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Στην καρδιά του Βόλου, η μικρή μας γωνιά λέγεται «Buzz»  
και είναι γεμάτη αρώματα, ήχους και γεύσεις! 

Σε περιμένουμε στον ζεστό και φιλόξενο χώρο μας να απολαύσεις 
τον καφέ σου, να δροσιστείς μ’ έναν ολόφρεσκο χυμό, ένα αναψυκτικό 

ή μια παγωμένη σοκολάτα σε πολλές κι απίστευτες γεύσεις! 
Κι αν έχεις λιγούρα... στο «Buzz» μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα 

σε αφράτα κρουασάν, ντόνατς, soft cookies, μπάρες  δημητριακών, 
λαχταριστές  μπαγκέτες  και πολλά ακόμα γευστικά σνακς!!!

Θα μας βρείτε:
Κ. Καρτάλη με Ανθίμου Γαζή 124, Βόλος
τηλ.: 24210 34844
email: buzzcoffeespot2017@gmail.com
fb: Buzz coffee mood 2017
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα- Παρασκευή 6:30 π.μ- 9:30 μ.μ
Σάββατο 7:30 π.μ- 6:30 μ.μ / Κυριακή κλειστά!



Το καλοκαιράκι έφτασε και το 
SynMagazine αφήνει πίσω του τις 
γκρίζες μέρες κι επιστρέφει στις 
ηλιόλουστες παραλίες πιο ανανεω-
μένο από ποτέ. Αυτό το καλοκαίρι 
αποφασίσαμε να το περάσουμε 
όπως του αξίζει: Να αφήσουμε στην 
άκρη τα προβλήματα, και να ζήσου-
με αμέτρητες, όμορφες στιγμές, από 
εκείνες που θα θυμόμαστε μια ζωή! 
Κι αυτό γιατί το Syn είναι συνώνυμο 
θετικής ενέργειας!
Αυτό το τεύχος σημαίνει πολλά 
για όλο το team του SynMagazine 
καθώς το Syn γιορτάζει τα 20χρόνια 
δημιουργίας του, χρόνια έμπνευσης 
κι αισιοδοξίας!  Ένα μεγάλο «ευχα-
ριστώ» από την ομάδα μας προς 
όλους εσάς που αγκαλιάσατε την 
προσπάθεια τόσων χρόνων καθώς 
και σε όλους όσους φιλοξενήθηκαν 
στις σελίδες του παρόντος τεύχους. 
Η ομάδα του SynMagazine σας 
εύχεται καλό καλοκαίρι! Απολαύστε 
τον καλοκαιρινό ήλιο, τα μπάνια 
σας, τα δροσιστικά παγωτά σας. 
Μοιράστε θετική ενέργεια και να εί-
στε σίγουροι πως όλα θα αλλάξουν 
προς το καλύτερο!
«Ήρθε η ώρα να βγάλω έξω το θεϊ-
κό μου κορμί και μην ακούσω σχό-
λια… και ο Βούδας, για κάποιους, 
Θεός είναι!»
  

Ραντεβού τον χειμώνα!

«Το SYN έγινε 20!» 
Χριστίνα Κοίλια

www.syn.com.gr SYN Magazine vol.718

syn   editorial



Συνέντευξη στον Κώστα Ανέστη

H «Δημοκρατία 
του Κadebostany» 

live στον Βόλο
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«Η Kadebostany είναι μια 
χώρα που ποτέ 

δεν θα θυμάται κανείς που 
βρίσκεται στον χάρτη…  

Άλλωστε σαν καλλιτέχνης 
δεν συμπαθώ τα οποιαδή-

ποτε κλειστά σύνορα,  
σε όλα τα επίπεδα»

Το SYN Magazine βρέθηκε στο –περισσότερο 
γεμάτο δεν γίνεται – Lab Art και στη συναυλία 

των KADEBOSTANY, ενός από τα πιο δυνατά 
ονόματα της ποπ μουσικής σήμερα. Πέρα απ’ 
την επαγγελματική διοργάνωση της συναυλί-

ας - άλλωστε ο Βόλος ήταν ο πρώτος σταθμός 
της παγκόσμιας περιοδείας τους - και βέβαια 

την άψογη, μουσικά και σκηνικά, εμφάνιση του 
συγκροτήματος που βρίσκεται στην ακμή της 

καλλιτεχνικής πορείας του, εκείνο που μας έκανε 
την πιο θετική εντύπωση ήταν η απλότητα και 

η ανθρώπινη προσέγγιση του «προέδρου» 
Κadebostany - κατά κόσμον Γκιγιώμ ίσως 

επειδή βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια της 
διασημότητας... Είναι ποπ σταρ αλλά προς το 

παρόν όχι παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά κυρίως 
ευρωπαϊκής.  Ίσως επειδή η γαλλοαλγερινή 

καταγωγή του, αν και ζει και δημιουργεί στην 
Ελβετία,  ως μεσογειακή, τον θέλει πιο χαλαρό. 
Ίσως επειδή πάνω απ’ όλα τον ενδιαφέρει να 

βγάζει μουσική όπως την θέλει και τίποτα άλλο. 

Τον Μάρτιο κυκλοφόρησε το τρίτο τους άλ-
μπουμ των Kadebostany «Monumental»  – ένα 

album με «13 εκλεπτυσμένα τραγούδια για τις 
μάζες» και για άλλη μια φορά, προσπαθήσαν 
να μην υποκύψουν σε κανόνες και να βρούν 

την ισορροπία μεταξύ ριζοσπαστισμού και αμε-
σότητας, ενισχύοντας την ιδιαίτερη pop αισθητική 

τους και δημιουργώντας ένα μουσικό αποτέ-
λεσμα που παραμένει εξίσου απρόβλεπτο και 

ελκυστικό. Με το, περίφημο πλέον, «Mind If 
I Stay» έχουν κερδίσει για ακόμα μία φορά, 

όχι μόνο το ελληνικό ραδιόφωνο αλλά και τις 
καρδιές του κοινού. Βέβαια, ο δρόμος προς την 
επιτυχία έχει ήδη στρωθεί μέσα από τεράστιες 

επιτυχίες όπως τα «Walking With a Ghost», 
«Castle in the Snow», «Frozen To Death», 

«Jolan» και βέβαια τη διασκευή του «Crazy 
In Love» της Beyonce, για το “Fifty Shades of 
Grey”, όλα συνοδευόμενα από καταπληκτικά 

videos. 

Ο ίδιος ο Γκιγιώμ εδειξε να έχει αντιληφθεί 
αμέσως τη καθημερινότητα της πόλης αφού, 

ενώ βρισκόταν στην σκηνή, είπε: «μου έκανε 
εντύπωση ότι είδα πάρα πολύ νέο κόσμο στα 

τσιπουράδικα», προσθέτοντας μεταξύ σοβαρού 
και αστείου και τον προβληματισμό του: «πραγ-
ματικά σας αρέσει τόσο πολύ το αλκοόλ;». Από 

την άλλη όμως, με το που πήραμε θέση για 
τη συνέντευξη, κέρασε μπύρα και η σύντομη 

κουβέντα μας κύλησε πολύ άνετα σαν να γνω-
ριζόμασταν από πριν.
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Πρώτα απ’ όλα πώς γεννήθηκε η ιδέα για το 
όνομα του συγκροτήματος «Κadebostany»;
Κάποια στιγμή σκέφτηκα πως και εγώ ο ίδιος, ως 
καλλιτέχνης, αλλά και το συγκρότημα το οποίο 
θα με συνόδευει, θα μπορούσε να χωρέσει σε 
ένα διαφορετικό κόνσεπτ, αυτό ενός φανταστικού 
κράτους! Και έτσι γεννήθηκε η «Δημοκρατία του 
Kadebostany», με εμένα στο ρόλο του προέδρου, 
με σημαία, στολές και άλλα τελετουργικά που 
παραπέμπουν σε μια φανταστική χώρα, σε ένα 
φανταστικό έθνος. Η ιδέα του κράτους Kade-
bostany είναι ένας πρωτότυπος τρόπος ώστε να 
περάσουν τα μηνύματα της μουσικής μου. Η Kade-
bostany είναι μια χώρα που ποτέ δεν θα θυμάται 
κανείς που βρίσκεται στον χάρτη... Άλλωστε σαν 
καλλιτέχνης δεν συμπαθώ τα οποιαδήποτε κλειστά 
σύνορα, σε όλα τα επίπεδα. 

Περίμενες στο ξεκίνημά σου πως αργότερα θα 
γνώριζες τόσο μεγάλη επιτυχία;
Ποτέ δεν είχα την επιτυχία απαραίτητα σαν 
αυτοσκοπό στο μυαλό μου όταν ξεκίνησα. 

Η επιτυχία ήρθε, όμως δεν με ενδιαφέρει τόσο 
πολύ, όχι τόσο πάντως, όσο η δημιουργική 
διαδικασία μέσα από την οποία φτιάχνω και 
παρουσιάζω τις μουσικές μου. Ο στόχος μας είναι 
να προκαλούμε αληθινά συναισθήματα και οι 
άνθρωποι να αισθάνονται πως είναι ευλογημένοι. 
Προσωπικά νοιώθω ευτυχισμένος όταν ξυπνάω 
το πρωί και συνειδητοποιώ πόσο ευλογημένος 
αλλά και τυχερός είμαι, που είμαι αυτό που είμαι 
και κάνω αυτό που αγαπώ: να κάνω μουσική και να 
γνωρίζω πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους.

Ποιά η σχέση σας με τους Έλληνες fans;
Έχουμε ιδιαίτερο δέσιμο με τους Έλληνες fans γιατί 
ήταν από τις πρώτες χώρες που αγκάλιασαν τη 
μουσική μας. Όταν ξέρεις ότι είναι τόσοι πολλοί 
και σε περιμένουν με ανυπομονησία, σε κάνει να 
νιώθεις ιδιαίτερα ξεχωριστός και θες να δώσεις 
τον καλύτερό σου εαυτό. 

Ο επαγγελματισμός αλλά και η έμπνευση των Kadebostany φάνηκε στη σκηνή του Lab Art  
με ένα εκπληκτικό μουσικό και οπτικό σόου, όπως είπε και ο Γκιγιώμ, 
με αρχή, εξέλιξη και μεγαλοπρεπές φινάλε.  
Η σύνθεση της μπάντας που έπαιξε στον Βόλο ήταν : Ο ίδιος ο Γκιγιώμ στα πλήκτρα και τα samples, 
η Kριστίνα Γιακόβλεβα φωνή και κιθάρα, ο  Marc Veuthey στα κρουστά και ο Ρος Μπούτσερ στο τρομπόνι.  
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Πώς θα περιέγραφες την μουσική σας;
Η μουσική από τη δημοκρατία του 
Kadebostany είναι γεμάτη συναίσθημα, 
ευτυχία, θλίψη και απρόσμενες στιγμές. 
Παρουσιάζουμε ένα σόου με αρχή, 
εξέλιξη και φινάλε και δεν πρόκειται 
μόνο για μουσική αλλά και για χορό, 
οπτικά εφέ, βίντεο, στολές. Μας αρέσει 
να αναμιγνύουμε την παλιά με τη νέα 
τεχνολογία, με σκοπό να οδηγήσουμε το 
κοινό σε ένα μαγικό ταξίδι μαζί μας. 

Η εξέλιξη της μουσικής σας από το 
πρώτο εως και το πιο πρόσφατο 
άλμπουμ είναι απρόβλεπτη!
Στον πρώτο δίσκο παρουσιάσαμε τα 
«λαϊκά» τραγούδια της χώρας, στο 
δεύτερο τις ποπ επιτυχίες που παίζονται 
στο εθνικό ραδιόφωνο του Kadebosta-
ny. Στο τρίτο μας άλμπουμ «Monumen-
tal»  που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, 
αναμιγνύω είδη όπως η pop, η electro και 
η ορχηστρική μουσική! 

Στα επόμενα επαγγελματικά σου σχέδια 
υπάρχει το ενδεχόμενο συνεργασίας με 
νέους καλλιτέχνες;
Προς το παρόν θέλω να ανακαλύψω και 
να συνεργαστώ με νέα ταλέντα. Όπως την 
καταπληκτική Kristina που έχει αναλάβει 
φωνή και κιθάρα στο Monumental – 
Chapter I. Έχω επίσης συνεργαστεί με ένα 
μοναδικό ταλέντο (είναι Ελληνίδα) που 
λέγεται Sissi Rada και πριν λίγο καιρό 
ανακάλυψα μια πολύ δυνατή φωνή από το 
Μαρόκο, τη Rhita. 

www.syn.com.gr SYN Magazine vol.7116

syn   Interview



Συνέντευξη στον Κώστα Ανέστη

«Πρέπει να υπάρχουν και το πάθος 
και ο πόθος για μουσική» 

Ελευθερία
Αρβανιτάκη
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Είναι η κορυφαία φωνή στο ελ-
ληνικό τραγούδι εδώ και αρκετά 
χρόνια. Η φωνή της μοιάζει να μη 
σταματά ποτέ αφού όταν δεν κάνει 
συναυλίες στην Ελλάδα, εμφανίζεται 
σε φεστιβάλ και διοργανώσεις του 
εξωτερικού ή ηχογραφεί. Είναι η πιο 
«διεθνής» ελληνίδα ερμηνεύτρια 
και κατέχει, δικαιολογημένα, περίο-
πτη θέση σ’ αυτό που λέμε «world 
music». Και όλα αυτά χωρίς να επιδι-
ώκει δημοσιότητα, χωρίς να εμφανί-
ζεται σε κάτι άλλο που να μην έχει 
σχέση με τη μουσική. Η Ελευθερία 
Αρβανιτάκη, που αυτό το καλοκαίρι 
θα εμφανιστεί μαζί με τους Τακίμ και 
κλασσική ορχήστρα στο Φεστιβάλ 
Αθηνών, ήρθε για μια συναυλία 
στον Βόλο και συγκεκριμένα στο Lab 
Art και μιλήσαμε μαζί της, λίγο πριν 
το «sound check».

Ποια τα προσόντα που πρέπει διαθέτει κάποιος 
για να γίνει καλός μουσικός ή τραγουδιστής;
Πρέπει να υπάρχει ταλέντο και κατόπιν μουσική 
εκπαίδευση. Πρέπει να ακούς πολύ μουσική και 
ταυτόχρονα να υπάρχουν και το πάθος και ο πόθος 
για μουσική. Πρέπει να έχεις αγάπη μεγάλη γι’ αυτό 
που κάνεις, να το σέβεσαι βαθιά και να σέβεσαι και 
τα αυτιά του κοινού. 

Ποια η γνώμη σου για τους σημερινούς 
μουσικούς; Η «ευκολία» του ίντερνετ έχει 
επηρεάσει το τραγούδι και τη δισκογραφία 
γενικότερα;
Και τραγούδια ωραία γίνονται και δημιουργοί 
καινούργιοι παρουσιάζονται και είναι πολύ 
ενδιαφέροντες, απλώς η δισκογραφία έχει βουλιάξει 
πλέον τόσο πολύ… στην ουσία δεν υπάρχει 
δισκογραφία. Η μουσική περνάει κυρίως μέσω του 
ίντερνετ και των ΜΜΕ, έχει αλλάξει ο τρόπος που 
λειτουργούν τα τραγούδια πια και οι δισκογραφικές 
εταιρείες, επειδή δεν πουλιούνται πια τα άλμπουμς, 
σπάνια βοηθούν ένα νέο καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης 
πλέον λειτουργεί μέσα απ’ το διαδίκτυο κυρίως, 
ή μπορεί να πάει σε μια εταιρεία τη δουλειά του 
την οποία όμως έχει ήδη ηχογραφήσει ο ίδιος. 
Στην δική μου περίπτωση, πάντα έκανα αυτό που 
ήθελα στις δισκογραφικές εταιρείες με τις οποίες 

συνεργαζόμουν και αυτό ήταν κάτι που είχα ως 
προϋπόθεση στα συμβόλαια μου. 

Μπορούν να συμβάλλουν τα talent shows στην 
ανάδειξη πραγματικών ταλέντων;
Τα talent shows δεν βοηθούν τη μουσική να πάει 
πιο μπροστά, είναι παιχνίδια και τα περισσότερα 
παιδιά που παίρνουν μέρος, σπάνια θα βρουν το 
δρόμο τους εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. 

Στις διεθνείς σου παρουσίες και συνεργασίες, 
στάθηκε ποτέ η γλώσσα εμπόδιο; 
Η γλώσσα δεν ήταν ποτέ εμπόδιο επειδή με 
τον τρόπο που εγώ ταξίδεψα και έπαιξα τη 
μουσική μου σε όλον αυτόν το μουσικό κόσμο, 
που δημιουργήθηκε παγκόσμια και ορίζεται ως 
world music, δεν επιβάλλεται η γλώσσα να είναι 
αγγλική για να μπορέσει να σταθεί η μουσική 
σου. Υπάρχει ένας κόσμος εξοικειωμένος στο να 
ακούει διαφορετικές μουσικές και διαφορετικές 
γλώσσες. Τραγουδάς σε μια γλώσσα που δεν 
καταλαβαίνουν, άρα η μαγεία όλη έχει να κάνει με 
το live, με την εμφάνιση του ερμηνευτή που είναι 
μπροστά και τους μουσικούς και τεχνικούς από 
πίσω. Είναι ένας κόσμος εξοικειωμένος να ακούσει 
μουσικές που δεν είναι δυτικές, θέλει να ακούσει 
κάτι διαφορετικό. 

Μάλιστα, δεν αντιδρά καθόλου 
στη διάρκεια του τραγουδιού, αλλά 
μόνον όταν τελειώσει το κομμάτι. 
Στο άκουσμα ενός τραγουδιού, οι 
περισσότεροι αφήνουν το σώμα 
τους να ακολουθήσει την μουσική.
Η συνεργασία μου, για παράδειγμα, 
με έναν αρμένιο μουσικό ή με τον 
Πίτερ Γκάμπριελ είναι world music, 
είναι μια μίξη μέσω της οποίας 
γεννιέται μια νέα γλώσσα. 

Τι θα έκανες αν η ζωή στα έφερνε 
διαφορετικά και δεν γινόσουν 
ερμηνεύτρια; 
Θα ήθελα να γίνω αρχαιολόγος, 
μου άρεσε η αίσθηση πως ψάχνεις 
την ιστορία και ανακαλύπτεις 
πράγματα… αλλά με τράβηξε η 
μουσική!

Ποια είναι τα σχέδιά σου 
για το καλοκαίρι και πότε θα 
απολαύσουμε το καινούριο 
ολοκληρωμένο άλμπουμ; 
Το καλοκαίρι θα μας βρείτε 
στο Ηρώδειο για μία μοναδική 
συναυλία, σε σύμπραξη με την 
εξαιρετική Συμφωνική Ορχήστρα 
Νέων του Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης «MOYSA», στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών & 
Επιδαύρου μαζί με τους «Τακίμ», 
με τους οποίους θα υπάρξει και 
ευρύτερη συνεργασία για το 
καλοκαίρι. Όσο για το καινούργιο 
ολοκληρωμένο άλμπουμ, μάλλον 
θα εμφανιστεί στο τέλος της 
χρονιάς ή αρχές του 2019.
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…Λίγα λόγια για την Ελευθερία Αρβανιτάκη:
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη ξεκίνησε το 1980 με το 
Διονύση Σαββόπουλο και την «Οπισθοδρομική 
Κομπανία» μετά από μια τυχαία συνάντηση σε 
διακοπές. Οι πρώτες εμφανίσεις ήταν λίγο πριν τα 
Χριστούγεννα του 1980. «Μας είδε και άκουσε ο 
Σαββόπουλος όταν παίζαμε σε μια ταβέρνα» έχει 
πει η ίδια «…και του αρέσαμε». Είπε μάλιστα πως «η 
ομάδα θα πάει όλη μαζί. Κι έτσι ξεκινάει η μουσική 
μου πορεία και ο Σαββόπουλος γίνεται ο παραγωγός 
των δίσκων της Οπισθοδρομικής Κομπανίας». 
Η κοινή πορεία σταματά το 1985, όταν αρχίζει 
ένας άλλος δρόμος, προσωπικός πια. Από το 1998 
περιοδεύει στο εξωτερικό, στα πλαίσια του World 
Music. «Είναι μια διαφορετική διαδικασία, γιατί 
το κοινό δεν καταλαβαίνει τα ελληνικά. Συνδέεται 
μόνο μέσω της μουσικής και της εμφάνισης. Μέσα 
από αυτό έκανα την Ισπανία δεύτερή μου πατρίδα. 
Υπάρχει ένα μεγάλο κοινό που ακούει την World 
Music. Είναι μια πορεία που κρύβει πάρα πολύ 
μεγάλες χαρές και αποθεωτικές στιγμές, με μια 
διαφορετική σχέση με το κοινό το οποίο βρίσκεται 
εκεί και ακόμη έχουμε την επαφή μας».
 Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους Έλληνες συνθέτες 
(Δημήτρης Παπαδημητρίου, Νίκος Ξυδάκης, 
Νίκος Μαμαγκάκης, Σταμάτης Σπανουδάκης, 
Χρήστος Νικολόπουλος, Σταμάτης Κραουνάκης 
κα.), στιχουργούς (Λίνα Νικολακοπούλου, Νίκος 
Μωραΐτης), ποιητές (Μιχάλης Γκανάς), αλλά και 
ξένους δημιουργούς όπως ο αρμενικής καταγωγής 
Ara Dinkjian, o Teofile Chantre από το Πράσινο 
Ακρωτήρι, ο Ισπανός Javier Limon. 
Οι δίσκοι της «Κοντραμπάντο» του 1986, 
«Μένω Εκτός» του 1991, «Τα Κορμιά και τα 
Μαχαίρια» του 1994, «Τραγούδια για τους 
μήνες» του 1996, συγκαταλέγονται στα ιστορικά 
άλμπουμ της ελληνικής δισκογραφίας, ενώ σε 
δυο δίσκους διαφαίνεται η ιδιαίτερη σχέση της με 
τον ποιητικό λόγο. Μάλιστα έχει καταγραφεί από 
μουσικοκριτικούς εντός και εκτός των συνόρων ότι 
τα πιο απαιτητικά τραγούδια για γυναικεία φωνή στην 
ελληνική δισκογραφία έχουν γραφτεί για την φωνή 
της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. 
Έχει μια σταθερή σχέση με την παράδοση σε όλα 
τα χρόνια της πορείας της, αλλά το μοναδικό της 
ηχόχρωμα της επιτρέπει να ερμηνεύει με την ίδια 
άνεση τραγούδια δυτικότροπα. Περιοδεύει αδιάκοπα 
σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και την Ισπανία- και 
ζωντανές ηχογραφήσεις των παραστάσεών της 
«Η Νύχτα κατεβαίνει», «Εκτός Προγράμματος», 

«Πρόσωπο με Πρόσωπο», έχουν αγαπηθεί και 
έχουν γίνει πλατινένιες. 
Από το 1998 που πρωτοεμφανίστηκε στο WOMAD 
Festival του Peter Gabriel στο Redding ξεκίνησε 
μια σπουδαία πορεία εκτός των συνόρων σε πολύ 
μεγάλες διοργανώσεις world and ethnic music 
(Montreux Jazz Festival, Sfinks Festival, Pirineos Sur 
Festival, Forum Universal de las Culturas in Mexico, 
Hemispheres Festival in Sidney μεταξύ άλλων) κι έχει 
συνεργαστεί με εμβληματικές προσωπικότητες της 
διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως ο βραβευμένος με 
Οσκαρ Philip Glass: η συνεργασία τους στο project 
“Orion” με παγκόσμια πρώτη στο Ηρώδειο το 2004 
και ένα μουσικό ταξίδι σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική, 
Αυστραλία και ΗΠΑ  αλλά και μια ηχογράφηση που 
κυκλοφορεί, ήταν μια από τις μεγάλες στιγμές της 
πορείας της. 
Το τραγούδι της «Δυνατά» συγκαταλέγεται 
στα παγκόσμια χιτ της world music σκηνής με 
αναρίθμητες μεταδόσεις και διασκευές ανά τον 
κόσμο, ενώ το «Μένω εκτός» έχει συμπεριληφθεί 
στη λίστα με τα 100 σπουδαιότερα άλμπουμ των 
μουσικών του κόσμου από το βρετανικό περιοδικό 
Rough Guide to World Music.  Έχει ταξιδέψει 
την μουσική της και την μουσική της  χώρας της 
κυριολεκτικά στις πέντε Ηπείρους παίζοντας σε 
ιστορικούς χώρους ανά την υφήλιο: Royal Festival 
Hall/London, Barbican Centre/London, Sidney 
Opera House, Bellas Artes / Mexico City, The 
Vatican/Rome. Κορυφαία ήταν η πρόσκληση που 
της απηύθυνε το Carnegie Hall να πραγματοποιήσει 
μια συναυλία στον κύκλο εκδηλώσεών του που 
της χάρισε μια αλησμόνητη sold out βραδιά τον 
Φεβρουάριο του 2014 και μια σπουδαία κριτική 
στους New York Times.  
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Για όσους γνωρίζουν τον κινηματογραφικό 
«χώρο», η δημιουργία μιας ταινίας μεγά-
λου μήκους μυθοπλασίας (με υπόθεση) 
παρουσιάζει τεράστιες δυσκολίες και 
απαιτεί την ολοκληρωτική αφοσίωση σε 
αυτή –ψυχή και σώμα- του σκηνοθέτη για 
διάστημα ενός, δύο ή και παραπάνω χρό-
νων. Για να μη μιλήσουμε για τις δυσκολί-
ες χρηματοδότησης ενός τέτοιου εγχειρή-
ματος, ειδικά στην Ελλάδα των μνημονίων.  
Ο Δημήτρης Αθανίτης έχει κάνει επτά 
ταινίες μεγάλου μήκους, οι περισσότερες 
βραβευμένες, και πλέον προετοιμάζει την 
επόμενη. 
Ο σκηνοθέτης -και συγγραφέας όπως θα 
διαβάσετε παρακάτω- βρέθηκε στο Βόλο 
όπου προβλήθηκε η πιο πρόσφατη ταινία 
του «Invisible» (Αόρατος)  με πρωτοβουλία 
της κινηματογραφικής ομάδας του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας και το SYN Magazine 
ήταν εκεί και μίλησε μαζί του.

Συνέντευξη στον Κώστα Ανέστη

Δημήτρης Αθανίτης
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης 

μιλάει στο SYN

www.syn.com.gr SYN Magazine vol.7126

syn   Interview



Πως αποφάσισες να ασχοληθείς με το σινεμά; 
Η συνάντηση με το σινεμά ήταν σαν αυτές που 
περιγράφω στο βιβλίο μου «Μυστικές Συναντήσεις»: 
μυστική και μαγική. Τελειώνοντας το σχολείο, έβλεπα 
ένα βράδυ μια ταινία σ’ ένα θερινό. Ξαφνικά, ένιωσα 
ότι βυθίζομαι στην οθόνη. Ήταν κάτι που μου 
συνέβαινε πρώτη φορά. Την ίδια στιγμή καταλάβαινα 
και αποφάσιζα ότι θα κάνω σινεμά και μόνο σινεμά.

