουράζεσαι και τα παρατάς, 

έχοντας κάνει κάποια πρόοδο.
 γ) τρως σωστά και γυμνάζεσαι συστηματικά.

5. Όταν πας για ψώνια:

 α) αγοράζεις ένα νούμερο μικρότερο με την προοπτική ν’ αδυνατίσεις.
 β) επιλέγεις ρούχα με κριτήριο να κρύβουν τις ατέλειες. 
 γ) αγοράζεις ότι σου αρέσει.

6. Όταν βρίσκεσαι με τον σύντροφό σου:

 α) έχεις τα φώτα χαμηλωμένα γιατί νιώθεις άβολα για το σώμα σου.
 β) προσπαθείς να γίνεις θελκτική φορώντας τα κατάλληλα εσώρουχα.
 γ) είσαι χαλαρή και άνετη.

7. Όταν κοιτάζεις το σώμα σου στον καθρέφτη μετά το μπάνιο...

 α) επικεντρώνεσαι στις ατέλειες.
 β) σκέφτεσαι ποιο προϊόν κατά της κυτταρίτιδας 

είναι πιο αποτελεσματικό.
 γ)  θαυμάζεις τα δυνατά σου σημεία.

Cavitation: Κατά του τοπικού πάχους 
– Ινστιτούτο Αισθητικής Bodyslim

Μεσοθεραπεία Dermastamp
Ινστιτούτο Αισθητικής Bodyslim

Περισσότερα α:

Είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου, και
μάλλον αυτό που ίσως αυτό που βλέπεις
στον καθρέφτη με αυτό που ισχύει στην

πραγματικότητα έχει κάποια διαφορά. Όλα
τα σώματα έχουν ατέλειες, αλλά αν επικεν-
τρώνεσαι μόνο σε αυτές και προσπαθείς να

τις διορθώσεις με δραστικά μέτρα μπορεί
να έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα. Το κα-

λύτερο που έχεις να κάνεις αν κάτι πραγμα-
τικά σε ενοχλεί είναι να τρως υγιεινά και να
γυμνάζεσαι και να βρεις τρόπους τα όποια
«μειονεκτήματα» έχεις να τα προβάλεις με
τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται σαν πλεο-
νεκτήματα. Το πιο βασικό είναι να έχεις θε-
τική ψυχολογία και να νιώθεις όμορφα με

το σώμα σου. 

Περισσότερα β:

Η εικόνα που έχεις για το σώμα σου είναι
θετική, αλλά κάποιες μικροατέλειες σε αγ-
χώνουν και μειώνουν την αυτοπεποίθησή

σου. Έχει σημασία να καταλάβεις ότι πρέπει
να ασχολείσαι λιγότερο με αυτό που φαίνε-

ται και να αγαπήσεις τον εαυτό σου με τα
καλά και τα λιγότερο καλά σημεία του.  

Περισσότερα γ:

Έχει πολύ καλή σχέση με το σώμα σου και
αυτό που έχει σημασία για σένα δεν είναι

να είσαι αδύνατη και τέλεια, αλλά υγιής και
με καλή φυσική κατάσταση. Με ή χωρίς πα-

ραπανίσια κιλά φαίνεται ότι αγαπάς το
σώμα σου και το δείχνεις φροντίζοντάς το.

Αγαπάς το σώμα σου;

Για τις 10 πρώτες αναγνώστριες που θα επικοινωνήσουν μαζί μας, ΕΚΠΤΩΣΗ 65%

Διεισδύστε αποτελεσματικά,
ανώδυνα και χωρίς παρενέρ-
γειες συστατικά μεσοθερα-
πείας με άμεσα και ορατά
αποτελέσματα.

• Θεραπεία κυτταρίτιδας 
• Λιπόλυση και μείωση

πόντων
• Σύσφιξη
Εφαρμόζεται στο Ινστιτούτο

Αισθητικής Bodyslim

Κύπρου 40-42 Λάρισα, τηλ.
241 041 3300



Επειδή και κατά τη διάρκεια της γυμνα-
στικής δεν πρέπει να χάνουμε το στιλ
μας, ενημερωνόμαστε για τη sport μόδα
και ακολουθούμε το dress code του fit-
ness.

❣ Επιλέξτε κολάν και μπλούζες από
υλικά που αναπνέουν και είναι ειδικά
σχεδιασμένα για άθληση. Λίκρα και πο-
λυεστερικά υφάσματα είναι τα ιδανικά.

❣ Αν αθλείστε σε εξωτε-
ρικό χώρο (τρέξιμο, τέννις,

κ.ά) να έχετε πάντοτε
μαζί σας ένα καπέλο,

που θα προφυλάσ-
σει το κεφάλι αλλά

και τα μάτια από τον
ήλιο.

❣ Αν είστε λάτρεις των εναλλακτικών
μορφών γυμναστικής όπως η yoga ή το
pilates θα χρειαστείτε οπωσδή-
ποτε το ειδικό στρωματάκι.

❣ Το ειδικό περιβραχιόνιο
για το κινητό ή το mp3 είναι
χρήσιμο για εσάς που θέ-
λετε να ακούτε μουσική
όση ώρα γυμνάζεστε.

ΑΘΛΗΣΗ



ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Μπορεί το 2013, η υποψηφιότητα της Λάρισας στο διαγωνισμό για την ανά-
δειξη της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης, να προέβλεπε μεταξύ άλλων
την ανάπλαση στρατοπέδων που βρίσκονται εντός της πόλης σε πάρκα, ωστόσο
φαίνεται ότι στη Ρώμη ίσως βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στο να κάνουν την
ιδέα πραγματικότητα.   

Μέσα από τα σχέδια ανάπλασης του στρατοπέδου «Guido Reni» στα βόρεια
της Ρώμης, ο Γάλλος αρχιτέκτονας Vincent Callebaut, προτείνει ένα εξαιρετικό
μοντέλο ανάπτυξης και αειφόρου αστικού σχεδιασμού, δημιουργώντας ένα
πρότυπο πόλης του μέλλοντος. Η «Città della scienza», όπως ονομάζεται το φι-
λόδοξο σχέδιο του,  προβλέπει τη ριζική αλλαγή χρήσης των στρατιωτικών εγ-
καταστάσεων, έκτασης 86.000 τ.μ., δημιουργώντας στη θέση τους ένα
σύμπλεγμα  βιοκλιματικών κατοικιών, καταστημάτων πολιτιστικών κέντρων
αλλά και δημόσιων χώρων που θα ευνοούν τη συνάθροιση και την ανάπτυξη
κοινωνικών δεσμών και δράσεων μεταξύ των πολιτών.  Οι ενεργειακές ανάγκες
της πόλης θα καλύπτονται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ
το πράσινο που θα αναπτύσσεται σε πάρκα, πλατείες, ταράτσες αλλά και (κά-
θετα) σε τοίχους κτηρίων, εκτός από καλλωπιστικά φυτά, θα αποτελείται επίσης
από οπορωφόρα δέντρα, κηπευτικά και περιβόλια με αρωματικά βότανα βιο-
λογικής καλλιέργειας, δημιουργώντας υποδομές γεωργική αυτάρκειας. Μέσα
από το σχεδιασμό επιχειρείται επίσης η διασύνδεση με το κέντρο της Ρώμης
και τα γύρω ορόσημα, όπως το μουσείο MAXXI της Ζάχα Χαντίντ αλλά και το
πολιτιστικό κέντρο Αuditorium. 

To πράσινο στις πόλεις
μειώνει το στρες 

Το να βρίσκεται κάποιος

κοντά σε χώρους πρασίνου

εντός των πόλεων, έχει ως

αποτέλεσμα τη μείωση του

καρδιακού παλμού κατά 5

περίπου παλμούς το λεπτό

σε σύγκριση με χώρους που

δεν είναι πράσινοι. Επιστή-

μονες μελέτησαν κατοίκους

δύο γειτονιών στη Φιλαδέλ-

φεια των ΗΠΑ,  παρακολου-

θώντας τον καρδιακό τους

παλμό στη διάρκεια της

βόλτας τους, επί τρείς μήνες.

Στη συνέχεια επενέβησαν

στους κενούς χώρους της

διαδρομής προσθέτοντας

γρασίδι, δέντρα και χαμη-

λούς ξύλινους φράχτες και

συνέχισαν να μελετούν τους

περιπάτους των κατοίκων

για 3 ακόμη μήνες. Όπως

αποδείχτηκε οι περίπατοι

δίπλα σε χώρους πρασίνου

δρουν καταλυτικά στη μεί-

ωση του στρες. 

Ένα στρατόπεδο που έγινε πάρκο
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η αυτοπαραγωγή είναι το μέλλον των τεχνολογιών ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας και ένας πραγματικά εγγυημένος
τρόπος εξοικονόμησης χρημάτων καθώς δεν προυποθέτει και
δεν απαιτεί επιδοτήσεις από το κράτος.  Και σίγουρα είναι κάτι
που ενδιαφέρει χιλιάδες καταναλωτές αλλά και επαγγελμα-
τίες που επιθυμούν να μειώσουν τα ενεργειακά τους κόστη.
Στη συνέντευξη που ακολουθεί η ιδιοκτήτρια της εταιρείας κ.
Φωτεινή Κούρου, εξηγεί βήμα- βήμα, πως θα το επιτύχουμε. 

Κυρία Κούρου τι είναι η αυτοπαραγωγή; 

Η αυτοπαραγωγή ενέργειας ή αλλιώς  Νet-Μetering απο-
τελεί έναν ενεργειακό συμψηφισμό μεταξύ της παραγόμενης
ενέργειας από συστήματα φωτοβολταϊκών και της ενέργειας
που καταναλώνει ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση. Με πιο
απλά λόγια, επιτρέπει πλέον στον Έλληνα καταναλωτή: 

1. Να παράγει ΔΩΡΕΑΝ από τον ήλιο την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται στο
σπίτι του ή στο χώρο της εμπορικής του δραστηριότητας.

2. Να έχει ΔΩΡΕΑΝ θέρμανση-ψύξη και απαλλαγή από το πετρέλαιο, σε συνδυασμό
με αντλία θερμότητας ή τα ήδη υπάρχοντα κλιματιστικά ή γενικά πηγές που χρησιμο-
ποιούν ρεύμα (πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας, θερμοπομπούς κτλ).

Σε ποιούς απευθύνεται; 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές που επιθυμούν να εξοικο-
νομήσουν χρήματα από το λογαριασμό ρεύματος. Υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και
να μηδενίσουν τις ανταγωνιστικές χρεώσεις της ΔΕΗ (αξία ρεύματος) με μικρότερα,
φθηνότερα και αποδοτικότερα συστήματα σε σχέση με το παρελθόν. Ειδικότερα οι
οικιακοί καταναλωτές μπορούν να μηδενίσουν τις ανταγωνιστικές χρεώσεις της ΔΕΗ
(αξία ρεύματος) με συστήματα από 3 έως 5 kW (ανάλογα τις απαιτήσεις σε ενέργεια).
Από την άλλη, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν κατά πολύ τα λειτουργικά τους
έξοδα και να γίνουν έτσι πιο ανταγωνιστικές. Ακόμα όμως και οι αγρότες μπορούν να
εξοικονομήσουν χρήματα χρησιμοποιώντας την αυτοπαραγωγή για τη λειτουργία των
αντλιοστασίων τους (πηγάδια) ή άλλων ενεργοβόρων εγκαταστάσεων.

Τι ποσοστά εξοικονόμησης μπορούμε να έχουμε; 

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια κατοικία στη Λάρισα που οι ανάγκες της σε ηλεκτρικό
ρεύμα είναι 7.000kwh/ έτος. Με την εγκατάσταση ενός φ/β συστήματος 5 kwh μπο-
ρούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε ρεύμα, εξοικονομώντας ετησίως 1300 ευρώ.
Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε μέσα σε πέντε μόλις χρόνια την απόσβεση
της επένδυσης των 5 kwh, το κόστος της οποίας ανέρχεται στα 6.500 ευρώ. Αυτό ση-
μαίνει ότι τα υπόλοιπα 20 χρόνια με συντηρητικούς υπολογισμούς θα εξοικονομή-
σουμε 26.000ευρω.

Πως λειτουργεί το Net-Metering - αυτοπαραγωγή; 

Το σύστημα των φωτοβολταϊκών συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχεί-
ρηση σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια και η
παραγωγή συμψηφίζεται με την κατανάλωση κατά τη διάρκεια του έτους. Αν η παρα-
γωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η περίσσεια παρέχεται δωρεάν στο ηλε-
κτρικό δίκτυο. Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, πληρώνετε μόνο
τη διαφορά. 

Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ENERGY» κ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΡΟΥ
ΕΞΗΓΕΙ ΤI ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - NET METERING

Μηδενίστε τις χρεώσεις της ΔΕΗ

Η εταιρεία

δραστηριοποιείται με επιτυχία 
από το 2006, στο χώρο των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ξε-
χωρίζει για την τεχνική 

εμπειρία, τον επαγγελματισμό και 
την αξιοπιστία της.  Στεγάζεται σε 

πλήρως εξοπλισμένα γραφεία στη Λά-
ρισα και διατηρεί μόνιμο 

προσωπικό πλήρους απασχόλησης, 
όπως μηχανικούς, ηλεκτρολόγους 

και μηχανολόγους με ειδικές 
γνώσεις και ειδίκευση στο 

αντικείμενο. Η άρτια μελέτη και 
τέλεια εκτέλεση ακόμα και των πιο 

εξειδικευμένων εγκαταστάσεων 
και η υποστήριξη σε κάθε κομμάτι 
της διαδικασίας, είναι ο λόγος που 

δεκάδες ιδιώτες αλλά και 
επαγγελματίες, εμπιστεύονται  την 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ENERGY.
Επιπλέον, η εταιρεία είναι 

πιστοποιημένη για την εμπορία, 
εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη 

φωτοβολταϊκών συστημάτων 
σύμφωνα με το πρότυπο 

διασφάλισης  ποιότητας ISO 9001:2000.



ΣΠΙΤΙ

Τι παραπάνω 
θα κάνει ένας ειδικός:

Ένας ειδικευμένος τεχνικός
θα καθαρίσει τους εναλλά-

κτες και τον ανεμιστήρα
στις εσωτερικές και εξωτε-
ρικές μονάδες με ειδικά χη-
μικά (διαδικασία απαραίτητη

ανά 2-3 χρόνια), ενώ θα
ελέγξει τις πιέσεις, την πο-
σότητα του ψυκτικού υγρού

και θα προχωρήσει σε
οπτικό και ακουστικό έλεγχο

για να τσεκάρει την γενική
κατάσταση του κλιματιστι-

κού και να βεβαιωθεί ότι δεν
ακούγονται περίεργοι θόρυ-

βοι και ότι λειτουργεί
σωστά. 

Είτε το χρησιμοποιούσατε για θέρμανση κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είτε πρόκειται να το θέσετε σε λειτουργία
ενόψει του καλοκαιριού,  η περίοδος που διανύουμε είναι η πλέον κατάλληλη για συντήρηση των κλιματιστικών
μας. Όπως τονίζουν επαγγελματίες του χώρου, ένα σύστημα κλιματισμού στο οποίο γίνεται σωστή συντήρηση μπο-
ρεί να λειτουργεί σε καλή κατάσταση για πάνω από 15 χρόνια, καθώς τα μηχανήματα επανακτούν την χαμένη τους
αποδοτικότητα, είναι λιγότερο πιθανό να πάθουν κάποια σημαντική βλάβη και λειτουργούν με οικονομικότερο τρόπο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

• Καθαρίστε τα φίλτρα του κλιματιστικού πριν το καλοκαίρι οπότε υπάρχει περισσότερη
σκόνη και περισσότεροι αλλεργικοί παράγοντες.

• Καθαρίζετε τα φίλτρα του κλιματιστικού μία φορά τον μήνα, αν πρόκειται για ιδιωτικό
χώρο και δύο φορές τον μήνα, αν πρόκειται για επαγγελματικό χώρο.

• Τα φίλτρα του κλιματιστικού πρέπει να αλλάζονται σε καθορισμένα χρονικά διαστή-
ματα ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα βρώμικα φίλτρα εμποδίζουν την
σωστή ροή και κυκλοφορία του αέρα, μειώνουν την αποτελεσματικότητα και στη χειρό-
τερη περίπτωση μπορεί να δημιουργηθεί πάγος σε τμήματα του μηχανήματος.

• Καθαρίζετε συχνά τις γρίλιες και τα πτερύγια του εσωτερικού μηχανήματος.
• Λειτουργήστε τα κλιματιστικά σας για λίγα λεπτά, μερικές μέρες πριν την κανονική

τους λειτουργία, στο τέλος άνοιξης για την λειτουργία της ψύξης και στο τέλος του φθι-
νοπώρου για την λειτουργία της θέρμανσης. Έτσι αν υπάρξουν κάποιες δυσλειτουργίες
θα έχετε τον χρόνο να τις επιδιορθώσετε ή να καλέσετε το εξειδικευμένο συνεργείο.

• Κάνετε γενική συντήρηση των μηχανημάτων μία ή δύο φορές τον χρόνο (αρχή καλο-
καιριού και αρχή χειμώνα). Η συντήρηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο συνερ-
γείο.

• Η ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων μπορεί να μειώσει το κόστος κλιματισμού
κατά 5% και παράλληλα είναι πολύ σημαντική για την υγεία σας, αφού εμποδίζει την συγ-
κέντρωση βακτηριδίων, μικροοργανισμών και αλλεργικών παραγόντων. 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Είναι γνωστό ότι τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου,
όπως το φρέον, κάνουν τεράστια και ανεπανόρθωτη ζημιά
στην ατμόσφαιρα του πλανήτη, καταστρέφοντας το όζον στην
στρατόσφαιρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κανονισμό 517/2014 του Συμ-
βουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα φθοριούχα
αέρια του θερμοκηπίου, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από 1ης
Ιανουαρίου του 2015, έρχεται να αναθεωρήσει τον υφιστά-
μενο κανονισμό 842, που βρισκόταν σε ισχύ από το 2006. Ο
νέος κανονισμός σηματοδοτεί τη νέα πολιτική της Ε.Ε. για τα
φθοριούχα αέρια, η οποία μέσα από σταδιακούς περιορι-
σμούς και απαγορεύσεις στην παραγωγή και χρήση τους, έχει
πλέον στόχο τον δραματικό περιορισμό των σχετικών εκπομ-
πών.

Στο νέο κανονισμό ορίζεται σαφώς ότι «Απαγορεύεται η
εσκεμμένη έκλυση στην ατμόσφαιρα φθοριούχων αερίων του
θερμοκηπίου εφ΄ όσον δεν είναι τεχνικά αναγκαία για την
προβλεπόμενη χρήση».

Στο επίπεδο χρήσεων και εξοπλισμού που χρησιμοποιεί
φθοριούχα οι βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται μεταξύ
άλλων είναι και οι εξής:

• Εξοπλισμός Ψύξης (συγκεκριμένες οικιακές, εμπορικές και
βιομηχανικές χρήσεις).

• Μονάδες Ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα.
• Συστήματα κλιματισμού (κινητά και split).
• Σταθερός εξοπλισμός αντλιών θερμότητας.

Τα μέτρα που προβλέπον-
ται είναι σε γενικές γραμμές:

• Πρόληψη εκπομπών:

Ενισχύονται τα υφιστά-
μενα μέτρα για άμεση επι-
σκευή διαρροών και τακτική
συντήρηση εξοπλισμού. Βα-
σική απαίτηση για τις παρα-
πάνω τεχνικές εργασίες είναι
η εκτέλεσή τους από πιστο-
ποιημένο προσωπικό. Προ-
βλέπεται επίσης η
υποχρεωτική τήρηση αναλυ-
τικών αρχείων συντήρησης
από τους χειριστές των εγκα-
ταστάσεων.

• Πιστοποίηση τεχνικών:

Ενισχύεται και επεκτείνεται το σύστημα πιστοποίησης τε-
χνικού προσωπικού και εταιρειών, έτσι ώστε να καλύπτει τις
διαδικασίες εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής και παρο-
πλισμού του εξοπλισμού.

• Σήμανση προϊόντων: 

Προβλέπεται η ειδική σήμανση προϊόντων που περιέχουν
φθοριούχα αέρια για αναλυτικότερη παρεχόμενη πληροφό-
ρηση.

• Έλεγχος χρήσεων. 
• Απαγορεύσεις στην κυκλοφορία νέων προϊόντων. 
• Κυρώσεις 

Προβλέπονται μεγάλες διοικητικές κυρώσεις, ανεξάρτητα
από την αστική ή ποινική ευθύνη, για τους ασκούντες την
επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς άδεια ή βεβαίωση αναγ-
γελίας ή την απαιτούμενη πιστοποίηση που εκτείνονται από
την προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας ή επιβολή προ-
στίμου από 1.000 έως 10.000€.

Οι κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που απασχολούν με οποι-
αδήποτε σχέση εργασίας πρόσωπα που δεν ικανοποιούν τις
απαιτήσεις ή εκδίδουν ανακριβείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
κυμαίνονται από προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας
λειτουργίας τους ή πρόστιμα ύψους από 5.000 έως 50.000€.