Έχεις βραβευτεί και ως σκηνοθέτης και 
συντελεστής των ταινιών σου. Πιστεύεις πως τα 
βραβεία έχουν σημασία ή απλώς βοηθούν στα 
επόμενα βήματα τη ταινία και τον δημιουργό;
Τα βραβεία μπορεί να είναι σημαντικά αλλά μπορεί 
να μην σημαίνουν τίποτε. Η τελευταία ταινία μου, 
το Invisible έχει 14 διεθνή βραβεία. Η ταινία μου 
2000+1 Στιγμές, μια τελείως πρωτότυπη ματιά πάνω 
στο μιλένιουμ έχει εκπληκτικές διεθνείς κριτικές και 
κανένα βραβείο. Τις εκτιμώ το ίδιο. Βέβαια σίγουρα 
τα βραβεία σε βοηθούν να προχωρήσεις.

Έχεις ασχοληθεί με τη τηλεόραση; Και αν ναι σε τι 
αν όχι γιατί; 
Όχι, η τηλεόραση δεν μ’ ενδιαφέρει. Η ποσότητα, η 
λογική, ο ρυθμός και η τελική αίσθηση μιας σειράς 
είναι κάτι τελείως διαφορετικό από μιας ταινίας. 
Όσο καλή και να είναι μια σειρά, είναι κάτι άλλο. Το 
ότι γνωστοί σκηνοθέτες περνούν στην τηλεόραση, 
για μένα είναι μια έκπτωση. Βέβαια στην ουσία, 
τηλεόραση έκαναν και πριν, τηλεοπτική σε τελική 
ανάλυση ήταν η αισθητική τους. Απλά τα μέσα το 
πλάσαραν σαν κάτι άλλο.   

Ποιος είναι όμως ο Δημήτρης Αθανίτης;  
Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του γεν-
νήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε σινεμά και 
αρχιτεκτονική. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής και 
της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. 
Η πρώτη ταινία του «Αντίο Βερολίνο» (1994) 
κέρδισε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής και 
Μνεία των κριτικών στο Φεστιβάλ Θεσσα-
λονίκης, ενώ η δεύτερη ταινία του «Καμιά 
Συμπάθεια Για Τον Διάβολο» (1997) ήταν 
υποψήφια για τον Χρυσό Αλέξανδρο και 
κέρδισε το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας 
με τη Λένα Κιτσοπούλου. Η ταινία του 
«2000+1 Στιγμές» (2001) επιλέχτηκε από 
τον αυστραλό κριτικό Bill Mousoulis ανάμεσα 
στις 10 καλύτερες ταινίες στον κόσμο για 
το 2001 στο Senses of Cinema. Οι «Τρεις 
Μέρες Ευτυχίας» (2012) κέρδισαν 4 Βραβεία 
και είχαν 4 κύριες Υποψηφιότητες στα Βραβεία 
της Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η τελευταία 
ταινία του Invisible (2016) κέρδισε 13 διεθνή 
Βραβεία κι έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 
30 φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο».
Ενώ αρχικά το «Invisible»  δεν έδειξε να κά-
νει μεγάλο αριθμό εισιτηρίων στις αίθουσες, 
την προηγούμενη και αυτή τη χρονιά προ-
βλήθηκε (και προβάλλεται σε δεκάδες πόλεις, 
σε γεμάτους από θεατές χώρους και με 
ελάχιστη διαφήμιση. «Όντως πιστεύω κι εγώ 
ότι το «Invisible» θα μπορούσε να έχει ένα 
ευρύ κοινό. Μιλά για τη σχέση πατέρα-γιου, 
μιλά για τη θέση μας μέσα στον κόσμο 
και μιλά με μια καθαρά κινηματογραφική 
γλώσσα, μακριά από απλοϊκές αναφορές στη 
γύρω πραγματικότητα. Αυτός είναι άλλωστε 
κι ο λόγος που λειτουργεί το ίδιο δυνατά και 
σε κοινό εκτός Ελλάδος, μια και παρασύρει το 
θεατή σε ένα βαθύ κινηματογραφικό ταξίδι. 
Για μένα, αυτή είναι η μεγαλύτερη αρετή της 
ταινίας», λέει ο σκηνοθέτης ο οποίος είναι 
και συγγραφέας, αφού το πολύ ενδιαφέρον 
βιβλίο του με τίτλο «Μυστικές συναντήσεις» 
κυκλοφόρησε πρόσφατα.
Στο βιβλίο, που παρουσιάστηκε σε ειδική 
εκδήλωση στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο, 
ο Δημήτρης Αθανίτης μιλά για τις κινημα-
τογραφικές συναντήσεις του με μια σειρά 
από πρόσωπα που ανήκουν σε μια ανθο-
λογία του άκρως ιδιαίτερου. Από τον Κλωντ 
Σαμπρόλ, τον Μπεν Γκαζάρα και τη Νίκο, 
μέχρι τον Σίμο τον Υπαρξιστή, τον Θανάση 
Βέγγο η ακόμη την Μαργαρίτα Καραπάνου 
και τον Μιχάλη Κακογιάννη, μια σειρά από 
προσωπικές συναντήσεις που ο Αθανίτης 
συνθέτει σε μια ενιαία ιστορία με τη δύναμη 
της μαρτυρίας, αλλά και τη γοητεία του 
απροσδόκητου. 

«Το σινεμά στηρίζεται  
στο βλέμμα. Είναι ένας  

διαφορετικός καινούργιος 
κόσμος ακόμη κι αν  

ξεκινά από ότι υπάρχει 
γύρω μας» 

«Το Invisible» είναι μια ταινία για την κρίση αλλά  
και για κάτι ευρύτερο. Τον παραλογισμό που μας  

κυκλώνει»

Αν για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν ήταν δυνατό 
να επιτευχθεί το budget της ταινίας, θα την έκανες 
με «εκπτώσεις» καλλιτεχνικά και τεχνικά, θα 
περίμενες μέχρι να γίνει δυνατό ή κάτι άλλο; 
Έτσι κι αλλιώς κινούμαι με πολύ μικρά μπάτζετ. 
Προσπαθώ να αξιοποιήσω στο μάξιμουμ τα μέσα 
που έχω κάθε φορά. Και φυσικά την εμπειρία μου. 
Εξάλλου είμαι και παραγωγός των ταινιών μου κι 
αυτό μου προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία. Βέβαια 
έχω και σχέδια που μένουν στο συρτάρι και δεν θα 
τα κάνω γιατί δεν έχω τα μέσα που χρειάζομαι στην 
διάθεση μου.

Σε ποιο ποσοστό πιστεύεις πως πετυχαίνεις στις 
ταινίες σου, το τελικό αποτέλεσμα να ταυτίζεται 
με αυτό που είχες στο μυαλό σου όταν σχεδίαζες 
τη ταινία; 
Πάντα η ταινία στο τέλος είναι κάτι διαφορετικό 
από αυτό που ξεκίνησες. Η βασική ιδέα, η συνολική 
αίσθηση, η αισθητική είναι βέβαια εκεί. Είναι 
αυτή που υπήρξε σαν αφετηρία. Όταν η ταινία 
έχει τελειώσει, έχω ξεχάσει ποιο ακριβώς ήταν 
το πριν. Έτσι κι αλλιώς, όλη η διαδικασία με την 
προετοιμασία, τα γυρίσματα, το μοντάζ είναι 
δημιουργική και η ταινία πλάθεται μέχρι την τελευταία 
στιγμή. Εξάλλου ασχολούμαι με κάθε λεπτομέρεια, 
από τους ηθοποιούς μέχρι τον τελευταίο ήχο που θα 
ακουστεί. 
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Έχεις επηρεαστεί στη γραφή σου ή στον τρόπο 
που «βλέπεις» τη ταινία, από κάποιους άλλους 
δημιουργούς, έλληνες ή ξένους; 
Έχω αγαπήσει αρκετούς ευρωπαίους κυρίως 
δημιουργούς αλλά και ταινίες μεμονωμένες, που 
θα τις έλεγες b-movies. Δεν πέφτουμε από τον 
ουρανό. Συνειδητά ή ασυνείδητα αφομοιώνουμε 
και παίρνουμε στοιχεία από παντού. Ωστόσο, 
αν και έχω  διαμορφώσει μια προσωπική 
θεματολογία και αισθητική πια, νιώθω την ανάγκη 
να πειραματίζομαι συνέχεια κι αυτό επιτρέπει 
στο σινεμά που κάνω να μένει ζωντανό και να 
εξελίσσεται.

Υπάρχει σήμερα «ευρωπαϊκό σινεμά» ως 
ξεχωριστή οντότητα, με δικές του ιδιότητες 
(μορφής και περιεχομένου);
Όλο και πιο σπάνια μια ευρωπαϊκή ταινία ξεπερνά 
τα σύνορα της χώρας της και αγγίζει πραγματικά 
ένα ευρύτερο κοινό. Το ευρωπαϊκό σινεμά είναι 
σε πτώση. Αλληθωρίζει σε απλοϊκά μηνύματα 
και εγκεφαλικές κατασκευές χαμηλής αισθητικής 
και μικρού βάθους. Σπάνια βλέπω πια σε μια 
ευρωπαϊκή ταινία, ένα αυθεντικό κινηματογραφικό 
ύφος.

Από άποψη εισιτηρίων οι ελληνικές ταινίες 
των τελευταίων ετών δεν τα πηγαίνουν και 
τόσο καλά. Όμως βλέπουμε (όχι για όλες τις 
ταινίες) να γίνονται πάρα πολλές προβολές σε 
διάφορες πόλεις και σε χώρους όχι απαραίτητα 
κινηματογραφικούς. Αυτή η τάση είναι θετική 

ή η ταινία πρέπει να παίζεται στο φυσικό της 
χώρο, την αίθουσα; Επίσης, η προοπτική για 
τέτοιες προβολές επηρεάζει και τεχνικά ως προς 
τη μορφή τον τρόπο δουλειάς του σκηνοθέτη;
Κάπως έτσι πάνε όλες οι ευρωπαϊκές ταινίες. 
Είμαστε μια μικρή αγορά κι αυτό είναι καθοριστικό. 
Και βέβαια είναι θετικό να παίζονται οι ταινίες σε 
διαφορετικούς χώρους, όχι μόνο στις αίθουσες. 
Η εμπειρία μου με το Invisible είναι εντυπωσιακή. 
Έχει ταξιδέψει σε πάνω από 25 ελληνικές πόλεις 
και άλλους τόσους χώρους στην ευρύτερη Αττική. 
Είναι απίστευτο αλλά και γοητευτικό, το πόσο 
μεγάλη δίψα υπάρχει από τον κόσμο παντού, για 
μια αυθεντική κινηματογραφική εμπειρία.

Αφήνεις κάποιο περιθώριο για αυτοσχεδιασμό 
στους ηθοποιούς σου; 
Έχω πολύ σαφή εικόνα για το τι θέλω αλλά και 
πώς θα το βγάλω από τους ηθοποιούς.  Όμως 
στην αρχή θέλω να δω την δική τους εκδοχή. 
Και συχνά, με εκπλήσσουν υπέροχα πάνω στο 
γύρισμα, στην τελική εκφορά της εικόνας που 
ψάχνω.

Το «Invisible» είναι μια ταινία για την κρίση; 
Τη θεωρείς πολιτική ταινία; 
Είναι μια ταινία για την κρίση αλλά και για κάτι 
ευρύτερο. Τον παραλογισμό που μας κυκλώνει. 
Είναι πολιτική με μια ευρύτερη έννοια.

Τι σημαίνει για σένα πολιτική ταινία; 
Κάθε ταινία έχει μια άποψη και μια ιδεολογία, 
είτε την φωνάζει είτε όχι. Κάθε ταινία προβάλλει 
μια πολιτική ζωής. Και φυσικά, η αισθητική είναι 
και ηθική. Από αυτή τη σκοπιά, κάθε ταινία είναι 
πολιτική.

Το «Invisible» είναι μια ταινία με σχετικά λίγους 
και λιτούς διαλόγους. Γιατί; 
 Γιατί το σινεμά για μένα στηρίζεται στην εικόνα και 
τον ήχο, όχι στον λόγο. Στηρίζεται στο βλέμμα. Το 
σινεμά δεν είναι μια μεταφορά ή μια αναπαράσταση 
της πραγματικότητας. Είναι ένας διαφορετικός 
καινούργιος κόσμος ακόμη κι αν ξεκινά από ότι 
υπάρχει γύρω μας. 

Αυτό που ονομάζουμε συμβατικά «Κρίση» για 
σένα ως πρόσωπο αλλά και ως δημιουργό, είναι 
καθαρά οικονομική πτώχευση που προκάλεσε και 

μια σειρά άλλων καταστάσεων ή κάτι που δεν έχει 
να κάνει μόνο με τα δημόσια οικονομικά; Τελικά 
«τα φάγαμε μαζί», μας έβαλαν στο στόχαστρο 
για κάτι συγκεκριμένο, πρόκειται για συνέπεια του 
νέου καπιταλισμού, κάτι άλλο;
Είναι όλα αυτά μαζί και κάτι περισσότερο. Σίγουρα 
είμαστε μάρτυρες μιας συνεχούς αποδόμησης 
με πολλούς τρόπους που δεν περιορίζονται στο 
οικονομικό.

Ποιο είναι το επόμενο σχέδιο σου για νέα ταινία; 
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα; 
Η επόμενη ταινία είναι σε αρκετά προχωρημένο 
στάδιο σαν σχέδιο. Περιμένω άμεσα το πράσινο 
φως για να ξεκινήσω την προετοιμασία για τα 
γυρίσματα. Το σενάριο έχει γραφτεί ένα χρόνο 
νωρίτερα. Και όπως είπα και στην προβολή, έχει μια 
κάποια σχέση με τον Βόλο.
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Η Κάβα «Νικόλαος Λιάππης» προσφέρει εδώ και χρόνια τις πιο ποιοτικές και οικονομικές 
προτάσεις της αγοράς με μεγάλη ποικιλία σε κρασιά, μπύρες (ελληνικές και εισαγωγής) 

τσίπουρα, ποτά, αναψυκτικά, εμφιαλωμένα νερά και ξηρούς καρπούς.
Απευθυνθείτε στο έμπειρο προσωπικό και θα σας προτείνει το ιδανικό κρασί που θα συνοδεύσει 

εξαιρετικά το φαγητό σας, το ιδανικό τσίπουρο, παλαιωμένο, με γλυκάνισο ή και χωρίς, 
που μπορείτε να το απολαύσετε σε συνδυασμό με τους θαλασσινούς μεζέδες σας, 

το ποτό για τους αγαπημένους φίλους σας καθώς και συνθέσεις δώρων για τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις.
Στα ράφια του καταστήματος μπορείτε επίσης να βρείτε παραδοσιακά τοπικα προϊόντα.

«Νικόλαος Λιάππης»...
ποιοτικά και οικονομικά από το 2004!

Πώληση Χονδρική - Λιανική  
& Διανομή κατ’ οίκον

Γιάννη Δήμου 170 & Βλαχάβα, 
Τηλ.: 24210 44054, 

Κινητό: 6944699853
Ιστότοπος: www.kavaliapis.com

email: info@kavaliapis.com



Δηλώνει λάτρης του στατικού μοντελισμού, έχοντας ήδη 
στο ενεργητικό του πολυάριθμες συμμετοχές σε πανελλήνιες 

και πανευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπου απέσπασε μάλιστα 
επαίνους και διακρίσεις για το έργο του. Ο λόγος για τον 

Σωτήρη Μαλικιώση, ο οποίος από το 2005 ασχολείται 
ενεργά με τον μοντελισμό, έχοντας ως κύρια πηγή έμπνευσης 

τον κινηματογραφικό «Άρχοντα των δαχτυλιδιών», το 
«Ηobbit» και  γενικότερα τις περιπετειώδεις δημιουργίες. 

Σημαντικό κομμάτι της κατασκευαστικής του δράσης είναι τα 
διοράματα, απεικονίσεις μιας φανταστικής σκηνής, στις οποίες 

συνυπάρχουν μικροσκοπικές φιγούρες, ενσωματωμένες σ’ 
ένα φανταστικό περιβάλλον. Για τον Σωτήρη Μαλικιώση, 

ο μοντελισμός δεν είναι απλά ένα χόμπι, αλλά πηγή 
ευχαρίστησης και  ικανοποίησης  αφού πάντοτε ήθελε να 

φτιάξει κάτι μεγάλο, κάτι που θα εντυπωσιάσει!

Συνέντευξη & Φωτογραφίες Χριστίνα Κοίλια

Πόσα χρόνια ασχολείστε με τον μοντελισμό και 
πώς διδαχτήκατε αυτήν την τέχνη;
Ξεκίνησα περίπου το 2005, όταν βγήκε το περιοδικό 
«Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών». Αργότερα ξεκίνησα 
να συμβουλεύομαι κι άλλα περιοδικά σχετικά με το 
αντικείμενο. Είχαν μινιατούρες, και συμβουλές για 
το πώς θα τις βάψεις. Βεβαια το επίπεδο δεν ήταν 
τόσο δύσκολο. Όταν τελείωσα με αυτά, έπαιρνα 
την «chronopia» σε fantasy, και το «war hammer» 
μπαίνοντας σε πιο δύσκολα μονοπάτια.Το 2012 
άρχισα να πηγαίνω και σε εκθέσεις μοντελισμού. 

Εκεί εντυπωσιάστηκα και κόλλησα μια και καλή το 
μικρόβιο!

Που μπορεί να απευθυνθεί όποιος επιθυμεί να 
ασχοληθεί με το μοντελισμό;
Όποιος επιθυμεί να ασχοληθεί  με τον μοντελισμό, 
μπορεί να συμβουλευθεί διάφορα site καθώς 
και βίντεο στο YouTube ή να έρθει σε επαφή με 
ανθρώπους  που γνωρίζουν, ώστε να κάνει μια αρχή. 
Γενικά το συγκεκριμένο χόμπι απαιτεί να αφιερώσεις 
πολύ προσωπικό χρόνο.

Σωτήρης Μαλικιώσης
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Πόσο διαδεδομένο είναι αυτό το χόμπι στην 
Ελλάδα, αλλά και στην πόλη μας; 
Γύρω στις αρχές του ’80 ιδρύθηκε ο πρώτος 
σύλλογος μοντελισμού στην Αθήνα, η «IPMS», 
της οποίας είμαι και μέλος από το 2013. Από 
τότε ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται κι άλλες 
πόλεις όπως τα Γιάννενα, η Καβάλα, η Καρδίτσα, 
η Λάρισα και η Κρήτη. Στην Πελοπόνησο είναι 
η ομάδα«HELMO» που έχει και σύνδεσμο στον 
Βόλο. Στον Βόλο συγκεκριμένα υπάρχουν δύο 
πυρήνες: Ο σύνδεσμος- παράρτημα του «HEL-
MO» και  το Game Ville, που πουλάει και είδη 
μοντελισμού. Εκεί μαζευόμαστε και οι δύο ομάδες 
γύρω στα 15 άτομα, και κάνουμε «painting day», 
συζητάμε για τεχνικές, χρώματα και μοιραζόμαστε 
γνώσεις και ιδέες. Στην πόλη μας μόνο, υπάρχουν 
γύρω στα εκατό άτομα που ασχολούνται με 
αυτό, δεν ανήκουν όμως σε κάποιον σύλλογο. 
Οι περισσότεροι δουλεύουν ανεξάρτητα, και 
δημιουργούν κυρίως καράβια ή αλλιώς «στράτες».

Τι υλικά χρησιμοποιείτε και με τι εργαλεία 
δουλεύετε ώστε να δημιουργήσετε ένα 
ρεαλιστικό αποτέλεσμα;
Στα διοράματα χρησιμοποιώ ως  βάση ένα 
κομμάτι ξύλου και μακετόχαρτο, πάνω στο οποίο 
ενσωματώνω διάφορα υλικά, όπως βλάστηση,  
άμμο, αφρολέξ ή γύψο για την δημιουργία 
βουνών και αφιερώνω πολύ χρόνο, προκειμένου 
το συνολικό αποτέλεσμα να είναι ρεαλιστικό. 
Υπάρχουν κάποιες ενδεδειγμένες τεχνικές 
χρωματισμού, αλλά απαιτείται προσήλωση, 
υπομονή και πειθαρχία σε αυτό που κάνεις, ώστε 
το τελικό αποτέλεσμα να είναι αξιόλογο. Όσο 
πειραματίζεσαι, τόσο μαθαίνεις, τόσο εξελίσσεσαι.

Τι ακριβώς είναι το διόραμα και πόσος χρόνος 
απαιτείται για την ολοκλήρωσή του;
Το διόραμα είναι η απεικόνιση μιας σκηνής, 
ενός  γεγονότος  που μπορεί να παραπέμπει στην 
πραγματικότητα, με απίστευτη λεπτομέρεια. Η 
σκηνή μπορεί να είναι εντελώς φανταστική, να 
προέρχεται από τον κινηματογράφο ακόμα και από 
το στιγμιότυπο μιας φωτογραφίας. Προσωπικά, 
δεν με ενδιέφερε ποτέ πόσο χρόνο θα σπαταλήσω 
για να φτιάξω κάτι. Οπωσδήποτε πρέπει να 
αφιερώσεις πολύ χρόνο, ακόμα και μήνες. Αυτό 
που με ενδιέφερε πάντα ήταν να κάνω κάτι μεγάλο, 
κάτι που θα εντυπωσιάσει!

Πώς εμπνευστήκατε τα διοράματά σας;
Τα δικά μου διοράματα είναι εμπνευσμένα από τις 
ταινίες «Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» και «Hob-
bit», από τον Πελλοπονησιακό πόλεμο, καθώς 
και από τον Μέγα Αλέξανδρο με την «Μακεδονική 
φάλαγγα».

Ποιο έργο σας ξεχωρίζετε ως  πιο σημαντικό 
αλλά και χρονοβόρο στην πορεία της 
κατασκευαστικής σας δράσης;
Λόγω του ότι ήταν και  το πρώτο μου διόραμα, 
ως πιο χρονοβόρο και σημαντικό, ξεχωρίζω την 
μάχη στον κάμπο του «Pelennor» που ενσωματώνει 
περίπου 130 μινιατούρες. Αξιόλογο θεωρώ επίσης 
το τεράστιο διόραμα της «Combient town» που 
κατασκεύασα. 

Υπάρχει στα σχέδιά σας το επόμενο δημιούργημα, 
κι αν ναι τι περιέχει;
Σκέφτομαι να φτιάξω μια vampire queen, αλλά το 
σημαντικότερο δημιούργημά μου θα είναι η «lake 
town», εμπνευσμένο από την ταινία «Hobbit». Θα 
έχει πολλά σπιτάκια – τα οποία έχω ήδη ξεκινήσει να 
βάφω – καθώς και 24 φιγούρες των «ορκ» με τον 
στρατό της «laketown».

Γίνονται διαγωνισμοί μοντελισμού;  Έχετε πάρει  
ποτέ μέρος;
Γίνονται αρκετοί διαγωνισμοί.  Έχω πάρει μέρος σε 
πάνω από πενήντα διαγωνισμούς στην Ελλάδα αλλά 
και στο εξωτερικό. Η κορυφαία διάκριση για εμένα 
ήταν στα Σκόπια, όπου το έργο μου βραβεύτηκε ως  
«best of show» - το καλύτερο της έκθεσης- και πήρα 
το κύπελλο. Είχα επίσης ακόμα μια διάκριση στην 
Ουγγαρία, όπου διοργανώνεται η πιο σημαντική 
έκθεση μοντελισμού παγκοσμίως. Στην φετινή έκθεση 
συμμετείχαν περίπου  2.700  εκθέματα από μετρ του 
είδους! Για εμένα αυτή η διάκριση ήταν πολύ σημαντική 
δεδομένου ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό και ο 
ανταγωνισμός τεράστιος.

Ποια είναι τα όνειρά σας για το μέλλον;
Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ, όσο έχω 
διάθεση κι όσο μπορώ. 
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Όταν η απόλαυση συναντά την ποιότητα και τις καλές τιμές... 
μιλάμε μόνο για το Central Caffe στην οδό Αντωνοπούλου.

Το στέκι της πόλης που σας υπόσχεται μία όαση στο κέντρο της πόλης!

Από τις 7 το πρωί εώς 
και αργά το βράδυ, το 

εξειδικευμένο προσωπικό 
του CentralCaffe, 

σας προσφέρει τους 
καλύτερους καφέδες και 
χυμούς, γευστικές κρέπες 
και pancakes αλλά και 
τα πιο ποιοτικά σνακ και 

σάντουιτς!

Central Caffe… επιτέλους βρήκαμε το στέκι μας!
Αντωνοπούλου 124 – Γαλλίας

Τηλ. Παραγγελιών: 24210 30883, Fb: Central caffe & eatery



Ο Θανάσης Νικολάου είναι συγγραφέας-ερευνητής 
που γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στον Βόλο. Τα 
μυθιστορήματά του “Ο Νέος Εκλεκτός” (2004), 
“Το Τέταρτο Βασίλειο” (2005), “Οι Έψιλον” (2007) 
“2012 η Έλευσις” (2009), “Η κληρονομιά των Να-
ϊτών” (2016) από την στιγμή που κυκλοφόρησαν, 
μάγεψαν το αναγνωστικό κοινό. Εκτός εμπορίου 
κυκλοφορεί μία συλλογή διηγημάτων του με τίτλο 
“Πέντε διηγήματα και μία ιστορία” (2011), καθώς 
και μία δεκαετής βιωματική έρευνά του με τον τίτλο 
“Βιβλιοθήκες από την αρχαιότητα ως τις ημέρες 
μας” (2013). 
Συχνά αρθρογραφεί σε μέσα ενημέρωσης του 
Βόλου για θέματα που άπτονται του πολιτισμού, της 
λογοτεχνίας, των βιβλίων και των συγγραφέων. Η 
φωνή του Θανάση Νικολάου δεν ακούστηκε μόνο 
μέσω των περίφημων μυθιστορημάτων του, αλλά 
και μέσω των ραδιοφωνικών σταθμώνΑΛΦΑ και 
ΕΡΑ Βόλου στους οποίους υπήρξε παραγωγός λό-
γου. Μέσω του ραδιοφώνου προώθησε το βιβλίο 
και την φιλαναγνωσία, με περισσότερες από 250 
εκπομπές αφιερωμένες στον κόσμο του βιβλίου και 
στις παρουσιάσεις συγγραφέων.
Η ενασχόλησή του με τον υπερβατικό κόσμο έγινε 

«Ο γνωστός Βολιώτης συγγραφέας, 
με τα Best Sellers μυθιστορήματα 
Θανάσης Νικολάου μιλά στο Syn».

Συνέντευξη στη Χριστίνα Κοίλια

αισθητή μέσω των μυθιστορημάτων του, αλλά και 
με την συμμετοχή του σε εκπομπές όπως του Κ. 
Χαρδαβέλα «Οι πύλες του ανεξήγητου», της αειμνή-
στου Λένας Λιβανός «Με τα χρώματα του Λόγου» 
και «Τηλεφώς», καθώς επίσης και στην εκπομπή του 
Βασίλη Μπαντίδη «Κώδικας Μυστηρίων».
Όταν, το 2004, οι Ολυμπιακοί αγώνες επέστρεψαν 
στην γενέτειρά τους, ο Θανάσης Νικολάου οργάνω-
σε το διεθνές συνέδριο «Αθήνα-Ολυμπιακοί Αγώνες 
1906», υπό την αιγίδα της Γ.Γ. Ολυμπιακών Αγώνων 
του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων των Ολυμπιακών Ακαδημιών και των 
22 χωρών που οι αθλητές τους είχαν πάρει μέρος 
στη Μεσολυμπιάδα του 1906, και η προσπάθειά 
του στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Αγαπούσε από μικρό παιδί τα βιβλία, κι αυτή του η 
αγάπη τον οδήγησε στην ίδρυση της Καλλιμάχειου 
Βιβλιοθήκης -της οποίας είναι και πρόεδρος- που 
στεγάζεται στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Δημητριάδος, η οποία σήμερα αριθμεί 
πάνω από 20.000 τόμους βιβλίων και περιοδικών, 
και λειτουργεί ως αναγνωστική και δανειστική.

Θανάσης Νικολάου

www.syn.com.gr SYN Magazine vol.7140

syn   Interview



Με αφορμή την μεγάλη 
επισκεψιμότητα του κοινού 
στην βιβλιοθήκη του Ιδρύματος 
Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος», 
πώς φαντάζεστε το μέλλον των 
βιβλιοθηκών στην Ελλάδα καθώς 
και το μέλλον της Καλλιμαχείου 
Βιβλιοθήκης της οποίας είστε και 
ιδρυτής;
Πάντα η Ελλάδα είχε ανάγκη 
από μια σοβαρή, λειτουργική 
Εθνική Βιβλιοθήκη. Από το 1996 
έγραφα στον τοπικό τύπο για την 
αναγκαιότητα δημιουργίας μιας 
νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης. Μάλιστα 
η έλλειψη της ήταν τόσο εμφανής 
σε όλους τους φορείς και μόνο 
στον πρωθυπουργό της Ελλάδος 
κ Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 
1991 δεν έκανε καμία εντύπωση 
όταν στην ουσία επεστράφησαν 
90 δις δραχμές τα οποία έδινε 
η Ε.Ε για δημιουργία κτηριακών 
εγκαταστάσεων για βιβλιοθήκες. 
Δήλωσε,μάλιστα,ευθαρσώς ότι δεν 
υπήρχε ανάγκη δημιουργίας νέων 
βιβλιοθηκών Την ίδια εποχή που στη 
Γαλλία είχε ήδη εγκαινιαστεί η Νέα 
Εθνική Βιβλιοθήκη, του Μιττεράν 
όπως την αποκαλούν, στην Αγγλία 
ετοιμαζόταν να εγκαινιάσουν τη 
Νέα Εθνική Βιβλιοθήκη της Αγγλίας 
και στη Μασσαλία δημιουργήθηκε 
μια από τις πιο σύγχρονες 
βιβλιοθήκες14.400 τ.μ βασισμένηστα 
ανάλογα κονδύλια που στην ουσία 
αφορούσαν όλη την Ευρώπη.  
Παρότι η νέα Εθνική Βιβλιοθήκη 
δημιουργήθηκε από ένα Ίδρυμα 
που ενδιαφέρεται για τα γράμματα 
και τον πολιτισμό η κατάσταση δεν 
είναι ευοίωνη λόγω της μεγάλης 
κρίσης που διέρχονται τα ελληνικά 
γράμματα καθώς και η παραγωγή 
ιδεών εν γένει. Η Καλλιμάχειος 
πρέπει να στηριχτεί ενεργά από την 
Πολιτεία για να υπάρξει συνέχεια. Οι 
βιβλιοθήκες είναι απαραίτητες και θα 
εξακολουθήσουν να είναι και στο 
μέλλον. Και όπως έχει προκύψει από 
σύγχρονες έρευνες τίποτα δεν μπορεί 
να αντικαταστήσει το χαρτί παρά την 
τεχνολογική πρόοδο. Εκτός τούτου 
οι βιβλιοθήκες πρέπει να είναι κυψέλες 
παραγωγής πολιτισμού.

Η ελληνική πραγματικότητα στέκεται 
εμπόδιο στους συγγραφείς και την 
συγγραφή; Ποια είναι η στάση των 
εκδοτικών οίκων στην Ελλάδα της 
κρίσης;
Σαφώς ναι. Και ειδικά στην Ελλάδα 
της κρίσης παρατηρούνται δυο 
τάσεις. Από τη μία αυτή των μεγάλων 
εκδοτικών οίκων που έχουν στραφεί 
στα ευπώλητα και τα ευκολοδιάβαστα. 
Από την άλλη παρατηρείται 
μια στροφή μικρών εκδοτικών 
οίκων οι οποίοι προσπαθούν να 
εκδώσουν προσεγμένες μεταφράσεις 
συμβάλλοντας μ’ αυτό τον τρόπο στη 
γνωστοποίηση στο ελληνικό κοινό 
ξένων αξιόλογων λογοτεχνικών αλλά 
και επιστημονικών συγγραμμάτων. 
Τώρα το πρόβλημα έγκειται στο πώς 
αυτά τα βιβλία κοινοποιούνται στους 
αναγνώστες. Δυστυχώς πολλές φορές 
τα κυκλώματα δεν επιτρέπουν σε 
σοβαρά βιβλία να γίνουν γνωστά 
ενώ συχνά πυκνά σκουπίδια γίνονται 
πασίγνωστα.Οι τυμβωρύχοι - 
σκυλοκοίτες και νεκρόσιτοι κατά 
τον ποιητή - έχουν βαλθεί να 
αποδομήσουν τον κόσμο του βιβλίου. 
Είναι όμως προτιμότερο να κλείσουμε 
στα κενοτάφια αντί το βιβλίο τους 
εμβριθείς κήνσορες που προφητεύουν 
το χαμό του. Το ζοφερό τοπίο που 
έχει δημιουργηθεί από την κρίση 
οδήγησε στην τάση ορισμένων κύκλων 
που αυτοαποκαλούνται καλλιτέχνες 
να ενδιαφέρονται περισσότερο για 
την προσωπική προβολή τους παρά 
για να εκφέρουν ουσιαστικό λόγο 
που να αφορά στον κοινωνικό 
προβληματισμό, στην παραγωγή 
καινοτόμων ιδεών, στην αναγέννηση 
του πολιτισμού ή έστω στη δημιουργία 
ενός σοβαρού προπλάσματος που 
θα συμβάλλει στην απόδραση από 
το λαβύρινθο της αποσάθρωσης και 
του τέλματος. Χρειαζόμαστε εκείνες 
τις δυνάμεις της διανόησης που θα 
αφυπνιστούν και θα αντιδράσουν 
στον κόσμο της σήψης. Δυστυχώς 
ο Καστοριάδης υπήρξε προφητικός 
όταν δήλωνε ότι η ασημαντότητα 
χαρακτηρίζει πολλούς τομείς όπως τις 
τέχνες, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία. 
Είναι πλέον το κυρίαρχο πνεύμα των 
καιρών.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση σας με το 
βιβλίο;Μία βιβλιοθήκη μπορεί να αποτελέσει 
μυστήριο; 
Βαθειά ερωτική θα χαρακτήριζα τη σχέση μου 
με το βιβλίο. Για μένα ο κόσμος του βιβλίου 
ήταν και παραμένει υπέροχα γοητευτικός. Πριν 
απ’ όλα είμαι αναγνώστης και μετά συγγραφέας. 
Και όλες οι βιβλιοθήκες αποτελούν για μένα ένα 
γοητευτικό μυστήριο. Άλλωστε σ’ όλα τα βιβλία 
μου «πρωταγωνιστεί»θα έλεγα μια βιβλιοθήκη. Ο 
συγγραφέας είναι ικανός να ενσαρκώσει μια Ιδέα κι 
αυτό έχω κάνει με τη βιβλιοθήκη. Αν δεν ένιωθα το 
μυστήριο που εκπέμπουν οι βιβλιοθήκες δεν νομίζω 
ότι θα κυριαρχούσαν στα βιβλία μου.

 Στο βιβλίο σας με τίτλο: «Βιβλιοθήκες από την 
αρχαιότητα ως τις ημέρες μας», σας απασχολεί 
το ερώτημα «γιατί από όλα τα μνημεία, τους 
πολέμους και τις φυσικές καταστροφές, 
τις μεγαλύτερες απώλειες τις υφίστανται οι 
βιβλιοθήκες;». Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια 
σκοπιμότηταεξαιτίας της οποίας η γνώση πρέπει 
να μένει κρυφή κι αν ναι, ποια μπορεί να είναι 
αυτή η γνώση;
Η γνώση παρέμενε κρυφή ανά τους αιώνες. 
Επαΐοντες και ιερατεία είχαν ανέκαθεν πρόσβαση 
σ’ αυτή. Ειδικά από την αρχαιότητα μέχρι το 
μεσαίωνα. Αργότερα η πρόσβαση στη γνώση 
εκδημοκρατικοποιήθηκε αρκετά, ωστόσο ποιος είναι 
σε θέση να πει τι απ’ όσα μαθαίνουμε είτε μέσα από 
τα βιβλία είτε από το χώρο της εκπαίδευσης είναι 
αληθινό και τι προπαγάνδα. Δεν νομίζω ότι είναι 
τυχαίο το γεγονός της καταστροφής τους. Σίγουρα 
υπάρχει σκοπιμότητα. Είναι θέμα διακυβέρνησης του 
κόσμου. Ο κόσμος χειραγωγείται ευκολότερα όταν 
αγνοεί την αλήθεια. Η κρυφή γνώση ποια μπορεί 
να είναι; Αν την γνωρίζαμε δεν θα ήταν κρυφή. 
Και πιστεύω ακάθεκτα ότι υπάρχει μια γνώση της 
διαισθητικής θέασης, την οποία βέβαια μπορούμε να 
την ανακαλύψουμε μέσα από την ενδελεχή έρευνα 
των αρχαίων κειμένων. 

Ποιες εμπειρίες σας, στάθηκαν η αφορμή για 
την συγγραφή του πρώτου σας μυθιστορήματος 
καθώς και όσων ακολούθησαν;
Τα βιβλία μου βασίζονται σε μακροχρόνιες 
έρευνες οπότε είναι αυτονόητο ότι όταν ερευνάς 
έχεις κι ανάλογες εμπειρίες. Αναμφίβολο είναι 
ότι θέματα όπως η κρυφή γνώση, η βιβλιοθήκη, 
ο αρχαίος κόσμος, η αιωνιότητα κι ο χρόνος-και 
θα μπορούσα να αναφέρω μια πλειάδα άλλων 
στοιχείων- αποτελούν την έμπνευσή μου. Τα βιβλία 
μου δεν είναι αυτοβιογραφικά ωστόσο σίγουρα 
όταν γράφεις ένα βιβλίο αναφέρεσαι και σε βιωμένα 
περιστατικά τα οποία πλέον έχουν ενσωματωθεί στο 

έργο, όπως τα ταξίδια, οι μελέτες, η αναζήτηση. 

Λίγο, πολύ όλοι έχουμε ακούσει για την 
ομάδα Έψιλον, αφού αμέτρητες θεωρίες έχουν 
αναπτυχθεί γύρω από αυτή. Ποια είναι η δικιά σας 
εκδοχή για την«ΟμάδαΈψιλον» που αναφέρετε 
στα μυθιστορήματά σας, και ποιά η σχέση της με 
την «αρχαία σοφία»;
Η Ομάδα Έψιλον ανιχνεύεται μέχρι στιγμής εδώ 
και 4 χιλιάδες χρόνια. Ήδη από τον 18ο αιώνα 
π.Χ. έχουμε στοιχεία της ύπαρξής της αλλά και σε 
όλη τη διαδρομή των 2000 ετών π.Χ. τακτικά την 
συναντούμε. Το αντεστραμμένο Έψιλον που αποτελεί 
και σήμα κατατεθέν της ύπαρξής της το βρίσκουμε 
στα μινωικά ανάκτορα σε πάμπολλους αμφορείς 
που βρίσκονται σε όλα τα μεγάλα Μουσεία του 
κόσμου ακόμη και σε μεσαιωνικά φρούρια όπου 
μέσα σ’ αυτά σώζονται αρχαία ελληνικά ευρήματα. 
Ανιχνεύεται επίσης σε πολλά κιονόκρανα. Επίσημα 
το συναντούμε σε γραπτό κείμενο του αρχιερέα 
του μαντείου των Δελφών, Πλουτάρχου, ο οποίος 
τιτλοφορεί μάλιστα ένα έργο του«Εν Δελφοίς 
Έψιλον». Στην είσοδο του μαντείου των Δελφών 
ανεγράφετο η φράση Γνώθι σαυτόν που αποδιδόταν 
στον Απόλλωνα. Ο θεός καλωσόριζε μ’ αυτή τη 
φράση τους επισκέπτες του Μαντείου. Οι επισκέπτες 
αντικρίζοντας τη φράση αυτή απαντούσαν με το 
δεύτερο πρόσωπο του ρήματος Ειμί «Συ ει». e
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Όσο για τη σχέση της ομάδας με την αρχαία 
γνώση θα πρέπει να τονισθεί ότι όλοι οι ανήκοντες 
στην ομάδα Έψιλον ήταν μυημένοι και ως εκ 
τούτου πανεπιστήμονες όπως ρητώς αναφέρει ο 
Πλάτωνας και πρόσφεραν πολλές γνώσεις στους 
συνανθρώπους τους. Δυο από αυτές τις βαθιές 
έννοιες φιλοσοφία και δημοκρατία είναι χαραγμένες 
στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Μάλιστα στα βιβλία 
μου αναφέρω ότι η ομάδα Έψιλον είναι εκείνη που 
δημιούργησε την πρώτη βιβλιοθήκη του κόσμου. 
Όταν ανακάλυψαν πως η γνώση λησμονείται 
αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα σύστημα που 
με σημερινούς όρους θα ονομάζαμε «Τράπεζα 
πληροφοριών», για μένα αυτό ταυτίζεται με το πρώτο 
αξίωμα του Μπόρχες πως η βιβλιοθήκη υπάρχει 
abaeterno. Μάλιστα, στις «Βιβλιοθήκες» καθώς 
και στους «Έψιλον» αναφέρομαι στο τι σήμαινε 
ακριβώς ο μύθος της αρπαγής της Ωραίας Ελένης, 
η οποία ήταν το κωδικό όνομα για την «Τράπεζα 
πληροφοριών» που διέθεταν οι Δελφοί και την οποία 
κάθε εφτά χρόνια φύλαγε ένας από τους βασιλιάδες 
της Ελλάδας, στην προκειμένη περίπτωση ο Βασιλιάς 
της Σπάρτης, ο Μενέλαος. Ιδωμένος με αυτόν 
τον τρόποο μύθος μας οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότιαιτία του Τρωϊκού πολέμου δεν ήταν απλώς 
μια γυναίκα, αλλά η γνώση. Και δεν είναι μια απλή 
μυθιστορηματική αυθαιρεσία.

Μπορεί τελικά ένας μύθος να κρύβει μεγάλες 
αλήθειες; 
Υπάρχουν σίγουρα πολλοί ορισμοί για το μύθο 
θα σταθώ σε εκείνη του Claude-LéviStrauss, 
νομίζω είναι αυτή που δίνει και την απάντηση 
στο ερώτημα:«Ο μύθος είναι μια γλώσσα που 
λειτουργεί σε ένα επίπεδο όπου το νόημα 
“απογειώνεται”». Οι μυθικές ιστορίες μπορεί να 
φαίνονται παράλογες ωστόσο το περίεργο είναι 
ότι παρόμοιες εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο. Ο 
μύθος παρουσιάζει το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον. Οι μύθοι δημιουργούν ήρωες- χαρακτήρες, 
μοτίβα αναγνωρίσιμα από όλους, είναι μια κοινή 
κληρονομιά της ανθρωπότητας και σημαντικοί για 
τους διηγηματογράφους. Είναι μια παμπάλαια ιστορία 
η οποία όμως αποκαλύπτει τι συνέβη στο παρελθόν 
με ακρίβεια και με τα σημερινά δεδομένα της 
επιστήμης μπορούμε να διακρίνουμε σ’ αυτή στοιχεία 
ακόμη και σύγχρονα. Θα αναφέρω δύοπαραδείγματα 
γιατί είναι ένα αγαπημένο θέμα για μένα ο μύθος και 
θα μπορούσα να μιλώ ατέρμονα. Ο Πλάτωνας στον 
Τίμαιο μας αποκαλύπτει μέσα από το μυθικό λόγο 
μια συμπαντική αλληγορία, η Γη είναι στρογγυλή, οι 
τότε γνωστοί πλανήτες κινούνται γύρω από τον εαυτό 
τους καθώς και γύρω από τον ήλιο για να τα πω απλά 

και ο Πλάτωνας μοιάζει να αντλεί ηδονή από το 
παιχνίδι της γραφής, της πειθούς, της ποίησης 
και τους εικότας μύθους της κοσμολογίας. Στον 
Πολιτικό ο Ελεάτης Ξένος καλεί τους Αθηναίους 
να προσφύγουν στο παιχνίδι του μύθου για να 
αντιληφθούν τα λάθος βήματα που έκαναν στον 
ορισμό του Πολιτικού Ανδρός.

Βιώσατε ποτέ κάποια υπερβατική εμπειρία που 
να σχετίζεται με όσα αναφέρετε στα βιβλίασας;
Η αλήθεια είναι πως ναι. Αλλά οι υπερβατικές 
εμπειρίες δεν νομίζω ότι μπορούν να αναφερθούν 
στο περιορισμένο πλαίσιο μιας συνέντευξης. 
Μέρος επί παραδείγματι της υπερβατικής εμπειρίας 
που είχα, είναι η σκηνή του Ιωάννη Ιταλού στη 
σπηλιά στο Άγιο Όρος στο πρώτο μου βιβλίο.

Μετά από τέσσερα bestsellers, επιστρέψατε με 
ένα εξίσου συναρπαστικό μυθιστόρημα από τις 
εκδόσεις Λυκόφως, με τίτλο: «Η κληρονομιά 
των Ναϊτών».Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία 
του βιβλίου, όλοι μιλούν για ένα μυθιστόρημα 
που αφήνει άφωνο τον κάθε αναγνώστη. Πού 
οφείλεται αυτό το σερί επιτυχιών;
Αυτή βέβαια είναι μια ερώτηση που μάλλον είναι 
καλύτερα να την απευθύνουμε στο αναγνωστικό 
κοινό. Ωστόσο πιστεύω ότι οι αναγνώστες 
αγάπησαν πολύ τα βιβλία μου να φανταστείτε ότι 
μετά την τριλογία άλλαξα το όνομα του ήρωά μου 
και μου έλεγαν ότι τους έλειψε ο Φοίβος Ρενιέρης 
στην Κληρονομιά των Ναϊτών. Εγώ νομίζω ότι 
εκείνο που συγκινεί πολύ τους αναγνώστες μου 
είναι ότι τους βάζω σε μια διαδικασία σκέψης 
και αναζήτησης με τα βιβλία μου. Πολλοί μου 
γράφουν ότι τα διαβάζουν και ξαναδιαβάζουν με 
την προϋπόθεση να τα μελετήσουν πιο προσεκτικά 
και να βρουν περισσότερες πληροφορίες πάνω σ’ 
αυτά που αναφέρω. 

Ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σας 
σχέδια;
Ετοιμάζω ένα νέο μυθιστόρημα. Ο πρωταγωνιστής 
θα είναι πάλι ο Φοίβος Ρενιέρης και ηπλοκή 
θα αναπτύσσεται γύρω από την αναζήτηση της 
πραγματικής ιστορίας της Κλεοπάτρας και ποια 
θα ήταν η διαδρομή της ιστορίας αν ορισμένα 
πράγματα συνέβαιναν διαφορετικά. Στον καμβά 
του μυθιστορήματος θα συνυφαίνονται αγαπημένα 
θέματα για το Φοίβο. Η χρήση πολλαπλών 
χρονικών επιπέδων ανάμεσα στα οποία θα 
υφαίνονται λεπτές αφηγηματικές αποχρώσεις 
θα είναι μέρος του ύφους με το οποίο θα 
διαπραγματευτώ το θέμα μου. Δεν μπορώ να 
αποκαλύψω περισσότερα. Ελπίζω σύντομα να είναι 
έτοιμο προς έκδοση.
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Εδώ και 25 χρόνια η οικογενειακή επιχείρηση 
«Paprika»,έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των  
καταναλωτών με  επιλεγμένα και γευστικά 
φρούτα, λαχανικά και τρόφιμα. 

Με δύο σημεία εξυπηρέτησης στο Βόλο, 
ένα λιανικής  στην  οδό Πολυμέρη 52 κι ένα 
χονδρικής πώλησης στην οδό Κορωνίου 21,
η «Paprika» εξυπηρετεί όχι μόνο καταναλωτές 
αλλά και επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία, 
μίνι μάρκετ, τοπικά σούπερ μάρκετ καθώς 
και πωλητές λαϊκών αγορών με προϊόντα 
«απευθείας από το χωράφι», που διατηρούν 
τη φρεσκάδα και τη γεύση τους.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρίας 
ακολουθούνται οι ευρωπαϊκές οδηγίες 
ασφάλειας και μεταφοράς τροφίμων, ενώ 
με τον στόλο οχήματων της και του έμπειρου 
προσωπικού της η «Paprika» φτάνει σχεδόν 
σε όλο το Νομό Μαγνησίας.

Η «Paprika» στηρίζει μεθοδικά την τοπική οι-
κονομία, αναζητά, επιλέγει και αναδυκνύει  τα 
τοπικά αγροτικά προϊόντα, με κριτήριο πάντα 
τον ικανοποιημενο πελάτη!

Κατάστημα  
Χονδρικής Πώλησης: 
Κορωνίου 21-23, Βόλος,  
τηλ.: 24210 80030, 
fax: 24210 80037

Κατάστημα  
Λιανικής - Χονδρικής Πώλησης:
Πολυμέρη 52, Βόλος, 
τηλ.:24210 21336, 
fax: 24210 21331

Ιστότοπος: 
www.mypaprika.gr, 
email: info@mypaprika.gr

…Από το 1994 η ποιότητα 
και η γεύση έχουν το όνομα «Paprika» 



Πώς «κόλλησες» το μικρόβιο της δημιουργίας;
Μου βγήκε πολύ φυσικά, ένα ιδιαίτερο γυαλόξυλο 
ήρθε στα χέρια μου, και χωρίς
να το καταλάβω γεννήθηκε το πρώτο μου καράβι.

Γιατί καράβια;
Γιατί το καράβι είναι ταξίδι κι εγώ είμαι ταξιδιάρα 
ψυχή.

Ποια υλικά σε εμπνέουν;
Εμπνέομαι από τα υλικά που μου προσφέρει 
η φύση, θαλασσόξυλα, κοχύλια, βότσαλα, 
σκουριασμένα μέταλλα και ό,τι άλλο  αντικείμενο 
έχει υποστεί τη φθορά του χρόνου.

Παρεμβαίνεις στην αρχική μορφή των 
αντικειμένων πριν τα χρησιμοποιήσεις;
Η φύση είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός, 
προσπαθώ να επεμβαίνω όσο λιγότερο είναι 
δυνατόν, χρησιμοποιώντας μόνο  χρώματα κόλλες 
και σκοινιά.

Πολλοί είναι οι καλλιτέχνες που δημιουργούν 
κάτω  από συναισθηματική φόρτιση. Ποιά είναι 
η δικιά σου εκδοχή;
Με μένα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, 
δημιουργώ με ηρεμία, αποφορτίζομαι 
συναισθηματικά και ταξιδεύω.

Πόσο χρόνο μπορεί να σου κλέψει μία 
κατασκευή μέχρι να ολοκληρωθεί;
Είναι μία διαδικασία που μπορεί να πάρει ώρες 

Κερασία Κολίτσα 
Όλα ξεκίνησαν από την αγάπη της για τη φύση και τη θάλασσα. Πάντα εντυ-
πωσιαζόταν από τα ξύλα που ξέβραζε το κύμα στις παραλίες, από τα σχήματα 
που τους έδινε ο αέρας, η αρμύρα και ο χρόνος και πάντα έπαιρνε κάτι μαζί 
της: ένα ιδιαίτερο ξύλο, ένα βότσαλο, ένα κοχύλι. Έτσι, σιγά-σιγά, ξεκίνησε να 
δίνει σχήμα και ζωντάνια σε «άχρηστα» υλικά, φτιάχνοντας τα δικά της
«καραβάκια». Ο λόγος για την βολιώτισσα Κερασία Κολίτσα, η οποία μιλά στο 
περιοδικό Syn Magazine για την δικιά της καλλιτεχνική οπτική γωνία καθώς και 
για το ταλέντο της να μετατρέπει παλιά αντικείμενα και γυαλόξυλα σκουπίδια 
της θάλασσας σε πραγματικά αριστουργήματα ή καλύτερα… σε καλλιτεχνικούς 
θησαυρούς! 

Συνέντευξη στην Χριστίνα Κοίλια

αλλά και μέρες. Ξεκινάει με την διαλογή των 
υλικών στις παραλίες του χειμώνα και συνεχίζεται 
με την επιλογή των ξύλινων και μεταλλικών 
ευρημάτων. Ακολουθεί δέσιμο, αρμάτωμα, 
στόλισμα, χρωμάτισμα  αν χρειαστεί και φύγαμε 
για το μεγάλο ταξίδι.

Ποιο είναι το μήνυμα που θες να περάσεις 
μέσωτων έργων σου;
Το τίποτα, το άχρηστο , γίνεται κάτι,  γίνεται τέχνη.

Ποια είναι τα όνειρά σου για το μέλλον και 
πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από λίγα 
χρόνια;
Να συνεχίσω να δημιουργώ, να μπορώ να εκθέτω 
τα έργα μου σε όμορφους και ιδιαίτερους χώρους 
και τα καράβια μου να ταξιδεύουν σε όλο τον 
κόσμο.

Που μπορούμε να σε βρούμε και να 
θαυμάσουμε τις κατασκευές σου;
Τους τελευταίους μήνες έχει δημιουργηθεί ένας 
νέος χώρος, «το στέκι των χειροτεχνών» όπου 
όποιος επιθυμεί μπορεί να εκθέσει τα έργα του. 
Σ’αυτόν τον χώρο βρήκαν λιμάνι τα καράβια μου, 
28ης Οκτωβρίου 96.
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Πώς και γιατί ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με την 
συγγραφή;
Η ενασχόλησή μου με την συγγραφή ξεκίνησε όταν 
ήμουν αρκετά μικρή, περίπου στην ηλικία των 10 ετών. 
Καθώς μοιραζόμουν το δωμάτιο με τον μικρότερο 
αδερφό μου, μου άρεσε να του διαβάζω τις ιστορίες 
που έπλαθε η φαντασία μου σχεδόν κάθε βράδυ. 
Μεγαλώνοντας η δίψα αυτή δεν έσβησε.. Το αντίθετο 
θα έλεγα! Όλα είχαν ξεκινήσει για να περνάμε τον 
χρόνο μας δημιουργικά λίγο πριν τον βραδινό ύπνο, 
και τελικά συνεχίστηκε πολύ όμορφα για μένα!    