Δεν παίζουμε με το φρέον! 
• ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ 

• ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΙΛΩΝ ΦΡΕΟΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 
• ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ
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Ο Γιώργος Παπαϊωάννου είναι επεμβατικός καρδιολόγος,
με αξιοζήλευτη έρευνα, σπουδές και εξειδίκευση στα μεγαλύ-
τερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του εξωτερικού. 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πυργετό, η αγάπη του όμως
για την ιατρική, την οποία από μικρός ήθελε να ακολουθήσει,
σε συνδυασμό με τις άριστες μαθητικές του επιδόσεις, οδή-
γησαν την οικογένεια Παπαϊώαννου στη Λάρισα, όπου και εγ-
καταστάθηκαν προκειμένου να του προσφέρουν ένα καλύτερο
επίπεδο μόρφωσης και εντατικής προετοιμασίας για τις εξε-
τάσεις. Έτσι μεταγράφηκε στη Γ’ τάξη του 3ου Λυκείου Λάρι-
σας από όπου και αποφοίτησε πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη
βαθμολογία στη 2η Δέσμη, στην Ελλάδα. Βαθμολογία που
όπως αποδείχτηκε στην πορεία, του άνοιξε το δρόμο όχι μόνο
για την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (όπου πέρασε πρώτος), αλλά και για τις μετέπειτα
σπουδές του στην Αμερική. Μετά την εκπλήρωση των στρα-
τιωτικών του υποχρεώσεων και της υπηρεσίας υπαίθρου ανα-
χώρησε για τις ΗΠΑ, όπου και παρέμεινε για επτά χρόνια
παίρνοντας τις ειδικότητες της Παθολογίας, Καρδιολογίας και

Επεμβατικής Καρδιολογίας, στα πανεπιστήμια Tufts της Βο-
στώνης και Connecticut αντίστοιχα. Μαζί του σε αυτό το ταξίδι
τον ακολούθησαν η Λαρισαία σύζυγος του - φιλόλογος Αριέττα
Λιαπή- με το πρώτο τους παιδί. 

Τα χρόνια της ειδικότητας, η ζωή και η επαγγελματική τριβή
στην Αμερική ήταν ένα δεύτερο σχολείο για εκείνον καθώς του
δόθηκε η ευκαιρία να διδαχθεί νέες τεχνικές στις σύγχρονες
ενδοαγγειακές επεμβάσεις (τόσο στα στεφανιαία όσο και στα
περιφερικά αγγεία) αλλά και να εντρυφήσει σε σημαντικά και
πρωτοπόρα ερευνητικά προγράμματα. Χαρακτηριστικό είναι
ότι ήταν ο κύριος οργανωτής και βασικός υπεύθυνος του προ-
γράμματος της συνδυασμένης φαρμακευτικής και επεμβατι-
κής θεραπείας στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου από το
2000 έως το 2004 στο πανεπιστήμιο του Connecticut, από το
οποίο επίσης, με πανεπιστημιακή υποτροφία, πήρε δίπλωμα
Μάστερ στη Δημόσια Υγεία με κατεύθυνση στην κλινική
έρευνα. 

Στο μεσοδιάστημα, ήρθε στον κόσμο και το δεύτερο παιδί
και καθώς οι ανάγκες της οικογένειας μεγάλωναν, προσωπικοί

Τι είναι η σοβαρή 

στένωση της 

αορτικής βαλβίδας

Η αορτική βαλβίδα είναι ο
σχηματισμός που φυσιολογικά
επιτρέπει την ομαλή δίοδο του
οξυγονομένου αίματος από την
καρδιά στην κυκλοφορία όλου
του σώματος (Εικόνα 1). 

Φυσιολογικά η δίοδος αυτή
γίνεται αβίαστα με τη συστολή
της καρδιάς, ενώ παράλληλα το
κλείσιμο της βαλβίδας εμποδί-

ΥΓΕΙΑ

Αντιμετώπιση Αορτικής Βαλβιδοπάθειας

Επεμβατική

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη 
ΔΙΑΔΕρΜΙΚH ΤΟπΟθEΤηΣη

Μη ΧΕΙρΟυρΓΙΚH



αλλά και συναισθηματικοί λόγοι τους οδήγησαν πίσω στην Ελ-

λάδα, όπου η οικογενειακή ευτυχία συμπληρώθηκε με ένα

τρίτο παιδί.  Έτσι, από το Σεπτέμβριο του 2004 ασκεί την επεμ-

βατική καρδιολογία στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Κύρια ενα-

σχόλησή του είναι η επεμβατική αντιμετώπιση της

στεφανιαίας νόσου συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης αν-

τιμετώπισης του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου σε κα-

θημερινή βάση (πρωτογενής αγγειοπλαστική). Στο

αιμοδυναμικό εργαστήριο χρησιμοποιεί τη νέα τεχνολογία

καθώς και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (στεφανιογραφία και

αγγειοπλαστική από την κερκιδική αρτηρία του χεριού) με

εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Επίσης, ενασχολείται με την επεμβατική αντιμετώπιση της

περιφερικής αγγειακής νόσου (αγγειοπλαστική υποκλειδίων,

καρωτίδων, νεφρικών και λαγονίων αρτηριών) καθώς και των

συγγενών και δομικών καρδιοπαθειών σε ενήλικες (ανοιχτό

ωοειδές τρήμα, μεσοκολπική επικοινωνία, στένωση ισθμού

αορτής, σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου), την επεμβατική

αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης (κατάλυση νεφρικών

αρτηριών) και σε συνεργασία με το καρδιοχειρουργικό τμήμα,

τη διαδερμική τοποθέτηση (αντικατάσταση) αορτικής βαλβί-

δας (TAVI ή TAVR). 

Έχει μιλήσει και παρουσιάσει την έρευνά του στα μεγαλύ-

τερα Αμερικανικά και Ευρωπαϊκά συνέδρια κλινικής και επεμ-

βατικής καρδιολογίας. Εχει δημοσιεύσει άρθρα και κεφάλαια

σε κορυφαία διεθνή περιοδικά πάνω σε θέματα δυσλειτουρ-

γίας του ενδοθηλίου των αγγείων, πυρηνικής καρδιολογίας και

επεμβατικής αντιμετώπισης του οξέος εμφράγματος του μυο-

καρδίου με αγγειοπλαστική. Είναι μέλος της Αμερικανικής, Ευ-

ρωπαϊκής, και Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, καθώς και

της Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επεμβατικής Καρ-

διολογίας. Συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της Ευρω-

παϊκής και Ελληνικής Επεμβατικής Καρδιολογικής Ομάδας, με

σκοπό την καταγραφή και κλινική παρακολούθηση των επεμ-

βατικών πράξεων, ενώ ήταν ο κύριος οργανωτής και υπεύθυ-

νος της πανελλήνιας καταγραφής στεφανιαίων επεμβάσεων

(2008-2011) που έγινε από την Ομάδα Εργασίας της Επεμβα-

τικής Καρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

ΜΑΪΟΣ 2015 ‹ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 33

Ο επεμβατικός καρδιολόγος Γεώργιος Παπαϊωάννου απαντά:

Αορτικhς ΒΑλΒiδΑς (TAVi ή TAVR)

Φυσιολογική Αορτική Βαλβίδα

Αορτική Βαλβίδα με Στένωση

EIK.1 EIK.2

Ο ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ 

ΜΕΘΟΔΟ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ζει τη ροή του αίματος παλίν-

δρομα προς την καρδιά. Η σο-

βαρή στένωση της αορτικής

βαλβίδας (Εικόνα 2) συμβαίνει

όταν, για διάφορους λόγους, η

αορτική βαλβίδα δεν μπορεί να

ανοίξει και να κλείσει σωστά. 

Αυτό έχει ως συνέπεια την

«πάχυνση» του μυός της καρ-

διάς για να «σπρώξει» το αίμα

στην κυκλοφορία και με την πά-

ροδο του χρόνου το «αδυνάτι-

σμα» της καρδιάς.
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Αιτίες στένωσης αορτικής βαλβίδας

Η σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας συσχετίζεται

συνήθως με την ηλικία και την εναπόθεση ασβεστίου στη

βαλβίδα ή και στο δακτύλιο της, το οποίο με τη σειρά του

προκαλεί τελικά τη στένωση (εκφυλιστική στένωση). 

Άλλες αιτίες είναι το ιστορικό ρευματικού πυρετού σε

μικρή ηλικία, συγγενή ανωμαλία της βαλβίδας, προηγη-

θείσα ακτινοβολία στο θώρακα, φάρμακα, σπάνια μεταβο-

λικά ή αυτοάνοσα νοσήματα, πολύ υψηλές τιμές

χοληστερίνης (κληρονομική υπερχοληστεριναιμία), τελικού

σταδίου νεφρική ανεπάρκεια.

Συμπτώματα σοβαρής στένωσης αορτικής βαλβίδας

Τα συμπτώματα της σοβαρής αορτικής στένωσης συσχε-

τίζονται με την αδυναμία της καρδιάς να τροφοδοτήσει με

αίμα τα στεφανιαία της αγγεία και την κυκλοφορία, ειδικά

σε περιπτώσεις αυξημένων απαιτήσεων όπως π.χ. σε κά-

ποια σωματική προσπάθεια. Αυτά είναι:

• Πόνος στο στήθος (στηθάγχη)

• Ζάλη, αίσθημα λιποθυμίας ή λιποθυμία

• Δύσπνοια

• Αίσθημα παλμών

• Αδυναμία και κούραση 

Συχνότητα στένωσης αορτικής βαλβίδας 

στον πληθυσμό

Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότητα της

αορτικής στένωσης αυξάνει με την ηλικία. Σε ηλικία μεγα-

λύτερη των 75 ετών, ένας στους οχτώ έχει ενδιάμεσου βαθ-

μού ή σοβαρή αορτική στένωση, ενώ το 4% του πληθυσμού

υποφέρει από συμπτώματα λόγω της σοβαρής αορτικής

στένωσης (Εικόνα 3).

Καθώς μάλιστα το προσδόκιμο επιβίωσης αυξάνει, μεγα-

λώνει και η συχνότητα της νόσου. Αυτό αποτελεί  ένα ση-

μαντικό και διογκούμενο πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Πότε αντιμεπωπίζεται 

η στένωση της αορτικής βαλβίδας

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι προοδευτική

νόσος και απειλητική για τη ζωή. Από τη στιγμή που εμφα-

νίζονται τα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας (δύ-

σπνοια), πόνου στο στήθος στην προσπάθεια (στηθάγχη) ή

λιποθυμίας το προσδόκιμο επιβίωσης μειώνεται δραμα-

τικά. 

Ουσιαστικά με την έναρξη των συμπτωμάτων, και εάν δεν

υπάρξει θεραπεία, ένας στους δύο ασθενείς ζει για δύο χρό-

νια και μόνο ένας στους πέντε για πέντε χρόνια (Εικόνα 4).

Τρόποι αντιμετώπισης στένωσης της αορτικής βαλβίδας

Δεν υπάρχει φαρμακευτική θεραπεία η οποία να ανα-

στρέφει ή να επιβραδύνει την εξέλιξη της αορτικής στένω-

σης. Η χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας είναι

σήμερα η θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση της συμ-

πτωματικής αορτικής στένωσης. Εντούτοις, αρκετοί ασθε-

νείς, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω άλλων ιατρικών

νοσημάτων, έχουν υψηλό έως και απαγορευτικό κίνδυνο

(συνήθως μεγαλύτερο από 20%) για τη χειρουργική αντιμε-

τώπιση. Αυτοί οι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν με

έναν εναλλακτικό τρόπο: τη διαδερμική τοποθέτηση (αντι-

κατάσταση) της αορτικής βαλβίδας (TAVI ή TAVR).

Τι είναι η διαδερμική τοποθέτηση (αντικατάσταση) 

της αορτικής βαλβίδας (TAVI ή TAVR)

Είναι η επέμβαση με την οποία η νέα βιολογική βαλβίδα

τοποθετείται στη θέση της παλιάς μέσα από ένα καθετήρα

(σωληνάκι) είτε από τη μηριαία

αρτηρία είτε από την υποκλείδιο

αρτηρία. Η βαλβίδα αποτελείται

από βιολογικό υλικό (συνήθως

από περικάρδιο αγελάδας), στερε-

ωμένη σε ένα στέντ από ατσάλι.

Κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης

της βαλβίδας το στέντ εκπτύσσε-

ται στο τοίχωμα μεταξύ της καρ-

διάς και της αορτής. Η νέα

βαλβίδα, στερεωμένη πάνω στο

στέντ, τοποθετείται πάνω από την

παλιά η οποία και συμπιέζεται,

επιτρέποντας την φυσιολογική

δίοδο του αίματος από την καρδιά στην υπόλοιπη κυκλοφο-

ρία (Εικόνα 5). 

Προετοιμασία

Προτού αποφασιστεί εάν είστε κατάλληλος για τη διαδερ-

μική θεραπεία της αορτικής στένωσης είναι απαραίτητες κά-

ποιες εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται με 24ωρη

εισαγωγή και παραμονή στο νοσοκομείο. Αυτές είναι:

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα

• Αιματολογικός έλεγχος

• Υπερηχογράφημα (Triplex) καρδιάς

• Στεφανιογραφία (Απεικόνιση των αρτηριών της καρδιάς)

• Αξονική αγγειογραφία αορτής και περιφερικών αγγείων

Οι εξετάσεις αυτές είναι προαπαιτούμενες της επέμβασης
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Διαμηριαία 
Τοποθέτηση Βαλβίδας

EIK.3

EIK.4

EIK.5



αρχικά γιατί αξιολογούν το συνολικό κίνδυνο του ασθενούς.

Έπειτα, γιατί δίνουν όλα τα δεδομένα στην ομάδα των Επεμ-

βατικών Καρδιολόγων - Καρδιοχειρουργών - Αναισθησιολό-

γων - Αγγειοχειρουργών (Heart Team) για την ένδειξη της

επέμβασης, αλλά και για τον τρόπο τοποθέτησης της βαλβί-

δας.

Επέμβαση

Η επέμβαση πραγματοποιείται συνήθως στο Αιμοδυνα-

μικό Εργαστήριο. Το ειδικό αυτό δωμάτιο είναι εξοπλισμένο

με όλα τα απαραίτητα ακτινολογικά μηχανήματα και υλικά

για τη διαδερμική τοποθέτηση της βαλβίδας η οποία και γί-

νεται κάτω από άσηπτες συνθήκες. Η έκθεση σε ακτινοβολία

και σκιαγραφικό υλικό είναι μικρότερη από είκοσι λεπτά της

ώρας, ενώ η συνολική διάρκεια της επέμβασης είναι μία με

δύο ώρες. Όταν η προσπέλαση για την τοποθέτηση της βαλ-

βίδας είναι η μηριαία αρτηρία, είστε ξύπνιος ή σε ελαφρά

καταστολή (χωρίς γενική νάρκωση). Ο Επεμβατικός Καρδιο-

λόγος παρακεντά τη μηριαία αρτηρία (τοπική νάρκωση στην

περιοχή) και εισάγει ένα σωληνάκι σ’ αυτήν. Αρχικά γίνεται

διαστολή της παλιάς βαλβίδας με ένα μπαλόνι (βαλβιδοπλα-

στική) και σε δεύτερη φάση μέσα από ένα μεγαλύτερο σω-

ληνάκι η τοποθέτηση της βαλβίδας κάτω από

ακτινοσκόπηση (Εικόνες 6A-6B). Κατά τη διάρκεια της επέμ-

βασης θα αισθανθείτε την καρδιά σας να χτυπά πιο γρήγορα

σε ορισμένες στιγμές. Αυτό γίνεται με ένα καλώδιο προσω-

ρινού βηματοδότη που τοποθετείται από τη μηριαία φλέβα

στην καρδιά σας και έχει σκοπό την ελάττωση της πίεσης και

τη μείωση της κίνησης της καρδιάς. Διευκολύνεται έτσι η

σωστή τοποθέτηση της νέας βαλβίδας. Το καλώδιο του προ-

σωρινού βηματοδότη αφαιρείται συνήθως την επόμενη

ημέρα. Όταν η προσπέλαση για τη τοποθέτηση της βαλβίδας

είναι η υποκλείδιος αρτηρία, η ίδια επέμβαση γίνεται κάτω

από γενική νάρκωση.

Κίνδυνοι

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η διαδερμική τοποθέτηση

(αντικατάσταση) της αορτικής βαλβίδας έχει σαφώς μικρό-

τερους κινδύνους από την κλασική χειρουργική αντιμετώ-

πιση της αορτικής στένωσης. Για το λόγο αυτό, άλλωστε,

είναι και η θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με υψηλό χει-

ρουργικό κίνδυνο. Καθώς μάλιστα η τεχνική βελτιώνεται, πι-

θανότατα στο μέλλον θα έχει και την ένδειξη σε ασθενείς με

χαμηλότερο κίνδυνο.

Υπάρχουν όμως και κάποιοι κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της

επέμβασης, άλλοι περισσότερο κι άλλοι λιγότερο σοβαροί.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα μελετών (2014), η μέ-

γιστη συχνότητα των πιο συχνών σοβαρών κίνδυνων τον

πρώτο μήνα είναι:

• Σοβαρή αγγειακή επιπλοκή (8%)

• Αλλεργική αντίδραση (Σπάνια)

• Λοίμωξη (Σπάνια)

• Περικαρδιακή συλλογή (1,5%)

• Αιμορραγία ή μετάγγιση αίματος (28%)

• Τοποθέτηση μόνιμου βηματοδότη (20%)

• Οξεία νεφρική ανεπάρκεια (6%)

• Επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση (6%)

• Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (3%)

• Έμφραγμα μυοκαρδίου (2%)

• Κολπική μαρμαρυγή (12%)

• Καρδιογενές shock (2%)

• Θάνατος (3%)

Ανάρρωση

Μετά την επέμβαση θα παραμείνετε στο νοσοκομείο για

λίγες ημέρες. Η αρχική παραμονή είναι στη Μονάδα Εντα-

τική Θεραπείας για 24 ώρες για καλύτερη παρακολούθηση. 

Η συνολική διάρκεια παραμονής θα εξαρτηθεί από το

βαθμό ανάρρωσης (συνήθως 3-8 ημέρες). Η φαρμακευτική

θεραπεία περιλαμβάνει και φάρμακα που «αραιώνουν» το

αίμα, όπως ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη. Κατά τη διάρκεια

της νοσηλείας σας θα υποβληθείτε και σε επιπλέον αιματο-

λογικές εξετάσεις, ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτροκαρδιο-

γράφημα και υπερηχογράφημα καρδιάς. Στις επόμενες 4-6

εβδομάδες θα πρέπει να επενέλθετε για ένα νέο υπερηχο-

γράφημα καρδιάς και εάν όλα είναι καλά θα έχετε μια πα-

ρακολούθηση κάθε 6-12 μήνες.

Τι θα κερδίσω από την επέμβαση;

Η θεραπεία σας με την τοποθέτηση της νέας βαλβίδας θα

σας περιορίσει άμεσα τα συμπτώματα στο βαθμό που οφει-

λόταν στην αορτική στένωση. Θα σας αποκαταστήσει τη φυ-

σιολογική λειτουργία της βαλβίδας και θα βελτιώσει τη

συνολική λειτουργία του καρδιακού σας μυ. Αυτό, δυνητικά,

θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής σας και το προσδόκιμο

της επιβίωσής σας. 
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ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ

Πόσους ανθρώπους σηκώνει ο πλανήτης; ✓
Από την εποχή που οι πρώτοι άνθρωποι περπάτησαν στη Γη, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και κυρίως, ο αριθ-

μός των ανθρώπων πάνω σε αυτή. Υπολογίζεται ότι από 7 δισεκατομμύρια το 2011, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα

αγγίξει τα 8 δισ., το 2025 οδηγώντας τον πλανήτη σε οριακά σημεία. Η υπερκατανάλωση, η ανυπέρβλητη φτώχεια,

το κλιματικό χάος, η καταστροφή των οικοσυστημάτων, οι ασταμάτητοι πόλεμοι και η συστηματική εκμετάλλευση

των ενεργειακών αποθεμάτων, είναι, σύμφωνα με επιστήμονες, ορισμένα μόνο από τα επιμέρους προβλήματα

του υπερπληθυσμού, οι καταστροφικές συνέπειες του οποίου είναι ήδη ορατές και δύσκολα αναστρέψιμες. Βέ-

βαια, όπως συμβαίνει σε κάθε καθωσπρέπει οικογένεια, εξακολουθούμε να προσποιούμαστε πως όλα βαίνουν

καλώς, αδιαφορώντας για το αύριο, που κάθε άλλο, παρά μακρινό είναι. «Καιρός λοιπόν να μιλήσουμε, να δια-

βάσουμε, να ενημερωθούμε και να δράσουμε ατομικά, εθνικά αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο χαράσσοντας πο-

λιτικές που θα επιτρέψουν τη βιωσιμότητα του πλανήτη», υπογραμμίζουν οι εμπνευστές της πρωτοβουλίας

«Global Population Speak Out», οι οποίοι μέσα από ένα συγκλονιστικό φωτογραφικό λεύκωμα επιδιώκουν να

ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη. Το λεύκωμα «Overdevelopment, Overpopulation, Overshoot» αποτελεί τη

μαρτυρία και ταυτόχρονα ομολογία ενός προαναγγελθέντος θανάτου, με εξαιρετικές φωτογραφίες (κάποιες από

αυτές πραγματικά σοκαριστικές) οι οποίες συνοδεύονται από ρητά διάσημων συγγραφέων και επιστημόνων. 

Στις σελίδες που ακολουθούν φιλοξενούμε κάποιες αυτές, ενώ ολόκληρο το λεύκωμα μπορείτε να το διαβάσετε,

να το κατεβάσετε και να το διαμοιράσετε από εδώ: https://populationspeakout.org 



Ινδονήσιος σέρφερ μέσα
σε ένα κύμα σκουπιδιών
στην Ιάβα της Ινδονησίας 
που αποτελεί το πιο
πυκνοκατοικημένο νησί στον πλανήτη.
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Παιδί από τη Ινδία, 
ψάχνει για κέρματα 
στα μολυσμένα νερά
του ποταμού Tawi, 
στη διάρκεια ινδουιστικού φεστιβάλ.

Βουτιά στα  σκουπίδια ✓
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«Δάσκαλος» ετών 80
Ο Κώστας Γκιόλβας, είναι ένας  ωραίος άνθρω-

πος, πλασμένος από εκείνη την πάστα ανθρώπων

που σπάνια συναντάμε στις μέρες μας. Γεννημέ-

νος στην Κρανιά το 1935, γνώρισε από μικρός το

σκληρό πρόσωπο της ζωής και πάσχισε για κάθε

του απόκτημα. Και είναι πράγματι αξιοσημείωτο,

πως αυτό το φτωχό, ορφανό από μάνα, παιδί κα-

τάφερε με αξιοπρέπεια να  προκόψει στην επαγ-

γελματική αλλά και προσωπική του ζωή.

Οικοδόμος στο επάγγελμα, καλλιτέχνης στην

ψυχή, καταπιάστηκε με τη χαρακτική (αλλά και

τη μουσική και τη συγγραφή) και παρότι αυτοδί-

δακτος τα κατάφερε περίφημα δημιουργώντας

δεκάδες έργα τέχνης εμπνευσμένα από την ελλη-

νική λαϊκή παράδοση. Σύμμαχοί του, το σφυρί,

το καλέμι  η σμίλη και φυσικά το έμφυτο ταλέντο

του, χάρη στο οποίο «κεντά» την πέτρα και το

ξύλο. Έργα του κοσμούν αυλές σπιτιών, δρόμους,

κρήνες και εκκλησίες, ενώ στην ισόγεια κατοικία

του στη συνοικία Φιλιππούπολης, εκεί όπου έχει

και το εργαστήριο του, δημιούργησε ένα μικρό

εκθεσιακό χώρο με χαρακτικά, επισκέψιμο για

τον καθένα. Εκεί τον συναντήσαμε και μας συγ-

κίνησε με τη δουλειά και τις αφηγήσεις του από

τα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου. Πιο

πολύ όμως μας συγκίνησε το αεικίνητο πνεύμα

του και η άσβεστη διάθεση για προσφορά προς

το συνάνθρωπο, καθώς παρά τα 80 του χρόνια

παραδίδει αφιλοκερδώς μαθήματα  χαρακτικής

σε σχολεία και ΚΑΠΗ, όποτε του ζητηθεί. «Εγώ το

σχολείο δεν κατάφερα να το τελειώσω», θα πει

«είχα έναν δάσκαλο - βοήθα του έλεγα δουλεύω,

είμαι φτωχός - εκείνος όμως δεν μου έδωσε ούτε

το 5 να πάρω το απολυτήριο. Χαίρομαι λοιπόν

όταν βρίσκομαι ξανά στις τάξεις και βοηθώ με το

δικό μου τρόπο να πάρουν τα παιδιά μια γνώση

παραπάνω και να γνωρίσουν μια τέχνη αυθεν-

τική».  

Όσοι λοιπόν αγαπούν τη λαϊκή τέχνη και θέ-

λουν να μάθουν κάτι περισσότερο για αυτή, μπο-

ρούν να έρθουν σε επαφή με τον κ. Γκιόλβα, στο

6972031928 αλλά και να επισκεφτούν το μικρό

του «μουσείο» στη Φιλιππούπολη.

Χ.Β.
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Τι σχήμα και τι μορφή μπορεί να έχει, ένα τραπέζι ή μια
καρέκλα. Είναι οι φόρμες δεδομένες και οι εικαστικοί κα-
νόνες απαράβατοι ή επαναπροσδιορίζονται κάθε φορά, εκ
νέου, σύμφωνα με τις ανάγκες έκφρασης του κάθε καλλι-
τέχνη; Έχει χιούμορ το ντιζάιν; Έχει όρια η φαντασία; Εξαρ-
τάται. Στην περίπτωση όμως των επίπλων του Γεώργιου
Κατσιαβού, σίγουρα όχι καθώς οι δημιουργίες του - παι-
χνιδιάρικες και ευρηματικές - δεν ακολουθούν κάποια από
τις γνωστές συμβάσεις. Διαθέτουν ωστόσο ευρηματικό-
τητα, λειτουργικότητα και φαντασία και  συνδυάζουν
άψογα τεχνικές επιπλοποιίας, γλυπτικής αλλά και ζωγρα-
φικής, καθιστώντας τες ξεχωριστά έργα τέχνης.  

Ο Γεώργιος Κατσιαβός γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λά-
ρισα. Το ξυλουργείο του πατέρα του αποτέλεσε γι’ αυτόν
χώρο παιχνιδιού, διασκέδασης, σχολείου και, μετέπειτα,
εργασίας. Έμαθε από πρώτο χέρι τα μυστικά και τις τεχνι-
κές των παλαιών μαστόρων, καταφέρνοντας να γίνει και
αυτός ένας καλός τεχνίτης. Όμως, δημιουργικός και ανή-
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Γλυ
πτAέπιπλα
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συχος χαρακτήρας όπως είναι, του ήταν αδύνατο να παρα-

μείνει, απλώς, στην παραδοσιακή και στερεότυπη κατα-

σκευή επίπλων.

Η αγάπη και το ενδιαφέρον του για τις εικαστικές τέχνες,

καθώς και η ανάγκη για διαφορετικότητα και πρωτοτυπία

τον οδήγησαν, στον πειραματισμό με επιπλέον υλικά και με-

θόδους. Το αποτέλεσμα ήταν να δώσει μια νέα μορφή στα

έπιπλα, μετατρέποντάς τα σε στολίδια, που δεν στερούνται

όμως λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας. Κάθε κομμάτι

είναι χειροποίητο, ξεχωριστό και έτοιμο να σταθεί σε οποι-

ονδήποτε χώρο, προσδίδοντας έτσι και σ’ αυτόν ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά και ομορφιά.

ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΗ

Κάθε ένα από τα συγκεκριμένα έπιπλα κρύβει μια μικρή

ιστορία, ανθρώπινα απλή και όχι απαραίτητα βαθυστόχα-

στη. Μια στιγμιαία παρόρμηση, καθώς το βλέμμα στάθηκε

σε κάτι όμορφο ή αγαπημένο, εξελίχθηκε σε έντονο ενθου-

σιασμό και η ύλη μορφοποιήθηκε σε δημιουργήματα που

αιχμαλώτισαν όλη αυτή την ευχαρίστηση.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή  των

διαφορετικών αυτών επίπλων είναι κατά κύριο λόγο ξύλο

(διάφοροι τύποι και ποιότητες), μέταλλο (εσωτερικά) και

εξηλασμένη πολυστερίνη, στην οποία οφείλεται και η ιδιαί-

τερη πλαστικότητά τους.

Το εξωτερικό περίβλημα αποτελείται από πολλές στρώ-

σεις λινού υφάσματος και υδατοδιαλυτής  κόλλας, το οποίο

με τον τρόπο αυτό καθίσταται ιδιαίτερα σκληρό και ανθε-

κτικό.

Η παραπάνω τεχνοτροπία είναι εμπνευσμένη και παρό-

μοια με αυτή που χρησιμοποιούνταν στην αρχαία Ελλάδα

για την κατασκευή του «λινού θώρακα» των οπλιτών.

Έπειτα, τα έπιπλα ζωγραφίζονται και κατά το τελικό στάδιο

επενδύονται με ισχυρά βερνίκια, προσδίδοντας έτσι επι-

πλέον προστασία και ανθεκτικότητα.

Χ.Β.

ΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔIΑΡΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ
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Το 11ο νηπιαγωγείο Λάρισας ήταν το πρώτο από τα σχολεία

που απευθύνθηκε στην «Ε», ζητώντας την τεχνογνωσία για να

εκδώσει τη δική του εφημερίδα. Παρά το νεαρό της ηλικίας

τους, οι μόλις 5 ετών μαθητές με τη βοήθεια των αξιόλογων και

ακούραστων δασκάλων τους, Φανής Μπλιώνα, Αφροδίτης

Μπαντή, Χρυσούλας Ιτούδη και Δήμητρας Κωτσοπούλου, κα-

τάφεραν να δημιουργήσουν ένα μικρό έντυπο, που περιλαμ-

βάνει τις δραστηριότητες της χρονιάς. 

Οι μαθητές αρχικά επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της «Ε»,

ξεναγήθηκαν στους χώρους του πιεστηρίου και ενημερώθηκαν

για το επάγγελμα του δημοσιογράφου, αλλά και για τη διαδι-

κασία έκδοσης ενός εντύπου. 

Στη συνέχεια, δημοσιογράφος του Δημοσιογραφικού Οργα-

νισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, πραγματοποίησε επίσκεψη στο χώρο του

σχολείου, συζήτησε με τα παιδιά και τις δασκάλες και τους

έδωσε πιο εκτενείς πληροφορίες για τον τρόπο που θα μπο-

ρούσαν να υλοποιήσουν το δικό τους δημοσιογραφικό εγχεί-

ρημα. Τα κείμενα γράφτηκαν από τις δασκάλες με τη βοήθεια

των παιδιών, ενώ την εικονογράφηση ανέλαβαν – για κάποια

από τα θέματα – οι ίδιοι οι μαθητές, δημιουργώντας σχετικές

ζωγραφιές. 

Το πρώτο τεύχος έχει ήδη κυκλοφορήσει, ενώ πριν τη λήξη

του σχολικού έτους θα έχουν έτοιμο και το δεύτερο τεύχος της

εφημερίδας, που έχει τίτλο «Περνώντας όμορφα (το 11ο εν

δράσει)».
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ΔΡΑΣΗ

Σχολείο
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Οι ξεναγήσεις δεν ήταν αρκετές για κάποια από τα,
συνεχώς αυξανόμενα, σχολεία που επισκέπτονταν 
τις εγκαταστάσεις της «Ε». Μαθητές και δάσκαλοι 
ζητούσαν να μάθουν περισσότερα για το επάγγελμα
του δημοσιογράφου, για το ρεπορτάζ και 
τις φωτογραφίες, για το «στήσιμο» της εφημερίδας 
και τη διαδικασία εκτύπωσης. Με αυτό τον τρόπο, 
ξεκίνησε μια άτυπη συνεργασία ανάμεσα στην «Ε» 
και σε σχολεία της περιοχής που ήθελαν 
να εκδώσουν μαθητικά έντυπα. 

Κείμενο: Παναγιώτα Φούντα
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Ένα ακόμη περιοδικό- σχεδόν επαγγελματικό- δημιούργησαν σε συ-

νεργασία οι μαθητές της ΣΤ τάξης του 11 Δημοτικού Λάρισας με υπεύ-

θυνο τον δάσκαλο Αθανάσιο Κωστάκη, σε συνεργασία με τους μαθητές

της Γ τάξης του 2ου Δημοτικού Πλατυκάμπου και υπεύθυνο τον δά-

σκαλο Δημήτρη Τσιό. Σε μια πρώτη επαφή τα παιδιά επισκέφθηκαν τα

πιεστήρια της «Ε» και στη συνέχεια, έχοντας λάβει πληροφορίες για το

πώς εργάζεται ένας δημοσιογράφος, πως συντάσσονται τα ρεπορτάζ

και πως αξιοποιούμε την είδηση, άρχισαν να αναζητούν υλικό για το

δικό τους έντυπο. Αφού συγκέντρωσαν κείμενα και φωτογραφίες, ακο-

λούθησε μια δεύτερη επίσκεψη στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, όπου επαγγελματίας

γραφίστρια, τους έδειξε βήμα – βήμα πως στήνεται ένα περιοδικό, πως

επεξεργαζόμαστε τις φωτογραφίες και πως γίνεται η σελιδοποίηση.

Έτσι, επιστρέφοντας στην τάξη και έχοντας πλέον συγκεντρώσει τα κεί-

μενά τους, προχώρησαν στη σελιδοποίηση, χρησιμοποιώντας κατάλ-

ληλα για τις ανάγκες τους, σχεδιαστικά προγράμματα στον υπολογιστή.

Το περιοδικό τους, που ονομάζεται «Ταξίδι στον κόσμο», αποτελείται

από 70 σελίδες γεμάτες ενδιαφέροντα άρθρα και πλούσια εικονογρά-

φηση και προς το παρόν υπάρχει σε ψηφιακή μορφή. 

Όπως σημειώνει ο εκπαιδευτικός κ. Αθ. Κωστάκης, «η δημιουργία

του εντύπου, αποτέλεσε μια απολαυστική διαδικασία για τους μαθητές,

οι οποίοι με ζήλο αφιέρωσαν χρόνο και δούλεψαν σε ομάδες αποκομί-

ζοντας πολλαπλά οφέλη και γνώσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι

ήρθαν σε επαφή με επαγγελματίες, έθεσαν υψηλούς στόχους και έμα-

θαν να χειρίζονται τον υπολογιστή και το ίντερνετ, παραγωγικά και όχι

μόνο για παιχνίδι».

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ «Ε» ΚΑΙ ΤΩΝ «Θ.Ε.»



ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο Βασίλης Ντάμπλης, ο Δημήτρης Πιτσίλκας και ο Αλέξης Κουμαδίτης,
τρεις Λαρισαίοι φωτογράφοι που κατάφεραν να διακριθούν

σε διεθνείς διαγωνισμούς, ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους,
μέσα από το κλείστρο της φωτογραφικής τους μηχανής. 

Κείμενο: Παναγιώτα Φούντα



Βασίλης Ντάμπλης
Εδώ και χρόνια ασχολείται με το φωτορεπορτάζ και οι πε-

ρισσότεροι γνωρίζουν το όνομά του μέσα από τις σελίδες

«Ε», όπου εργάζεται. Κι όμως η πολυετής του πείρα σε ένα

είδος φωτογραφίας που καταγράφει την επικαιρότητα, δεν

τον απέτρεψε από το να ασχοληθεί και την εικαστική

πλευρά της τέχνης που ακολουθεί. Με μια σειρά από οκτώ

φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στη Λευκάδα, κατάφερε να

μπει στη λίστα με τους φιναλίστ της κατηγορίας «ταξιδιω-

τική φωτογραφία», στον ετήσιο διαγωνισμό World Photo-

graphy Awards που διοργανώνει η Sony. Οι φωτογραφίες

του Βασίλη Ντάμπλη, μαζί με των υπόλοιπων φιναλίστ,

εκτέθηκαν στο περίφημο Somerset House του Λονδίνου. 
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Δημήτρης Πιτσίλκας
Παρά το γεγονός ότι σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ο Δημήτρης Πιτσίλκας,

κατάλαβε ότι η τέχνη με την οποία ασχολούνταν περιστασιακά, δηλαδή η φωτο-

γραφία ήταν η μεγάλη του αγάπη. Έτσι από το 2005 της αφιερώθηκε αποκλειστικά,

ενώ εξειδικεύθηκε στη φωτογραφία γάμου και βάπτισης. Τρανή απόδειξη της αγά-

πης που τρέφει για το αντικείμενο, οι διακρίσεις που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια

σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς. Για το 2015 κατέκτησε τη 2η θέση στην

κατηγορία γάμου, την 3η θέση στην κατηγορία βάπτισης ενώ ακόμη 13 φωτογρα-

φίες του, στις κατηγορίες γάμου, βάπτισης, τοπίου και newborn διακρίθηκαν κερ-

δίζοντας βραβεία αριστείας (με βαθμολογία άνω του 80/100) στον διεθνή

διαγωνισμό PhotoWeddingStories. Αυτή είναι η 5η συνεχής χρονιά που διακρίνεται

στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Για τον Δημήτρη Πιτσίλκα το σημαντικότερο στοι-

χείο, που θα κάνει μια φωτογραφία γάμου να ξεχωρίσει δεν είναι τόσο η τεχνική

αρτιότητα, όσο το συναίσθημα και η αποτύπωσή του μέσα από μια καλλιτεχνική

προσέγγιση. 



Αλέξης Κουμαδίτης
Ο Αλέξης Κουμαδίτης τελειώνοντας το Λύκειο αποφάσισε, ότι η φωτογραφία είναι η τέχνη που

θα ήθελε να ακολουθήσει επαγγελματικά, αν και δεν μπορούσε να εξηγήσει ακριβώς την έλξη

που ένιωθε για αυτή. Μετά το πέρας των σπουδών του και αφού εργάστηκε σε έντυπα και τηλε-

οπτικά κανάλια, άνοιξε το δικό του στούντιο και επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στη φωτογραφία

γάμου. Αυτό που τον σαγηνεύει στο συγκεκριμένο είδος είναι η ικανοποίηση και η ζωντάνια που

του μεταδίδει η συμμετοχή στις προσωπικές στιγμές ενός ζευγαριού. «Γίνομαι κομμάτι της ιστο-

ρίας που εκτυλίσσεται κι αυτό με κάνει και νιώθω υπέροχα» λέει χαρακτηριστικά. Αυτή του η

τόσο ενεργή συμμετοχή στις ιδιαίτερες σκηνές που διαδραματίζονται κατά τη διάρκεια του γάμου

είναι που του χάρισαν και μια μεγάλη, διεθνή διάκριση. Ο Αλέξης Κουμαδίτης κατετάγη 15ος –

ανάμεσα σε εκατοντάδες αναγνωρισμένους φωτογράφους – σε διαγωνισμό της International So-

ciety of Professional Wedding Photographers (ISPWP) και συγκεκριμένα στην κατηγορία All About

Light. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι μέλος της συγκεκριμένης ένωσης μπορεί να γίνει κάποιος περ-

νώντας από ειδική επιτροπή, ενώ στην κάθε κατηγορία του διαγωνισμού μπορεί να πάρει μέρος

με μία μόνο φωτογραφία του, γεγονός που μειώνει τις πιθανότητες διάκρισής του.
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Εδώ και περίπου έξι χρόνια, από το 2009, ξε-

κίνησε το ταξίδι για τη δημιουργία του Korres

P4. Του πρώτου ελληνικού υπερ-αυτοκίνητου,

που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την

ομάδα συνεργατών του αρχιτέκτοντα Δημήτρη

Κορρέ και η οποία αποτελείται από ανθρώ-

πους που ασχολούνται ερασιτεχνικά με την κα-

τασκευή αυτοκινήτων, όπως άλλωστε και ο

ίδιος. Κι όμως, αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο

όχημα είναι το καλύτερο supercar στον κόσμο,

με εξαιρετικές επιδόσεις τόσο εντός, όσο και

εκτός δρόμου. Όπως εξηγεί ο Δημήτρης Κορ-

ρές, «το P4 με τον 7.000 κυβικών κινητήρα του

48 ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ›ΜΑΪΟΣ 2015

68|

AYTOKINHTO

# Το αυτοκίνητο που οδήγησε
ο Makinen και είπε ...ουαου!

Κείμενο: Παναγιώτα Φούντα

Το Korres P4 με τον V8 κινητήρα
των 7.000 κυβικών και των 505 ίππων 
είναι το πρώτο ελληνικό supercar, 
εντός και εκτός δρόμου. Και σύντομα, 
ένας μικρός αριθμός θα κυκλοφορεί 
στους διεθνείς δρόμους, 
αφού αμερικάνικη εταιρεία 
ανέλαβε την παραγωγή του, 
ετοιμάζοντας τα πρώτα αντίτυπα.
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Το αυτοκίνητο έχει μήκος 3.920 mm,  πλάτος 1.960 mm, 
ύψος 1.250 mm  και μεταξόνιο 2.560 mm, 

ενώ φέρει ειδική ανάρτηση η οποία μπορεί 
να αυξήσει  το ύψος του αυτοκινήτου κατά 400 mm.
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και τους 505 ίππους είναι εφάμιλλο με ένα οποιοδήποτε άλλο supercar. Φτάνει τα

300 χλμ/ώρα, τελική ταχύτητα και έχει εκπληκτικά κρατήματα. Η ειδοποιός δια-

φορά του είναι ότι εκτός δρόμου, μπορεί να φτάσει εκεί που δε μπορεί να φτάσει

κανένα τζιπ, ακόμα και τανκς» λέει χαρακτηριστικά. 

Ο Δημήτρης Κορρές ασχολείται επαγγελματικά με τις μετακινήσεις κτηρίων, σε

Ελλάδα και εξωτερικό. Όμως η χρόνια ενασχόλησή του με τις μηχανικές κατασκευές,

αλλά και η αγάπη του για τα αυτοκίνητα, τον ώθησαν στο να ασχοληθεί με την κα-

τασκευή του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Το ίδιο και τους συνεργάτες του. «Κανείς

από εμάς δεν είναι επαγγελματίας μηχανικός αυτοκινήτων. Τον κινητήρα και άλλα

μηχανικά μέρη, τα έχουμε αγοράσει έτοιμα από εταιρείες με πείρα στο χώρο, ενώ

έχουμε σχεδιάσει μόνοι μας το σασί, το σασμαν και άλλα τεχνικά κομμάτια της κα-

τασκευής. Πήραμε την τεχνογνωσία από εξειδικευμένους μηχανικούς, κυρίως του

εξωτερικού και βάσει αυτής προχωρήσαμε στο δικό μας εγχείρημα. Το αποτέλεσμα

είναι ένα καθημερινό αυτοκίνητο που μπορεί να οδηγηθεί γρήγορα, εύκολα και με

ασφάλεια προσφέροντας μοναδικές οδηγικές εμπειρίες σε όλα τα πεδία δράσης».