Από πού αντλείς έμπνευση;
Τα πάντα για μένα είναι έμπνευση. Από το πιο απλό 
πράγμα που θα παρατηρήσω δίπλα μου, μία εικόνα 
για παράδειγμα, μέχρι και τα πιο σημαντικά γεγονότα 
που συμβαίνουν γύρω μας.

Όταν πήρες την απόφαση να εκδώσεις, 
αντιμετώπισες δυσκολίες;
 Ευτυχώς για εμένα όχι. Όλα έγιναν τόσο εύκολα που 
ειλικρινά είμαι ευγνώμων γι’ αυτό. Ωστόσο, η πρώτη 
μου επαφή με εκδοτικό ήταν αποκλειστικά και μόνο 
με την Ήρα Εκδοτική, όπου εκδόθηκε και  κυκλοφορεί 
η ‘’Εύθραυστη ευτυχία’’. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
και τον εκδοτικό μου, αλλά και την κυρία Μαρία Αρφέ, 
που αγκάλιασαν και στήριξαν  το βιβλίο μου σαν να 
ήταν δικό τους.

Πώς ένοιωσες όταν κράτησες για πρώτη φορά στα 
χέρια σου την «Εύθραυστη ευτυχία», που αποτελεί 
και το πρώτο τυπωμένο βιβλίο σου;
Όντως, η ‘’Εύθραυστη ευτυχία’’ είναι το πρώτο μου 
τυπωμένο βιβλίο, και μόλις το έπιασα στα χέρια μου, 
η καρδιά μου σταμάτησε! Νόμιζα ότι μου έκαναν 
μία κακόγουστη φάρσα! Επιτέλους το αντίκρυζα, το 
κρατούσα, το άγγιζα! Μέχρι εχθές, μου φαινόταν σαν 
όνειρο και τελικά ήταν αλήθεια! Έχουν δίκιο σε αυτό 
που λένε όλοι, ότι το νιώθουν σαν παιδί τους. 
Ένιωθα σχεδόν το ίδιο!

Συνέντευξη στην Χριστίνα Κοίλια

Η ιστορία διαδραματίζεται στην κλειστή 
κοινωνία ενός χωριού, στην μεταπολεμική 
Ελλάδα. Ποιές εμπειρίες σου σταθηκαν αφορμή 
για να γράψεις αυτό το βιβλίο;
Ένα αληθινό γεγονός που μου εξιστόρησε ένα 
φιλικό μου πρόσωπο, ήταν η απαρχή της ιστορίας 
μου. Φυσικά, η εξέλιξή του δεν βασίζεται σε 
αληθινά πρόσωπα, αλλά ούτε και σε πραγματικά 
γεγονότα. Το στοιχείο της μυθοπλασίας 
χαρακτηρίζει το κείμενό μου, αφού άλλωστε 
αναφερόμαστε σε μυθιστόρημα!

Πώς εμπνεύστηκες τον τίτλο;
Όταν τελείωσε το βιβλίο μου, το έδωσα σε μία 
έμπιστη φίλη να το διαβάσει χωρίς τίτλο. Μόλις 
το ολοκλήρωσε, μου τηλεφώνησε και από την 
απέναντι γραμμή άκουσα: «Εύθραυστη ευτυχία»! 
Αυτό ήταν! Μόλις είχα βρει τίτλο! Φυσικά, με την 
άδεια του φιλικού μου προσώπου, τον επέλεξα 
για το βιβλίο μου.

Τι θα συμβούλευες κάποιον που θέλει να 
ασχοληθεί με το γράψιμο;
Να το κάνει! Να μην διστάσει καθόλου! Πρέπει 
να κυνηγάμε τα όνειρά μας, να παλεύουμε και να 
πολεμάμε γι’ αυτά. Να τα διεκδικούμε! Έτσι μόνο 
θα βρούμε κι εμείς την ευτυχία μας και δεν θα 
μετανιώσουμε για κάτι που δεν το κάναμε ή έστω 
δεν το προσπαθήσαμε.

Τι καινούριο να περιμένουμε από την 
Ευφροσύνη; 
Κάτι ετοιμάζω, αλλά θα σας το αφήσω για 
έκπληξη! Είναι νωρίς ακόμη..

Μπορεί να σπούδασε νοσηλευτική και να εργάζεται πλέον ως 
νοσηλεύτρια στον ιδιωτικό τομέα, όμως η βολιώτισσα Ευφροσύνη 
Γατή κατάλαβε από πολύ μικρή πως της άρεσε να γράφει και να 
διαβάζει τις ιστορίες της στους δικούς της… και το όνειρό της έγινε 
πραγματικότητα. Το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Εύθραυστη ευτυχία» 
κυκλοφόρησε λίγους μήνες πριν και όλοι μιλούν για ένα εξαιρετικό 
μυθιστόρημα που αγγίζει τον κάθε αναγνώστη. Η νεαρή συγγραφέ-
ας μιλά στο Syn Magazine για το συγγραφικό ντεμπούτο αλλά και 
για το βιβλίο της, που πραγματεύεται την ιστορία μιας οικογένειας 
στην μεταπολεμική Ελλάδα και εξηγεί πόσο «εύθραυστη» μπορεί να 
γίνει η ευτυχία μας.

συγγραφέας
Ευφροσύνη Γατή
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Εδώ και περίπου σαράντα χρόνια η αθλητική και 
προπονητική του καριέρα τον καθιέρωσαν σαν 
την ζωντανή ιστορία του Βολιώτικου χάντμπολ, 
προπονητής και παίχτης με τις περισσότερες 
συμμετοχές σε εθνικά πρωταθλήματα, πρωταθλητής 
Β’εθνικής ανδρών το 1998 με τον ΕΥΡΥΤΟ Βόλου 
για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης και 3η 
πανελλήνια θέση το 2010 με τις γυναίκες στο Beach 
Handball και πολλές άλλες διακρίσεις σαν αθλητής 
και προπονητής. Η αρχή της αθλητικής του καριέρας 
ξεκίνησε ταυτόχρονα με το ίδιο το άθλημα της 
Χειροσφαίρισης στην πόλη μας...το 1981 με την 
πρώτη ομάδα που δημιουργήθηκε στον Βόλο τον 
Μαγνησιακό!!!  Ήταν απο τους πρώτους που έπιασαν 
μπάλα χάντμπολ στα χέρια τους και συνεχίζει... βέβαια 
απο το πόστο του προέδρου της ομάδας του Εύρυτου 
που το έκανε γνωστό και ανέπτυξε το ίδιο το άθλημα 
φέρνοντας κοντά του πολλούς αθλητές και θεατές.
Σαν αθλητής ήταν από τους πρώτους Έλληνες που 
αγωνίστηκαν στο εξωτερικό, στην L’Aquila HC 
Ιταλίας την περίοδο 1985-89, ενώ το 1984 είχε 
προταθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
όπου συμμετείχε στην προετοιμασία και σε αρκετά 
φιλικά αλλά προτίμησε να αγωνιστεί στην Ιταλία 
όπου ταυτόχρονα σπούδασε στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ και απέκτησε την ειδικότητα και έγινε 
προπονητής.
Η αθλητική του καριέρα συνεχίστηκε στον ΕΥΡΥΤΟ 
Βόλου όπου για είκοσι χρόνια 1990-2010 υπήρξε 

παίχτης - προπονητής με τις περισσότερες 
συμμετοχές και επιτυχίες... ενώ απο το 2010 
ασχολείται με την διοίκηση.
Την περίοδο 2002-2005 συμπεριλήφθηκε σαν 
ομοσπονδιακός προπονητής στα κλιμάκια της 
κεντρικής Ελλάδας στην προσπάθεια που έκανε τότε 
η ΟΧΕ για την ανάπτυξη του αθλήματος εν όψη των 
ολυμπιακών αγώνων το 2004.
Εκτός από το χάντμπολ ο Λεωνίδας Ζαφείρης 
βρήκε χρόνο να προσφέρει στην πόλη και από 
άλλα πόστα... διοικητικά και σε επίπεδο δημοσίων 
σχέσεων τόσο με την συμμετοχή του σε θέσεις 
ευθύνης όσο και με την διοργάνωση τουρνουά που 
είχαν μεγάλη επιτυχία τόσο από θέμα αθλητικού 
αλλά και τουριστικού ενδιαφέροντος.
Την περίοδο 1998-2000 υπήρξε σύμβουλος 
στον αθλητικό οργανισμό του  Δήμο Βόλου 
επί δημαρχίας Μ. Κουντούρη και την περίοδο 
2000-2002 ως σύμβουλος κοινωνικών θεμάτων 
επί δημαρχίας Κυρ. Μήτρου, ενώ την περίοδο 
2006-2010 υπήρξε σύμβουλος αθλητισμού στην 
νομαρχία επί Απ. Παπατόλια. Επίσης σαν μέλος 
της Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρισης Κεντρικής 
Ελλάδας ανέπτυξε το άθλημα και σε άλλες πόλεις 
της Θεσσαλίας.
Στις σημαντικές στιγμές της αθλητικής του του 
ζωής ήταν η επιλογή του ως κομιστής της σημαίας 
των μεσογειακών αγώνων που θα γινόταν στην 
πόλη μας το 2013... ο Λεωνίδας Ζαφείρης είχε 

επιλεχθεί να μεταφέρει την σημαία στην έναρξη 
των αγώνων που για άλλους διάφορους λόγους 
δεν έγιναν και έμεινε όλη η πόλη με την πίκρα της 
ματαίωσης τους.
Είναι παρά πολλές οι στιγμές που συνέδεσαν 
τον Λεωνίδα με τον αθλητισμό της πόλης 
μας, από το 1977 όπου ξεκίνησε ως αθλητής 
“επίσημα” στον Μαγνησιακό έως και σήμερα 
σαράντα χρόνια μετά από την θέση πλέον του 
προέδρου αθλητικού συλλόγου... κύλισαν 
πολλά κιλά ιδρώτα, πόνου, μελέτης, αφοσίωσης 
για ένα ιδεώδες που έπρεπε κάποιος να το 
προχωρήσει... βέβαια πλέον λόγω κρίσης η 
ενασχόληση με τον αθλητισμό και η προσφορά 
είναι για τους περισσότερους πολυτέλεια!!!
Σε όλη αυτή την διαδρομή από μικρό παιδί 
έως και σήμερα ο Λεωνίδας Ζαφείρης άφησε 
το στίγμα του είτε σαν αθλητής, είτε σαν 
προπονητής είτε σαν διοίκηση... και θα συνεχίσει 
να προσφέρει αφού πλέον ο αθλητισμός και η 
προσφορά έχουν ήδη μπει στο DNA του.

Έ
να σημαντικό κομμάτι στην ιστορία του 
Βολιώτικου αθλητισμού και ειδικά στον 
χώρο της Χειροσφαίρισης  
είναι ο Λεωνίδας Ζαφείρης.  

Καθηγητής  φυσικής αγωγής και προπονητής 
χάντμπολ, αφιέρωσε την ζωή του στον αθλητισμό 
της πόλης μας από όλα τα πόστα, είτε σαν αθλητής, 
είτε σαν προπονητής, είτε σαν διοικητικό στέλεχος.

Λεωνίδας  
Ζαφείρης
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Πώς ξεκίνησε η συγγραφική σας καριέρα;
Η συγγραφική μου καριέρα ξεκίνησε με θεατρικά 
έργα.Το πρώτο θεατρικό μου έργο είναι «Η 
παραπαίουσα κόρη», ενώ το δεύτερο «Η Σάρα, 
η σαρανταποδαρούσα με τα 39 πόδια» που 
κυκλοφορεί και σε βιβλίο!

Γιατί επιλέξατε να μιλήσετε σε παιδιά;
Μεγάλωσα τρία παιδιά και τρία εγγόνια και 
πάντα η επαφή μου με τα παιδιά ήταν άμεση και 
καθημερινή. Οπότε το να γράψω παραμύθια που 
να απευθύνονται σε παιδιά -γιατί τα παραμύθια 
απευθύνονται και σε μεγάλους- ήρθε αυθόρμητα. 
Αργότερα όταν άρχισα να παρουσιάζω τα βιβλία μου 
σε σχολεία, σε ειδικά σχολεία και σε διάφορους 
χώρους όπου υπήρχαν παιδιά, με κέρδισε πάρα πολύ 
η διαδραστική επαφή που είχα μαζί τους. Μαθαίνεις 
πάρα πολλά από τα παιδια.

Πώς εμπνευστήκατε τα παραμύθια σας;
Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα γίνω συγγραφέας. 
Αυτό πρέκυψε σαν αποτέλεσμα κάποιου δρόμου 
που είχα διανύσει μέχρι τότε. Επειδή η κόρη μου 
δεν ακούει αναγκάστηκα να έρθω σε επαφή με το 
πανεπιστήμιο της Ν. Καλιφόρνιας στην Αμερική, 
όπου υπήρχε ένα τμήμα για την εκπαίδευση 

Η Μάρω Αισώπου, κατάγεται από τις 
Μηλιές Πηλίου. Εκπαιδεύτηκε στην 
Αμερική, στην ενεργό συμμετοχή των 
γονέων στην εκπαίδευση του κωφού 
παιδιού και δραστηριοποιήθηκε στη 
χώρα μας οργανώνοντας ομάδες  
γονέων κωφών παιδιών  
σε συνεργασία με το Εθνικό  Ίδρυμα 
Κωφών Αμπελοκήπων. Από το 2000 
ασχολείται στο Βόλο με το θέατρο 
ως ηθοποιός και συγγραφέας. Το 
θεατρικό έργο της «Η παραπαίουσα 
κόρη» ανέβηκε στο Βόλο το 2009 με 
μεγάλη επιτυχία. Το Syn Magazine 
συνάντησε την Μάρω Αισώπου στο 
βιβλιοπωλείο του Public με αφορμή 
την παρουσίαση των παραμυθιών 
της «Άκου να δεις» και «Κάτι χάνω 
κάτι βρίσκω». Η συγγραφέας μας 
ταξίδεψε με το κόκκινο κουβάρι 
της στα μονοπάτια των όμορφων 
παραμυθιών της  εισπράττοντας ένα 
μεγάλο χειροκρότημα από μικρούς 
και μεγάλους θεατές!

*Για τα βιβλία μίλησαν η κ. Αδαμαντία Μουτσινά εκ μέρους του «Ιωλκός, Κέντρο Πολιτισμού» 
και η κ. Έλενα Ψαραλίδου, δικηγόρος και ποιήτρια. 

*Κατά την διάρκεια της ομιλίας, έγινε διερμηνεία στην Νοηματική γλώσσα από το τμήμα 
υποψήφιων διερμηνέων του Κέντρου δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

*Συμμετείχαν τα παιδιά της Α’ τάξης του 27ου Δημ. Σχολείου Αλυκών.

Συνέντευξη στη Χριστίνα Κοίλια
γονέων κωφών παιδιών και το παρακολούθησα. 
Ερχόμενη στον Βόλο ασχολήθηκα ενεργά με το 
θέμα. Άρχισα να συνεργάζομαι με το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας κάνοντας εισηγήσεις. Μάλιστα, για να 
κερδίσω την προσοχή των παιδιών αλλά και των 
επιμορφούμενων καθηγητών, σκέφτηκα να κάνω 
όλη την ιστορία της ζωής μου ένα παραμυθάκι. Και 
μετά άρχισαν να έρχονται όλα μόνα τους, σαν δώρα 
από τον ουρανό. 

Ποιες ήταν οι σκέψεις αφού εκδώσατε το 
παραμύθι σας «Άκου να δεις»; 
Τι πραγματεύεται το συγκεκριμένο παραμύθι;
Όταν κράτησα στα χέρια μου αυτό το μικρό 
βιβλιαράκι, μονολόγησα: «ώδινεν όρος και έτεκεν 
μυν»! Αναρωτιόμουν δηλαδή «τι έκανα τώρα;» 
και «πώς θα βγω με ένα τόσο μικρό βιβλίο στην 
αγορά;». Είχε όμως πολύ μεγάλη ανταπόκριση! Είναι 
ένα παραμύθι που μας διδάσκει πώς  η απώλεια 
μιας αίσθησης και όσα αυτή συνεπάγεται μπορεί να 
γίνει το έναυσμα και να κινητοποιήσει δυνάμεις που 
ίσως δεν γνωρίζουμε ότι διαθέτουμε. Επιπλέον το 
βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα σχολεία 
για την ευαισθητοποίηση των παιδιών απένατι στην 
αναπηρία και τη διαφορετικότητα.

Μάρω Αισώπου
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Στο παραμύθι σας με τίτλο «Κάτι χάνω, κάτι 
βρίσκω» θίγεται ένα θέμα ταμπού για την 
παιδική λογοτεχνία, αυτό του θανάτου. Πώς 
πήρατε την απόφαση να θίξετε ένα τόσο 
ευαίσθητο θέμα;
Σε κάποια συζήτηση που είχα με τα εγγόνια 
μου, συνειδητοποίησα ότι ένοιωθαν μεγάλη 
στεναχώρια για το θέμα του θανάτου. Έτσι τους 
έγραψα  ένα γράμμα στο οποίο εξηγούσα ότι ο 
θάνατος είναι μέρος της ζωής μας και αυτό που 
έχει σημασία είναι να ζήσουμε μία όμορφη ζωή 
και να αφήσουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο απ’ 
ότι τον βρήκαμε.  Μετά αποφάσισα να μοιραστώ 
αυτό το γράμμα με περισσότερα παιδιά κι έτσι 
γεννήθηκε το «Κάτι χάνω, κάτι βρίσκω». Το  θέμα 
της απώλειας και της διαχείρισης του πένθους 
δεν το αγγίζουν εύκολα οι συγγραφείς παιδικής 
λογοτεχνίας, δεν το τολμούν. Ωστόσο νομίζω 
ότι το συγκεκριμένο βιβλίο δίνει το έναυσμα 
τόσο στους γονείς αλλά και στους εκπαιδευτικούς 
να μιλήσουν στα παιδιά για το συγκεκριμένο 
θέμα. Μάλιστα επειδή ως συγγραφέας, ένοιωθα 
υπέυθυνη απέναντι στα παιδιά συζήτησα με 
ψυχολόγο, με ιερέα, αλλά και με εκπαιδευτικούς 
για να γράψω το βιβλίο. Το  αποτέλεσμα ήταν 
τόσο γλυκό και τρυφερό που δεν σου προξενεί 
φόβο, στεναχώρια, ούτε σε κάνει να νοιώθεις 
άβολα. Είναι ένα παραμύθι που φέρνει την 
παραμυθία, την παρηγοριά. 

Πώς ξεκίνησε και που οδήγησε η συνεργασία 
σας με τον γιο σας Δημητρη Αίσωπο στο 
τελευταίο σας παραμύθι «Κάτι χάνω, κάτι 
βρίσκω»;
Ο γιός μου, Δημητρης Αίσωπος, είναι ειδικός 
παιδαγωγός. Πάντα ήθελε να γράψουμε ένα 
παραμύθι που να απευθύνεται και σε όσα παιδιά 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής και όρασης.  
Έτσι αποφασίσαμε να συνεργαστούμε. Η ειδική 
έκδοση του παραμυθιού «Κάτι χάνω, κάτι βρίσκω» 
με τη χρήση της γραφής Braille, έγινε με τη 
συνδρομή του συλλόγου «Μάγνητες Τυφλοί», 
το παραμύθι στη νοηματική απέδωσε ο Γιώργος 
Ανδρούδης από τη Θεσσαλονίκη,  πρόεδρος 
της Ένωσης Κωφών Βορείου Ελλάδος, ενώ την 
επιμέλεια του dvd είχε ο Δημήτρης Αίσωπος. Με 
αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα 
παιδιά να διαβάσουν το βιβλίο!

Με τι ασχολείστε τώρα και ποια είναι τα σχέδιά 
σας για το καλοκαίρι;
Αυτό που με έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια 
είναι η αφήγηση. Μου αρέσει να αφηγούμαι 
παραμύθια της προφορικής μας παράδοσης σε 
παιδιά. Από το 2014 συνεργάζομαι με το Λύκειο 
Ελληνίδων Βόλου ως παραμυθού στα δημιουργικά 
εργαστήριά του. Παράλληλα κάνω αφηγήσεις- 
παραστάσεις και για μεγάλους, σε διάφορα μπαρ 
της πόλης μας… και τώρα το καλοκαίρι θα κάνω  
παραστάσεις σε κάποια μαγικά μέρη στο Πήλιο 
όπου θα μπορούν να με παρακολουθήσουν μικροί 
και μεγάλοι!
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Τ       
ην καινούργια χρονιά θα φτάσει το 
μαγικό αριθμό 1000 σε διαιτησίες 
σε όλα τα πρωταθλήματα. Τη χρονιά 
που πέρασε είχε 14 εξαιρετικές 
διαιτησίες στη Σουπερ Λίγκα, 

αλλά το 2018 θα είναι χρονιά ορόσημο για 
τον διαιτητή ποδόσφαιρου Μανώλη Σκουλά 
καθώς μπροστά του ανοίγεται και η πόρτα της 
Ευρώπης.
Ο Βολιώτης πλέον Μάνος Σκουλάς, είναι 
στους υποψηφίους να πάρουν το σήμα του 
διεθνή διαιτητή. Ήρθε στο Βόλο το 2003 
από την Κρήτη ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας  και στέριωσε έχοντας τώρα ως 
πολιτικός μηχανικός το δικό του τεχνικό 
γραφείο  στη Σόλωνος 2  με θέα την παραλία.
Από το Ηράκλειο στο Βόλο ως φοιτητής κι 
ενώ ο πατέρας του ήταν δήμαρχος στο Δήμο 
Αρχανών Αστερουσίων ο Μάνος Σκουλάς 
ασχολήθηκε με τη διαιτησία και γρήγορα 
ξεχώρισε φτάνοντας τώρα στην κορυφή της 
βολιώτικης διαιτησίας, και πριν λίγο καιρό 
επιλέχθηκε και έλαβε μέρος σε σεμινάριο 
της UEFA στη Νιόν  με το δρόμο για να 
μπει στον πίνακα διεθνών να είναι πλέον 
ορθάνοικτος.
Η σταθερότητα και η πανεπιστημιακή 
μόρφωση είναι ένα από τα ατού για τον 
Μάνο Σκουλά της ΕΠΣΘ να κάνει ένα ακόμη 
βήμα μετά και τα 14 ματς φέτος ως διαιτητής 
στη Σούπερ Λίγκα. 

Από την Κρήτη στο Βόλο και έτοιμος για Ευρώπη 

Τα παιχνίδια που σφύριξε τη χρονιά που 
τελείωσε ήταν: 
21/8/17: Ατρόμητος - Απόλλων  1-1 
10/9/17: Πανιώνιος - Παναιτωλικός  1-1
05/11/17: Ολυμπιακός - Πλατανιάς  5-1
30/9/17: Παναθηναϊκός - Γιάννινα  2-0
22/10/17: Αστέρας Τρ.- Πανιώνιος  0-1
2/12/17: Ξάνθη - ΠΑΟΚ  0-3
17/12/17: Λαμία - Λάρισα   0-2
07/1/18: Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολη  0-0
20/1/18: Λάρισα - ΑΕΚ   0-0
4/2/18: Λαμία - Ατρόμητος   1-1
25/2/18: Ξάνθη - Απόλλων   2-0
10/3/18: Παναθηναϊκός - Αστ. Τρίπολης 1-1
15/4/18: Λάρισα - Παναιτωλικός  4-2
29/4/18Λεβαδειακός - Ατρόμητος  0-1
Επίσης ο Σκουλάς σφύριξε φέτος 2 ματς κυπέλλου, 
ενώ ήταν και 4ος διαιτητής σε άλλα 4 παιχνίδια, 
ενώ συνολικά είναι κοντά στις 1000 διαιτησίες σε 
όλα τα πτωταθλήματα…

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ 
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Λίγα εστιατόρια στην πόλη του Βόλου είναι συνώνυμα του θρύλου, και η «Αύρα» είναι σίγουρα ένα από 
αυτά. Σήμα κατατεθέν της παραλίας του Αναύρου εδώ και χρόνια, η «Αύρα» αποδεικνύει επάξια 

τι σημαίνει ποιοτικό και αυθεντικό φαγητό, παρασκευασμένο αποκλειστικά από ελληνικά προϊόντα. 
Με γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση και τον σεβασμό στον πελάτη, σερβίρει καθημερινά προσεγμένα 
γεύματα με φροντίδα και μεράκι, ενώ συνδυάζει επιτυχημένα την άριστη ποιότητα με τις χαμηλές τιμές.

Χειμώνα και καλοκαίρι, το προσωπικό και η διεύθυνση μας υποδέχονται με ένα ζεστό χαμόγελο σε ένα 
οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, στην γραφική παραλία του Αναύρου, δίπλα στο κύμα. 

Κέφι, μουσική, χορός, διασκέδαση… και η διάθεση ανεβαίνει στα ύψη στο αγαπημένο στέκι της πόλης 
κάθε φορά που διοργανώνονται μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, συναθροίσεις φίλων, 

φοιτητών και παλιών συμμαθητών.

Παραλία Αναύρου, τηλ.: 24210 23383
fb: ΑΥΡΑ Εξοχικόν Κέντρον«Αύρα»… από το 1883 κοντά σας!