Ο δρόμος μέχρι εδώ, όμως δεν ήταν εύκολος. Η ομάδα του κ. Κορρέ έχει κατασκευά-

σει τέσσερα ακόμη πειραματικά αυτοκίνητα μέχρι να φτάσει στο τελικό, σημερινό

σχέδιο που σύντομα θα κυκλοφορεί στους δρόμους του εξωτερικού. «Έχουν ήδη

φτιαχτεί δύο αυτοκίνητα με τη βοήθεια του Ηλία Γαγανέλη, από την Κατερίνη» λέει

ο κ. Κορρές «ενώ η παραγωγή θα ξεκινήσει σύντομα, από την εταιρεία Kirkham στη

Γιούτα των ΗΠΑ. Όπως αντιλαμβάνεστε η παραγωγή, τουλάχιστον σε πρώτη φάση,

θα είναι μικρή λόγω οικονομικής στενότητας. Όμως, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον

για το αυτοκίνητο από πελάτες που βρίσκονται στο εξωτερικό, μιας και για την Ελ-

λάδα το κόστος του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, που ανέρχεται στις 200.000 ευρώ

περίπου, είναι απαγορευτικό». 

ΟΜΑΔΑ KORRES P4
Δημήτρης Κορρές:

Σύλληψη Project, Μελέτη, 

Συναρμολόγηση, Δοκιμές

Βασίλης Σπάνδαγος:

Μελέτη, Σχέδια CAD, 

Συναρμολόγηση

Φράγκος Φραγκόπουλος:

Αρχιμηχανικός, Συναρμολόγηση

Στόγιαν Γκόσεβιτς:

Διαχείριση Project, Δοκιμές

Δωροθέα Μητροπούλου:

Σχέδια CAD

Ο οδηγός αγώνων Tommi Makinen που έκανε test drive στο P4
του Δημήτρη Κορρέ, μετά την εμπειρία του δήλωσε:

«Νόμιζα ότι τα είχα δει όλα, αλλά έκανα λάθος. Είναι απίστευτο». 
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Auris έχει μικρές αλλαγές εξωτερικά σε σχέση

με το υπάρχον μοντέλο. Στην εμπρός μάσκα πλέον υπάρ-

χει πιο κοφτερή γρίλια, πιο έντονος σχεδιασμός στα φα-

νάρια και νέος προφυλακτήρας, ενώ στο πίσω τμήμα

έχουν επανασχεδιαστεί τα φώτα και ο προφυλακτήρας.

Κάτω από το καπό του ανανεωμένου Auris hatchback

βρίσκονται νέοι, αισθητά βελτιωμένοι κινητήρες βενζίνης

και πετρελαίου, καθώς και ένα υβριδικό σύνολο για το

«πράσινο» μοντέλο της γκάμας. Εντυπωσιακός είναι ο

νέος υπερτροφοδοτούμενος 4κύλινδρος κινητήρας των

1,2 lt, ο οποίος αποδίδει 115 ίππους και 185 Nm ροπής.

Το εν λόγω μηχανικό σύνολο συνδυάζεται με 6άρι χειρο-

κίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και η διαδικασία 0-100 km/h

ολοκληρώνεται σε 10,1 sec με η τελική ταχύτητα του μον-

τέλου είναι 167 km/h. Υπόσχεται μέση κατανάλωση είναι

4,7 lt./100 km (4,6 lt/100 km με το αυτόματο κιβώτιο) και

οι εκπομπές ρύπων CO2 περιορίζονται στα 109 g/km.

Τέλος, οι αναβαθμισμένοι κινητήρες και οι τροποποι-

ήσεις που πραγματοποιήθηκαν υπόσχονται 20% μείωση

τις εσωτερικές τριβές του μοτέρ και κατ’ επέκταση μεί-

ωση κατά 55% στους ρύπους και 3,4% στην κατανάλωση. 

ΤΙ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ

Σαλόνι

ToyoTa auris facelifT
με 1,2 lt turbo κινητήρα

Νέα και ανανεωμένα μοντέλα αλλά και supercars που εντυπωσιάζουν!

ΓΕΝΕ ΗΣΥ
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Το φρέσκο hatchback μοντέλο υιοθετεί πλέον μία πιο

ανανεωμένη μάσκα με τη γρίλια να φέρει στο κέντρο της

το μονόγραμμα DS. Τα εμπρός φωτιστικά σώματα εξο-

πλίζονται με xenon-LED τεχνολογία και τα φλας δανεί-

ζονται από τα ανανεωμένα DS3/DS3 Cabrio. Στο πίσω

τμήμα του μοντέλου παρατηρούμε τα ελαφρώς διαφο-

ροποιημένα φώτα και οι δύο χρωμιωμένες εξατμίσεις

αγκαλιάζονται από τον πίσω προφυλακτήρα/διαχύτη.

Όσον αφορά στους κινητήρες, εφοδιάζεται με τα τελευ-

ταία μοτέρ του ομίλου PSA, καθώς και ο τουρμπο κινη-

τήρας βενζίνης THP 165 των 165 ίππων και 240 Nm

ροπής, ο οποίος συνδυάζεται με ένα 6άρι αυτόματο κι-

βώτιο ταχυτήτων. Ακόμα, διατίθενται και οι BlueHDi 120

των 120 PS και 300 Nm ροπής και BlueHDi 180 με τους

180 ίππους και 400 Nm ροπής, οι οποίοι συνεργάζονται

με 6άρι χειροκίνητο και αυτόματο κιβώτιο για τον πρώτο

και μόνο αυτόματο για το δεύτερο μοτέρ αντίστοιχα.

Ακόμα υπάρχει και η υβριδική 4κίνητη έκδοση, η οποία

περιλαμβάνει έναν 2λιτρο πετρελαιοκινητήρα 163 ίππων

και συνεργάζεται με τον ηλεκτροκινητήρα 37 ίππων.

ciTroen Ds5
ανανεωμένο στη Γενεύη

Koenigsegg regera 
1.500 ίππων

Το νέο υπεραυτοκίνητο της Koenigsegg, το νέο Regera,

συγκέντρωσε πάνω του όλα τα βλέμματα στη Γενεύη κυ-

ρίως λόγω της εξωφρενικά μεγάλης ιπποδύναμης και του

σχετικά χαμηλού βάρους του. Αρχικά, η Koenigsegg είχε

αρνηθεί το γεγονός ότι χρησιμοποίησε υβριδικό σύστημα,

αλλά όπως αποδείχτηκε δεν γινόταν αλλιώς να φτάσει

τους 1.500 ίππους χωρίς να χρησιμοποιήσει έναν ισχυρό

ηλεκτροκινητήρα (700 ίππων). Η μηχανή εσωτερικής καύ-

σης που εφοδιάζεται το supercar είναι ένας 5λιτρος V8 κι-

νητήρας, με επιδόσεις που θα άφηναν άφωνο τον

οποιοδήποτε. Το 1.420 κιλών Regera φτάνει το 0-100 km/h

σε μόλις 2,8 sec και τα 0-400 km/h σε κάτω από 20 sec.
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Με νέους κινητήρες και αισθητικό φρεσκάρισμα πα-

ρουσιάστηκε στη Γενεύη η Σειρά 1 της BMW. Ειδοποιός

διαφορά, η ένταξη των νέων 3-κύλινδρων TwinPower

Turbo, που για πρώτη φορά συνδυάζονται με κίνηση

στους πίσω τροχούς, ενώ προσφέρεται και το νέο προ-

σφέρεται το νέο 8-τάχυτο Steptronic με υποστήριξη δε-

δομένων πλοήγησης. Επίσης, η γκάμα μοντέλων είναι

πλήρως ανανεωμένη με κινητήρες στα 1.500, 1.600,

2.000 και 3.000 κυβικά. Το νέο εισαγωγικό μοντέλο είναι

η 116d EfficientDynamics Edition με τρικύλινδρο κινη-

τήρα 1.496 κ.εκ. 116 ίππους και μέση κατανάλωση 3,4

λίτρα / 100 χιλιόμετρα σε συνδυασμό με εκπομπές CO2

από μόλις 89 g / km. Επίσης τρικύλινδρη στα 1,5 λίτρα

θα είναι και η βενζινοκίνητη 116i με απόδοση 109 ίππων

και κατανάλωση από 4,2 λίτρα ανά 100 χλμ. Οι 118i και

120i θα διατίθενται με τον τετρακύλινδρο βενζινοκινη-

τήρα των 1.598 κ.εκ. με απόδοση 136 και 177 ίππων

(ροπή στα 220 και 250 Nm αντίστοιχα), ενώ η 125i θα

«φορά» δίλιτρο σύνολο 218 ίππων. Οι 118d και 120d θα

έχουν τον δίλιτρο diesel κινητήρα απόδοσης 150 και 190

ίππων αντίστοιχα. Τέλος η M135 με το διαμάντι των έξι

κυλίνδρων σε σειρά, χωρητικότητας 3 λίτρων θα αποδί-

δει 326 ίππους και 450 Nm ροπής. Λογικά θα ακολουθή-

σει την επιτυχημένη πορεία του προκατόχου της!

BMW ΣΕιρa 1
ακαταμάχητη

gTa sPano
με δύναμη από την Ισπανία

Εξοπλισμένο με έναν 8λιτρο V10, twin-turbo, κινητήρα 938 ίππων,

το νέο – ισπανικής καταγωγής – GTA Spano, κάνει το 0-100 χλμ σε

2,9 δευτερόλεπτα και έχει τελική ταχύτητα 370 χλμ/ώρα. Το προ-

ηγούμενο μοντέλο έφερε ένα turbo V10 μοτέρ 8,4 λίτρων, το οποίο

είχε απόδοση 912 ίππων και 1.000 Nm. Έκανε το 0-100 χλμ./ώρα σε

3,0 δλ., ενώ είχε τελική ταχύτητα 350 χλμ./ώρα.Εκτός από καινούρ-

γιο μοτέρ, το Spano διαθέτει ένα εντελώς νέο αμάξωμα, φτιαγμένο

από ανθρακονήματα, Kevlar, τιτάνιο και ένα λεπτό στρώμα από κα-

θαρό άνθρακα (graphene). 

Πλήρως ανασχεδιασμένο είναι το πίσω τμήμα του, που διαθέτει

νέα φώτα LED, πιο δυνατό διαχύτη με διπλές απολήξεις της εξάτμι-

σης και αεροτομή από ανθρακόνημα. Το Spano πρόκειται να ανα-

παραχθεί σε 99 μόλις μονάδες.



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ: 6ο χλμ. Εθνικής Οδού Λάρισας – Τρικάλων, T.K. 41500 Λάρισα

Τηλ. 2410 851800, e-mail: info@papadopoulos-sa.gr, web: www.papadopoulos-sa.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ είναι μία οικογε-

νειακή επιχείρηση με παρουσία στον κλάδο

του αυτοκινήτου από το 2000. Ξεκινώντας

την πορεία της από την πόλη της Θεσσαλο-

νίκης, το 2012 επεκτάθηκε στην περιοχή

της Θεσσαλίας με έδρα την Λάρισα.

Σήμερα η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ εκπροσω-

πεί για τους νομούς Λάρισας, Βόλου, Τρι-

κάλων και Καρδίτσας, ως Αποκλειστικός

Επίσημος Έμπορος τις μάρκες BMW, BMW

Motorrad, MINI, VOLVO, SEAT και ως Εξου-

σιοδοτημένος Επισκευαστής τις μάρκες

HONDA και MITSUBISHI.

Στις εγκαταστάσεις μας στο 6ο χλμ Λάρι-

σας-Τρικάλων, σε ένα χώρο 5.500τμ, υπάρ-

χουν ξεχωριστές εκθέσεις για κάθε μάρκα

αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, έκθεση με-

ταχειρισμένων αυτοκινήτων, συνεργείο,

φανοποιείο, βαφείο, τμήμα ανταλλακτικών

και αξεσουάρ. 

Στην εταιρεία μας απασχολούνται συνο-

λικά 42 άριστα καταρτισμένα στελέχη. Η

συνεχής εκπαίδευση και παρακολούθηση

των εξειδικευμένων προγραμμάτων των

εταιρειών που εκπροσωπούμε, σε συνδυα-

σμό με τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό,

πιστοποιούν την πλήρη κάλυψη κάθε ανάγ-

κης που σχετίζεται με το αυτοκίνητο ή την

μοτοσυκλέτα σας.

Δέσμευση μας είναι η παροχή προϊόντων

και υπηρεσιών με υψηλές προδιαγραφές

και η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών

μας.

Διανύοντας το τρίτο έτος λειτουργίας, η

εταιρεία μας έχει εξυπηρετήσει περισσότε-

ρους από 5.000 πελάτες. Ευχαριστούμε

κάθε έναν ξεχωριστά για την εμπιστοσύνη

του και αναμένουμε να εξυπηρετήσουμε

όσους ακόμη δεν μας έχουν επισκεφτεί. 
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Ποιο είναι το αύριο της αυτοκίνησης; Η οδήγηση

χωρίς οδηγό! Όσο περίεργο και αν ακούγεται, σύντομα

θα είναι πραγματικότητα. Πάνω στο συγκεκριμένο proj-

ect δουλεύουν εντατικά οι μεγαλύτεροι κατασκευα-

στές, η Google και το Πανεπιστήμιο Stanford. Μάλιστα,

στο Σαλόνι της Γενεύης η  ελβετική εταιρεία Rinspeed

παρουσίασε το XchangE, το οποίο με ραντάρ, αισθητή-

ρες και λέιζερ γίνεται απολύτως αυτόνομο. Υπολογι-

στής και οδηγός μπορούν να μοιράζονται την οδήγηση,

ενώ σε περιπτώσεις κινδύνου, ο υπολογιστής αναλαμ-

βάνει τα ηνία. Τα αεροπορικού τύπου καθίσματά του

μπορούν να ρυθμιστούν ποικιλοτρόπως, να αναδιπλω-

θούν ή ακόμη και να περιστραφούν. Έτσι, οι επιβάτες -

και ο οδηγός – μπορούν να εργαστούν στο λάπτοπ

τους, να διαβάσουν, να ακούσουν μουσική, να σερφά-

ρουν στο ίντερνετ, να παίξουν, να παρακολουθήσουν

ταινίες την ώρα που το αυτοκίνητο ταξιδεύει με ταχύ-

τητα 120 km/h προς τον επιλεγμένο προορισμό. Το ση-

μαντικότερο στοιχείο στη καμπίνα του XchangE όμως

είναι η τεχνολογία διεύθυνσης steer-by-wire. Το τιμόνι

αλλάζει θέση και σύρεται προς την κεντρική κονσόλα

για να απελευθερώσει χώρο μπροστά από τον οδηγό,

ο οποίος ουσιαστικά είναι απλός επιβάτης. Αν αναρω-

τιέστε μήπως κάνει και καφέ η απάντηση είναι ναι!

Στην κονσόλα δαπέδου υπάρχει μηχανή espresso.

Η γαλλική εταιρεία επιχειρεί κάτι έξω από τα συνη-

θισμένα, λανσάροντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα

αυτοκίνητα που έχουμε δει εδώ και αρκετά χρόνια. Το

Cactus είναι ένα compact crossover, που παράλληλα

δημιουργεί μια δική του κατηγορία με τον ριζοσπα-

στικό του σχεδιασμό. Από τις ιδιαίτερες ράγες οροφής

που δείχνουν σαν να αιωρούνται, τα φωτιστικά σώ-

ματα τριών επιπέδων, τους έντονους συνδυασμούς

χρωμάτων με τα πλαστικά προστατευτικά περιμετρικά

και φυσικά τα airbumps στις πόρτες και τα φώτα. Οι

χώροι είναι ικανοποιητικοί και δύο ενήλικες επιβάτες

θα βολευτούν με άνεση πίσω, με το πορτμπαγκάζ να

έχει χωρητικότητα 348 λίτρων. Μια ακόμα καινοτομία

του Cactus, είναι ότι ο αερόσακος συνοδηγού είναι το-

ποθετημένος στην οροφή! Ο πετρελαιοκινητήρας 1.6

BlueHDi των 100 ίππων είναι δυνατός από τις χαμηλές

στροφές, συνεργάζεται πολύ καλά με το σύστημα

start/stop και επιταχύνει πολύ γρήγορα, χάρη στο μει-

ωμένο βάρος του αμαξώματος. Η άνεση της ανάρτη-

σης είναι ένα από τα πλεονεκτήματά του, όπως και η

κατανάλωση καυσίμου, που κυμαίνεται κοντά στα 5

λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, σε πραγματικές συνθήκες

κίνησης. Το C4 Cactus έχει όλα τα εφόδια για να απο-

τελέσει το επόμενο best-seller της Citroen!

ciTroen c4 cacTus
best seller

ΑΥΤΟΚιΝΗΤΑ
του μέλλοντος



Το νέο Tucson, το compact SUV μήκους 4,47μ.

της Hyundai είναι ο διάδοχος του ix35. Εξωτερικά,

στο ρύγχος εντυπωσιάζει η μεγάλη μάσκα, ενώ τα

φώτα εκτείνονται προς το πλάι του αμαξώματος. 

Χαμηλά στον προφυλακτήρα είναι τοποθετη-

μένα εκτός από τους προβολείς ομίχλης και τα

φώτα ημέρας LED. Το εσωτερικό είναι λιτό και

κομψό, διαθέτει μεγάλη οθόνη αφής στην κεν-

τρική κονσόλα και αναλογικό πίνακα οργάνων.

Στην πλούσια γκάμα των κινητήρων συμπερι-

λαμβάνονται δύο σύνολα βενζίνης. Πρόκειται για

τον 1.6 GDI με ισχύ 135 PS και τον turbo 1.6 T-GDI,

απόδοσης 176 PS. Ο πρώτος συνδυάζεται με 6άρι

μηχανικό κιβώτιο, ενώ για το δεύτερο υπάρχει η

επιλογή και 7τάχυτου αυτόματου με διπλό συμ-

πλέκτη. 

Τρεις είναι οι επιλογές diesel, με πιο δημοφιλή

αυτή του 1.7 με 115 PS. Ο 2λιτρος προσφέρεται

τόσο με 136 όσο και με 184 PS. Όλοι μπορούν να

συνδυαστούν με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο, ενώ

για το 2λιτρο υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής

αυτόματου συστήματος μετάδοσης, με ίδιο

αριθμό σχέσεων.

HyunDai Tucson
ανανεωμένο και εντυπωσιακό
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Το νέο Avensis εκτός από το εξαιρετικό νέο πα-

ρουσιαστικό, κρύβει και σημαντικές μηχανολογι-

κές αλλαγές. Οι νέοι προφυλακτήρες, το χρώμιο

και τα LED στα φώτα εμπρός-πίσω, το κάνουν πιο

νεανικό.

Η ηχομόνωση στην καμπίνα είναι αισθητά ανα-

βαθμισμένη, υπάρχουν νέες επενδύσεις, τιμόνι

και λεβιές, ενώ τα καθίσματα είναι πιο άνετα και

στον πίνακα οργάνων υπάρχει έγχρωμη οθόνη

TFT 4,2 ιντσών.

Αξιοσημείωτες είνα οι μηχανολογικές αλλαγές

με τη μορφή νέων κινητήρων ντίζελ που ικανοποι-

ούν το πρωτόκολλο Euro6. Ο 2.0 D-4D έδωσε τη

θέση του σε έναν 1.6 112 ίππων και 270 Nm, που

δίνει 0-100 km/h σε 11,4 sec και τελική 180 km/h. 

Είναι 20 κιλά πιο ελαφρύς από εκείνον που αν-

τικαθιστά, ενώ η Toyota αναφέρει μέση κατανά-

λωση 4,1 lt/100 km και 108 g/km. 

Για όποιον θέλει καλύτερες επιδόσεις υπάρχει

ένας νέος 2λιτρος τουρμποντίζελ με 143 ίππους

και 320 Nm, που εξασφαλίζει 0-100 km/h σε 9,5

sec και τελική 200 km/h, μαζί με μέση κατανά-

λωση 4,5 lt/100 km και 119 g/km.

ToyoTa aVensis
πλήρως αναβαθμισμένο

Η νέα Vulcan της Aston Martin χαρακτηρίστηκε

ως το πιο έντονο και συναρπαστικό δημιούργημα

της εταιρείας μέχρι σήμερα και έχει σχεδιαστεί να

ανταγωνιστεί τα καλύτερα αυτοκίνητα πίστας.

Διαθέτει 7λιτρο V12 κινητήρα, που αποδίδει

800 ίππους και συνδυάζεται με 6άρι σειριακό κι-

βώτιο ταχυτήτων και πληροί τις προδιαγραφές

κιλά ανά ίππου για το πρωτάθλημα αντοχής της

FIA (GTE Race Cars). Επίσης, η Vulcan είναι από-

λυτα ρυθμιζόμενα σχεδόν όλα τα ηλεκτρονικά συ-

στήματα, όπως είναι η ανάρτηση, το ABS, το

traction control κ.ά. Η παραγωγή του μοντέλου

περιορίστηκε σε μόλις 24 αυτοκίνητα.

asTon MarTin Vulcan
κανονικό ηφαίστειο



Δύο νέες θέσεις πρόσθεσε η BMW στο νέο

Gran Tourer Σειρά 2, αυξάνοντας το μήκος του

αυτοκινήτου κατά 21,4 cm και το ύψος κατά 5,3

cm. Το πλάτος παραμένει τι ίδιο, γεγονός που

διατηρεί την ευελιξία του μοντέλου εντός πόλης. 

Η αύξηση των διαστάσεων βοήθησε σημαν-

τικά και τη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ που

από τα 468 έχει φτάσει τα 645 λίτρα. 

Η τρίτη σειρά καθισμάτων έχει δύο βοηθητι-

κές θέσεις που όταν δε χρησιμοποιούνται κρύ-

βονται στο πάτωμα του πορτμπαγκάζ. Η

πρόσβαση στη γαλαρία γίνεται με τη βοήθεια

των συρόμενων/αναδιπλούμενων καθισμάτων

της δεύτερης σειράς κι ένα αντιολισθητικό σκα-

λοπάτι. 

Η δεύτερη σειρά αποτελείται από τρία ξεχω-

ριστά καθίσματα που σύρονται αυτόνομα, ώστε

να αυξάνουν στο μέγιστο την πρακτικότητα του

εσωτερικού. Αυτή ακριβώς άλλωστε είναι και η

γενικότερη προσέγγιση της καμπίνας όπως ξέ-

ρουμε από την 5θέσια Active Tourer και το απο-

τέλεσμα είναι ιδιαίτερα πετυχημένο, πρακτικό

κι ευχάριστο.

BMW ΣΕιρa 2 gran Tourer
λιτή πολυτέλεια
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από τον τόπο σου 
Κείμενο: Χαρίκλεια Βλαχάκη

Αν είστε λάτρεις του κλασσικού αυτοκινήτου,
αν εκεί που οι άλλοι βλέπουν

αεροδυναμικές φόρμες και μοντέρνες γραμμές 
εσείς βλέπετε γεμάτες καμπύλες

και στρογγυλά φανάρια 
και αν πάντα θέλατε να αποκτήσετε

- αλλά δεν μπορείτε- μία από τις θρυλικές
«Porsche 356» που κυκλοφόρησαν το 1948,

τότε το αυτοκίνητο των ονείρων σας
βρίσκεται στην Κατερίνη.

Και συγκεκριμένα στη Ν. Έφεσο,
εκεί όπου ο μηχανικός Ηλίας Γαγανέλης,

δημιουργεί από το 2008
πολυτελείς χειροποίητες ρεπλίκες αυτοκινήτων

της Porsche, από τη δεκαετία του ’50. 

sρΟr cHe

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΡΕΠΛΙΚΕΣ
ΘΡΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

ΤΟΥ 1950 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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Ο Ηλίας Γαγανέλης μεγάλωσε, σπούδασε και εργάστηκε επί σειρά ετών στη Γερ-

μανία, ως μηχανικός σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Η νοσταλγία όμως της Ελ-

λάδας, τον οδήγησε πίσω στα πάτρια εδάφη, όπου και επιχείρησε να κάνει το

όνειρο πραγματικότητα. Η αρχή ωστόσο δεν ήταν εύκολη, όπως και η συνέχεια,

καθώς η ιδέα της δημιουργίας μιας βιοτεχνίας κατασκευής αυτοκινήτων ρεπλίκα

ηχούσε εξωπραγματική σε πολλούς, πόσο μάλλον στους υπευθύνους των υπουρ-

γείων που έπρεπε να εκδώσουν τις σχετικές άδειες. 

Παρ’ όλα αυτά, η επιμονή, η υπομονή και κυρίως ο επαγγελματισμός του κ. Γα-

γανέλη, αλλά και όσων αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν στο «παράτολμο» εγ-

χείρημά του, ήραν τα όποια εμπόδια και η «ReplicarHellas», όπως ονομάστηκε η

εταιρία του, απέκτησε υπόσταση. Σήμερα απασχολεί 11 εργαζόμενους, παράγει

και πουλά 25 αυτοκίνητα το χρόνο και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία κατα-

σκευής ρεπλικών στην Ευρώπη.  

Αυτός είναι και ο λόγος που συλλέκτες από όλο τον κόσμο απευθύνονται στον κ.

Γαγανέλη προκειμένου να αποκτήσουν ένα από τα κομψοτεχνήματά του, σε τιμή

που μπορεί να κυμαίνεται από 40 έως 130 χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά του κάθε μοντέλου.  Όπως ένα πιστό αντίγραφό της αγαπημένης

του James Dean «Porsche 550 Spyder» ή της «Porsche 356», του πρώτου αυτοκι-

νήτου που έβγαλε ποτέ στην παραγωγή η γερμανική εταιρία.  Οι ρεπλίκες που πα-

ράγονται στη Ν. Εφεσο Κατερίνης,  πατούν στο σασί του θρυλικού σκαραβαίου της

Volkswagen και ακολουθούν πιστά τη σχεδίαση των αυθεντικών μοντέλων.  Αντί-

θετα, η κατασκευή στα μηχανικά και τα υπόλοιπα μέρη του αυτοκινήτου γίνεται με

σύγχρονα υλικά,  προσφέροντας ασφάλεια, επιδόσεις και άριστη οδηγική συμπε-

ριφορά. 

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι τα αυτοκίνητα της «ReplicarHellas» έχουν λάβει

άδεια κυκλοφορίας από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές  χώρες και βολτάρουν αγέ-

ρωχα στους  ελβετικούς, γερμανικούς, αγγλικούς, ιταλικούς αλλά και αυστριακούς

δρόμους, όπως επίσης στο Βέλγιο και τη Μαγιόρκα, από όπου και οι πιο πρόσφατες

παραγγελίες.  

Ο ιδιοκτήτης της εταιρίας Ηλίας Γαγανέλης 

O διευθυντής πωλήσεων της εταιρίας

Θανάσης Μητσοκάπας
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ 
Κι αν αναρωτιέστε για ποιο λόγο, ενδεχομένως δεν έχετε δει ένα από

αυτά σε ελληνικούς δρόμους, είναι γιατί η έλλειψη θεσμικού πλαισίου

στη χώρα μας, απαγορεύει την έκδοση πινακίδων για αυτοκίνητα ρε-

πλίκες. Κάτι, που όπως επισημαίνει ο διευθυντής πωλήσεων της εται-

ρίας κ. Θανάσης Μητσοκάπας, αποτελεί τροχοπέδη για την περαιτέρω

ανάπτυξη της.  Μολαταύτα, το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι υπάρ-

χει κάποια κινητικότητα προς της σωστή κατεύθυνση και η πολιτική

βούληση ώστε να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά πρόβλημα, κάνο-

ντας την εταιρία, αλλά και τους τρείς Έλληνες κατόχους Porsche της Re-

plicarHellas, να ευελπιστούν πως επιτέλους θα οδηγήσουν τα

αυτοκίνητά τους και επί ελληνικού εδάφους. 

Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοκάπας, η απαράμιλλη ποιότητα στην κατα-

σκευή και το σχεδιασμό των αυτοκινήτων τους, έχει καταστήσει την

εταιρεία σημείο αναφοράς για τους συλλέκτες ανά τον κόσμο ενώ ανά-

λογο είναι το ενδιαφέρον και των επενδυτών που επισκέπτονται τη Ν.

Εφέσο για να δουν από κοντά τις εγκαταστάσεις και τον τρόπο λειτουρ-

γίας της επιχείρησης και να συνάψουν εμπορικές συνεργασίες. 



Φανοποιείο - Βαφείο Αυτοκινήτων Γκαντόγλου Χρήστος 7ο χλμ Λάρισας – Συκουρίου

τηλ. & fax: 2410 575335, κιν.: 6944 292002, www.gkantoglou.com, e-mail: gkantoglou@yahoo.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μετά από ένα τροχαίο ατύ-

χημα που μπορεί να σας συμ-

βεί είναι πολύ σημαντικό να

αναλαμβάνει κάποιος τρίτος

να επισκευάσει το αυτοκίνητό

σας χωρίς χρήματα, ώστε να

αποφύγετε εσείς κάθε οικονο-

μική, γραφειοκρατική ή άλλη

εμπλοκή. 

Στο Φανοποιείο – Βαφείο

Χρ. Γκαντόγλου συνεργαζόμα-

στε με όλες τις ασφαλιστικές

εταιρείες και διεκπεραι-

ώνουμε τα πάντα χωρίς να είναι απαραίτητη η δική σας πα-

ρουσία. Εντελώς δωρεάν γίνεται η επισκευή του

αυτοκινήτου σας όταν εσείς δεν ευθύνεστε!

Όσο εμείς επισκευάζουμε το όχημα σας, εσείς χωρίς

καμία επιβάρυνση κυκλοφορείτε με αυτοκίνητο που σας

παρέχουμε δωρεάν ώστε να μην χρειαστεί να αλλάξετε τις

καθημερινές σας συνήθειες στις μετακινήσεις.

Για όσο διαρκούν οι εργασίες το αυτοκίνητό σας παραμέ-

νει ασφαλισμένο στις εγκαταστάσεις μας μέχρι να το παρα-

λάβετε σαν καινούργιο με 4ετή γραπτή εγγύηση.

Στο Συνεργείο μας με εξειδικευμένους και έμπειρους τε-

χνικούς επισκευάζουμε σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα:

• Οχήματα με ζημιές από

τροχαία ατυχήματα, 

• περιπτώσεις φιλικού δια-

κανονισμού,

• μικτής ασφάλισης,

• ζημιές από καιρικά φαι-

νόμενα

• κλοπή

• ζημιές από ανασφάλιστα

οχήματα.

Παράλληλα, στο Φανοποι-

είο μας επωφελείστε επι-

πλέον από μια σειρά δωρεάν

υπηρεσιών, όπως είναι ο έλεγχος σε 18 σημεία του αυτοκι-

νήτου.

Και φυσικά παίρνετε πολλές πληροφορίες και συμβουλές

για την απόδοση και την άριστη λειτουργία του οχήματος.

Από το 1987 οι τεχνικοί μας εξειδικεύονται και εξελίσσον-

ται με σεβασμό σε όσους αγαπούν το αυτοκίνητό τους και

θέλουν να δώσουν σε αυτό μια ποιοτική εικόνα.

Ο επαγγελματισμός και η υπευθυνότητα της δουλειάς

των ανθρώπων της επιχείρησης φαίνεται στο αποτέλεσμα

και στην ικανοποίηση των πελατών. Γι’ αυτό είμαστε το Νο

1 στη Θεσσαλία και δικαιωματικά κερδίζουμε καθημερινά

την εμπιστοσύνη σας.

Χωρίς να πληρώσετε
αναλαμβάνουμε να επισκευάσουμε

το αυτοκινητό σας μετά από τροχαίο ατύχημα

ΦΑΝΟΒΑΦΕΣ ΓΚΑΝΤΟΓΛΟΥ
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Το υγραέριο αποτελεί μια εξαιρετική λύση για οικονο-

μικές μετακινήσεις ανεξαρτήτως τύπου οχήματος και σί-

γουρα όσοι έχουν προχωρήσει στη μετατροπή του

αυτοκινήτου τους, μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Κι αυτό

γιατί προσφέρει σταθερά το χαμηλότερο κόστος καυσίμου

συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά ενός βενζινοκινητήρα,

με υψηλή ισχύ, απαλή λειτουργία, μεγάλο φάσμα στρο-

φών και όμορφο ήχο. Συμπληρώνοντας 15 χρόνια στην

αγορά, το υγραέριο σήμερα καλύπτει κάθε μοντέλο αυτο-

κινήτου και έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των κατανα-

λωτών όπως δείχνει ο αυξανόμενος αριθμός των

κυκλοφορούντων οχημάτων με υγραέριο τα τελευταία

χρόνια, όσο και ο αριθμός των πρατηρίων καυσίμων που

εξοπλίζονται με αντλίες LPG. Επιπλέον χάρη στην αλμα-

τώδη εξέλιξη των συστημάτων αλλά και την υποδομή των

έμπειρων εγκαταστατών που δραστηριοποιούνται στο

χώρο, το αγοραστικό κοινό μπορεί να απολαμβάνει τα

πλέον εξελιγμένα συστήματα LPG, σε εξαιρετικά συμφέ-

ρουσες τιμές. Ως υποψήφιος αγοραστής ενός συστήματος

υγραεριοκίνησης έχετε πλέον πολλές επιλογές για τη με-

τατροπή του οχήματός σας. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό

να προσέξετε μερικά σημεία πριν και μετά την τοποθέ-

τηση ενός συστήματος. 
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., αντιπρόσωπος Daihatsu: 1ο χλμ. Λάρισας – Αθήνας. Τηλ. 2410 552858.

Ενημερωθείτε περισσότερα στο www.margaritis-automoto.com

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., αντιπρόσωπος των εταιρειών SYM, KEEWAY, DAYTONA, MODENAS, 

EVOMOTΟ και MOTOWAY έχει την απάντηση για γρήγορη μετακίνηση με χαμηλό κόστος και λύνει τα

χέρια σε όποιον προβληματίζεται ψάχνοντας την πιο συμφέρουσα επιλογή. Στην επιχείρηση, που είναι

γνωστή για το όνομα και την αξιοπιστία της, ο ενδιαφερόμενος θα βρει μεγάλη ποικιλία σε μοτοποδήλατα

νέας γενιάς που ελίσσονται μέσα στην πόλη αλλά και κράνη, βαλίτσες και διάφορα αξεσουάρ.

Για όσους επιμένουν στους 4 τροχούς η εταιρεία, με εμπειρία από το 1972 στο χώρο του αυτοκινήτου,

αναλαμβάνει τη μετατροπή κάθε είδους καυστήρα σε υγραεριοκίνηση και υδρογονοκίνηση. Σήμερα ολο-

ένα και περισσότεροι οδηγοί εγκαταλείπουν τα ορυκτά καύσιμα για να μειώσουν το κόστος της μετακί-

νησης. Η υγραεριοκίνηση κερδίζει συνέχεια έδαφος έναντι των ακριβών καυσίμων καθώς το υγραέριο

είναι πιο οικονομικό, πιο ασφαλές από την εύφλεκτη βενζίνη και πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Έμπειροι

τεχνικοί τοποθετούν συσκευές υγραερίου και υδρογόνου καθώς και διάφορα φίλτρα (FMO) για οικονομία

του αυτοκινήτου από 10-20%.

Ακόμη η εταιρεία δραστηριοποιείται στις πωλήσεις αυτοκινήτων και επιλεγμένων μεταχειρισμένων

επίσης αναλαμβάνει το Service όλων των αυτοκινήτων και μηχανών. Τόσα χρόνια οι άνθρωποι της ΜΑΡ-

ΓΑΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. χτίζουν μια σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού με τον οδηγό παρακολουθώντας τις

εξελίξεις στον ούτως ή άλλως γρήγορο κόσμο της αυτοκίνησης κι έχοντας πάντα στο νου την οικονομία

που επιτάσσει η εποχή. Δείτε στο eshop όλη την σειρά σε μοτοποδήλατα, scooter και μηχανές κάθε είδους

και κυβισμού.

Μέχρι το τέλος Μαΐου ΔΩΡΟ το κράνος με την αγορά κάθε δίκυκλου.

Ασφάλεια και οικονομία στη μετακίνηση
Ε. Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Η αναζήτηση οικονομικής λύσης στη μετακίνηση 
στρέφει τους οδηγούς στις μηχανές και τα μοτοποδήλατα νέας γενιάς.
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Καταρχάς πρέπει να επιλέξετε ένα ποιοτικό κιτ με εγγυή-

σεις και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Καλό είναι όλο το

κιτ να είναι μιας συγκεκριμένης εταιρίας. Η σημαντικότερη

ίσως εργασία κατά την τοποθέτηση είναι η ρύθμιση του κι-

νητήρα. Σιγουρευτείτε ότι ο εγκαταστάτης φέρει κατάλληλο

εξοπλισμό και γνώσεις σε αυτό το αντικείμενο. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Χρειάζεται προσοχή, ειδικά τις πρώτες μέρες, για τυχόν

διαρροή ψυκτικού υγρού αφού σε αυτό το σημείο γίνεται

παρέμβαση. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ανάφλεξης είναι

σε άριστη κατάσταση και αν μπορείτε αντικαταστήστε τα

μπουζί με ειδικά για χρήση LPG. Μην ξεχνάτε να έχετε πάντα

αρκετή βενζίνη στο ντεπόζιτο σας (πάνω από το 1/4) γιατί η

τρόμπα βενζίνης εξακολουθεί να λειτουργεί (υποχρεωτικά

βάσει της νομοθεσίας) και είναι απαραίτητο να ψύχεται.

Τέλος, μην ξεχνάτε τη συντήρηση του συστήματος στα δια-

στήματα που θα σας υποδείξει ο εγκαταστάτης.

Η τακτική και σύμφωνη με τον κατασκευαστή συντήρηση

ενός κινητήρα είναι η εγγύηση πως αυτός θα δουλεύει

σωστά και απροβλημάτιστα «για μία ζωή». Το ίδιο ισχύει και

στην περίπτωση των kit LPG. Τα διαστήματα των service των

συστημάτων LPG εξαρτώνται από τον τύπο τους και ο εκά-

στοτε κατασκευαστής ορίζει τα διαστήματα ανάμεσα στα

10.000, 15.000 και 20.000 χλμ. Καλό λοιπόν είναι το διά-

στημα service του κιτ LPG να συμπίπτει με το διάστημα serv-

ice του κινητήρα. Ο εγκαταστάτης, αναλόγως του κιτ που θα

επιλέξετε, θα σας πει ακριβώς κάθε πότε θα πρέπει να κά-

νετε service.

Όταν έρθει ο καιρός του service, από τα πρώτα πράγματα

που αλλάζονται είναι το φίλτρο υγρού, καθώς και το φίλτρο

αερίου που περιλαμβάνει το σύστημα. Εν συνεχεία υπάρχει

το πλέον νευραλγικό κομμάτι του service, ο έλεγχος της χαρ-

τογράφησης του εγκεφάλου. Σε αυτή τη διαδικασία, ο μη-

χανικός τσεκάρει τη λειτουργία του εγκεφάλου του kit, ώστε

όλες οι ρυθμίσεις να είναι αυτές που ορίζει ο κατασκευα-

στής. 

Εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο στην περίπτωση του serv-

ice του LPG, αλλά γενικότερα όταν επισκέπτεστε οποιοδή-

ποτε επαγγελματία τεχνικό, είναι να δίνετε τις σωστές

πληροφορίες και να ενημερώνετε για οποιαδήποτε επι-

σκευή έχετε κάνει. Κι αυτό γιατί ενώ μπορεί να νομίζετε ότι

δεν έχει μεταβληθεί κάτι σημαντικό στην λειτουργία του kit

LPG, η επισκευή αυτή επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία

του συστήματος. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ 
Κάθε αυτοκίνητο, στο οποίο έχει γίνει εγκατάσταση συ-

στήματος υγραεριοκίνησης, οφείλει να ελεγχθεί σε ΚΤΕΟ,

προκειμένου να εγκριθεί η μετατροπή και να αποτυπωθεί

στην άδεια κυκλοφορίας του η δυνατότητά του να χρησιμο-

ποιεί και υγραέριο σαν καύσιμο. 

Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στο ΚΤΕΟ είναι ουσια-

στικοί, αναγκαίοι και χρήσιμοι και χωρίζονται σε δύο κατη-

γορίες. Η πρώτη αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών

προκειμένου να διαπιστωθεί  αν τα υλικά που χρησιμοποι-

ήθηκαν είναι καινούργια και αμεταχείριστα και αν το σύ-

στημα που εγκαταστάθηκε έχει έγκριση τύπου στην χώρα

μας, αν δηλαδή είναι αξιόπιστο και εγγυημένης ποιότητας. 

Η δεύτερη αφορά στην εγκατάσταση και ελέγχεται όλο το

σύστημα από πλευράς ασφαλείας. Αν δηλαδή η δεξαμενή

έχει τοποθετηθεί σωστά, όσον αφορά στην θέση της αλλά

και στη στήριξή της, αν υπάρχει περίπτωση διαφυγής αερίου

στην καμπίνα των επιβατών, αν όλες οι σωληνώσεις είναι

εγκατεστημένες με βάση τους κανόνες της τεχνικής και της

ασφάλειας και αν υπάρχει διαρροή υγραερίου σε κάποιο ση-

μείο της όλης εγκατάστασης. 

Ταυτόχρονα ελέγχονται και όλα τα εξαρτήματα, αν είναι

τα ίδια με αυτά που έχει καταγράψει ο εγκαταστάτης ότι το-

ποθέτησε. Σημαντικό ρόλο, παίζει ο έλεγχος της δεξαμενής,

η οποία ελέγχεται όχι μόνο για τον όγκο της αλλά και για την

ηλικία της. Επίσης, μεγάλη σημασία, για τον ιδιοκτήτη του

οχήματος, έχει και ο έλεγχος εκπομπών καυσαερίων που

πραγματοποιούνται στο ΚΤΕΟ, κατά την καύση του υγραε-

ρίου. Αν η καύση δεν είναι σωστή, αυτό σημαίνει ότι η λει-

τουργία του κινητήρα του αυτοκινήτου, δεν έχει ρυθμιστεί

με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο και επομένως χρειάζεται

επαναρύθμιση. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου, το

ΚΤΕΟ αναλαμβάνει την αποστολή όλου του φακέλου του

οχήματος στην αρμόδια διεύθυνση συγκοινωνιών, προκει-

μένου από αυτήν να παραλάβει ο ιδιοκτήτης του, την ανα-

νεωμένη άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του. 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η υγραεριοκίνηση κερδίζει ολοένα και περισσότερο

έδαφος στις προτιμήσεις των οδηγών καθώς υπερέχει

ξεκάθαρα από τα ορυκτά καύσιμα, το πετρέλαιο και

τη βενζίνη. 