«Βίνσεντ Βαν Γκογκ: 
Το χρονικό μιας τρελής… ιδιοφυΐας»

Επιμέλεια: Χριστίνα Κοίλια
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…λίγα λόγια για τον μεγάλο ζωγράφο
Ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ  (30 Μαρτίου 1853- 29 
Ιουλίου 1890) ήταν Ολλανδός ζωγράφος. 
Γεννήθηκε στο ολλανδικό χωριό «Ζούντερτ». 
Από πολύ νεαρή ηλικία παρουσίασε μελαγχολικές 
τάσεις και πρώιμα ψυχολογικά προβλήματα. Στα 16 
του ασχολήθηκε με το εμπόριο έργων τέχνης με 
μεταθέσεις στο Παρίσι και το Λονδίνο, σπούδασε 
θεολογία στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στην 
υποβαθμισμένη περιοχή Μπορινάζ, όπου κηρύττει 
για περίπου έξι μήνες για την ένδεια των ανθρώπων 
της περιοχής. Τότε ξεκινά να σχεδιάζει μικρά 
έργα. Στα 27 του χρόνια, παρακολουθεί τα πρώτα 
μαθήματα ζωγραφικής. 
Τα επόμενα χρόνια δημιουργεί έργα κυρίως 
επηρεασμένα από τη ζωγραφική του  Jean-François 
Millet, ενώ ταξιδεύει στην ολλανδική επαρχία 
ζωγραφίζοντας θέματα που εμπνέεται από αυτή. Το 
χειμώνα του 1885, παρακολουθεί μαθήματα στην 
Ακαδημία της Αμβέρσας, τα οποία διακόπηκαν λόγω 
της κακής του διαγωγής. Το 1886 επισκέπτεται το 
Παρίσι καιεπηρεάζεται σημαντικά από το κίνημα του 
ιμπρεσιονισμού. Δύο χρόνια αργότερα, επισκέπτεται 
τη νότια Γαλλία και την περιοχή της Προβηγκίας. 
Υπάρχουν αναφορές πως εκεί εμπνέεται από το 
τοπίο καθώς και την αγροτική ζωή των κατοίκων, 
θέματα τα οποία προσπαθεί να αποδώσει και στη 
ζωγραφική του. Την περίοδο αυτή, επινοεί και 
μία ιδιαίτερη τεχνική των στροβιλισμάτων με το 

πινέλο ενώ στους πίνακές του κυριαρχούν έντονα 
χρώματα, όπως κίτρινο, πράσινο και μπλε, με 
χαρακτηριστικά δείγματα τα έργα «Έναστρη νύχτα» 
και τα ηλιοτρόπια. 
Κατά το διάστημα της παραμονής του στην Αρλ, 
δέχεται και την επίσκεψη του ζωγράφου Γκωγκέν. 
Ωστόσο, μετά από λίγους μήνες, οι δυο τους 
διαφωνούν έντονα και λόγω της ασταθούς ψυχικής 
του υγείας, ο Βαν Γκογκ κόβει μέρος του αριστερού 
του αυτιού καταλήγοντας στο νοσοκομείο της 
περιοχής. 
Το 1889 εισάγεται στο ψυχιατρικό κέντρο του 
μοναστηριού του Αγίου Παύλου στον Σαιν Ρεμύ, 
όπου και παραμένει συνολικά για ένα περίπου χρόνο 
πάσχοντας από κατάθλιψη. Κατά την παραμονή του 
εκεί, συνεχίζει να ζωγραφίζει. Τον Μάιο του 1890 
εγκαταλείπει την ψυχιατρική κλινική και ζει για ένα 
διάστημα σε μία περιοχή κοντά στο Παρίσι, όπου 
παρακολουθείται από τον γιατρό Πωλ Γκασέ. Τον 
Ιούλιο του 1890, εμφανίζει συμπτώματα έντονης 
κατάθλιψης και τελικά αυτοπυροβολείται στο 
στήθος στις 27 Ιουλίου ενώ πεθαίνει δύο ημέρες 
αργότερα. Συνολικά δημιούργησε σε διάστημα 
περίπου δέκα ετών περισσότερους από 800 
πίνακες και 1000 μικρότερα σχέδια. Σώζεται ακόμα 
εκτενής αλληλογραφία του με τον αδελφό του, που 
περιλαμβάνει περισσότερα από 700 γράμματα. 
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«Η έκθεση Van Gogh Alive – The experience»
Μπορεί όσο βρισκόταν εν ζωή, το έργο του να 
μην σημείωσε καμία επιτυχία κι ούτε ο ίδιος να 
αναγνωρίστηκε ως σημαντικός καλλιτέχνης, ωστόσο 
μετά το θάνατό του η φήμη του εξαπλώθηκε 
ταχύτατα και σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους 
σημαντικότερους ζωγράφους όλων των εποχών. 
Μάλιστα το όνομα, το έργο και η ζωή του Βίνσεντ Βαν 
Γκογκέρχονται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο 
τα τελευταία χρόνια:  Πέντε χρόνια πριν η Γερμανίδα 
καλλιτέχνις  Diemut Sterbe εκθέτει το κομμένο αυτί του 
Βαν Γκογκστο  «Centrefor Artand Media».Ένα χρόνο 
μετά, η ιστορικός Μπερναντέτ  Μέρφι αποκαλύπτει νέα 
ντοκουμέντα για τον αυτό-ακρωτηριασμό του. Αργότερα 
το Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο δημιουργεί ένα πιστό 
αντίγραφο του υπνοδωματίου «στην Άρλ». Παράλληλα 
πραγματοποιείεται η έκθεση «Van Gogh and the Sea-
sons» στη Μελβούρνη, σπάζοντας κάθε εισπρακτικό 
ρεκόρ. Στις αθηναϊκές αίθουσες, προβάλλεται το 
πρωτοποριακό, χειροποίητο, φιλμικό εγχείρημα 
«Loving Vincent», που δημιουργήθηκε με περισσότερα 
από 65.000 καρέ ζωγραφισμένα στο χέρι, πάνω στην 
τεχνοτροπία του μεγάλου μετα-ιμπρεσιονιστή ζωγράφου.
Πριν λίγους μήνες όμως, η έκθεση «Van Gogh Alive - 
The Εxperience»ήρθε για να αλλάξει ριζικά την γνώμη 
μας για τις εικαστικές εκθέσεις! Γνωρίσαμε τον κόσμο 
του μεγάλου ζωγράφου μέσα από τους διαχρονικούς 
πίνακές του, σε μία πρωτοποριακή βιωματική έκθεση με 
νέα τεχνολογία και πολυμέσα για μικρούς και μεγάλους 
ταξιδιώτες. Ήταν ό,τι πιο hightech καιπρωτοποριακό 
έχουμε συναντήσει μέχρι στιγμής σε εικαστικές εκθέσεις 
και αναμφισβήτητααποτέλεσε το πιο σημαντικό, 
καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς!
Συγκεκριμένα η εταιρεία «Lavrisproductions» έφερε στην 
Αθήνα την έκθεση «Van Gogh Alive – The experience», 

όπου 3.000 πίνακες, σκίτσα αλλά και κινούμενες 
εικόνες προβλήθηκαν μέσω του συστήματος 
υψηλής τεχνολογίας SENSORY4™ στους τοίχους, 
τις κολώνες, τις οροφές, το πάτωμα, μαζί με 
πληροφορίες για την ιστορία του δημιουργού 
τους, το ιστορικό, κοινωνικό αλλά και πολιτισμικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιούργησε 
και τα συναισθήματά του. Με 40 και πλέον 
πολυκάναλους προβολείς υψηλής ευκρίνειας και 
με ήχο υψηλής πιστότητας επίσης, δημιουργησαν 
μια τριασδιάστατη απεικόνιση προσφέροντας 
στους θεατές μία ιδιαίτερη εικαστική εμπειρία. 
Το μεγαλειώδες υπερθέαμα «Van Gogh Alive - 
The Εxperience» που ταξίδεψε σε 35 πόλεις και 
μάγεψε πάνω από 10 εκατομμύρια θεατές σε όλο 
τον κόσμο, έκανε στάση στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, όπου μέχρι τις 5 Μαρτίου  βυθιστήκαμε 
στην εικαστική σκοπιά ενός πρωτοπόρου 
ζωγράφου, που συνεχίζει να αποδεικνύει μέχρι και 
σήμερα τη διαχρονικότητά του. 
Όλα τα έργα του μεγάλου Ολλανδού ζωγράφου 
ζωντάνεψαν με τη χρήση τεχνολογίας. Απίστευτο 
να περιδιαβαίνεις έναν χώρο 1.500 m2 όπου 
τριγύρω σου ζωνταντεύουν όλα τα έργα του Van 
Gogh!

 Ο επιμελητής του project Ρόμπερτ Κιρκ σε 
συνεργασία με την εταιρεία Λάβρυς μετέτρεψαν σε 
τέσσερις μήνες 1.500 τετραγωνικά του Μεγάρου 
Μουσικής σε ένα υπερσύγχρονο «πλανητάριο» που 
άγγιξε κάθε αισθητηριακή απόληξη των θεατών. Η 
έκθεση απευθυνόταν σε ένα μη εξεικευμένο κοινό 
όλων των ηλικιώνπου υπό άλλες συνθήκες δεν 
θα επισκεπτόταν ένα χώρο τέχνης για να γνωρίσει 
εμβληματικά έργα μέσα από την υπερσύγχρονη 
τεχνολογία εμβύθισης. Απαρχή του ψηφιακού 
ταξιδιού αποτέλεσε η τρίτη δεκαετία της ζωής 
τουVanGogh, όταν για πρώτη φορά ξεκινά να 
ζωγραφίζει αυτό-πορτραίτα.Από το σκοτεινό 
στιλιζάρισμα και τους γήινους τόνους στις ωμά 
ρεαλιστικές ελαιογραφίες-καταγραφές του εργατικού 
μόχθου στα χωράφια του Νούενεν μέχρι τον 

μπριόζικο κιτρινωπό φωτισμό στη νεκρή φύση και 
το «έναστρο» ντελίριο της μετα-ιμπρεσιονιστικής 
επανάστασης, η πινακοθήκη του Βαν Γκογκ συναντά 
τις συναισθηματικά φορτισμένες επιστολές προς 
τον αδερφό του Τεό πάνω στο ηχόχρωμα της 
προκλασικής μουσικής. Ακολουθώντας τον auteur 
της ζωγραφικής μέχρι το τραγικό του φινάλε, το 
σύμπαν του κινηματογραφείται δεξιοτεχνικάσε μία 
πρωτόγνωρη πολυμεσική εμπειρία με γραμμική 
αφήγηση. Καθώς περνούν τα χρόνιαη τέχνη και η 
τεχνολογία ενώνουν τις δυνάμεις τους ανοίγοντας 
καινοτόμους δρόμους προβολής των εκθεμάτων, 
γεφυρώνοντας χάσματα γενεών αλλά και... γνώσεων. 
«Αν πραγματικά αγαπάς την φύση, θα βρεις την 

ομορφιά παντού», «Να αναγνωρίζουμε ξεκάθαρα τα 
αστέρια και το άπειρο που βρίσκεται πάνω μας. Με 
τον τρόπο αυτό η ζωή μπορεί να μοιάζει μέχρι και 
μαγική», «το μόνο που θα ήθελα είναι να με δέχονται 
όπως είμαι» και άλλες αυθεντικές φράσεις του Βαν 
Γκογκ, έδωσαν το αναγκαίο περιεχόμενο πληροφοριών 
για να μπορέσει να γίνει η θέαση των εικαστικών 
αριστουργημάτων μια αποτυπωμένη βιωματική εμπειρία 
για τον κάθε επισκέπτη. Η καλλιτεχνική αξία του μεγάλου 
ζωγράφου, αναδεικνύεται με μια τόσο επικαιροποιημένη 
θέαση των έργων αλλά και της ζωής του. Ο Βαν Γκοκγ 
πάει κόντρα στο ρεύμα των καιρών και οραματίζεται 
το συναίσθημα πίσω από την εικόνα. Ξεπερνώντας τα 
όρια των τυποποιημένων παρουσιάσεων, το «Van Gogh 
Alive - The Εxperience»παρουσίασε εκλαϊκευμένα και 
περιεκτικά τον μεγάλο εικαστικό, χωρίς να πέσει στην 

παγίδα των βολικών υπεραπλουστεύσεων. 
Και το ταξίδι δεν σταμάτησε εκεί! Στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών θαυμάσαμε την τρισδιάστατη εγκατάσταση της 
κρεβατοκάμαρας του Βαν Γκογκ στην Αρλ, αντίγραφο 
του διάσημου πίνακα του καλλιτέχνη.Μπήκαμε στο 
«ατελιέ» της έκθεσης, εξοπλιστήκαμε με μερικά μολύβια 
και πήραμε από ένα καβαλέτο! Και κάναμε το πρώτο 
μαθημα ζωγραφικής με την βοήθεια του Λεονάρντο 
Περεσνιέτο ο οποίος μας έμαθε να σχεδιάζουμε βήμα 
βήμα το πρώτο μας σχέδιο μέσω βίντεο.Κάναμε μία 
στάση στο καφέ του Μεγάρου, με φόντο το διάσημο 
πίνακα «εξώστης καφενείου τη νύχτα» και τη vintage 
διακόσμηση να θυμίζει την γωνία της Πλατείας ντυ 
Φορούμ.
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*Λώρη 21Β 
(όπισθεν ΟΤΕ), 

τηλ.: 24213 07848

*Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι εως τη 1 το βράδυ - Κυριακή κλειστά

*Κάθε Τετάρτη ρεμπέτικο μεσημέρι με ζωντανή μουσική!

Μπορεί για τους Βολιώτες το κρίταμο να είναι ένας 
από τους καλύτερους τσιπουρομεζέδες, ωστόσο 
λίγοι γνωρίζουν ότι το κρίταμο είναι ήδη γνωστό 
από τη μυθολογία! Ο Προμηθέας κατόρθωσε με 
πονηριά να κλέψει τη φωτιά, κρύβοντάς την στο 
εσωτερικό της σχισμής ενός κρίταμου, και να την 
δώσει πίσω στην ανθρωπότητα!
Η φήμη λοιπόν του κρίταμου είναι τόσο μεγάλη, 
όσο και το τσιπουράδικο που φέρει το όνομά του!
Στο στενό της οδού Λώρη, ο Λεωνίδας και οι 
συνεργάτες του μας υποδέχονται στο ζεστό 
και φιλόξενο χώρο που δημιουργήθηκε με 
προσωπικό μεράκι και φροντίδα! Οι γεύσεις του 
παραδοσιακού μεζεδοπωλείου «Κρίταμο» θα 
σας ταξιδέψουν στο παρελθόν, με αγνά υλικά 
και πινελιές του σήμερα. Δοκιμάστε μακαρονάδα 
θαλασσινών, αλλά και φρέσκο ψαράκι και είναι 
σίγουρο πως το «Κρίταμο» θα γίνει  
και το δικό σας στέκι! Και το πιο σημαντικό;  
Το τσίπουρο είναι αγνό!



Πάντα πολύ πριν ξεκινήσει μια χρονιά 
(ουσιαστικά από τα μέσα της προηγού-
μενης) γίνονται γνωστές οι νέες τάσεις  
που θα επικρατήσουν τόσο στα ράφια 

των καταστημάτων, όσο και στις κουζίνες 
σπιτιών και εστιατορίων. Τι θα εμφανι-

στεί λοιπόν στο τραπέζι μέσα στο 2019; 
Ποιες θα είναι οι κυριότερες τάσεις στον 
τομέα των τροφίμων τη νέα χρονιά; Για 

να μάθετε, διαβάστε παρακάτω.

Επιμέλεια: Κώστας Ανέστης

Τι (ΚΑΙ ΠΩΣ) 
θα τρώμε το 2019;

Οι νέες τάσεις στα ράφια και στο τραπέζι μας
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7. Σε κεσέ και σε μπολ
Το 2019 θα είναι μόδα να τρως σε μπολ και 
όχι, ας πούμε, σε πιάτο! Είτε πρόκειται για ένα 
κινέζικο ή απλό μπολ, ένα κύπελλο, ή κάτι άλλο 
παρεμφερές.

8.Πόλεμος κατά της ζάχαρης
Πριν ήταν η καταπολέμηση των λιπαρών αλλά την 
επόμενη χρονιά ο πρώτος εχθρός που πρέπει να 
εξαλειφθεί θα είναι η ζάχαρη. Πρόσφατες μελέτες 
δείχνουν ότι η υψηλή κατανάλωση ζάχαρης αυξάνει 
σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου και έχει πολύ 
αρνητικό αντίκτυπο στο μεταβολισμό. 

10.Εναλλακτικές λύσεις για τα αλλεργιογόνα 
τρόφιμα
Καθώς ο αριθμός των ανθρώπων με τροφική 
δυσανεξία ή αλλεργίες αυξάνεται, βλέπουμε μια 
πληθώρα νέων προϊόντων, από παγωτό χωρίς 
γάλα, εντελώς vegan, σε αρτύματα χωρίς γλουτένη, 
σε προϊόντα όπως μπισκότα χωρίς καρύδια, αυγά 
και ακόμη και αλεύρι. Πρόκειται για μια τάση που 
θέλει να δίνονται εναλλακτικές λύσεις σε άτομα 
με αλλεργίες που έτσι δεν θα στερούνται και τη 
διατροφική ποικιλία.

9.Σούπερ «σκόνες»
Υπερτροφές και μπαχαρικά σε σκόνη ή 
συμπυκνωμένα, όπως 
κουρκουμάς, το ακάι, το πράσινο τσάι, ορισμένα 
είδη μανιταριών κλπ. Αυτά όχι μόνο περιέχουν, 
χρήσιμα για την καλή υγεία στοιχεία, αλλά 
χρησιμοποιούνται και για να ενισχύουν τις γεύσεις 
πολλών τροφίμων και πιάτων. 

6. Περισσότερα φυσικά τρόφιμα
Περισσότερο από ποτέ, ο καταναλωτής προσπαθεί 
να αποφύγει νιτρώδη, θειώδη, καρκινογόνα, κλπ. 
Ζητάει μια υγιεινή διατροφή. Το αποτέλεσμα είναι 
πως θα κυκλοφορούν νέα προϊόντα τα οποία δεν 
θα περιέχουν (ή θα περιέχουν ελάχιστα) συστατικά 
που θεωρούνται επιβλαβή για την υγεία και δεν θα 
«μεταμφιέζονται» στις ετικέτες. 

5.Περισσότερη διαφάνεια στις εμπορικές 
ετικέτες
Κάποιες κυβερνήσεις έχουν ήδη απαιτήσει από 
τις βιομηχανίες να δίνουν έναν πιο λεπτομερή 
κατάλογο συστατικών για τις συσκευασίες 
τροφίμων που πωλούνται στα παντοπωλεία, 
έτσι ώστε το κοινό να μπορεί να έχει υγιεινές 
διατροφικές επιλογές. Γενικά, όλο και 
περισσότεροι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν 
από πού προέρχεται το φαγητό, τα συστατικά 
που περιέχει και σε ποια ποσοστά και αν έχει 
τροποποιηθεί γενετικά ή όχι. 

2.Ανάκτηση τροφίμων
Προσπαθώντας να προωθήσουν την πρακτική της 
όσο γίνεται μικρότερης σπατάλης τροφίμων και 
φαγητού πολλοί σεφ και «γκουρού διατροφής» 
προτείνουν τρόπους να ξαναχρησιμοποιήσουμε 
τα υπολείμματά των πιάτων και να τα σερβίρουμε 
όμορφα. Τα ξεθωριασμένα λαχανικά, τα 
υπερώριμα φρούτα ή τα «κουρασμένα» βότανα 
μπορούν να σας δώσουν πολύ ωραία γεύματα 
όταν ξέρετε πώς να τα μαζέψετε. 

3. Τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση
Είναι μια τάση ήδη από τα προηγούμενα χρόνια 
που το 2019 ίσως κορυφωθεί. Θα δούμε 
περισσότερα κορεατικά kimchi με λάχανο, 
τουρσιά, σουκρούτ, kefir, καρότα καθώς και 
πολλά άλλα τρόφιμα που πέρασαν ζύμωση, 
μαγειρεύτηκαν και προσφέρθηκαν στους πελάτες 
των εστιατορίων ή είναι συσκευασμένα στα 
καταστήματα. Η ιδέα είναι να καταναλώνουμε 
φαγητό που έχει υποστεί τη μικρότερη δυνατή 
επεξεργασία και να αυξάνουμε τα προβιοτικά 
στοιχεία του ώστε να βελτιώσουμε (και) το 
ανοσοποιητικό σύστημα.

4. Και πάλι ωμά!
Στο ίδιο πνεύμα με τη προηγούμενη τάση, τα ωμά 
τρόφιμα είναι όλο και πιο δημοφιλή τόσο στο 
εστιατόριο όσο και στις συνταγές μαγειρικής. 
Λαχανικά, κρέατα, αμυλώδη τρόφιμα, ξηροί 
καρποί όλων των ειδών και πολλά άλλα! Αυτή 
η τάση προέρχεται ιδιαίτερα από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και ιδιαίτερα από την Καλιφόρνια. 
Υποστηρίχθηκε από αστέρια του Χόλυγουντ, 
όπως η Demi Moore, αλλά κυρίως η Gwyneth 
Paltrow, της οποίας το βιβλίο συνταγών έγινε best 
seller  και εκεί προτείνει τρόφιμα χωρίς μαγείρεμα. 
Σημειώστε ότι η έλλειψη μαγειρέματος συμβάλλει 
στην καλύτερη διατήρηση των θρεπτικών 
συστατικών (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, 
μέταλλα, βιταμίνες). 

1.Δεν πετάμε τίποτα 
Ήδη, κάποιοι σεφ όπως ο Daniel Vézina το 
υποστηρίζουν, αλλά η ανησυχία ήταν πάντα 
μεγάλη: τι  κάνουμε όταν πλησιάζει η ημερομηνία 
λήξης του φαγητού και το ψυγείο είναι γεμάτο;  
Τελικά αυτή η πρόκληση αντιμετωπίστηκε και 
αναπτύχθηκε η τεχνολογία εκείνη με την οποία 
αυξάνεται η διάρκεια ζωής των φρέσκων 
τροφίμων έως και τρεις φορές. Με την ονομασία 
HPP (Υδροπροστατευτική Διαδικασία), αυτή 
η «πράσινη» και ασφαλής για την υγεία 
τεχνολογία (η οποία περιλαμβάνει εμβάπτιση 
συσκευασμένης τροφής σε λεκάνη ψυχρού νερού 
με υδροστατική συμπίεση 87.000 psi) καταστρέφει 
τους μικροοργανισμούς. στα τρόφιμα. Ήδη 
περισσότερες από δώδεκα εταιρείες τροφίμων 
χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία και άλλοι θα 
ακολουθήσουν γρήγορα τη διαδικασία. Αυτά 
τα τρόφιμα θα αναγνωρίζονται από ένα μπλε 
αυτοκόλλητο που δείχνει μια σταγόνα νερού. 
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12.Το τέλος της πλαστικής τσάντας
Έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται στην Ελλάδα 
με τη χρέωση (αλλά όχι τη κατάργηση) της 
πλαστικής σακούλας. Ακολουθεί (μπορεί και 
πριν το 2019) το πλαστικό καλαμάκι αλλά το 
πιο δύσκολο απ ό,τι φαίνεται θα είναι να βρεθεί 
εναλλακτική λύση – και όχι απλά επιπλέον 
χρέωση – στο πλαστικό ποτήρι του καφέ «για 
έξω». 

14. Εξωτικές καλλιέργειες
Φυτά και καρποί από την Ασία, για παράδειγμα 
ή από άλλες περιοχές της Ευρώπης που μπορούν 
να καλλιεργηθούν και να αποδώσουν στο δικό 
μας κλίμα. Το ίδιο και με κάποια ζώα.

13. Κουζίνες της Νότιας Αμερικής
Μεξικάνικο, περουβιανό και βραζιλιάνικο φαγητό 
μαζί με την ιαπωνική-μεξικανική fusion κουζίνα θα 
είναι μεγάλα trend την επόμενη χρονιά. Τα αρέπας, 
το τσίτσα, ( ποτό αραβοσίτου από ζύμωση) 
ποικιλίες καλαμποκιού και άλλα θα καταναλωθούν 
πολύ το 2019. Άλλωστε ήδη η κινόα, οι σπόροι 
τσία, οι μοβ πατάτες, το λευκό και μοβ καλαμπόκι, 
το μαύρο κινόα έχουν περάσει στη παγκόσμια 
κουζίνα.

16. «Υπερ-τοπικό» φαγητό
Σε πολλές χώρες υπάρχει πλέον μια αυξανόμενη 
τάση για τα πιάτα που δημιουργούνται με 
συστατικά τα οποία προέρχονται από κοντινές 
αποστάσεις. Γειτονικές φάρμες, κοντινά περιβόλια, 
καλλιέργειες και παραγωγοί «της διπλανής 
πόρτας» είναι πια όλο και πιο πολύ οι τροφοδότες 
εστιατορίων αλλά και νοικοκυριών. 

17. Φυτική πρωτεΐνη
Υλικά όπως τα τόφου, tempeh και κινόα, αλλά 
και τα όσπρια, υιοθετούνται από σεφ, οικιακές 
κουζίνες και food bloggers, όπως ο Angry Chef 
που μιλάει για την επαναπροσδιορισμένη ινδική 
κουζίνα (πλούσια σε όσπρια) ως μια αυξανόμενη 
τάση, με τα εστιατόρια να δημιουργούν  πιάτα με 
τις φυτικές ρίζες τους και με πρωτοτυπία.

 18. «Νοοτροπικά» 
Εκείνος που συνειδητά προσέχει την υγεία του πάνω 
απ όλα θα καταναλώσει nootropics – «φαγητό για 
τον εγκέφαλο». Πρωταγωνιστές, ο κουρκουμάς 
(και πάλι), ο σολομός, τα αυγά, οι πικραλίδες, τα 
αγριοράδικα. 

15. Ποικιλίες τσαγιού
Το τσάι γίνεται ακόμη περισσότερο δημοφιλές 
παγκόσμια. Οι πωλήσεις πράσινου τσαγιού ιδίως, 
συνεχίζουν να αυξάνονται  όπως αυξάνονται και 
εκείνοι που – όπως γίνεται με τον καφέ – ασχολούνται 
και ψάχνουν τις πολλές ποικιλίες και είδη τσαγιών. 

11.Vegan επιλογές
Γενικά η τάση είναι να μειωθεί η κατανάλωση 
κρέατος για καλύτερη υγεία. Βέβαια δεν 
εξαλείφουμε εντελώς το κρέας, αλλά 
προσπαθούμε να βρούμε άλλες πηγές 
πρωτεϊνών, και εξασφαλίζουμε μεγαλύτερη 
ποικιλία στο μενού. 
Η αγορά εναλλακτικών πρωτεϊνών προβλέπεται 
να φτάσει σε τζίρο τα 5,2 δισεκατομμύρια 
δολάρια μέχρι το 2020, ενώ το 74% των «Mil-
lennials» (γεννημένοι από το 1982 ως τα 90’s) 
των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι 
διατεθειμένοι να αλλάξουν τη διατροφή τους 
προκειμένου να μειώσουν τον αντίκτυπο που 
έχει η παραγωγή της στον πλανήτη.
Μπέργκερ από σόγια και τα ανάλογα φυτικά 
συνοδευτικά ήδη έχει εισαχθεί δοκιμαστικά στη 
μεγαλύτερη αλυσίδα γρήγορου φαγητού και 
αυτή είναι μόνο η αρχή. 

19. Βούτυρο μικρών παραγωγών
Το αγνό, αυθεντικό και όχι βιομηχανικό βούτυρο 
αρχίζει να κατακτά ξανά τις κουζίνες, σκέτο ή 
αρωματισμένο με βότανα και μπαχαρικά.
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Μαντζίρη Αιμιλία

Ερχόμενος κάποιος στο χώρο σας τι μπορεί 
να κάνει;
Ο χώρος μας είναι άριστα εξοπλισμένος με 
μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, για όλες τις 
ανάγκες. Στο «3D CRYPOLIPO CLINIC» μπορείτε 
να κάνετε:θεραπείες σώματος για τοπικό πάχος, 
αδυνάτισμα, εξάλειψη κυτταρίτιδας και σύσφιξη, 
θεραπείες προσώπου για βαθύ καθαρισμό, 
ενυδάτωση και αντιγήρανση, αποτρίχωση με το 
διοδικό λέιζερ νέας γενιάς που εφαρμόζεται και 
τους καλοκαιρινούς μήνες, ημιμόνιμο και ιατρικό 
μακιγιάζ!