Η μετατροπή του οχήματος εξασφαλίζει μέγιστη

απόδοση και οικονομία. Η οδήγηση γίνεται με από-

λυτη ασφάλεια ενώ λόγω της τέλειας καύσης προστα-

τεύεται ο κινητήρας και αυξάνεται ο χρόνος ζωής. Ο

οδηγός αποκτά διπλή αυτονομία, έχοντας δύο καύ-

σιμα και μειώνει σημαντικά το κόστος της μετακίνη-

σης λόγω της χαμηλής τιμής του υγραερίου. Ο

κινητήρας στην ουσία, κάνει τη μισή κατανάλωση με

τις ίδιες επιδόσεις. Κι όλα αυτά οικολογικά, προστα-

τεύοντας το περιβάλλον.

Γιατί, όμως, είναι τόσο σημαντικό ο ενδιαφερόμε-

νος να εμπιστευτεί το συνεργείο της LPG ROMANO

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ των ΑΦΩΝ ΚΟΥΤΙΝΑ.

Η LPG ROMANO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, επίσημος αντιπρόσω-

πος της κορυφαίας ιταλικής ROMANO AYTOGAS SRL,

διαθέτει σύγχρονες, πιστοποιημένες εγκαταστάσεις

με έμπειρους και άριστα εκπαιδευμένους τεχνίτες. Τα

συστήματα που τοποθετεί είναι 100% ιταλικά και

αποτέλεσμα πολλών χρόνων έρευνας και εφαρμογής

από την πιο αξιόπιστη εταιρεία. 

Τα σημαντικά νέα είναι, ότι εκτός από τα γνωστά

kit, τώρα διατίθεται και το New kit Antonio Romano.

Είναι κατάλληλο για όλα τα τετρακύλινδρα (απλά και

turbo) και εξασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερη οικονομία

και επιδόσεις. Διαθέτει επικοινωνία με EOBD & εγκέ-

φαλο, Map, προσαρμογή μίγματος υγραερίου αυτό-

ματα και καλωδίωση με φις χωρίς ενώσεις ενώ

καλύπτει και τις προδιαγραφές ρύπων euro 6.

Οι τιμές αυτών των εξελιγμένων συστημάτων δεν

είναι καθόλου απαγορευτικές καθώς το ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-

ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΙΝΑ είναι γνωστό για την πολιτική που ακο-

λουθεί στο θέμα αυτό κερδίζοντας ακόμα περισσό-

τερο την εμπιστοσύνη των πελατών. 

Επιπλέον, η LPG ROMANO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ παρέχει τρία

χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, service, τεχνική υπο-

στήριξη πανελλαδικά ενώ αναλαμβάνει το ΚΤΕΟ και

τη διεκπεραίωση χαρτιών. Με λίγα λόγια, προσφέρει

ασφάλεια, ποιότητα και οικονομία σε μια εποχή που

απαιτεί την εξέλιξη αλλά με χαμηλό κόστος…

Γιατί η υγραεριοκίνηση
είναι η απόλυτα έξυπνη κίνηση;

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΙΝΑ:
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΤΗΣ ROMANO AYTOGAS ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.

3ο χλμ Λάρισας - Αθήνας. Τηλ.: 2410-616215

email:koytinaservice@gmail.com



Έως τις 20 Δεκεμβρίου του 2015 παρατάθηκε το μέτρο

της απόσυρσης και πολλοί είναι οι οδηγοί που σπεύδουν

να αποσύρουν τα παλαιά οχήματά τους, προκειμένου να

επωφεληθούν από την έκπτωση για αγορά νέων. Οι ειδικοί

τονίζουν βασικά σημεία του μέτρου πρέπει να γνωρίζετε για

την απόσυρση πριν αποφασίσετε να κάνετε χρήση του δι-

καιώματος.

Χρησιμοποιώντας το μέτρο της απόσυρσης μπορείτε να

έχετε έκπτωση στα τέλη ταξινόμησης αγοράζοντας καινούρ-

γιο αυτοκίνητο για ολόκληρο το 2015. Η έκπτωση ισχύει

μόνο για καινούργια αυτοκίνητα από επίσημη αντιπροσω-

πεία αυτοκινήτων. Το μέτρο ισχύει και για τα εταιρικά οχή-

ματα, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Μάλιστα, σε περίπτωση που δε θέλετε να αγοράσετε και-

νούργιο αυτοκίνητο μπορείτε να μεταβιβάσετε το δικαίωμα

της έκπτωσης σε κάποιον άλλο. 

Η έκπτωση που θα κερδίσετε εξαρτάται από το κυβισμό

και τη φορολογητέα αξία του καινούργιου αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα, προκύπτει όφελος:

• έως 300 ευρώ αν αγοράσετε αυτοκίνητο έως 900 κυβικά

εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ

• έως 960 ευρώ αν αγοράσετε αυτοκίνητο από 901 μέχρι

1.400 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι και

8.000 ευρώ

• έως 1.430 ευρώ αν αγοράσετε αυτοκίνητο από 1.401

μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι

και 11.000 ευρώ

• έως 2.800 ευρώ αν αγοράσετε αυτοκίνητο από 1.601

μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία

μέχρι 14.000 ευρώ.

Καλό είναι το όχημα, όταν θα το παραδώσετε 
για την απόσυρση, να είναι πλήρες και 
να μην απουσιάζουν μηχανικά ή κατασκευαστικά μέρη. 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσυρσης απαι-

τούνται περίπου δύο εβδομάδες, αν και μπορεί να υπάρ-

ξουν καθυστερήσεις για γραφειοκρατικούς λόγους. Μόλις

συμβεί αυτό, θα σας παραδοθεί σχετικό έγγραφο που πι-

στοποιεί ότι το όχημα έχει διαγραφεί από τα φορολογικά

σας στοιχεία.

ΠΡΟϋΠΟΘeΣΕΙΣ eΝΤΑΞΗΣ
ΣΤΟ ΜeΤΡΟ ΤΗΣ ΑΠoΣΥΡΣΗΣ

Το όχημα θα πρέπει να είναι επιβατικό ή ελαφρύ φορ-

τηγό (κυβισμού έως 3.500 κ. εκ. και μικτού βάρους μέχρι

3,5 τόνων) ιδιωτικής χρήσης.

Η ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να

είναι μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2001.

Θα πρέπει να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Το αποσυρόμενο όχημα θα πρέπει να φέρει όλα τα μη-

χανικά και κατασκευαστικά του μέρη και να μην είναι κατε-

στραμμένο.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ



Δίπλωμα αυτοκινήτου 
Για επίδοξους οδηγούς.  Περιλαμβάνει όλα τα τεστ

με τα σήματα και τις μηχανολογικές ερωτήσεις,

έτσι ώστε να προετοιμαστείτε για τις επερχόμενες

εξετάσεις. 

Find My Car
Μια εφαρμογή για όλους εκείνους που για κάποιο

ανεξήγητο λόγο ξεχνούν που πάρκαραν. Απλά

ενεργοποιήστε τη θέση σας στο χάρτη πριν βγείτε

από το αυτοκίνητο και τα υπόλοιπα τα αναλαμβά-

νει το κινητό σας. 

FuelPrices GR
Η εφαρμογή προσφέρει τις χαμηλότερες τιμές ανά

τύπο καυσίμου (βενζίνη, πετρέλαιο) και ανά πρα-

τήριο, σε όλη την Ελλάδα. Επίσης εμφανίζει πρα-

τήρια με υγραέριο.

Δρομολόγια ΚΤΕΛ
Αρκεί να διαλέξετε προορισμό και μέρα της εβδο-

μάδας και η εφαρμογή θα σας  εμφανίσει τα σχε-

τικά δρομολόγια των ΚΤΕΛ Αθήνας (Λιοσίων),

Θεσσαλονίκης, Άρτας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων,

Κοζάνης, Λαμίας, Λάρισας, Πάτρας, Πτολεμαΐδας,

Σερρών και Τρικάλων.

ΚΤΕΛ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
Ένας γρήγορος τρόπος για την αναζήτηση των δρο-

μολογίων του ΚΤΕΛ Συκουρίου για Smartphones. 

ikteo 
Στηρίζεται σε έναν προηγμένο αλγόριθμο, ο

οποίος, υπολογίζει τους χρόνους και τις προθε-

σμίες Υποχρεωτικού Τεχνικού Ελέγχου όλων των

οχημάτων, προκειμένου να προσέρχεστε εγκαίρως

στον υποχρεωτικό σας ραντεβού. 

Εφαρμογές στοΤΙMONI
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

&
Στην αγορά του αυτοκινήτου, η αξία ενός κοινού επιβατικού μοντέλου μειώνεται αμέσως μετά τον
πρώτο χρόνο αγοράς, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τα αυτοκίνητα αντίκες, καθώς σύμφωνα με
έρευνα της Διεθνούς Ένωσης Ιστορικών Αυτοκινήτων που δημοσιεύθηκε στους Financial Times,
αποτελούν σήμερα μία από τις πλέον αποδοτικές επενδύσεις. 

ΑΚΡΙΒA
ΓΡΗΓΟΡΑ

Στη λίστα με τα 100 κορυφαία αυτοκίνητα αντίκες που

πουλήθηκαν ποτέ σε δημοπρασία περισσότερα από τα μισά

αποτελούν μοντέλα της ιταλικής Ferrari, η οποία επίσης κα-

τέχει το ρεκόρ των πλέον ακριβοπληρωμένων  αυτοκινήτων

που πουλήθηκαν σε δημοπρασία με ποσά που ξεπερνούν

τις 35 εκ. δολάρια. Το Μάιο του 2012 μία Ferrari 250 Gto,

φτιαγμένη για τον οδηγό της φόρμουλα Stirling Moss, που-

λήθηκε σε ιδιωτική αγοραπωλησία στην τιμή των 38.000 δο-

λαρίων και καταγράφηκε ως ένα από τα ακριβότερα

αυτοκίνητα στην ιστορία. Το συγκεκριμένο μοντέλο της Fer-

rari βγήκε στην παραγωγή το 1962 και συνέχισε να βγαίνει

μέχρι το 1964.  

Το 1989 η σπάνια Bugatti Royale Kellner Coupe του 1931

πουλήθηκε προς 15.7 εκ. δολ. Η σειρά  Royale δημιουργήθηκε

από τον Ettore Bugatti, ειδικά για γαλαζοαίματους, ως το πιο

πολυτελές αμάξι όλων των εποχών. Ωστόσο τα σχέδια του

ανακόπηκαν βίαια από το κραχ του ‘29 στη διάρκεια του

οποίου το κόστος αγοράς (περίπου 30.000 δολ.) ενός τέτοιου

αυτοκινήτου ήταν αποτρεπτικό ακόμη για τα μέλη βασιλικών

οικογενειών. Από τα 12 αυτοκίνητα που αρχικά υπολόγιζε ότι

θα βγουν στην παραγωγή, εν τέλει κατασκευάστηκαν μόλις 6,

ενώ το μοντέλο Kellner αποτελεί το 5ο από αυτά. Όλα, εκτός

από το πρωτότυπο που καταστράφηκε σε ατύχημα το 1931,

υπάρχουν μέχρι σήμερα, σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές. 

τα πιο 



Bugatti Veyron super sports: Η τιμή της κυμαίνεται από

1,7 εκ. έως 2,4 εκ. δολ, ανάλογα με την έκδοση που θα επι-

λέξει κανείς.  Σε δοκιμές που έγιναν τον Ιούλιο του 2010 η

Bugatti Veyron αναδείχτηκε το γρηγορότερο εργοστασιακό

αυτοκίνητο παραγωγής με τελική ταχύτητα 430 χλμ/ώρα και

επιτάχυνση 2,5 δευτ/100.  

aston Martin one-77: Όπως μαρτυρά και το όνομά της

πρόκειται για ένα σπάνιο αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε σε

77 μόλις αντίτυπα. 

Διαθέτει κινητήρα 750 ίππων, τελική ταχύτητα 354

χλμ/ώρα, ενώ πιάνει τα 100 σε μόλις 3.4 δευτερόλεπτα. Α,

και η τιμή της είναι μόλις 1,85 εκ. δολάρια.

Lamborghini-Veneno: Πόσα χρήματα θα διαθέτατε για ένα

αυτοκίνητο που πιάνει τα 100 χιλιόμετρα σε μόλις 2.8 δευτε-

ρόλεπτα και τελικές ταχύτητες που αγγίζουν τα 355 χλμ.  Αν

σκέφτεστε κάτι λιγότερο από 4,5 εκ. δολάρια, τότε καλύτερα

να το ξεχάσετε. Αυτή είναι η τιμή για μια πολυτελή και ακρι-

βοθώρητη Lamborghini-Veneno, από την οποία παράγονται

μόλις τρία αντίτυπα το χρόνο, ενώ για την αποκτήσετε θα πρέ-

πει να μπείτε σε μια μακροσκελή λίστα αναμονής.  

McLaren P1: Με κινητήρα V6 3.8 λίτρων και διπλό τούρμπο

τροφοδοτεί 903 άλογα, πιάνει τα 100 χιλιόμετρα σε λιγότερο

από 3 δεύτερα, έχει τελική 350 χλμ, και κοστίζει γύρω στο 1

εκ. δολάρια. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρία μόνο

375 αυτοκίνητα πρόκειται να βγουν στην παραγωγή.

Κι αν κάποιοι επενδύουν στο χρόνο που περνά, κάποιοι άλλοι επενδύουν 
στα …δευτερόλεπτα που χρειάζονται για να πιάσουν τα 100 χλμ/ώρα.  
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Αδρεναλίνη, έντονος συναγωνισμός, θεαματικές ειδικές και εξαιρετικές επιδόσεις, είναι τα

συστατικά που καθιστούν το ράλλυ ένα υπέροχο σπορ με φανατικούς οπαδούς και ο 38χρόνος

Λαρισαίος πρωταθλητής Μίλτος Αγγλόπουλος, αποτελεί ένα από τους εμβληματικούς αντι-

προσώπους του. Με 4 νίκες, στην κατηγορία των 1600 κυβικών, το 2003, το  2010, το 2013 και

το 2014 στο Πανελλήνιο Κύπελλο Ασφάλτου της ΕΛΠΑ, έχει τεστάρει δεκάδες αυτοκίνητα και

έχει οδηγήσει στις πιο απίστευτες διαδρομές, προσφέροντας θέαμα και δυνατές συγκινήσεις. 

Η κατάκτηση ωστόσο της κορυφής δεν είναι εύκολη υπόθεση καθώς για να το πετύχει χρει-

άστηκαν πολλά χρόνια εντατικής προπόνησης και δοκιμών.  Η αρχή έγινε το 1998, όταν, ακο-

λουθώντας τα βήματα του πατέρα του Ηλία Αγγλόπουλου, αποφάσισε να μπει στον αγωνιστικό

στίβο και να δοκιμάσει τις αντοχές και τη δεξιοτεχνία του στο τιμόνι, με ένα «φτιαγμένο» Yugo

45, που ήταν  το πρώτο του αυτοκίνητο. Σήμερα τρέχει με ένα εργοστασιακό Citroen C2-R2

MAX,  το οποίο του προσφέρει άριστες επιδόσεις. 

Όπως θα μας πει, το ράλλυ αποτελεί ένα ακριβό αγώνισμα καθώς απαιτεί αρκετά χρήματα

για τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου και του οδηγού, στα οποία προστίθενται και τα έξοδα για

τη συμμετοχή στους αγώνες που για μια χρονιά αγγίζουν τις 20.000 ευρώ. Παράλληλα όμως

αποτελεί και ένα συναρπαστικό σπορ που κρατά το σώμα αλλά κυρίως το μυαλό σε εγρήγορση,

καθώς δεν είναι η ταχύτητα που κάνει τη διαφορά στις διαδρομές αλλά η ευελιξία μεταξύ των

στροφών και η ικανότητα του οδηγού να αξιοποιήσει τη σχετική επιτάχυνση, μετατρέποντας

την οδήγηση σε έναν ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης.

Χ.Β.

ΜΙΛΤΟΣ ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ

ο ιππότης της

ΑΛ
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Η ασφάλιση είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα που πρέπει να κάνετε μόλις αγοράσετε
το όχημά σας, είτε πρόκειται για αυτοκίνητο, είτε για μηχανή. Μια έρευνα αγοράς
για τις τιμές των συμβολαίων, τις παροχές και τις καλύψεις είναι απαραίτητη
για να επιλέξετε την ασφάλεια που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες σας.

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε πριν ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας, είτε πρόκειται για νέο, είτε

για μεταχειρισμένο είναι μια έρευνα αγοράς για το ύψος των ασφαλίστρων που προσφέρουν οι διάφορες

εταιρείες, για τις παρεχόμενες καλύψεις, αλλά και για τη φερεγγυότητά τους. Κάτι που πρέπει, απαραι-

τήτως, να γνωρίζετε είναι ότι πέρα από τις καλύψεις που δεν έχετε επιλέξει, υπάρχουν κάποιες οι οποίες

υπόκεινται στη λεγόμενη απαλλαγή. Απαλλαγή είναι το ποσό που πρέπει να πληρώσετε οι ίδιοι, πέραν

του ποσού με το οποίο σας αποζημιώνει η ασφαλιστική εταιρεία. Αν, για παράδειγμα, έχετε μεικτή ασφά-

λιση για το όχημά σας με απαλλαγή 700 ευρώ και η επισκευή του μετά από ατύχημα που προκλήθηκε

με δικιά σας υπαιτιότητα κοστίζει 1000 ευρώ, από την ασφαλιστική σας θα λάβετε 300 ευρώ. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ
Πολλοί είναι εκείνοι που αμελούν να ανανεώσουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους μόλις λήξει,

θεωρώντας ότι για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου εξακολουθούν

να είναι καλυμμένοι. Κάτι τέτοιο όμως είναι λάθος και μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά, στον αμελή

οδηγό. Σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία καταργήθηκε η αυτόματη ανανέωση της ασφάλισης

αυτοκινήτου και η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του ασφαλίστρου.

Μόνο σε ό,τι αφορά την κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους, η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει

τις ζημιές που μπορεί να προκύψουν εντός 16 ημερών από τη λήξη του συμβολαίου. Μάλιστα, ανανέωση

της ασφάλισης ή σύναψη νέας σύμβασης επιτρέπεται μόνον αφού προηγηθεί η καταβολή του σχετικού

ασφαλίστρου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο νόμος δεν επιτρέπει στην ασφαλιστική επιχείρηση να πα-

ραδώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εάν δεν έχει προηγουμένως εισπράξει το αντίστοιχο ασφάλιστρο.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Η κάλυψη της οδικής βοήθειας συνοδεύεται από ξεχωριστό συμβόλαιο, που αναφέρει αναλυτικά τους

όρους και το κόστος του. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν οδική βοήθεια, στην πλειοψηφία

τους, προσφέρουν προγράμματα χαμηλού κόστους, διότι τα συνδυάζουν με τα κύρια συμβόλαια για την

ασφάλιση του αυτοκινήτου. Αν ζητήσετε οδική βοήθεια από μια εταιρεία, ενώ δεν είστε καλυμμένος,

τότε οι επιβαρύνσεις και τα έξοδα που θα κληθείτε να πληρώσετε είναι υψηλά. Ασφαλιστείτε, λοιπόν,

πριν χρειαστείτε τη συνδρομή της εταιρείας, κοστίζει λιγότερο.
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ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ



Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 
ενημερώνει για το νέο καθεστώς στην 
Ασφάλιση Αυτοκινήτων και υπενθυμίζει:

✓ Διαβάζουμε προσεκτικά τις ενημερωτικές
επιστολές της ασφαλιστικής μας εταιρίας
✓ Γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία και 
ώρα έναρξης και λήξης της ασφάλισής μας
✓ Φροντίζουμε για την έγκαιρη ανανέωση 

ή σύναψή της ασφάλισής μας
✓ Δε μένουμε ούτε λεπτό ανασφάλιστοι

✓ Δε θέτουμε τον εαυτό μας 
και τους συμπολίτες μας σε κίνδυνο.
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Ίσως συχνά να τα παραμελούμε ή να τα φτάνουμε στα όριά τους, λίγο πριν τα αντικαταστήσουμε, 
τα ελαστικά ωστόσο είναι ένα από τα βασικότερα μέρη ενός αυτοκινήτου 

καθώς αποτελούν τον τελευταίο κρίκο της μετάδοσης του κινητήρα στο δρόμο.
Ως εκ τούτου η διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, η αντικατάστασή τους, 

όποτε αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή και η σωστή επιλογή 
ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης, 

είναι σημαντικές παράμετροι για την ασφάλειά μας. 

να επιλέξω; 

ΛA
ΣΤΙχΑΤι

➤
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Ένα καλό ελαστικό, προσφέρει το καλύτερο δυνατό κράτημα τόσο σε στεγνό όσο και

σε βρεγμένο οδόστρωμα, άνεση και αθόρυβη κύλιση. 

Τα χειμερινά ελαστικά διαθέτουν εντονότερα αυλάκια, ενώ όλα τα μέρη του πέλμα-

τος έχουν αυλακώσεις, προσφέροντας πολύ καλό κράτημα σε βρεγμένο και χιονισμένο

οδόστρωμα, αλλά όχι και σε στεγνό. 

Η επιλογή των ελαστικών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο του κάθε αυτοκινήτου

(πόλης, 4x4, σπορ, SUV), το οδόστρωμα αλλά και το κλίμα της περιοχής που συνήθως

κινούμαστε. 

Ελαστικά παντός καιρού
Πρόκειται για λάστιχα που ενδείκνυνται για όλες τις εποχές καθώς είναι σχεδιασμένα

ώστε να προσφέρουν έναν καλό βαθμό αξιοπιστίας είτε οδηγούμε σε υγρό, είτε σε στε-

γνό, είτε σε χιονισμένο δρόμο. Αν ωστόσο μένετε σε περιοχή με πολλές βροχοπτώσεις,

τότε δεν θα πρέπει να είναι η πρώτη σας επιλογή. 

Τα λάστιχα αποτελούν το σημαντικότερο αναλώσιμο του αυτοκινήτου 
αφού είναι αυτά που καθορίζουν σε μεγάλο ποσοστό
την ποιότητα της επαφής του αυτοκινήτου με το οδόστρωμα.
Φέρουν μεγάλο μέρος της ευθύνης
για το «κράτημα» του αυτοκινήτου, καθορίζουν
(μαζί με τα αμορτισέρ) την απόσταση του φρεναρίσματος
ενώ τέλος επηρεάζουν τόσο την κατανάλωση καυσίμου
όσο και την ποιότητα κύλισης και τον παραγόμενο θόρυβο.
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Ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης 
Συνδυάζουν καλό κράτημα, αθόρυβη κύλιση  και μέγιστες χιλιομετρικές αποδόσεις,

ενώ η χαμηλή τριβή τους με το έδαφος έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλότερη κατανάλωση

καυσίμου. Στον αντίποδα, έχουν χαμηλότερη απόδοση στην απορόφηση των κραδα-

σμών ενώ τραυματίζονται εύκολα από λακούβες ή σαμαράκια.  

Χειμερινά ελαστικά
Σχεδιασμένα για να δίνουν το καλύτερο κράτημα πάνω στο χιόνι, τα χειμερινά ελα-

στικά είναι ιδανικά για όσους διαμένουν σε υψόμετρο και σε περιοχές που η θερμο-

κρασία του δρόμου είναι αρκετά χαμηλή, ακόμα και σε αυτούς που ταξιδεύουν συχνά

σε χιονοδρομικά κέντρα ή χειμερινούς προορισμούς. Είναι κατασκευασμένα από απα-

λότερο καουτσούκ που δε σκληραίνει όταν η θερμοκρασία πέσει χαμηλά και αποδίδουν

άριστα και σε βρεγμένο οδόστρωμα. 

Ελαστικά για 4x4 και SUV 
Από τη λάσπη μέχρι τις πέτρες και το χιόνι, αυτά τα ελαστικά είναι σχεδιασμένα για

να ανταπεξέρχονται σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης. Έχουν διαφορετική χάραξη πέλ-

ματος από τα υπόλοιπα ελαστικά και βγαίνουν σε πολλούς τύπους ανάλογα με τις οδη-

γικές προτιμήσεις. 

Θερινά ελαστικά ή ελαστικά απόδοσης
Τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους είναι η ευελιξία, το γρήγορο σταμάτημα και η

εξαιρετική πρόσφυση. Τα ελαστικά αυτά είναι κατάλληλα για τους οδηγούς που κι-

νούνται σε οδόστρωμα με υψηλή θερμοκρασία αλλά και σε βρεγμένο. Ο λόγος που

Για την καλή συντήρηση των ελαστικών 
• Να ελέγχετε τακτικά την πίεση αέρα

στα ελαστικά σας  – τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
• Να χρησιμοποιείτε 

τα σωστά ελαστικά ανάλογα με τις ανάγκες σας.



ΤΣΟΥΛΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΕ

Βόλου 60, Λάρισα | Τηλ:2410 280300| email: tsoulkas2@yahoo.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΣΟΥΛΚΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΕ

στην ασφάλεια κάθε οχήματος
Συνοδηγοί,

Από το 1981 το βουλκανιζατέρ του Απόστολου Τσούλκα μπήκε

δυναμικά στο εμπόριο ελαστικών και ζαντών κερδίζοντας από την

πρώτη στιγμή την εμπιστοσύνη των πιο απαιτητικών οδηγών. Με

προϊόντα καταξιωμένων διεθνώς εταιρειών ελαστικών, όπως Brid-

gestone, Vredestein, Hankook, Fulda, Michelin καθώς και όλων των

εταιρειών ζαντών όπως Oz, Work, Aez, Dotz, Dezent, BBS,

replica καλύπτει τις ανάγκες κάθε οχήματος για ασφαλή

και αποδοτική οδήγηση.

Διαθέτει ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα, 4X4,

ελαφρά φορτηγά, αγροτικά μηχανήματα και μηχανές.

Εξειδικευμένοι τεχνίτες αναλαμβάνουν την αντικα-

τάσταση των παλιών ελαστικών και ζαντών σε κάθε εί-

δους όχημα ενώ διατίθεται και υπηρεσία κινητού

service για την εξυπηρέτηση των πελατών.

Σύντομα, για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των

πελατών, θα παρέχονται και υπηρεσίες ευθυγράμμι-

σης. Με λεπτομερή έλεγχο και ρύθμιση του συστήμα-

τος διεύθυνσης του αυτοκινήτου θα διασφαλίζεται η

σταθερή πορεία χωρίς αποκλίσεις και φθορά.

Η επιχείρηση είναι γνωστή στη Λάρισα για το αν-

θρώπινο πρόσωπο, την υπευθυνότητα και τη σχέση

εμπιστοσύνης. Από την πρώτη στιγμή που ο πελάτης

θα αναζητήσει συμβουλή ή λύση θα βρει τον καλύ-

τερο ειδικό και τις πιο προσιτές τιμές. Ο Απόστολος Τσούλκας θε-

ωρεί χρέος της επιχείρησης να γίνεται "συνοδηγός" σε κάθε

χιλιόμετρο συμβάλλοντας στη σταθερή και ασφαλή πορεία του

κάθε οχήματος που αναλαμβάνει.
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αποδίδουν εξίσου καλά και στις δύο αυτές περιπτώσεις είναι λόγω των χωρισμένων

τμημάτων που έχει το πέλμα τους, με αποτέλεσμα να προσαρμόζεται στις καιρικές συν-

θήκες εξαιτίας του ασύμμετρου σχεδιασμού του.

Τι πίεση βάζω στα ελαστικά μου;
Η πίεση ορίζεται ξεχωριστά για κάθε μοντέλο οχήματος από τους κατασκευαστές

ελαστικών και αυτοκινήτων και σχετικές πληροφορίες προσφέρονται στο εγχειρίδιο

χρήσης του αυτοκινήτου σας. Η  σωστή πιέση μεταβάλλεται σε σχέση με το φορτίο του

οχήματος και συνήθως διαφέρει για τα εμπρός και πίσω ελαστικά.

Πότε να ελέγχω την πίεση των ελαστικών μου;
Η απώλεια πίεσης ποικίλει ανάλογα με την θερμοκρασία. Ιδανικά θα πρέπει να ελέγ-

χουμε την πίεση τουλάχιστον κάθε 2 βδομάδες και πάντα πριν από κάποιο ταξίδι. Ο

έλεγχος πρέπει να γίνεται μόνο όταν τα ελαστικά είναι κρύα και όχι όταν είναι ακόμη

ζεστά από την οδήγηση. Μην αμελείτε να ελέγχετε τακτικά και τη ρεζέρβα.

Πότε πρέπει να αλλάξουμε αμορτισέρ. 
• Όταν το τιμόνι μας δίνει την αίσθηση αστάθειας όταν στρίβουμε.  
• Όταν αντιλαμβανόμαστε κραδασμούς στο τιμόνι. 
• Όταν νιώθουμε αστάθεια στους πλάγιους ανέμους. 
• Όταν απαιτείται αυξημένος χρόνος για το φρενάρισμα. 
• Όταν ενεργοποιείται συχνότερα το ABS.
• Όταν τα ελαστικά φθείρονται με ανόμοιο τρόπο. 



Πως επιλέγουμε ελαστικά;
Να βάζετε πάντοτε ελαστικά νέας τεχνολογίας

• Συμβουλεύεστε πάντοτε έμπειρους τεχνικούς από το χώρο των ελαστικών-ζαντών.

Ζητείστε να σας εξηγούν τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα των ελαστικών που

σας προτείνουν. 

• Μην τοποθετείτε ελαστικά που σας προτείνουν άνθρωποι που δεν είναι εξειδικευ-

μένοι στο αντικείμενο. Η σωστή επιλογή είναι σημαντική για την ασφάλεια του αυτο-

κινήτου και κατ' επέκταση και για τη δικιά σας.

Πως επιλέγουμε ζάντες;
Για την επιλογή που θα κάνετε όσον αφορά στην το-

ποθέτηση ζάντας στο αυτοκίνητο, θα πρέπει να

προσέξετε τα εξής:  

• Η ζάντα που θα διαλέξετε να ταιριάζει

στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδια-

γραφές του αυτοκινήτου σας.

• Επειδή η τοποθέτηση της ζάντας είναι

μια επένδυση σε βάθος χρόνου, που συ-

νήθως γίνεται μόνο μια φορά, θα πρέπει

αισθητικά να ανταποκρίνεται στις δικές

σας προτιμήσεις. 

• Πολύ σημαντικός παράγοντας είναι επί-

σης το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο

τρόπος που κατασκευάζεται μια

ζάντα (χυτή, χυτοπρεσσα- ριστή,

σφυρήλατη, από εξέλαση).
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SUMMER

Ποιά είναι η ειδυλλιακή εικόνα του καλοκαιριού; Τα γα-
λαζοπράσινα νερά ενός ελληνικού νησιού; Μια ερημική
παραλία; Το τραγούδι των τζιτζικιών; Η ανάγνωση ενός
βιβλίου στη σκιά ενός αρμυρικιού;  
Όποια και αν είναι για τον καθένα ξεχωριστά, υπάρχει
μια κοινή συνισταμένη: Η καλή διάθεση, η συνάθροιση
σε παρέες, τα τραπεζάκια έξω, η μυρωδιά από τα θα-

γεύση



λασσινά που σιγοψήνονται στα κάρβουνα και το λευκό
του γλυκάνισου που προστίθεται στο γαλάζιο του αρχι-
πελάγους. 
Ελληνικό καλοκαίρι σημαίνει φρέσκα προϊόντα της ελ-
ληνικής γης και συνταγές που μυρίζουν θάλασσα, προ-
τείνοντας ένα ταξίδι στα γευστικά μονοπάτια της
ελληνικής κουζίνας. 



ΑΠΟΛΑΜβΑνΟνΤΑΣ ΤΟ ΟΥζΟ 

To ούζο είναι, ίσως, το πιο κοινωνικό ποτό που φτιάχθηκε

ποτέ, είναι το ποτό της συντροφιάς και της εξομολόγησης,

το ποτό της Ελλάδας, που κανένας δεν μπορεί να αντιγρά-

ψει. 

Η συνταγή του τόσο απλή, όσο και εξαίσια, συνδέθηκε με

τον ήλιο, τη θάλασσα, τη χαρά της ζωής. Η γεύση του και η

απόλαυση του είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία και τις

αναμνήσεις ενός λαού. Συνοδεύει θαυμάσια τα θαλασσινά

ορεκτικά και τα τηγανητά με έντονη γεύση. 

Η θερμοκρασία κατανάλωσής του, όπως για όλα τα αλ-

κοολούχα με έντονο άρωμα δεν πρέπει να είναι υψηλή. Για

το λόγο αυτό, προστίθεται πάγος. 

Το ποτήρι στο οποίο απολαμβάνεται το ούζο είναι συνή-

θως ψηλό και σωληνοειδές, επιτρέποντας την επιθυμητή

προσθήκη νερού. 

ΑΠΟΛΑΜβΑνΟνΤΑΣ ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ 

Το τσίπουρο, ως ποτό που προέρχεται από το σταφύλι,

μας παραπέμπει διαχρονικά στις παραδοσιακές άξιες της ελ-

ληνικής φύσης, στα πολύτιμα αγαθά της υπαίθρου, στο αυ-

θεντικό και στο φιλόξενο χαρακτήρα των ανθρώπων της.

Είναι το ποτό που μας χαλαρώνει, που μας κάνει να συμμε-

τέχουμε, να επικοινωνούμε με την παρέα μας και μας ενώνει

γύρω από ένα τραπέζι με μεγάλη ποικιλία από μικρά πιάτα

πικάντικων ελληνικών μεζέδων του βουνού και της θάλασ-

σας που εναλλάσσονται διαρκώς. 

Πράγματι, έντονες γεύσεις κρεατικών και θαλασσινών,

ώριμα τυριά και αλλαντικά και καθαρές γεύσεις από γήινους

μεζέδες όπως λαχανικά τουρσί, άγρια μανιτάρια στη σχάρα,

ντομάτα με χοντρό αλάτι, ελιά με παξιμάδι, πατάτα οφτή

κλπ. είναι ιδανικοί συνοδοί του τσίπουρου αρκεί να μην

τρώμε για να χορτάσουμε, αλλά να τσιμπάμε με συχνές δια-

Ιχθυοπωλείο Ιωαν. Γ. Μέρχα

ΕΔΩ ΘΑ ΠΙΑΣΕΤΕ 

...ΜΕΓΑΛΑ ΨΑΡΙΑ!

23ης Οκτωβρίου &

Λάμπρου Κατσώνη

(γωνία) Λάρισα

Τηλ.: 2410 286796

κιν.: 6932444226

✂
Τα ψάρια είναι φρέσκα αν, 
όταν τα αγοράζετε: 

• Η μυρωδιά τους θυμίζει 
θάλασσα, φύκια ή ιώδιο. 

• Τα μάτια τους είναι λαμπερά και     
προεξέχουν. Διαφορετικά, είναι θολά, 
βουλιαγμένα μέσα στο κεφάλι 
ή δεν υπάρχουν και καθόλου! 

• Τα βράγχια τους είναι υγρά και κόκκινα 
ή ροζ και όχι στεγνά, θαμπά ή καφετιά. 

• Σχηματίζουν τόξο όταν τα τοποθετήσετε 
στην παλάμη σας, πράγμα που σημαίνει 
πως η ουρά και το κεφάλι τους κοιτάνε 
προς τα πάνω. Επίσης, διατηρούν 
το σχήμα τους και δεν παρουσιάζουν 
ορατές αλλοιώσεις και παραμορφώσεις. 

• Είναι κατά κανόνα σκληρά και 
άκαμπτα και όταν τα πιέσετε 



κοπές, για να διεγείρουμε τα γευστικά επιθήλια της στομα-

τικής κοιλότητας. 

Το τσίπουρο, λόγω της έντονης γεύσης του και των χωνευ-

τικών του ιδιοτήτων, μπορεί επίσης να κλείσει ευχάριστα

ένα πλούσιο γεύμα. Για μεγαλύτερη απόλαυση καταναλώ-

νεται δροσερό στους 10oC ή με περιορισμένη ποσότητα

πάγου.

ΣΥνΔΥΑζΟνΤΑΣ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΜΕ ΤΟ ΨΑΡΙ 

• Το …ειδικό βάρος του κρασιού πρέπει να ακολουθεί το

βάρος του ψαριού. Αποφύγετε λοιπόν να συνδυάσετε ένα

μικρό ψαράκι, όπως σαρδέλα ή αθερίνα με ένα πληθωρικό

κρασί. Γόπα, μαρίδα, αθερίνα και μπαρμπούνι είναι χαρα-

κτηριστικά είδη της κατηγορίας η οποία απαιτεί ένα ελαφρύ,

ξηρό, λευκό κρασί.   

• Άσπρα ονομάζουν οι ψαράδες τα ασημόχρωμα ψάρια,

και ιδιαίτερα αυτά που έχουν φαρδύ και κοντό σχήμα. Τσι-

πούρα, φαγκρί, συναγρίδα και σαργός, εξαιτίας του μέσου

βάρους τους και του έντονα θαλασσινού τους χαρακτήρα,

απαιτούν κρασιά με λεπιδωτή οξύτητα και έντονα λεμονάτο

χαρακτήρα. Στην ίδια κατηγορία μπορούμε να εντάξουμε

επίσης το λαβράκι, τη γλώσσα, το χριστόψαρο και την πε-

σκανδρίτσα, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τον πιο γλυκό και

φίνο χαρακτήρα τους. Κάτι που αναπόφευκτα μας οδηγεί σε

περισσότερο λιπαρά αλλά πάντα ζωηρά κρασιά.  

• Τα μαύρα πελαγίσια είναι ψάρια μεγάλα σε μέγεθος

αλλά και σε γεύση. Ονομάζονται έτσι  λόγω της σκούρας πέ-

τσας τους και περιλαμβάνουν στις τάξεις τους εκλεκτούς αν-

τιπροσώπους, όπως τη σφυρίδα, τη στήρα και το ροφό,

καθώς επίσης την πίγκα και το βλάχο. Η σφιχτή, σχεδόν κρε-

άτινη σάρκα τους, όταν ψηθούν στα κάρβουνα συνδυάζεται

ιδανικά με βαρελάτα  Chardonnay. 

Ιχθυοπωλείο «Μαϊστράλι»

Φρέσκα ψάρια, 

με ένα τηλεφώνημα 

στο 2410 254881, 

καθαρισμένα 

στο σπίτι σας. 

Κώστας & Βασίλης 

Ζαχαράκης 

Ανθ. Γαζή 28.

: Ιχθυοπωλείο 

Μαϊστράλι- 

Ζαχαράκης Κ&Β ΟΕ

✂
με το δάχτυλο δεν βουλιάζουν, 
αλλά το δέρμα τους επανέρχεται αμέσως. 

• Το χρώμα τους είναι λαμπερό, αστραφτερό 
και μεταλλικό. Επίσης, διατηρούν 
το φυσιολογικό τους χρώμα
(π.χ. το μπαρμπούνι είναι κόκκινο
και το φαγκρί ροζ). 

• Tα λέπια τους είναι άθικτα και λαμπερά.

Όταν τα μαγειρεύετε... 
• Απολεπίζονται εύκολα όταν τα καθαρίζετε 

και τα εντόσθιά τους βγαίνουν ολόκληρα 
χωρίς να σπάσουν. 

• Ανοίγουν όταν τα τηγανίζετε. 

Όταν τα τρώτε... 
• Τα κόκαλά τους είναι άσπρα. 
• Δεν θρυμματίζονται, και η σάρκα 

αποσπάται εύκολα από το κόκαλο.



Πολλα θα συΜβουν και Πολλα θα ειΠωθουν σΤισ Μερεσ Του ιουνιου. καλο θα ειναι να
αΠοφευχθουν λαθη εκΤιΜησησ και να Μην Γινουν βιασΤικεσ εΠιλοΓεσ. σε ΓενικοΤερεσ
ΓραΜΜεσ η ΠεριοΔοσ αυξανει συνοΜιλιεσ και Παρουσιαζει Μια Πιο εΠικοινωνιακη Δια-
θεση. σε αισθηΜαΤικο εΠιΠεΔο η εισοΔοσ Τησ αφροΔιΤησ σΤο λεονΤα θα ΔηΜιουρΓησει
αρκεΤα ΠαιχνιΔιαρικη Διαθεση και θα Δωσει Πολλεσ ευκαιριεσ σε καινουρΓιεσ ΓνωριΜιεσ
Που ΜΠορουν να εχουν Πολυ σηΜανΤικεσ ΠροοΠΤικεσ. Προσοχη χρειαζεΤαι η ΠεριοΔοσ
Μεχρι και Τισ 12 ιουνιου Που ο ερΜησ θα βρισκεΤαι σε αναΔροΜη Πορεια οΠοΤε ειναι
ευκολο να φερει συΓχυση αλλα και λανθασΜενη εκΤιΜηση Των καΤασΤασεων. εΠισησ
αΠο Τισ 5 εωσ Τισ 12 ιουνιου Που θα ειναι ενερΓο Το εξαΓωνο Του αρη Με Τον ουρανο
καλο θα ειναι να ειΜασΤε ΠροσεκΤικοι σΤισ ΔιαΠροσωΠικεσ Μασ σχεσεισ ΓιαΤι ΜΠορουν
να ΠυροΔοΤηθουν ενΤασεισ και ΠαρεξηΓησεισ. η νεα σεληνη σΤισ 16 ιουνιου ευνοει
ολεσ Τισ εΜΠορικεσ ΔρασΤηριοΤηΤεσ αλλα και Τισ εΠαΓΓελΜαΤικεσ ΠροΤασεισ Που σχε-
ΤιζονΤαι Με Το εξωΤερικο.

ι
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ΖΩΔΙΑ › κείμενο: Nτίνα Φίνου

ΟΥΝ
ιΟΣ

ΚΡΙΟΣ

Επαγγελματικά: Αποφύγετε να

πιέσετε τα σχέδια σας αν δεν έχουν

ήδη επιτευχθεί, ενώ γενικότερα τα

οικονομικά αυτό το διάστημα αποτε-

λούν την πρώτη σας προτεραιότητα.