Στο «3D CRYOLIPO CLINIC» εφαρμόζονται 
κάποιες μη επεμβατικές θεραπείες όπως η 
κρυολιπόλυση και το facelift «Ultherapy». 
Τι ακριβώς κάνει η κρυολιπόλυση και τι 
πετυχαίνει το μη επεμβατικό lifting προσώπου;
Η επαναστατική μέθοδος της κρυολιπόλυσης 
αφορά την απώλεια τοπικού πάχους. Τα 
λιποκύτταρα καταψύχονται για μια ώρα στους 
-9°C και αποβάλλονται από τον οργανισμό μας 
μέσω της λεμφικής οδού σε διάστημα 8 έως 12 
εβδομάδων. Η τεχνολογία HIFU (Ultherapy) είναι 
η τελευταία λέξη της επιστήμης στον τομέα της 
αντιγήρανσης και της αισθητικής. Καταπολεμά τον 

Το κέντρο ιατρικής αισθητικής 
«3DCRYOLIPOCLINIC» φέρνει την τεχνολογία στην 
υπηρεσία της ομορφιάς και κάνει την εικόνα 
μας να ακτινοβολεί! Σε έναν καλαίσθητο χώρο 
ειδικά διαμορφωμένο με σύγχρονο εξοπλισμό, 
μπορείτε να χαλαρώσετε και να αφιερώσετε στον 
εαυτό σας τον χρόνο που του αξίζει! Το κέντρο 
ιατρικής αισθητικής «3D CRYOLIPO CLINIC» 
είναι η «value 4 money» επιλογή στο χώρο της 
αισθητικής στην πόλη μας, αφού διαθέτει τις πιο 
προσιτές υπηρεσίες ομορφιάς και αντιγήρανσης. 
Με σεβασμό στον καταναλωτή, με πιστοποιημένα 
Ελληνικά προϊόντα από την Ελληνική βιομηχανία 
καλλυντικών και με εγγυημένα αποτελέσματα, 
δεν αποτελεί τυχαία τον απόλυτο προορισμό 
ομορφιάς! Η υπεύθυνη του «3D CRYOLIPO CLINIC» 
Μαντζίρη Αιμιλία, μας μιλά για τις θεραπείες που 
προσφέρονται και μας δίνει συμβουλές που θα 
διατηρήσουν την εικόνα μας νεανική και όμορφη!

* Μην χάσετε τις προσφορές!

• Laser αποτρίχωση για άντρες  
και γυναίκες FullBody 100 ευρώ

• HIFU όλο το πρόσωπο 250 ευρώ + 
δώρο μία επαναληπτική θεραπεία

• Βαθύς καθαρισμός προσώπου με δώρο  
3 φωτοδυναμικές θεραπείες 35 ευρώ

• Μεσοθεραπεία προσώπου  
4 + 1 δώρο, 120 ευρώ

• Σε όλες σχεδόν τις θεραπείες ισχύει  
το 5+1 δώρο

Αγίου Νικολάου 5, 2ος όροφος
τηλ.: 24210 34897, 
κιν.: 6988289389
fb: 3dcryolipo, 
email: 3dcryolipoclinic@gmail.com, 
ιστότοπος: www.3dcryolipo.gr

νόμο της βαρύτητας στη στοιβάδα που επεμβαίνει 
ο πλαστικός με το νυστέρι, πετυχαίνοντας 
ανόρθωση, σύσφιξη και το καλύτερο σχηματισμό 
του οβάλ του προσώπου. Το αποτέλεσμα φαίνεται 
αμέσως μετά τη θεραπεία και ολοκληρώνεται 
σταδιακά στις ερχόμενες 12 εβδομάδες.

Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πρακτικές 
συμβουλές ώστε να διατηρούμε το πρόσωπο 
και το σώμα μας νεανικό;
Η φροντίδα της επιδερμίδας είναι εξαιρετικά 
σημαντική τόσο για το πρόσωπο όσο και για το 
σώμα. Ο καθημερινός καθαρισμός του προσώπου 
με τα κατάλληλα προϊόντα καθώς και οι θεραπείες 
απολέπισης μια με δύο φορές την εβδομάδα θα 
σας βοηθήσουν να κρατήσετε το πρόσωπό σας 
λείο και λαμπερό. Λόγω του ότι το δέρμα μας είναι 
εκτεθειμένο σε κάθε λογής εξωτερικές επιθέσεις, 
η ενυδάτωσή του είναι εξίσου σημαντική για να 
διατηρείται η επιδερμίδα νεανική και φωτεινή. Κάτι 
τόσο απλό όσο το να χρησιμοποιείτε καθημερινά 
αντιηλιακό μπορεί να βοηθήσει το δέρμα σας 
να παραμείνει όμορφο και ελεύθερο από την 
πρόωρη γήρανση. Τέλος, μια ολοκληρωμένη 
και ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε 
αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και μέταλλα βοηθάει και 
την εσωτερική σας υγεία και την εμφάνισή σας!

«3D CRYOLIPO CLINIC»
Η ομορφιά σε άλλες διαστάσεις!



 Νταμούχαρη στο Ανατολικό Πήλιο, παραλία με λευκά ολοστρόγγυλα βότσαλα υπέροχα 
ταβερνάκια και μπαράκια και “άρωμα mamma mia”. 

 Photo by Pornalis Michalis

12 TOP  Ελληνικές παραλίες  
με τον φακό του Μιχάλη Πόρναλη
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Τζάστενη στο Νότιο Πήλιο 
μία μικρή αμμουδιά 
μπροστά σε ένα απαράμιλλης 
ομορφιάς τοπίο.  
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Λαλάρια στη Σκιάθο, παραλία απόκοσμη, ενεργειακή, ερωτική, από τις ωραιότερες της Μεσογείου.   
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Καστάνη και Μηλιά στη Σκόπελο, 
πράσινο στο μπλε, πεύκα, άμμος και θάλασσα, 

σκηνικό στο “mamma mia”.

Κοκκινόκαστρο στην Αλόννησο,  
κολύμπι πάνω από αρχαία πολιτεία.  
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Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα, παραλία διάσημη παγκοσμίως,δύσβατη αλλά γοητευτική.

Βατούμι στους Αντιπάξους, νοικιάστε βαρκάκι από τους Παξούς και βουτήξτε στο όνειρο.

Ελαφονήσι στα Χανιά 
στην Κρήτη, μαγευτικό 
και μοναδικό, 
πάρτε καφεδάκι 
ή μπιρίτσα στο χέρι 
και χαρείτε 
ένα περπάτημα 
στο νερό.

Κάτεργο στη 
Φολέγανδρο, 
απόκρημνα βράχια, 
γαλάζια θάλασσα 
και άγρια ομορφιά. 
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Παραλία “Σίμος”στην Ελαφόνησο Λακωνίας, ο παράδεισος δεν είναι μακριά και σας περιμένει.

Πρέβελη στο Νότιο Ρέθυμνο 
στην Κρήτη, ένα εξωτικό τοπίο 
με παραποτάμιο φοινικόδασος 

δύο χιλιομέτρων, νοικιάστε 
θαλάσσιο ποδήλατο και χαθείτε 

στον παράδεισο.

 Μύρτος στην Κεφαλλονιά, 
άλλο ένα “brand name” στον 
παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.
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Μάτσου Πίτσου στο Περού: 
Το αριστούργημα της Inca αρχιτεκτονικής και της 

μηχανικής, είχε κατασκευαστεί πριν από το δέκατο 
πέμπτο αιώνα και είναι ένα Μνημείο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς από το 1983.Τα νέα 7 θαύματα του κόσμου!
Πρόκειται για μέρη και μνημεία που έρχονται να σταθούν 
δίπλα στα αρχαία επτά θαύματα του Κόσμου, στα οποία 
περιλαμβάνονταν οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας, 
το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Ολυμπίου Διός, 
o ναός της Αρτέμιδος στην  Έφεσο, το μαυσωλείο 
της Αλικαρνασσού, ο κολοσσός της Ρόδου, 
ο φάρος της Αλεξάνδρειας και οι πυραμίδες 
της Γκίζας (από τα επτά θαύματα του αρχαίου Κόσμου 
μόνον οι Πυραμίδες υπάρχουν σήμερα).

www.syn.com.gr SYN Magazine vol.7190

syn   view



Τσίτσεν  Ίτζα στο Μεξικό: 
Ενας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς  
χώρους στο Μεξικό, στη χερσόνησο Γιουκατάν. 
Δημιουργήθηκε το 525. Η μνημειακή αρχιτεκτονική 
του είναι ένα σημαντικό απομεινάρι του πολιτισμού 
των Μάγια.

Σινικό Τείχος της Κίνας: 
Αυτή η αμυντική κατασκευή 

προστάτευε τα βόρεια 
σύνορα της κινεζικής 

αυτοκρατορίας. 
Είναι 21.196 χιλιόμετρα και 

χτίστηκε και ξαναχτίστηκε 
μεταξύ το 220 π.Χ ως το 

1644 μ.Χ.
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Πέτρα στην Ιορδανία:  
Η πόλη είχε ανασκαφεί και 
ήταν λαξευμένη σε πέτρα 
έξω από την πρωτεύουσα 
της Αυτοκρατορίας 
Ναβαταίων. Ιδρύθηκε στο 
τέλος του όγδοου αιώνα 
π.Χ. και εγκαταλείφθηκε 
τον έκτο αιώνα. Για 
διάφορους λόγους.

Ταζ Μαχάλ στην Ινδία :  
Πρόκειται για μια σειρά από κτίρια που βρίσκονται 

στο Agra Mughal από τον αυτοκράτορα Shah Jahan 
αφιερωμένα στη σύζυγό του μετά το θάνατό του. 

Χτίστηκε μεταξύ του 1631 και 1648 και το πιο 
γνωστό μέρος είναι το κτίριο με τον λευκό θόλο από 
μάρμαρο. Είναι ένα μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής  

Κληρονομιάς από το 1983.
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Το άγαλμα του Χριστού του Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία: 
Στην κορυφή του Corcovado θα βρούμε αυτό το εντυπωσιακό 

άγαλμα του Ιησού από τη Ναζαρέτ πάνω από 
30 μέτρα ύψος και βάθρο 8 μέτρων. Εγκαινιάστηκε το1931.Το Κολοσσαίο 

στη Ρώμη, Ιταλία: 
Χτισμένο τον πρώτο αιώνα. 
Είναι ένα αμφιθέατρο 
της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. 
Ανακηρύχθηκε 
Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την 
UNESCO το 
1980.
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Στις 2 Ιουνίου του 2017 παρουσιάστηκε στο Βόλο 
ως η νέα ποδοσφαιρική δύναμη από την πρώτη μέρα 
ανέφερε ότι στόχος είναι να ανεβεί κατηγορία να παίξει 
καλό ποδόσφαιρο να ενώσει, από τις πρώτες κινήσεις 
της έδειξε την αγωνιστική δυναμική και  ένα  χρόνο 
μετά ανήκει πλέον στις επαγγελματικές κατηγορίες… 
Ο ΝΠΣ Βόλος, που έγινε με μεταγραφή της Πύδνας 
από την Πιερία και εντάχθηκε στην ΕΠΣΘ ήταν έξι 
μήνες αήττητος, ήταν πρωταθλητής στον 4ο όμιλο της 
Γ΄Εθνικής και κέρδισε την άνοδο στη Football League 
όπου θα  αγωνίζεται τη νεα περίοδο…
Η ομάδα που πλέον θα …είναι η ΠΑΕ Βόλος με 
πρόεδρο τον Γ. Σπυριδόπουλο και προπονητή τον 
Ισπανό Χουάν Φεράντο ξεχώρισε για την οργάνωσή 
της και την αγωνιστική της παρουσία περιμένοντας 
πλέον περισσότερη ανταπόκριση από το φίλαθλο 
κόσμο… Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος 
της Γ΄Εθνικής ο ΝΠΣ Βόλος είχε 20 νίκες, 3 ισοπαλίες 
και μόνο μια ήττα, και στο τέλος είχε 17 βαθμούς 
διαφορά από τη δεύτερη Νίκη, που ήταν η μοναδική 
ομάδα που τον κέρδισε.
Ο ΝΠΣ Βόλος σημείωσε 67 γκολ, με τον Μάντζη 
να αναδεικνύεται και πρώτος σκόρερ με 16 τέρματα, 
κάνοντας ρεκόρ καριέρας.

Όλα τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα ήταν: 
30/9/17: ΝΠΣ Βόλος - Αστέρας Ιτέας 5-0 
(25’,29΄Ηλιόπουλος, 44’ Πέντα, 78’ Ντεντάκης, 86’ 
Μάντζης)
8/10/17: Ρήγας Φεραίος - ΝΠΣ Βόλος 2-3 
(10’Μπόρας, 90’ Τσέκα-27’πεν.Πίτου Γκαρσία, 
59’Ντεντάκης, 67’Μάντζης)
14/10/17: ΝΠΣ Βόλος - ΑΟ Σελλάνων 4-1 
(17’,53΄Ηλιόπουλος, 51’Ντόσης, 66’Ντεντάκης-
83’Μάττας)
18/10/17: Αχιλλέας Φαρσάλων - ΝΠΣ Βόλος 0-3 
 (3’ Μελισσόπουλος, 40’Ηλιόπουλος, 52’Πίτου 
Γκαρσία)
21/10/17: ΝΠΣ Βόλος - Θήβα 2-1 
(70’Μάντζης,86’Μηλιώτης-59’Τιάγκο Σιλβα)
29/10/17: Νίκη Βόλου - ΝΠΣ Βόλος 1-0 
(45’Καρτσαμπάς)
5/11/17: Οπούντιος Μαρτίνου - ΝΠΣ Βόλος 2-3 
(19’,51’ Τσόφλιος-27’Πιαστόπουλος ,50’ πεν. Πίτου 
Γκαρσία ,62’Δεμηρτζόγλου)
11/11/17: ΝΠΣ Βόλος - Αμβρυσσέας Διστόμου 3-1 
(42’ πεν.Πίτου Γκαρσία, 59’Δημόπουλος, 75’Μάντζης- 
83’Κωστούλας)
19/11/17: Ολυμπιακός Βόλου - ΝΠΣ Βόλος 0-2 
(3’Ηλιόπουλος, 72’πεν.Πίτου Γκαρσία)
26/11/17: Ρεπό
3/12/17: Αλμυρός - Βόλος ΝΠΣ 0-2 
(47’, 86’Μάντζης)
9/12/17: Βόλος ΝΠΣ – Βελούχι 5-1(25’,31’Μάντζης, 
27’ Ζέρης,38’ Πέντα, 76’ Δημόπουλος)
16/12/17: Βόλος ΝΠΣ - Διγενής Νεοχωρίου 5-0 
(9’ Μάντζης, 20’ Πέντα, 27’ Δεμηρτζόγλου, 80’ 
Ντεντάκης, 90’ Ζέρης)
7/1/18: Αστέρας Ιτέας - Βόλος ΝΠΣ 0-1
(11’Πίτου Γκαρσία)
13/1/18: Βόλος ΝΠΣ - Ρήγας Φεραίος 2-0 
(19’Ντεντάκης,66’Δημόπουλος)
21/1/18: ΑΟ Σελλάνων - Βόλος ΝΠΣ 0-1 
(18’Μάντζης)
27/1/18:Βόλος ΝΠΣ - Αχιλλέας Φαρσάλων 6-2 

( 9’Δεμηρτζόγλου, 11’, 33΄Μάντζης ,28’Γκαλίτσιος , 
56’Ηλιόπουλος,72’Καμπαγέρο - 5’, 17’ Τλούπας)
4/2/18: Θήβα - Βόλος ΝΠΣ 3-3 
(21’,50΄Αργυρίου, 80’ Ζυγογιάννης, 55’Πέντα , 
72’Μάντζης,76’ Δεμηρτζόγλου) 
10/2/18:Βόλος ΝΠΣ - Νίκη Βόλου 1-1 
(63’Μάντζης-54’Ντόλγκι)
17/2/18: Βόλος ΝΠΣ - Οπούντιος Μαρτίνου 3-0 
(7’Μάντζης, 10’Ηλιόπουλος, 50’Μελισσόπουλος) 
25/2/18: Αμβρυσσέας Διστόμου - Βόλος ΝΠΣ 0-1 
(87’Μελισσόπουλος)
3/3/18: Βόλος ΝΠΣ - Ολυμπιακός Βόλου 1-0 
(24’Μάντζης)
11/3/18 : Ρεπό 
18/3/18: Βόλος ΝΠΣ – Αλμυρός 2-2 
(38’, 90’Τζελίδης-17’, 60΄Φλίγκος) 
24/3/18: Βελούχι - Βόλος ΝΠΣ 1-5 
(15΄Μπακαλίδης-19’,65΄’76΄Μελισσόπουλος,36’Ζέρ
ης, 82’Μαλακασιώτης)  
1/4/18:Διγενής Νεοχωρίου - Βόλος ΝΠΣ 0-4 
(50’, 90’Κολλάς,69’,89΄Μελισσόπουλος)

Στο μίνι πρωτάθλημα για την άνοδο στη Β΄ Εθνική, 
ο ΝΠΣ Βόλος είχε τα αποτελέσματα:
29/4/18: ΝΠΣ Βόλος - Απόλλων Παραλιμνίου1-0 
(29’Γκαλίτσιος)
2/5/18:Ηρακλής - ΝΠΣ Βόλος 2-0 
(29’ Ταϊανάν, 63’ Πτηνόπουλος)
6/5/18: ΝΠΣ Βόλος - Τηλυκράτης Λευκάδας 2-0 
(13’Γκαλίτσιος,73’Πέντα)
13/5/18:Απόλλων Παραλιμνίου - ΝΠΣ Βόλος 0-1 
(42’Μελισσόπουλος)
19/5/18: ΝΠΣ Βόλος – Ηρακλής 2-2 
(16’Ντεντάκης, 56’Μάντζης-28’ Παναγιωτούδης, 90’ 
Πτηνόπουλος)
27/5/18:Τηλυκράτης Λευκάδας - ΝΠΣ Βόλος 1-2 
(59’Γραμματικόπουλος-85’Ντόσης, 90’Ζέρης)
Η πρώτη του φορά στη Γ΄ Εθνική στέφθηκε με επιτυχία 
και ο στόχος και της ΠΑΕ Βόλος είναι και τη νέα 
χρονιά στα επαγγελματικά πρωταθλήματα να έχει νέα 
επιτυχία….

ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΒΟΛΟΣ»

Από την πρώτη χρονιά άνοδος
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Με το βλέμμα στο μέλλον κινείται πλέον η Νίκη Βόλου που τη 
χρονιά που πέρασε αγωνιστικά ήταν δεύτερη στο πρωτάθλημα της 
Γ΄ Εθνικής, ενώ έφτασε και στον τελικό του κυπέλλου Ερασιτεχνών 
Ελλάδος. 
Άλλοι θεωρούν την χρονιά επιτυχημένη …και άλλοι όχι με  τη  λογική 
ότι ιστορικά η Νίκη δεν είναι για δεύτερη, αλλά το 2018 αν όλα πάνε 
καλά θα μείνει στην ιστορία για την συμφωνία αξιοποίησης του 
πρώην αμαξοστασίου του ΟΣΕ στη Ν.Ιωνία και η αναμόρφωση  του 
«Π. Μαγουλάς».

Η Γενική Συνέλευση της Νίκης άναψε το «πράσινο 
φως» για την σύμβαση μεταξύ ΓΑΙΑΟΣΕ - Νίκης 
για την αξιοποίηση του πρώην αμαξοστασίου του 
ΟΣΕ και ξεκίνησαν και οι διαδικασίες κατάθεσης 
της πρότασης της Νίκης Βόλου για χρηματοδότηση 
στο ΕΣΠΑ. Η πρώτη ικανοποίηση υπήρξε σε πρώτη 
φάση, με την παρουσίαση της μελέτης του Γ.Σ.Β. «Η 
ΝΙΚΗ» όσον αφορά στο έργο του αμαξοστασίου 
του ΟΣΕ και τη σύμβαση,  που έχει υπογραφεί και 
αφορά στην αξιοποίηση του αμαξοστασίου του 
ΟΣΕ για 20χρόνια, με την υλοποίηση υποδομών 
όπως: Μουσείο Ιστορίας Νίκης Βόλου, 
βοηθητικό γήπεδο Νίκης Βόλου, σύγχρονα 
γήπεδα 5X5, κλειστό γυμναστήριο, αποδυτήρια, 
καφέ – εστιατόριο και γραφειακοί χώροι …και 
εφόσον οι μακέτες γίνουν πραγματικότητα  θα είναι 
ένα πραγματικό Νικιώτικο στολίδι αντάξιο της 

ιστορίας της ομάδας. 
Επίσης  εκτός τού ΟΣΕ που πλέον θα αναζητηθούν 
οι επιπλέον πόροι  αλλά και  έγινε ίδρυση της 
εταιρείας που θα το διαχειριστεί. Σε καλό δρόμο 
είναι και οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν 
στο «Π. Μαγουλάς», μετά την έγκριση ποσού από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο για την  ανακαίνιση της 
ιστορικής έδρας της ομάδας που θα «μεγαλώσει».
Η Νίκη Βόλου θέλει να «μεγαλώσει» και 
αγωνιστικά  και ο Νίκος Ιμεράι που θα ηγηθεί 
της Διοικούσας Επιτροπής τη νέα χρονιά είναι της 
άποψης πως  για τη Νίκη η δεύτερη θέση δεν είναι 
επιτυχία. 
Ο ισχυρός άνδρας του ποδοσφαιρικού τμήματος  
πιστεύοντας ότι η δουλειά που γίνεται στη Νίκη 
αποτελεί πόλο έλξης για παίκτες στοχεύει σε 
μεταγραφές υψηλού επιπέδου.

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 
Με το βλέμμα στο μέλλον
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Η νέα περίοδος θα είναι η τρίτη χρονιά στην 
ερασιτεχνική Γ΄ Εθνική για τον Ολυμπιακό Βόλου 
που ήδη έχει κάνει τις αλλαγές στην οργάνωση 
της ομάδας κάτι που ικανοποιεί τον κόσμο και 
δημιουργεί προσδοκίες για μια καλύτερη χρονιά. 
Το μήνυμα αισιοδοξίας δόθηκε από τη συνέλευση 
του Ολυμπιακού,όπου παρουσιάστηκε το πλάνο της 
νέας χρονιάς και το οργανόγραμμα διοικητικά και 
τεχνικά, ενώ το σύνθημα που κυριαρχεί φέτος 
είναι «Ενωμένοι Συσπειρωνόμαστε Δυναμώνουμε 
Συνεχίζουμε» και η ομάδα φτιάχνεται και 
αγωνιστικά να είναι ακτύπητη με αποκλειστικό 
στόχο την επάνοδο στις επαγγελματικές 
κατηγορίες.

Το νέο μοντέλο διοίκησης, που ανακοινώθηκε 
στη συνέλευση και η παρουσίαση του 
οργανογράμματος ενθουσίασαν και τον κόσμο, 
ενώ δεν υπάρχει Διοικούσα αλλά Εκτελεστική 
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο 
του «ΑΣ Ολυμπιακός», Νίκο Τσεκούρα, τον 
αντιπρόεδρο Ιάσονα Χατζή, τον γενικό γραμματέα 
Δημήτρη Μουρτζίνο, τον ταμία Δημήτρη Πέγιο, 
τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων Κυριάκο 
Κυριακόπουλο, ενώ τεχνικός σύμβουλος θα είναι 
ο Τζόναθαν Βαΐτσης, ως στενός συνεργάτης 
του Ευριπίδη Τσιμπανάκου που εμφανίζεται 
ως ο κύριος εκφραστής των  χορηγών και των 
χρηματοδοτών της νέας προσπάθειας. 

Θετικό στο οργανόγραμμα είναι ότι αυτό είναι 
χωρισμένο σε τομείς, και έτσι στο διοικητικό 
τμήμα υπεύθυνος γραφείων και γραμματείας 
είναι ο Ανδρέας Κικίλιας. Στο κομμάτι αυτό 
υπάγεται το Γραφείο Τύπου με τη Δήμητρα 
Παλαιοδημοπούλου, η γραμματειακή 
υποστήριξη με τον Μίλτο Μαργαρό και το 
τμήμα μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων το 
οποίο έχει αναλάβει ο Γιώργος Μπακίρης. 
Υπεύθυνος αγώνων και εγκαταστάσεων είναι ο 
Πολυχρόνης Ζάχος, με τους Βασίλη Ζαχείλα 
και Γιώργο Τσίρο να είναι οι υπεύθυνοι 
ασφαλείας, ενώ ο Λευτέρης Τασιόπουλος 
είναι υπεύθυνος εγκαταστάσεων.
Όσον αφορά το τεχνικό τμήμα, ο Θωμάς 
Μακρής είναι ο τεχνικός διευθυντής της 
ομάδας. Προπονητής ο Περικλής Αμανατίδης, 
γυμναστής ο Σωτήρης Πετσιμέρης και 
προπονητής τερματοφυλάκων ο Γιάννης 
Ζαλαώρας. Γενικός αρχηγός είναι ο Γιάννης 
Θεοδωρίδης, φροντιστές οι Κώστας Κρίκης, 
Δημήτρης Παπαγιάννης και Ηλίας Πάνος. 
Φυσιοθεραπευτής ο Στέφανος Κούγκαλος, 
ενώ η ομάδα συνεργάζεται και με το κέντρο 
φυσιοθεραπείας της Παρισένιας Παξινού.
Ο Ολυμπιακός ήταν ίσως η μόνη ομάδα Γ΄ 
Εθνικής που έχει προχωρήσει από το Μάιο 
και τον Ιούνιο τόσο πολύ και οργανωτικά 
και σε μεταγραφές και τα  αποτελέσματα 
αναμένονται και στο γήπεδο, ενώ το 
βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα 
πραγματοποιηθεί στο Ελατοχώρι Πιερίας 
από τις 28 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
Σε νέες βάσεις με συσπείρωση 

και αισιοδοξία
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Επιμέλεια ένθετου: Χρυσούλα Νάττα
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Ο άνθρωπος πίσω 
από τα πιο εντυπωσιακά  
καπέλα στον βασιλικό  

γάμο της Αγγλίας

Philip
Treacy 
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Ο 
Philip Treacy, δεν φέρει τυχαία 
τον τίτλο του Άγγλου ευγενή. 
Ο ιρλανδικής καταγωγής 
σχεδιαστής και δημιουργός 
των πιο εντυπωσιακών και 

περίτεχνων καπέλων γεννήθηκε το 1967 στο 
Ahascragh, στην επαρχία Galway στη Δυτική 
Ιρλανδία και ήδη από πολύ μικρή ηλικία η αγάπη 
του για την μόδα και συγκεκριμένα τα καπέλα, 
ήταν μεγάλη και από ότι φάνηκε στη συνέχεια, 
ασταμάτητη. Υπάρχει ένα υπέροχο σημείο 
της επίσημης βιογραφίας του Philip Treacy 
που αναφέρει ότι μεγάλωσε στο δρόμο που 
περνούσε έξω από την εκκλησία του χωριού 
και συγκινεί. Εκεί στο αγρόκτημά τους στη 
επαρχία της Ιρλανδίας, βρήκε σπίτι η φαντασία 
του που μετατράπηκε νωρίς σε αστείρευτη 
δημιουργικότητα.
Ξεκίνησε να δημιουργεί καπέλα και φορέματα 
αρχικά για τις κούκλες της αδελφής του 
χρησιμοποιώντας φτερά από τις χήνες, τα 
κοτόπουλα, τους φασιανούς και τις πάπιες της 
μητέρας του. «Όντας μικρό παιδί, μου άρεσε να 
παρακολουθώ τους γάμους του παλατιού. Ήταν 
ισοδύναμοι ενός fashion show για μένα.

Με αφορμή τον πολυσυζητημένο βασιλικό γάμο του πρίγκιπα Χάρι και 
της Μέγκαν Μαρκλ, -αναμφίβολα είναι ο γάμος της χρονιάς, αλλά και 

τους διάσημους καλεσμένους που παρευρέθηκαν και έδωσαν λίγη από 
την λάμψη τους στο παραμύθι, δεν μπορεί παρά να χαζέψει κανείς τα 

εντυπωσιακά, ιδιαίτερα και σπάνια καπέλα των γυναικών σε κάθε γωνιά 
του κάστρου Windsor.

Τα φορέματα που φορούσαν οι καλεσμένες ήταν 
απίστευτα, μοναδικά. Είχε μια δόση glam να βλέπει 
κανείς αυτά τα πλάσματα να εμφανίζονται σε αυτά 
τα εξαιρετικά ρούχα, καθώς δεν είχαμε glamour εκεί 
από όπου έρχομαι». Ξεκίνησε να φτιάχνει καπέλα 
ως χόμπι για να φτάσει με το υπέρμετρο ταλέντο 
του και πολλή με σκληρή δουλειά αλλά και θάρρος, 
να είναι σήμερα ένας από τους κορυφαίους σχεδι-
αστές στον κόσμο. Το πάθος για τα καπέλα ήταν ο 
λόγος που μετακόμισε στο Δουβλίνο το 1985 για 
να σπουδάσει μόδα στο National College of Art 
and Design, όπου σχεδίαζε καπέλα που συνόδευαν 
τα ρούχα του. Από εκεί, το 1988, κέρδισε μια θέση 
στο MA fashion design course στο Royal College 
of Art  στο Λονδίνο, απ’ όπου αποφοίτησε το 1990 
με τιμές.Το 1989 δώρισε ένα από τα καπέλα του 
στον Michael Roberts, fashion editor του περιοδι-
κού Tatler, και την στιλίστρια του, Isabella Blow η 
οποία ενθουσιάστηκε με τα καπέλα και του ζήτησε να 
φτιάξει ένα για τον γάμο της.

Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.
Η Isabella Blow όχι μόνο τον βοήθησε να ξεκινήσει 
την καριέρα του φορώντας δημιουργίες του αλλά 
τον σύστησε και στον κόσμο της μόδας , όταν για το 
λεύκωμα Dress of The Year 1997 επέλεξε το δικό 
του εντυπωσιακό και κομψό αξεσουάρ να συνοδεύ-
σει το φόρεμα της Deborah Milner που τότε μοιρά-
ζονταν το ίδιο studio και δούλευαν μαζί.
Ο Philip Treacy σχεδίασε καπέλα για τις συλλογές 
πολλών μεγάλων οίκων μόδας ανάμεσα στους 
οποίους οι Alexander McQueen, Givenchy Haute 
Couture, Valentino, Ralph Lauren, Donna Karan και 
πολλούς ακόμη.
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Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν πολλοί, δεν 
υπάρχει κάποιο εργοστάσιο, ούτε χρησιμοποιού-
νται computers για την κατασκευή τους. Αντίθετα 
όλα τα ιδιαίτερα καπέλα είναι φτιαγμένα στο 
χέρι. Ο Philip Treacy είναι πλέον ο πιο περιζήτη-
τος σχεδιαστής καπέλων στον κόσμο. Τα καπέλα 
του είναι εξίσου δημοφιλή στους Ευρωπαίους 
αριστοκράτες, όπως και στους σταρ του Χόλι-
γουντ. Θεωρείται ο υπεύθυνος για την αλλαγή 
της αντίληψης. Ο ίδιος σχεδιάζει τα καπέλα έτσι 
ώστε να κολακεύουν και να ενισχύουν την εμφά-
νιση εκείνου που τα φοράει κάθε φορά.
Η Madonna, η Lady Gaga και η Beyonce εί-
ναι μόνο μερικές από τις σύγχρονες σταρ της 
μουσικής που επιλέγουν συχνά να φορέσουν 
δημιουργίες του στο κόκκινο χαλί αλλά και on 
stage, ενώ και η Sara Jessica Parker έχει κάνει 
κάποιες από τις iconic red carpet εμφανίσεις της 
φορώντας καπέλο Philip Treacy. Άλλοτε elegant 
και διαχρονικά, άλλοτε fancy και πρωτότυπα, 
με φτερά, πολύτιμες πέτρες, χρώματα, εντελώς 
μίνιμαλ ή ακόμα και κονστρουκτιβιστικά-φουτου-
ριστικά. Πάντα όμως, ιδανικά για το κάθε λουκ 
που προορίζονται.
«Είχα τη μεγαλύτερη χαρά να μου δοθεί η ευκαι-
ρία να αμφισβητήσω την αντίληψη των ανθρώ-
πων για το πώς πρέπει να δείχνει ένα καπέλο 
στον 21ο αιώνα. Κάνω καπέλα επειδή αγαπώ τα 
καπέλα. Είναι ένα αινιγματικό αντικείμενο που 
εξυπηρετεί τον ανθρώπινο σκοπό για καλλωπι-
σμό και κάνει κάποιον να αισθάνεται καλά, είτε 

είναι ο παρατηρητής του θεάματος είτε εκείνος 
που τα φοράει. Δεν ανακάλυψα τα καπέλα, απλά τα 
έκανα να δείχνουν λίγο πιο αισθησιακά».
Είναι ένα πολύ ισχυρό μέρος του σώματος για να 
διακοσμήσεις, γιατί, όταν συναντάς ανθρώπους 
για πρώτη φορά κοιτάζεις το πρόσωπό τους. Ο 
σκοπός είναι να ενισχύσει τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου. Είναι επίσης μια φθηνότερη εναλλακτι-
κή λύση από την αισθητική επέμβαση!
Μέσα από την δική του ματιά τα καπέλα απευθύ-
νονται σε όλους και εκείνος, όπως λέει, φτιάχνει 
καπέλα για όλους.
Σχεδιάζω για όλα τα είδη των ανθρώπων. Για σχε-
διαστές μόδας, ποπ σταρ, πολιτικούς, ηλικιωμένες 
κυρίες, έφηβους. Για όποιον αγαπά καπέλα».
Μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί κλισέ, αλλά ο Philip 
Treacy είναι στ’ αλήθεια ένα τρανό παράδειγμα 
πως μόνο όταν αγαπάς κάτι πολύ και το αγαπάς 
πραγματικά, (και φυσικά μόνο με σκληρή δουλειά 
πάνω σε αυτό), μπορείς να αγγίξεις την επιτυχία.
Όλα αυτά την στιγμή που κάνει τα καπέλα αλλά και 
την τέχνη του να φαντάζουν δίχως άλλο, συναρ-
παστικά.
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Παστέλ αποχρώσεις
Οι παστέλ αποχρώσεις 
που θυμίζουν παγωτό 
θα αποτελέσουν μια 
από τις κορυφαίες τάσεις της 
μόδας για το Καλοκαίρι 2018. 
Επιλέξτε λοιπόν να φορέσετε 
ένα μονόχρωμο σύνολο 
ή να συνδυάσετε διαφορετικές 
παστέλ αποχρώσεις 
δημιουργώντας εντυπωσιακά 
outfit για κάθε ώρα και στιγμή. 
Το ροζ, το φιστικί, το λιλά, το 
πράσινο κλπ χαρίζουν έναν 
χαρούμενο τόνο στο σύνολο 
σας και αποπνέουν φρεσκάδα. 
Εξάλλου το μωβ στον τόνο του 
ultra violet, είναι σύμφωνα με το 
Pantone το κορυφαίο χρώμα της 
εποχής.

1

Τι θα φορεθεί το Καλοκαίρι 
2018; Ποιοι θα είναι 

οι κορυφαίοι χρωματισμοί και 
τα μοτίβα που θα 

κυριαρχήσουν; Ανακαλύψτε 
τις κορυφαίες τάσεις 
και κάντε υπέροχους 

καλοκαιρινούς συνδυασμούς. 
Μάθετε ποια θα είναι τα υλικά 

που θα κάνουν αισθητή 
την παρουσία τους, 

όπως το πλαστικό, το jean, 
οι πούλιες και οι διαφάνειες 

και ακολουθήστε 
τις κορυφαίες τάσεις της 

μόδας.

Οι 10+1 
κορυφαίες τάσεις 
της μόδα για το 
Καλοκαίρι 2018
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Pencil φούστες
Οι κομψές pencil φούστες 
κάνουν δυναμικό come 
back και ολοκληρώνουν 
ένα chic θηλυκό σύνολο με 
τον καλύτερο τρόπο. 
Οι εφαρμοστές φούστες 
αυτού του τύπου έρχονται 
για να αντικαταστήσουν 
προσωρινά τουλάχιστον 
τις full-skirted midi 
φούστες που ανοίγουν 
προς τα κάτω. Διατίθενται 
σε μεγάλη ποικιλία στο 
μήκος τους, αλλά και 
τα χρώματα ή μοτίβα 
και είναι ιδανικές για 
επίσημες, επαγγελματικές 
και όμορφες σαγηνευτικές 
εμφανίσεις. 

Έντονα χρώματα 
και color block 
συνδυασμοί
Το Καλοκαίρι είναι η 
καλύτερη εποχή για 
έντονα χρώματα και 
υπέροχους color block 
συνδυασμούς. Επιλέξτε 
λοιπόν να φορέσετε 
τα βασικά χρώματα και 
τις neon αποχρώσεις, 
δημιουργώντας τέλεια 
καλοκαιρινά σύνολα.

2

3
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Σορτσάκια
Οι μίνι φούστες αφήνουν λίγο 

την θέση τους και στα σορτσάκια 
που μπορούν να φορεθούν όλη 
την ώρα και σε κάθε περίσταση. 

Επιλέξτε το ιδανικό σχέδιο για 
την παραλία και τις πρωινές σας 
βόλτες και συνδυάστε το με ένα 
απλό μπλουζάκι. Η φορέστε ένα 

πιο βραδινό σχέδιο για τις πιο 
επίσημες εμφανίσεις σας μαζί με 

ένα ημιδιάφανο μπλουζάκι. 
Τα σορτς μπορούν να έχουν 

όποιο μήκος θέλετε. Επιλέξτε ένα 
μίνι ή κάποιο μέχρι το γόνατο και 
ταιριάξτε το με ένα όμορφο τοπ. 

4
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Slip dress
Τα ριχτά και αέρινα slip dress 
που πέφτουν προς τα κάτω, 
δεν έχουν όγκο και θυμίζουν 
το σχέδιο νυχτικού. Επιλέξτε 
ένα σχέδιο απλό και μονόχρωμο, 
κάποιο με σχέδια είτε διακοσμημένο 
με στρας, τούλι ή πούλιες και κλέψτε
τις εντυπώσεις σε κάθε σας βήμα. 
Πρόκειται για ένα είδος φορέματος 
που κολακεύει κάθε γυναίκα και μπορεί 
να θεωρηθεί ως ένα πασπαρτού 
κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας.5

Ημιδιάφανα ρούχα – 
Διαφάνειες

Τα ρούχα με διαφάνειες 
σε όλο τους το μήκος 
ή σε κάποια σημεία θα 

αποτελέσουν μια ακόμη 
από τις κορυφαίες τάσεις 

της μόδας . Φορέματα 
ημιδιάφανα από τούλι, 

πλαστικό ή μετάξι για τις 
βραδινές και επίσημες 

εμφανίσεις θα είναι ιδανικά. 
Φορέστε με ένα τοπ και 
σορτς ή με εφαρμοστό 

μίνι φορεματάκι για να μην 
αποκαλύπτετε τα πάντα και 
λάμψτε στις εξόδους σας.

6
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Jean ύφασμα
Το jean ύφασμα θα 
είναι must κομμάτι 

για την περίοδο 
του Καλοκαιριού. 

Φορέσετε το σε ένα 
total denim – jean 
outfit ή συνδυάστε 

το με ότι σας 
αρέσει. Είναι βολικό 

και πολύ άνετο, 
καθώς μπορεί να 
φορεθεί από το 

πρωί ως το βράδυ. 
Το jean παντελόνι, 

καθώς και το 
τζιν φόρεμα θα 

κάνουν αισθητή την 
παρουσία τους.

7

Πούλιες
Η λάμψη του glitter 
και της πούλιας ήταν 
έντονη στις πασαρέλες 
των κορυφαίων οίκων 
μόδας που παρουσίασαν 
τις τάσεις της μόδας 
για Καλοκαίρι 2018. 
Ρούχα στολισμένα εξ’ 
ολοκλήρου με παγιέτες, 
γυαλιστερά υφάσματα, 
μπορούν να φορεθούν 
όλες τις ώρες. Κατά την 
διάρκεια της ημέρας 
μπορείτε να συνδυάσετε 
κάποιο έντονο  κομμάτι 
με ένα λεπτό μπλουζάκι 
ή ένα κομψό πανωφόρι.8
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Καρό
Ποιος είπε πως το 
καρό είναι ένα μοτίβο 
που φοριέται μόνο το 
Φθινόπωρο και τον 
Χειμώνα; Φέτος το 
Καλοκαίρι, το plaid 
pattern, όπως αλλιώς 
αποκαλείται, θα έχει 
την τιμητική του. Θα 
το δούμε τόσο σε 
λεπτά πανωφόρια, 
όσο και σε ρούχα 
ή παπούτσια. Καρό 
σε πιο φωτεινές 
αποχρώσεις, αλλά και 
στις κλασσικές γήινες 
παραλλαγές του.

9 Βολάν
Το βολάν θα παραμείνει 
στις κορυφαίες τάσεις 
της μόδας για την 
Άνοιξη / Καλοκαίρι 
2018 προσθέτοντας 
μια θηλυκή νότα στο 
καθημερινό, αλλά και 
βραδινό σύνολο που 
θα επιλέξετε. Βολάν 
στα τοπ, στα φορέματα, 
αλλά και στις φούστες 
θα κάνουν αισθητή την 
παρουσία τους.

10
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Κρόσσια
Τα κρόσσια σε 
ρούχα και αξεσουάρ 
επιστρέφουν στις 
κορυφαίες τάσεις 
της μόδας για το 
Καλοκαίρι 2018 
και δημιουργούν 
εντυπωσιακά σύνολα. 
Κρόσσια από κλωστές, 
δέρμα ή οποιοδήποτε 
υλικό μπορείτε 
να φανταστείτε 
κοσμούν μέρος ή 
ολόκληρο το κομμάτι 
της καλοκαιρινής 
γκαρνταρόμπας. 11
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Δεν φοράμε λευκό
Εννοείται πως τη συγκεκριμένη 
ημέρα, λευκό δικαιούται να φοράει 
αποκλειστικά η νύφη. Ναι, πρόκειται 
για το πιο καλοκαιρινό χρώμα, καλό 
είναι όμως να το αποφύγετε. Εξάλλου, 
υπάρχουν τόσες εναλλακτικές 
επιλογές, όπως το σαμπανιζέ, το 
peachy pink ή ένα ωραίο γαλάζιο/
λιλά, τα οποία ανήκουν και αυτά 
στην ουδέτερη χρωματική παλέτα 
και δείχνουν υπέροχα πάνω σε 
μαυρισμένη επιδερμίδα.

Αποφύγετε τα έντονα μοτίβα
Τα bold patterns τα αγαπάμε 
αλλά ίσως δεν είναι και ό,τι 
καλύτερο για να παραστείτε 
σε γάμο. Επιλογές όπως το 
animal print ή το λεοπάρ 
αφήστε τις για τα βραδινά 
σύνολα των διακοπών σας. 
Αν θέλετε οπσωδήποτε 
κάτι έντονο, το πιο safe 
θα ήταν ίσως ένα κομμάτι 
με ρίγες – κατά προτίμηση 
κάθετες, οι οποίες και 
εντύπωση θα κάνουν και 
θα δημιουργήσουν το 
απαραίτητο statement, με πιο 
διακριτικό όμως τρόπο.

Το σεμνό είναι chic
Αυτό σημαίνει ότι αν δεν θέλετε να σας δείχνουν 
όλοι – και όχι με τον θετικό τρόπο, καλό είναι να 
αποφύγετε τα κομμάτια με έντονα σκισίματα, με 
πολύ ανοιχτή πλάτη ή με υπερβολικά κοντό μήκος. 
Αντί για αυτά μπορείτε κάλλιστα να επιλέξετε ένα 
ρομαντικό off the shoulders top, μία φούστα ή ένα 
φόρεμα με ασύμμετρο τελείωμα ή ένα κομμάτι με 
ελάχιστη διαφάνεια και απλικαρισμένα λουλούδια, 
για παράδειγμα. Το διακριτικό sex appeal είναι 
πάντα καλύτερο.

H σεζόν των καλοκαιρινών γάμων έχει ξεκινήσει και θα πάει σίγουρα μέχρι αρχές Σε-
πτέμβρη. Και επειδή τα καλέσματα τέτοιου τύπου είναι αρκετά κάθε καλοκαίρι, καλό είναι 
να γνωρίζουμε τα στιλιστικά faux pas τα οποία πρέπει να αποφύγουμε αν θέλουμε να 

είμαστε ανάμεσα στις πιο κομψές καλεσμένες.

Τα σωστά αξεσουάρ
Το πρώτο που θα ήθελα να σας ζητήσω 
να κάνετε είναι να αποφύγετε τα πολύ 
θορυβώδη κοσμήματα – κανείς δεν 
θέλει να ακούει τους ήχους που κάνουν 
τα βραχιόλια ή τα κολιέ σας εν ώρα 
μυστηρίου. Προτιμήστε ένα ζευγάρι 
statement σκουλαρίκια ή ένα ωραίο 
κρεμαστό για τον λαιμό. Και διακριτικά 
και chic.

Έξυπνα παπούτσια
Αγαπημένο δικό μου κόλπο είναι να έχω μαζί μου 
- όποτε είναι εφικτό, αν δηλαδή έχω αυτοκίνητο, 
ένα ζευγάρι παπούτσια που μοιάζουν σχετικά με 
τα ψηλοτάκουνα που επιλέγω για το μυστήριο 
αλλά είναι κάπως πιο άνετα για το γλέντι που θα 
ακολουθήσει.

Τι πρέπει να αποφεύγουμε να φοράμε 
στους καλοκαιρινούς γάμους
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Αφού έχουμε βρει ήδη τα βασικά, αυτό που μένει 
για να συμπληρώσει την βαλίτσα των σύντομων 
καλοκαιρινών αποδράσεων, είναι σίγουρα ένα 
λευκό φόρεμα που θα φορέσουμε παντού και θα 
τονίζει με τον πιο υπέροχο τρόπο την μαυρισμένη 
μας επιδερμίδα.Εάν αναρωτιέσαι γιατί το λευκό 
φόρεμα είναι must -που σίγουρα δεν αναρωτιέσαι- 
θεωρούμε πως είναι για το Καλοκαίρι, ότι είναι το 
μικρό μαύρο φόρεμα για τον Χειμώνα.  
Το φοράς με φλατ σανδάλια, με ψηλά πέδιλα, με 
εσπαντρίγιες, με sneakers…είναι γενικότερα το 
πασπαρτού κομμάτι των διακοπών και το κομμάτι 
που ταιριάζει σε όλες ανεξαιρέτως.Εάν το έχεις ήδη 
στη ντουλάπα σου, δες πως το φοράνε οι τοπ fash-
ionista και πάρε έμπνευση. 

Το μόνο που μας λείπει 
για το Καλοκαίρι,  

είναι το τέλειο λευκό φόρεμα.Πώς να 
Φορέσεις 
Λευκό 
Φόρεμα
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Ο ένα ώμος έξω
Ακολουθώντας τα βήματα της μόδας στα 
ρούχα, τα μαγιό για φέτος προτείνουν τον 
έναν ώμο έξω! Τιράντες φαρδιές αλλά και 
πιο λεπτές. Όσο για το μαύρισμα; Μην 
ανησυχείς απλά κατέβασε και τον άλλο 
ώμο και θα είναι να φοράς στράπλες! Έτσι 
θα έχεις και ένα μοδάτο μαγιό και ένα 
ομοιόμορφο μαύρισμα.

Πλεκτά μαγιό
Τα αγαπήσαμε πέρσι και συνεχίζουμε να τα 
λατρεύουμε και φέτος. Μαγιό πλεκτά, λοιπόν, είναι 
στη μόδα και για το 2018. Με φρέσκα, νεανικά, 
παιχνιδιάρικα και υπέροχα σχέδια, κυρίως σε μπικίνι 
και όχι τόσο σε ολόσωμα. 

Μικροσκοπικά 
μπικίνι
Με ένα σούπερ, 
τοσοδούλι 
μίνι μπορείς 
να βγεις στις 
παραλίες φέτος. 
Μικροσκοπικά 
μαγιό που αφήνουν 
λίγα στην φαντασία 
και αναστατώνουν 
κάθε αρσενικό στο 
πέρασμα τους. Το 
πιο αποκαλυπτικό 
συνήθως είναι 
το κάτω μέρος 
που παραπέμπει 
περισσότερο σε 
στριγκάκι παρά σε 
ολόκληρο μαγιό. 
Θα τολμούσες να 
το βάλεις;

Μαγιό
καλοκαίρι 

2018!
Η μόδα στα μαγιό για το 
καλοκαίρι 2018 έχει λίγο 

από όλα. Έχει χρώμα, 
σχέδιο, patterns, μικρο-

σκοπικά μαγιό, ψηλόμεσα 
μαγιό. Με λίγα λόγια 

έχει τα πάντα! Μέχρι και 
οι τολμηρές και πιο seχy 

προτάσεις είναι απίστευτα 
στιλάτες. 
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Δέσιμο μπροστά στο στήθος
Ξέχνα τον ενοχλητικό κόμπο από το μαγιό 
που πίεζε την πλάτη κάθε καλοκαίρι. Το 
δέσιμο πλέον έρχεται μπροστά στο στήθος 
και το να κάθεσαι αναπαυτικά στο αμάξι και 
στις καρέκλες είναι γεγονός. Άλλωστε μεταξύ 
μας, πόσες φορές δεν έχουμε γυρίσει στο 
δέσιμο μπροστά για να ανακουφιστούμε; Ε 
τώρα πλέον είναι στη μόδα.

Μαγιό με κρόσσια
Φουντίτσες εδώ, φουντίτσες 
εκεί και γενικά παντού 
φουντίτσες και κρόσσια. 
Είτε στο πάνω μέρος από το 
μπικίνι, είτε σε ολόσωμο, τα 
κρόσσια είναι φέτος από τα 
μεγαλύτερα trends! Να σου 
πω την αμαρτία μου εμένα 
με εντυπωσίασαν οι μικρές 
φουντίτσες με κρόσσια στα 
ολόσωμα.

Ριγέ μαγιό
Ρίγες οριζόντιες, 
ρίγες κάθετες, 
ρίγες σε μπικίνι και 
ρίγες σε ολόσωμα. 
Φανταστική 
πρόταση για το 
καλοκαίρι του 2018 
που σίγουρα θα 
φορεθεί αρκετά. 
Διάλεξε το στιλ 
της ρίγας που 
σου αρέσει και 
ετοιμάσου για 
μακροβούτια και 
ηλιοθεραπεία.

Βαθύ άνοιγμα  
στο ντεκολτέ
Βαθύ ντεκολτέ 
και όλα καλά. 
Αποδείχθηκε 
από πέρσι ότι τα 
ολόσωμα με βαθύ 
ντεκολτέ μπορούν 
να ταιριάξουν σε 
όλες τις γυναίκες. 
Το μόνο που 
χρειάζεται να κάνεις 
είναι να επιλέξεις 
το μαγιό με το 
κατάλληλο άνοιγμα 
και υποστήριξη για 
το στήθος σου. Για 
αυτό και φέτος για 
το 2018, υπάρχουν 
ακόμα περισσότερες 
προτάσεις, έτσι 
ώστε να μην μείνει 
καμιά γυναίκα 
παραπονεμένη.

Παρεό ασορτί με το μαγιό
Μικρό διάλειμμα από τα trends σε ολόσωμα 
και μπικίνι. Μπαίνω για λίγο στον κόσμο των 
παρεό και των λεγόμενων overalls για την 
παραλία. Φέτος η μόδα λέει ασορτί παρεό με 
το μαγιό σου. Οπότε δεν είναι τυχαίο αν θα 
πας να αγοράσεις μαγιό και σου προτείνουν 
και το overall του μαζί. Ουσιαστικά φέτος, 
προτείνεται ένα ολοκληρωμένο outfit ακόμα 
και στην παραλία.

Με διάφορα σχέδια και patterns
Καλοκαιρινή διάθεση σημαίνει σχέδιο, patterns 
και χιουμοριστική διάθεση. Για αυτό το λόγο δεν 
μπορούσαν να λείπουν αυτού του είδους τα μαγιό από 
την φετινή κολεξιόν. Όμορφα σχέδια, έντονα χρώματα 
τόσο στα μπικίνι όσο και στα ολόσωμα. Το μόνο που 
μένει είναι να διαλέξεις τι σου αρέσει
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1.Το eyeliner είναι παντός 
καιρού και το καλοκαίρι μπορεί 
απλά μα τονίσει τα μάτια σου 
σε ένα natural makeup look.

2. Οι λάμψεις είναι κάτι 
παραπάνω από ευπρόσδεκτες 
στο καλοκαιρινό μακιγιάζ , 
αρκεί να μην το παρακάνεις.

3. Οι peachy αποχρώσεις για 
τα μάτια δίνουν το απαραίτητο 
summer touch στο μακιγιάζ της 
σεζόν.

4. Τα έντονα χείλη παραμένουν 
στις επιλογές σου, αρκεί να 
τα συνδυάσεις με natural eye 
makeup look.

5. Metallic, golden Smokey 
eye makeup  για ένα sexy 
και ταυτόχρονα κομψό 
αποτέλεσμα.
6. Οι γήινες αποχρώσεις σε 
metallic υφές συνδυάζονται 
άψογα με τα nude χείλη σου.