Είναι όμως πολύ πιθανό τα σενάρια

που καταστρώνετε γενικότερα ως

προς τα εισοδήματά σας, να μην

έχουν το επιθυμητό αντίκρισμα. 

Αισθηματικά: Υπάρχει διάσταση

απόψεων με το κοντινό σας περιβάλ-

λον, παρότι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο

οι φίλοι σας διαδραματίζουν επικου-

ρικό ρόλο στις προσπάθειές σας, ενώ

η διαίσθηση είναι εκείνη που μπορεί

να σας δείξει πώς να κινηθείτε στα

προσωπικά σας.

ΚΑΡΚΙνΟΣ

Επαγγελματικά: Οικονομικές υπο-

θέσεις τρίτων που σχετίζονται και με

τη δική σας τσέπη είναι ένα θέμα

που σας απασχολεί έντονα, ενώ προ-

σπαθείτε να τακτοποιήσετε τις οφει-

λές σας. 

Επίσης καταστρώνετε μακρόπνοα

σχέδια και στόχους για το προσεχές

μέλλον.

Αισθηματικά: Οι φίλοι σας πρωτα-

γωνιστούν αυτή την περίοδο,

ωστόσο κι εσείς από την πλευρά σας

είστε αρκετά καχύποπτοι σε όσα

έχουν να σας πουν και προτιμάτε να

κρατάτε κάποιες αποστάσεις. Θα

πρέπει όμως παράλληλα να είστε

προσεκτικοί πού δείχνετε την εμπι-

στοσύνη σας.

ΛΕΩν

Επαγγελματικά: Ο Ήλιος, δικός

σας κυβερνήτης,  περνά στον τομέα

που σχετίζεται με την καριέρα σας,

αλλά και με την εικόνα που προβάλ-

λετε προς τα έξω κι έτσι σημαντικό

μέρος της προσοχής σας είναι στραμ-

μένο σε αυτά. Παράλληλα, μπορείτε

να δείτε πρόσωπα κύρους να σας

στηρίζουν, θα πρέπει όμως και εσείς

να ανταποκριθείτε στις εκάστοτε

απαιτήσεις. 

Αισθηματικά: Έχετε ανοίξει πολλά

μέτωπα που πρέπει να διαχειριστείτε

και τα οποία σας αφήνουν λίγο ή κα-

θόλου χρόνο για να αφιερώσετε στο

πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Πα-

ρόλα αυτά μπορείτε να κάνετε βή-

ματα, ειδικά αν είστε γεννημένοι τον

Αύγουστο.

ΠΑΡΘΕνΟΣ

Επαγγελματικά: Η καριέρα είναι

εκείνη που δέχεται αυτή την περίοδο

τη μεγαλύτερη πίεση, έτσι είναι προ-

τιμότερο να αφήσετε τα πιο σημαν-

τικά για το επόμενο διάστημα,

ωστόσο φίλοι είναι εκεί για εσάς και

σας στηρίζουν. 

Αισθηματικά: Είναι μια περίοδος

αρκετά θολή στον τομέα των διαπρο-

σωπικών σχέσεων και θα πρέπει να

κάνετε πολύ μελετημένα βήματα για

να αποφύγετε τις παγίδες, ενώ δεν

είναι λίγες οι φορές που εθελοτυ-

φλείτε μπροστά σε καταστάσεις ή

πρόσωπα που υπό άλλες συνθήκες

δεν θα υπήρχαν στη ζωή σας.

ζΥΓΟΣ

Επαγγελματικά: Σε γενικές γραμ-

μές μπορείτε να καταφέρετε πολλά

αυτό το διάστημα, αρκεί να είστε

συγκεντρωμένοι κι εστιασμένοι σε

αυτά που πρέπει να κάνετε, καθώς

υπάρχει ο κίνδυνος να παραλείψετε

σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες

όμως κρίνουν το αποτέλεσμα.

Αισθηματικά: Δεν είναι λίγες οι

φορές που παρασύρεστε σε βιαστι-

κές κινήσεις ή και παρορμητικές κινή-

σεις, ωστόσο θα πρέπει να

Επαγγελματικά: Δε χρειάζεται να υιοθετείτε υπερβολικές συμπεριφορές για να
βγείτε κερδισμένοι με πρόσωπα κύρους, αφού ενδέχεται οι τάσεις επίδειξης να γυρί-
σουν μπούμερανγκ, ενώ για τα οικονομικά σας επιβάλλεται περισσότερη προσοχή,
καθώς είναι διάστημα με έξοδα. 

Αισθηματικά: Τα προσωπικά σας αυτή την περίοδο περνούν από πολλά κύματα, ει-
δικά για τους γεννημένους το Μάιο, ενώ είστε περισσότερο εστιασμένοι - λόγω συν-
θηκών - σε αυτά που πρέπει να κάνετε και όχι τόσο σε αυτά που θέλετε. Γενικότερα
όμως οι φίλοι είναι δίπλα σας.

ΤΑ
Υ

ρ
Ο

Σ
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ο Ντέιβιντ Μπέκαμ γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1975 στο λον-
δίνο. είναι πρώην σούπερσταρ ποδοσφαιριστής, για τον οποίο ο
Πελέ έχει δηλώσει πως «έχει το καλύτερο πόδι που έχει δει
ποτέ ο ποδοσφαιρικός κόσμος». Έγινε ευρέως γνωστός από την
θητεία του στη Manchester United, ενώ είναι ο μοναδικός Άγγλος
παίκτης που έχει κερδίσει κορυφαίους τίτλους σε τέσσερεις
χώρες, τη βρετανία, την ισπανία, τις ηΠα και τη Γαλλία. Μαζί με
τη σύζυγό του, πρώην τραγουδίστρια βικτόρια, αποτελούν ένα
από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια της σόουμπιζ με χιλιάδες εξώ-
φυλλα σε έντυπα ανά τον κόσμο.

κατευθύνετε το δυναμισμό σας σε

παραγωγικά κανάλια. Επιπλέον, θυ-

μηθείτε πως η αισιοδοξία είναι καλός

σύμμαχος, όχι όμως και η υπεραισιο-

δοξία.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Επαγγελματικά: Αν χειρίζεστε

αυτό το διάστημα οικονομικές υπο-

θέσεις τρίτων που σχετίζονται έμ-

μεσα και με το δικό σας πορτοφόλι,

υποχρεώσεις ή οφειλές δικές σας, θα

πρέπει να είστε αρκετά προσεκτικοί,

καθώς παρασύρεστε σε λάθη που τε-

λικά ζημιώνουν το πορτοφόλι σας. 

Αισθηματικά: Είστε αρκετά ελεγ-

κτικοί και δεσποτικοί με τα αγαπη-

μένα σας πρόσωπα, έχοντας την

εντύπωση ότι μόνο χάρη στις δικές

σας υποδείξεις μπορούν να καταφέ-

ρουν το καλύτερο δυνατό. Θυμηθείτε

όμως ότι αυτό λειτουργεί και αμφί-

δρομα.

ΤΟξΟΤηΣ

Επαγγελματικά: Μια συνεργασία

όπου τα δημιουργικά σχέδια, αλλά

και οι διαπροσωπικές σχέσεις γενικό-

τερα είναι πρώτη σας προτεραι-

ότητα, έστω κι αν ασχολείστε τώρα

με πρακτικές λεπτομέρειες.

ΥΔΡΟχΟΟΣ

Επαγγελματικά: Οικονομικές κινή-

σεις που θα κάνετε μέσα στον Ιούνιο

χρειάζονται προσοχή, καθώς θέλετε

να κάνετε ανοίγματα, αλλά δεν γνω-

ρίζετε όλα τα δεδομένα, στοιχείο που

σας παρασύρει σε παγίδες. 

Αισθηματικά: Οι δικοί σας άνθρω-

ποι μονοπωλούν το ενδιαφέρον σας

και κάνετε ό,τι μπορείτε προκειμένου

να δείχνετε έμπρακτα τη στήριξη

σας, προσέξτε όμως μήπως υπάρχει

η τάση από το περιβάλλον σας να εκ-

μεταλλεύεται την καλή σας πρόθεση,

έστω και χωρίς δόλο.

ΙχΘΥΕΣ

Επαγγελματικά: Αφήστε τις πιο

σημαντικές υποθέσεις για το προσε-

χές διάστημα διότι παρότι είστε αρ-

κετά δημιουργικοί, εντούτοις είναι

μια περίοδος που δυσκολεύεστε να

χειριστείτε ακόμη και τις πιο απλές

υποθέσεις. 

Αισθηματικά: Η ανάγκη σας για

ασφάλεια και σιγουριά σας κρατά

δέσμιους σε αδιέξοδες καταστάσεις,

έτσι λοιπόν προτιμήστε να αφιερώ-

σετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας,

ακούγοντας αυτά που έχει να σας πει

ο εαυτός σας, δίχως τις παρεμβολές

των γύρω σας.

σας μπορεί να περιπλέκεται αυτή την

περίοδο, ωστόσο εσείς μένοντας πι-

στοί στους στόχους που έχετε θέσει,

μπορείτε να καταφέρετε πολλά, δο-

θέντος ότι αυτοί οι στόχοι θα έχουν

ρεαλιστική βάση. 

Αισθηματικά: Τα προσωπικά σας

είναι ένας τομέας  που θα πρέπει να

είστε προσεκτικοί με τους χειρισμούς

σας, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο

να τρέφετε αυταπάτες, ενώ οι κατα-

στάσεις δεν είναι στην πραγματικό-

τητα όπως τις έχετε πλάσει στο

μυαλό σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Επαγγελματικά: Η καριέρα είναι

εκείνη που μέσα από την πίεση και

το τρέξιμο σας ξεκουνά και σας ωθεί

να αναλάβετε δράση, ενώ τα οικο-

νομικά σας εξαρτώνται άμεσα από

την αποδοτικότητά σας στη δου-

λειά.

Αισθηματικά: Μείνετε μακριά από

επιτηδευμένες συμπεριφορές ειδικά

τώρα που βρίσκεστε σε μια περίοδο

ΔΙΑΣΗΜOΣ
ΤΑΥΡΟΣ

Επαγγελματικά: αφήστε στην άκρη τα ρίσκα και προετοιμάστε τα επόμενα βήματά
σας, χωρίς όμως να βιάζεστε, καθώς οι ευκαιρίες στον επαγγελματικό τομέα υπάρχουν.
θα πρέπει όμως να είστε τυπικοί σε όσα έχετε αναλάβει και φειδωλοί με τα έξοδα. 

Αισθηματικά: Τα αγαπημένα σας πρόσωπα βοηθούν και στηρίζουν τις προσπάθειές
σας, ενώ εσείς βρίσκεστε σε μια περίοδο που ναι μεν έχετε ανάγκη τη συντροφικότητα,
αλλά δίνετε και πολύ μεγάλη σημασία στην ουσία των κινήσεών σας. Προσέξτε όμως
μήπως υιοθετείτε πιεστικές ή εριστικές συμπεριφορές απέναντι στα πρόσωπα που σας
περιβάλλουν.
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✂

AΓΟΡΑ

Με αγάπη και φροντίδα ντύνουμε όλα τα παιδιά!

Μεγάλη ποικιλία σε παιδικά, βρεφικά και εφηβικά

ρούχα. Ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από 220 ευρώ.

Σχέδια με φαντασία και χρώμα από τον Maki Tselio καθώς

και άλλων επώνυμων εταιριών. Έκπτωση από 10% έως

40% σε πολλά είδη της νέας collection!

TEDDY, Παπακυριαζή 28, τηλ.: 2410 256367, : TEDDY

παιδικα βαπτιστικα.

✓ Teddy✓ Proteas

Από 750€ με το ΦΠΑ.

Στους δύσκολους καιρούς που πλέον

όλοι βιώνουμε, οι περισσότεροι τομείς

της αγοράς είναι σε στασιμότητα.

Μέσα όμως σε αυτό το κλίμα υπάρχει

μία κατηγορία η οποία παρουσιάζει

ραγδαία ανάπτυξη και είναι η υγραε-

ριοκίνηση! Αυτό συμβαίνει, γιατί προ-

σφέρει στον Έλληνα οδηγό ουσιαστική

και άμεση λύση στη εξοικονόμηση χρη-

μάτων για να μετακινηθεί και να καλύ-

ψει τις ανάγκες του. Επιλέγοντας

σήμερα να μετατρέψετε στο ΠΡΟΤΥΠΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΑΔΑΜΟΥ

ΑΕΒΕ το αυτοκίνητο σας, έχετε όλες τις

παροχές από το κέντρο, ΑΤΟΚΕΣ ΔΟ-

ΣΕΙΣ, 2ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΞΥ-

ΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, SERVICE και την καλύτερη

τιμή εμπιστοσύνης από 750€ με το ΦΠΑ. Εμπιστευ-

τείτε το εξειδικευμένο team της ΑΔΑΜΟΥ ΑΕΒΕ και

κάνετε άπειρα χιλιόμετρα με την οικονομία του

καυσίμου σύμμαχό σας.

Στο 7ο χλμ. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, τηλ. 2410

661561-3.

1. Σύνθεση καθιστικού

Tokyo της εταιρίας PROTEAS.

Το μήκος του είναι στα 2,40

μέτρα ενώ μπορεί να κατα-

σκευαστεί στις επιθυμητές

διαστάσεις. Όλα τα στοιχεία

του είναι σε ματ λάκα ενώ τα άνω τμήματα της βάσεως

καλύπτονται από επιφάνεια ξύλου δρυός. 

2. Γωνιακός καναπές Stone της εταιρείας PROTEAS σε

minimal γραμμή. Γεωμετρικό design που έρχεται να συμ-

πληρώσει η διαφορετικότητα. PROTEAS.

Αφοί Παπαϊωάννου Α.Ε., 6ο χλμ. Λάρισας – Τρικάλων,

τηλ. 2410 851168, fax 2410 851180, e-mail: info@pro-

teas.gr, www.proteas.gr

1

2

✓ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΑΔΑΜΟΥ ΑΕΒΕ.



ΜΑΪΟΣ 2015 ‹ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 95

AΓΟΡΑ
✂

✓ Carpet clean ΤΣΑΚΝΑΚΗ
Η εταιρία ξεκίνησε το 1974 ως βαφείο κλωστοϋφαν-

τουργικών προϊόντων και επεξεργασίας νημάτων. Μέχρι

σήμερα συνεχίζοντας τα σταθερά βήματα ανάπτυξης

προχώρησε στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, την

αγορά επιπλέον μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και

την επέκταση και στον τομέα του καθαρισμού λευκών

ειδών. Η λειτουργία είναι

όλο τον χρόνο με παρα-

λαβή-παράδοση των προ-

ϊόντων κατ’οίκον και

δωρεάν φύλαξή τους σε

ειδικά διαμορφωμένο

χώρο. Αξίζει να αναφερθεί

πως στην εταιρία λειτουρ-

γεί το μοναδικό βαφείο

φλοκάτης στην Ελλάδα.

Υπηρεσίες νέες με οικολο-

γική συνείδηση είναι η babycare για τον υποαλλεργικό

καθαρισμό των παιδικών προϊόντων, luxuryclean στεγνό

καθάρισμα με ειδική μηχανή carpet cleaner για τα ιδιαί-

τερα ευαίσθητα χειροποίητα  χαλιά και pet care για χαλιά

επιβαρυμένα με λεκέδες από κατοικίδια ζώα. 

Καλέστε στο 2410 831434 & 831329

www.tsaknakis.com για online παραγγελίες.

Κάνει τη διαφορά με ποιότητα και τιμές

Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που εκτείνονται σε

8.000 τ.μ το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης διαθέτει όλες

τις υπηρεσίες για τις μάρκες Citroen-Peugeot, με εργο-

στασιακή εγγύηση ενός έτους. 

Η άριστη ποιότητα συμβαδίζει με πολύ προσιτές τιμές.

Πιο συγκεκριμένα: Το μικρό service κοστίζει 40

ευρώ+ΦΠΑ, το μεγάλο service 105 ευρώ+ΦΠΑ και η

Υγραεριοκίνηση 550 ευρώ+ΦΠΑ+νομιμοποίηση. 

Στη μεγάλη γκάμα των υπηρεσιών περιλαμβάνονται:

1) Συνεργείο-Ηλεκτρολογείο (Εξειδίκευση στα ηλεκτρο-

νικά συστήματα). 2) Φανοποιείο. 3) Βουλκανιζατέρ. 

4) Υγραεριοκίνηση (για όλων των τύπων τα αυτοκίνητα)

Διεύθυνση: 2ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας –

Βόλου, τηλ. 2410288120.

✓ Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
ΒΛΑΧΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Μισή τιμή σε όλα τα έπιπλα κήπου

Το κατάστημα COSMOS σεβόμενο την προτίμηση των

πελατών του τόσα χρόνια, προσφέρει όλα τα έπιπλα

κήπου  στη ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ μέχρι τις 16  Μάϊου.  Επισκεφτείτε

το κατάστημα COSMOS και επιλέξτε μέσα από μία με-

γάλη ποικιλία έπιπλα κήπου της PACIFIC ή της BoConcept

που ξεχωρίζουν για την υψηλή αισθητική τους, τη λει-

τουργικότητά τους και την αντοχή τους σε όλες τις καιρι-

κές συνθήκες. Στο κατάστημα επίσης, μπορείτε να βρείτε

πολλές προσφορές μέχρι και 70% σε έπιπλα των εταιριών

BoConcept, ENTOS, Calligaris και PACIFIC.

COSMOS: ΠΕΟ Λάρισας-Τρικάλων, Λάρισα.  Τηλ. 2410

670970  www.cosmos.com.gr

✓ Tσιαντούλης

✓ Cosmos

Η εταιρεία Τσιαντούλης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος

της εταιρείας Vredestein, παρουσιάζει το Sportrac 5, ένα

πολύ ισορροπημένο ελαστικό, ιδανικό για στεγνό οδό-

στρωμα, που συμβάλλει στη χαμηλή κατανάλωση καυσί-

μου και περιορίζει τη φθορά. Έχει πολύ καλές επιδόσεις

και σε συνθήκες βροχής, ενώ πληροί επαρκώς όλα τα κρι-

τήρια ασφαλείας.

Τσιαντούλης Α.Ε. – Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι Ελλά-

δας, 3ο χλμ Λάρισας - Καρδίτσας, τηλ. 2410 619894,

Υποκ/μα Θεσ/νικης: Τέρμα Αριστοτέλους-Διαβατά, τηλ.:

2310 783503, Υποκ/μα Αθηνών: Δήμητρας 19, τηλ.: 210

5144500 / 210 5144440
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AΓΟΡΑAΓΟΡΑ
✂

✓ Hondos Center

✓ Μονωτική Καλτσάς 

✓ Μπαλογιάννης Αντώνης

O ειδικός στα ελαστικά

Τα σωστά ελαστικά και τα αμορτισέρ στο αυτοκίνητο

παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το αμάξωμα και τον

κινητήρα. Σε ένα ξεχωριστό, μεγάλο και προσεγμένο

χώρο, ο Μπαλογιάννης Αντώνης παρέχει ελαστικά επώ-

νυμων εταιριών αλλά και φροντίζει για τη σωστή ευθυ-

γράμμιση και τα αμορτισέρ του αυτοκινήτου. Με νέα

μηχανήματα, σύγχρονο εξοπλισμό, πολύ προσιτές τιμές

και προσφορές εξοπλίζει το όχημά σας με τα κατάλληλα

ελαστικά και εγγυάται ασφάλεια στην οδήγηση και οικο-

νομία στην κατανάλωση καυσίμου. 

Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις, αναρτήσεις, φρένα

Μπαλογιάννης Αντώνης, Βόλου 7, Λάρισα, 2410 571384.

✓ Mister Baby

Kαρότσι Peg- Perego Book POP UP.

Ένα σύγχρονο και κομψό καρότσι της Peg - Perego που

θα χρειαστείτε για το μωρό σας από μηδέν έως τριών

χρόνων. Διαθέτει καλοκαιρινό περιστρεφόμενο κάθισμα

καθώς και πόρτ μπεμπέ, τα οποία κλείνουν μαζί με τη

βάση τους. Επίσης κάθισμα αυτοκινήτου και τσάντα κα-

ροτσιού. Μπορείτε να προμηθευτείτε το καθένα τους χω-

ριστά. Διατίθεται σε επτά αποχρώσεις. 

Θα το βρείτε στο κατάστημα Mister BABY, 7o χλμ ΠΕΟ

Λάρισας-Αθηνών.

χρώματα & Αρώματα από τα Hondos Center 

Στα καταστήματα Hondos Center θα βρείτε όλα τα

επώνυμα αρώματα, που ταιριάζουν απόλυτα σε κάθε γυ-

ναίκα, για κάθε στιγμή της ημέρας, για οποιαδήποτε

εποχή. Αιχμαλωτίζουν τις αισθήσεις μας και γίνονται οι

πρωταγωνιστές κομψών εμφανίσεων. Τα καλύτερα γυ-

ναικεία αρώματα της φετινής χρονιάς είναι εδώ, στα

Hondos Center! Ελάτε τώρα και γνωρίστε από κοντά όλα

τα νέα αρώματα που κυκλοφορούν, ελάτε στον υπέροχο

κόσμο των Hondos Center!

Hondos Center, Πρωτοπαπαδάκη 4, τηλ.: 2410 550376,

www.hondoscenter.com
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