7. Total bronze makeup look 
με μια γραμμή eyeliner ή  ένα  
peachy lipstick μπορεί να σε 
συνοδεύσει παντού. 

7 ιδέες για να ανανεώσεις 
το καλοκαιρινό σου μακιγιάζ

Το καλοκαίρι το μακιγιάζ γίνεται πιο απλό. Τουλάχιστον φαινομενικά οι χρωματικοί τόνοι πέ-
φτουν και το bronzing μοιάζει να είναι μονόδρομος. Ωστόσο, δεν είναι το μόνο makeup look 
που μπορείς να υιοθετήσεις το καλοκαίρι. Υπάρχουν ένα σωρό ακόμα εναλλακτικές του ίδιου 
του bronzing look αλλά και πολλές ακόμα χρωματιστές ιδέες που θα σε κάνουν να μπεις 

στον πειρασμό, να υποκύψεις και να τις δοκιμάσεις. 
Peachy σκιές, pink nude ή ακόμα και burgundy χείλη, eyeliner και metallic brown smokey 
makeup looks είναι μόνο μερικά από τα βασικά συστατικά που συνθέτουν την παλέτα των 

επιλογών σου στο μακιγιάζ αυτό το καλοκαίρι. Ανάλογα με την διάθεση, το προσωπικό σου 
στιλ και την περίσταση μπορείς κάθε φορά να καταλήξεις σε κάποιο άλλο, κάνοντας φυσικά τις 

απαραίτητες προσαρμογές για να το φέρεις στα μέτρα σου. 
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Τα αξεσουάρ είναι ένας τρόπος για να ολοκληρώσετε και να απογειώσετε ένα σύνολο με τον 
καλύτερο τρόπο. Προσθέτουν χρώμα, λάμψη και στυλ στο καθημερινό ή επίσημο ντύσιμο. Ποιες 
είναι όμως οι κορυφαίες τάσεις στα αξεσουάρ για την το Καλοκαίρι και πως μπορούν να φορε-
θούν;

Τεράστιοι κρίκοι
Οι τεράστιοι κρίκοι σε απλά ή περίτεχνα σχέδια 
κάνουν δυναμικό come back από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’90. Πρόκειται για μια από τις 
κορυφαίες τάσεις στα αξεσουάρ για το Καλοκαίρι 
που ταιριάζει σχεδόν με όλα τα ντυσίματα. 
Φορέστε τους τεράστιους κρίκους με ένα casual 
σύνολο ή συνδυάστε το με ένα υπέροχο cocktail 
dress για ένα γάμο, μια βάφτιση ή γενικότερα μια 
επίσημη και κομψή εμφάνιση.

Σκουλαρίκια με κρόσσια και φούντες
Τα κρόσσια και οι φούντες αποτελούν μια από 
τις κορυφαίες τάσεις της μόδας για την εποχή σε 
όλους τους τομείς. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν 
να μην κάνουν την εμφάνιση τους και στον 
τομέα των αξεσουάρ. Σκουλαρίκια μακριά με 
φούντες και κρόσσια σε πολύχρωμα σχέδια, 
αλλά και μονόχρωμες επιλογές θα μπορέσουν να 
προσθέσουν υπέροχο χρώμα στο σύνολο σας. 
Επιλέξτε να φορέσετε το χρώμα της χρόνιας, το 
ultra violet με ένα total black outfit ή με ένα color 
block ντύσιμο και κλέψτε τις εντυπώσεις.

Μακριά σκουλαρίκια που φτάνουν κάτω από το 
ύψος του ώμου
Μαζί με τα σκουλαρίκια που καλύπτουν όλο το 
μήκος του λοβού του αυτιού, οι διάσημοι οίκοι 
μόδας παρουσίασαν τα μακριά σκουλαρίκια 
που φτάνουν κάτω από τον ώμο. Πρόκειται 
για εντυπωσιακά κοσμήματα που μπορούν να 
απογειώσουν ακόμη και το πιο απλό σύνολο 
κάνοντας το επίσημο και κομψό. Σκουλαρίκια 
διακοσμημένα με στρας, swarovski ή πέτρες, όπως 
και τα περίτεχνα αρχιτεκτονικά έργα τέχνης. Επιλέξτε 
τα ιδανικά για το ύφος του ντυσίματος που θέλετε να 
κάνετε και φορέστε τα!

Κοσμήματα – αρχιτεκτονικά έργα τέχνης
Αισθητή θα κάνουν την παρουσία τους και τα 
κοσμήματα που θυμίζουν αρχιτεκτονικά έργα τέχνης. 
Σκουλαρίκια φτιαγμένα από πέτρες και «σύρμα» που 
δημιουργούν ακανόνιστα εντυπωσιακά σχήματα θα 
είναι must για την σεζόν. Είτε πιο μακριά είτε πιο 
μικρά, τα σκουλαρίκια αυτού του τύπου ταιριάζουν 
υπέροχα με ένα chic φόρεμα.

Βραχιόλια χειροπέδες (όσο περισσότερα, τόσο το 
καλύτερο)
Τα βραχιόλια χειροπέδες κάνουν αισθητή την 
παρουσία τους στις κορυφαίες τάσεις στα αξεσουάρ. 
Μονά ή σε συνδυασμό με περισσότερα παρόμοια ή 
διαφορετικά βραχιόλια, μπορούν να ολοκληρώσουν 
το ντύσιμο σας με υπέροχο τρόπο.Φορέστε τα στις 
casual εμφανίσεις, αλλά και στις πιο επίσημες και 
απογειώστε το look σας. Μπορούν να φορεθούν 
τόσο στον καρπό, όσο και πάνω από τον αγκώνα – 
στο μπράτσο και να δείχνουν εξίσου εντυπωσιακά.
Κυκλοφορούν σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και 
σχεδίων, έτσι ώστε να βρείτε το ιδανικό για το 
γούστο και το στυλ σας.

Χρυσά κοσμήματα
Τα χρυσά κοσμήματα και αξεσουάρ μαλλιών 
αποτέλεσαν μια από τις κορυφαίες επιλογές των 
διάσημων οίκων μόδας για τη σεζόν. Σκουλαρίκια, 
βραχιόλια, κολιέ και τσιμπιδάκια ή μπαρέτες μαλλιών 
σε χρυσές αποχρώσεις με περίτεχνα ή απλά σχέδια 
ολοκλήρωσαν τις προτάσεις των σχεδιαστών με 
υπέροχο τρόπο.

Πολλά κολιέ που δημιουργούν επίπεδα
Η επιλογή ενός υπέροχου συνδυασμού με κολιέ που 
δημιουργούν επίπεδα θα αποτελέσει μια ακόμη από 
τις κορυφαίες τάσεις στα αξεσουάρ για την Άνοιξη 
/ Καλοκαίρι 2018. Στολίστε λοιπόν τον λαιμό σας 
με πολλά κολιέ σε διαφορετικά μήκη μεταξύ τους 
και εντυπωσιάστε τα πλήθη.Μια υπέροχη πρόταση 
είναι να συνδυάσετε πολλά λεπτά αλυσιδάκια 
διακοσμημένα με υπέροχα σχέδια.

Κορυφαίες τάσεις 
στα κοσμήματα

www.syn.com.gr SYN Magazine vol.71136

syn   

www.syn.com.grSYN Free Lifezine vol.65 137

Style



Χρώμα στο σαλόνι 
Μια ιδέα που μας αρέσει πολύ και είναι πάρα πολύ 
της μόδας στο εξωτερικό είναι οι Greek Blue 
καναπέδες που κάνουν τον χώρο σας να δείχνει 
πολύ μοντέρνος και ζωντανός. Όπως θα δείτε και 
στη φωτογραφία παρακάτω, το μπλε του καναπέ 
δεν περιορίζει καθόλου τις χρωματικές επιλογές 
για το υπόλοιπο δωμάτιο. Συνδυάστε το μπλε του 
καναπέ με την πόρτα σας βάφοντάς την επίσης σε 
μια σκούρα μπλε απόχρωση.

Το Greek Blue είναι ένα χρώμα που έχει 
γίνει τεράστια μόδα σε όλο τον κόσμο και 
συνεχώς εξαπλώνεται.  
Πρόκειται για ένα πακέτο αποχρώσεων  
με πιο δημοφιλείς τους πιο έντονους  
μπλε και σκουρόχρωμους τόνους.
Σε πολλά σπίτια στο εξωτερικό αλλά και 
στην Ελλάδα συνδυάζεται το μπλε χρώμα 
με γεωμετρικά σχέδια ώστε να είναι πιο 
σαφής η αναφορά στο ελληνικό στοιχείο. 
Το σύμβολο του μαιάνδρου είναι ιδιαίτε-
ρα δημοφιλές και μία από τις κορυφαίες 
τάσεις της σεζόν.
Επιλέξαμε διάφορα σημεία του σπιτιού για 
να σας δώσουμε ιδέες σχετικά με το πού 
και πώς να διακοσμήσετε  
με το Greek Blue χρώμα αλλά και τα γεω-
μετρικά σχέδια που τόσο  
είναι της μόδας φέτος.

Greek Blue 
Το χρώμα που έχει γίνει 

ανάρπαστο σε όλο τον κόσμο
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Πίνακες 
Οι πίνακες πάντα κάνουν τη διαφορά σε 
έναν χώρο και δίνουν απίστευτο στιλ 
ακόμα και στα πιο άδεια δωμάτια. Επιλέξτε 
έναν πίνακα με αποχρώσεις του Greek Blue 
και συνδυάστε τα χρώματα του πίνακα 
στη διακόσμησή σας. Διαλέξτε μία απαλή 
απόχρωση για τον τοίχο και κρατήστε 
τα έντονα μπλε για τα διακοσμητικά 
αντικείμενα του χώρου

Χρώμα στην κουζίνα
Στην κουζίνα έχετε επίσης πολλές επιλογές 
για να διακοσμήσετε με το Greek Blue. 
Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις μπλε 
αποχρώσεις για τα ντουλάπια σας και 
να τα συνδυάσετε με κάποιο άλλο μπλε 
στοιχείο μέσα στον χώρο. Αν θέλετε κάτι 
πιο μοντέρνο επιλέξτε ανοιχτά ντουλάπια 
και βάψτε το εσωτερικό τους σε μπλε 
απόχρωση. Το μπλε ταιριάζει πολύ με το 
κίτρινο, όπως θα δείτε και στην παρακάτω 
εικόνα.

Κουρτίνες 
Στο σαλόνι της παρακάτω φωτογραφίας 
έχουν επιλεγεί πολυθρόνα και μαξιλάρια 
σε μπλε αποχρώσεις και κουρτίνες με το 
σύμβολο του μαιάνδρου. Το αποτέλεσμα 
είναι πολύ σικ και όμορφο.

Μπλε διακοσμητικά
Οι κανάτες σε μπλε χρώμα που έχουν 
το σχήμα αρχαίων σκευών ή αγγείων 
σε συνδυασμό με μπλε τοίχους ή έπιπλα 
θα κάνουν τον χώρο σας να δείχνει πιο 
ελληνικός και σικ ταυτόχρονα.

Χρώμα στο δωμάτιο 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Greek Blue  με 
πολλούς τρόπους μέσα στο υπνοδωμάτιο. Μια 
επιλογή είναι να βάψετε τους τοίχους σε μια 
όμορφη έντονη μπλε απόχρωση που παραπέμπει 
σε Ελλάδα. Κρατήστε το δωμάτιο σε απλές 
διακοσμητικές γραμμές. Τα μεταλλικά έπιπλα και 
αντικείμενα θα ταιριάξουν πολύ με το έντονο 
χρώμα στους τοίχους.Μια άλλη λύση είναι να 
επιλέξετε ένα πολύ απαλό χρώμα για τους τοίχους 
και να ενισχύσετε τη διακόσμηση με έντονα 
μπλε διακοσμητικά που θα δώσουν ζωντάνια 
στον χώρο σας.Αν σκέφτεστε ότι θα βαρεθείτε 
γρήγορα το μπλε χρώμα στους τοίχους (κάτι που 
δεν πρόκειται να συμβεί εύκολα), επιλέξτε το μπλε 
για τα σκεπάσματα στο κρεβάτι σας που μπορείτε 
να τα αλλάζετε όποτε θέλετε.Το σκούρο μπλε σε 
συνδυασμό με υφάσματα με γεωμετρικά σχέδια 
είναι μια υπέροχη επιλογή - κυρίως αν τα επιπλά 
σας είναι λευκά.

Χρώμα στο μπάνιο 
Κάντε το μπάνιο σας να ξεχωρίζει φάβοντάς 
το σε μια έντονη μπλε απόχρωση. Ξεφύγετε 
από τα συνηθισμένα και δώστε στο μπάνιο τη 
διακοσμητική προσοχή που στερείται αυτός ο 
χώρος του σπιτιού!
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Επιμέλεια: Χρυσούλα Νάττα

Σαντορίνη
Αν υπάρχει κάποιο μέρος που εντυπωσιάζει με μια ματιά, 

αυτό είναι η Ελλάδα και ειδικά τα νησιά της. Η Σαντορίνη δεν 
αφήνει κανέναν ασυγκίνητο με τα λευκά σπίτια, τη καλντέρα, 

το ημεροβίγλι, το ηφαίστειο και τη μοναδική θέα.

Ανακαλύψτε την ιστορία της Αιγύπτου, 
σαφάρι στη Ζάμπια και χαθείτε στα 
δάση της Νέας Ζηλανδίας. Οι παρα-
κάτω προορισμοί δεν είναι ένα απλό 
ταξίδι, αλλά μια καινούργια εμπειρία. 
Ταξιδέψτε με την οικογένεια σας ή τη 
παρέα σας στους κορυφαίους προορι-
σμούς. 

Τα 10 αξέχαστα ταξίδια 
που πρέπει να κάνετε 
στη ζωή σας!
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Μαρόκο
Τη τελευταία δεκαετία, η Κόκκινη Πόλη έχει 
γίνει η πρωτεύουσα του στυλ του Μαρόκου, 
με όλο και περισσότερα πολυτελή 
ξενοδοχεία και καταστήματα να ανοίγουν 
στη περιοχή. Συνδυάστε τη διαμονή σας 
στο Royal Mansour-ένα μεγαλοπρεπές 
θέρετρο με λίγες νύχτες στο El Fenn, όπου 
η αυλή είναι γεμάτη με άνετους καναπέδες 
και κιλίμια . Για τους λάτρεις του σύγχρονου 
ντιζάιν, μια επίσκεψη στη περιοχή Guéliz 
είναι must. Πέραστε από το Studio Lalla 
για boho τσάντες και πηγαίνετε στη 33 Rue 
Majorelle, όπου θα βρείτε ένα μίνι-παζάρι.
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Νησιά Γκαλαπάγκος
Τα Νησιά Γκαλαπάγκος 
στο Εκουαδόρ συνεχίζουν 
να προσελκύουν τους 
ταξιδιώτες από όλο τον 
κόσμο. Που αλλού μπορείτε 
να παρακολουθήσετε ένα 
θαλάσσια ιγκουάνα να κάνει 
βουτιές ή πιγκουίνους να 
κάθονται στη παραλία;
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Ζάμπια 
H Ζάμπια είναι ένας απ’ τους γνωστότερους προορισμούς σαφάρι 
στην Αφρική. Ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, κροκόδειλοι, ιπποπόταμοι, 
καμηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, βατράχια και άλλα – ότι μπορείτε να 
φανταστείτε υπάρχει εκεί. Και τα πάρκα προσφέρουν μια σειρά από εμπειρίες 
που σπάνια συνδυάζονται σε άλλα μέρη: κανό, ψάρεμα, βόλτες με βάρκα, 
πεζοπορίες, σαφάρι και ότι άλλο έχετε ποτέ φανταστεί.
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Κέιπ Τάουν
Με τις ανεμοδαρμένες παραλίες και το εντυπωσιακό 
σκηνικό του Table Mountain, το Κέιπ Τάουν έχει μια άγρια 
ομορφιά που συνυπάρχει με την κομψότητα. Η περιοχή έχει 
δημιουργήσει μια διαφορετική γαστρονομική κουλτούρα 
υιοθετώντας τις διατροφικές παραδόσεις απ’ όλο τον κόσμο.
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Νέα Ζηλανδία
Εντυπωσιακές 
βουνοκορφές, 
κρυστάλλινες 
λίμνες και ποτάμια, 
ηφαιστειογενή 
στοιχεία καθώς 
και ηλιόλουστες 
παραλίες, συνθέτουν 
την ιδιαίτερη και 
εντυπωσιακή Νέα 
Ζηλανδία.
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Αίγυπτος 
Ένα ταξίδι στα αρχαία 
θαύματα της Αιγύπτου 
αρχίζει 14 μίλια έξω από 
το Κάιρο, με μια επίσκεψη 
στις Πυραμίδες της Γκίζας. 
Περάστε τη νύχτα σε ένα απ’ 
τα εκατοντάδες ξενοδοχεία 
και χαθείτε στην ιστορία της
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Προβηγκία  
Αυτή η περιοχή της νοτιοανατολικής Γαλλίας είναι 
γεμάτη με λεβάντες, ψαροχώρια, ρωμαϊκά ερείπια, 
και τόσα πολλά γραφικά τοπία που είναι δύσκολο 
να αποφασίσετε προς τα πού θα στρέψετε τη 
κάμερα σας. Εκεί μπορείτε να βρείτε μια πληθώρα 
από μαγαζιά με αντίκες, τα καλύτερα κρασιά και 
εστιατόρια βραβευμένα με αστέρια Michelin.
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Τόκιο 
Όταν πρόκειται για τις ασιατικές 
μεγαλουπόλεις, το Τόκιο είναι μια κατηγορία 
από μόνο του: λίγες πόλεις προσφέρουν μια 
τέτοια συγκλονιστική σειρά από εστιατόρια 
(πάνω από 80.000), πολυτελή κατάλυμα, 
έντονη νυχτερινή ζωή, και πλουσιοπάροχα 
μαγαζιά για ψώνια.

Μπαλί 
Το Μπαλί είναι ένα από τα 17.500 νησιά στο 
αρχιπέλαγος της Ινδονησίας και ξεχωρίζει για 
την βλάστηση του, τον ζωντανό πολιτισμό και τα 
θεαματικά θέρετρα.
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Η εταιρεία «ΤΟΡΗΣ Γ. – ΧΑΤΖΗ Α. ΕΠΕ» με έδρα την πόλη του Βόλου, δραστηριοποιείται από 
το 2001 και προέρχεται από τη συγχώνευση δύο ατομικών επιχειρήσεων με πολυετή πείρα στο 
χώρο των αναταλλακτικών. Η φιλοσοφία της εταιρείας, είναι η παροχή ποιοτικών προϊόντων 

μέσα από μία τεράστια γκάμα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς.  
Και το πιο σημαντικό; Η εταιρεία εισάγει ανταλλακτικά από μεγάλους οίκους του εξωτερικού 

προσφέροντας πάντα στους πελάτες της εγγύηση και αξιοπιστία.

Καψάλη 9, Βόλος   Τηλ.: 24210 63421   Ιστότοπος: www.xato.gr   email: xato@otenet.gr

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 
«ΤΟΡΗΣ Γ. - ΧΑΤΖΗ Α. ΕΠΕ»



Φωτογραφίες: Θανάσης Μπελεβεσλής
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Φωτογραφίες: Μαικλ-Βίντον Τρακόσας
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Χατζηαργύρη 3
τηλ. 24210 28520
κλειστά το βράδυ

Όταν το τσίπουρο γίνεται αντρική υπόθεση... 
τότε μιλάμε μόνο για το τσιπουράδικο  
“ΚΑΒΟΥΡΑΣ” στο κέντρο του Βόλου, 

που εδώ και πολλά χρόνια  κρατά 
αναλλοίωτη την παλιά, καλή «συνταγή»!

Δοκιμάστε  χύμα τσίπουρο από τη μόστρα 
σε συνδυασμό με αυθεντικούς, ποιοτικούς 

και φρέσκους  μεζέδες στην ψησταριά, 
από σκουμπρί μέχρι αστακό 

αλλά και πατάτα ψημένη στη χόβολη!
 Στον “ΚΑΒΟΥΡΑ” 

όλα θυμίζουν άλλες εποχές 
και εικόνες βγαλμένες από ασπρόμαυρες 

ελληνικές ταινίες! 

τσιπουράδικο  

ΚΑΒΟΥΡΑΣ
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Μια τεράστια κόκα κόλα, ποπ κορν, πατατάκια, νάτσος (ό,τι και να 
μασουλάτε καλό είναι) και τι καλύτερο από μια ωραία βραδιά στο σινεμά; 

Διαλέξαμε και σας προτείνουμε τις τέσσερις καλύτερες ταινίες που θα 
κυκλοφορήσουν το καλοκαίρι του 2018 στις κινηματογραφικές αίθουσες. 

Καλή προβολή! 

Σκοτεινές δυναμεις (The Darkest Minds)
Όταν κάποιοι έφηβοι αναπτύσσουν μυστηριωδώς ιδιαίτερα 
ισχυρές υπερδυνάμεις, θεωρούνται απειλή από την κυβέρνηση 
και τότε η κυβέρνηση αναγκάζεται να τους περιορίσει σε 
ειδικά στρατόπεδα. Η 16χρονη Ρούμπι, ένα κορίτσι με 
τις πιο ισχυρές δυνάμεις, δραπετεύει από το στρατόπεδο 
συγκέντρωσης και γίνεται μέλος μιας ομάδας νεαρών 
δραπετών που ψάχνουν για ασφαλές καταφύγιο. Σύντομα, 
τα μέλη της νέας αυτής «οικογένειας» αντιλαμβάνονται ότι 
σε έναν κόσμο όπου οι ενήλικες που έχουν την εξουσία τους 
έχουν προδώσει, η φυγή δεν είναι αρκετή και θα πρέπει να 
αντισταθούν, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις τους συλλογικά 
ώστε να πάρουν πίσω τον έλεγχο του μέλλοντος τους.
Σκηνοθεσία: Τζένιφερ Γιου Νέλσον  
Ηθοποιοί: Μάντι Μουρ, Γκουέντολιν Κρίστι, Αμάντλα 
Στένμπεργκ, Χάρις Ντίκινσον, Σκάιλαν Μπρουκς  

Πρεμιέρα: Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018

Ant-Man and the Wasp
Από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, 
έρχεται η ταινία «O Ant-Man και η Σφήκα», 
ένα καινούργιο κεφάλαιο με ήρωες που έχουν 
την απίστευτη ικανότητα να μικραίνουν. Μετά 
το τέλος του «Captain America: Εμφύλιος 
Πόλεμος», ο Scott Lang ζει πλέον με τις 
συνέπειες των επιλογών του, μοιράζοντας 
το χρόνο του ως υπέρ-ήρωας, αλλά και ως 
πατέρας. Προσπαθώντας να ισορροπήσει την 
σπιτική ζωή και τις ευθύνες του ως Ant-Man, 
αντιμετωπίζει μια καινούργια πρόκληση που 
του αναθέτουν η Hope Ban Dyne και ο δόκτωρ 
Hank Pym. Ο Scott πρέπει να ξαναφορέσει το 
κοστούμι του και να μάθει να πολεμάει δίπλα 
στην Σφήκα, ως μια δεμένη ομάδα που δουλεύει 
μαζί για να καλύψει μυστικά από το παρελθόν. 
Σκηνοθέτες: Peyton Reed
Ηθοποιοί: Hannah John-Kamen, Walton 
Goggins, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Paul 
Rudd, Περισσότεροι

Πρεμιέρα: Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Mamma Mia! Here We Go Again
νεανική ζωή της Donna (που υποδύεται η Meryl 
Streep και η Lily James), βιώνοντας τη διασκέδαση 
που είχε με τους τρεις πιθανούς μπαμπάδες της 
Sophie (που υποδύεται η Amanda Seyfriend). Η So-
phie είναι έγκυος και όπως η Donna, θα είναι μικρή 
όταν γεννηθεί το μωρό της. Τότε συνειδητοποιεί ότι 
πρέπει να αναλάβει το ρίσκο όπως έκανε η μητέρα 
της.
Σκηνοθεσία: Ολ Πάρκερ
Ηθοποιοί: Λίλι Τζέιμς, Κριστίν Μπαράνσκι, 
Μέριλ Στριπ, Αμάντα Σέιφριντ, Κόλιν Φερθ, Πιρς 
Μπρόσναν, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Ντομινίκ Κούπερ, 
Τζούλι Γουόλτερς, Άντι Γκαρσία, Σερ, Τζέρεμι 
Έρβιν, Αλέξα Ντέιβις

Πρεμιέρα: Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

Επικίνδυνη αποστολή: Η πτώση 
(Mission Impossible: Fallout)
Ακόμη και τα πράγματα που κάνεις με τις καλύτερες προθέσεις 
είναι ικανά να γυρίσουν πίσω και να σε στοιχειώσουν. Όταν μια 
αποστολή της υπηρεσίας IMF τελειώνει άσχημα, ο κόσμος θα 
έρθει αντιμέτωπος με ζοφερές συνέπειες. Καθώς ο Ίθαν Χαντ 
αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την αρχική του αποστολή πάση 
θυσία, η CIA αρχίζει να αμφισβητεί την πίστη και τα κίνητρά 
του. Ο Χαντ βρίσκει τον εαυτό του να αγωνίζεται εναντίον 
επικίνδυνων εκτελεστών αλλά και πρώην συμμάχων, με τον 
χρόνο να μετράει αντίστροφα καθώς προσπαθεί να αποτρέψει 
μια παγκόσμια καταστροφή.
Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Μακουάρι
Ηθοποιοί: Τομ Κρουζ, Άλεκ Μπόλντουιν, Ρεμπέκα 
Φέργκιουσον, Χένρι Καβίλ, Βεν Ρέιμς, Σάιμον Πεγκ, Άντζελα 
Μπάσετ, Βανέσα Κέρμπι, Μισέλ Μόναγκαν 

Πρεμιέρα: Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018
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SYNαστρίες 
Κριός
Ένα πραγματικά έντονο Καλοκαίρι σας 
περιμένει, όπου ο πλανήτης κυρίαρχος του 
ζωδίου σας Άρης, θα σας δημιουργήσει 
νέα δεδομένα στα σχέδια σας για το 
μέλλον. Οι σχέσεις και ο έρωτας θα 
είναι οι τομείς που θα σας δώσουν 
ικανοποίηση, αν αυτό πραγματικά το 
δικαιούστε και έχετε πράξει τα σωστά 
κατά το παρελθόν. Προσοχή να δώσετε 
στις τρις Καλοκαιρινές εκλείψεις, 13 
Ιουλίου, 27 Ιουλίου και 11 Αυγούστου, 
όπου  θα σας φέρουν προ των ευθυνών 
σας σε επαγγελματικό, οικογενειακό και 
προσωπικό επίπεδο.

Ταύρος
Αυτό το Καλοκαίρι θα σας ανανεώσει 
και σας κάνει να αρχίζετε σταδιακά να 
επαναστατείτε με το παρελθόν σας και 
με ότι το χαρακτηρίζει. Ο έρωτας θα 
μπει ξαφνικά στην ζωή σας, στα μέσα 
του Ιουλίου. Βέβαια ο πλανήτης των 
ανατροπών Ουρανός, θα βρίσκεται στις 
πρώτες μοίρες του ζωδίου σας, βάζοντας 
σε δοκιμασία τις σχέσεις, ιδίως τις 
τελευταίες μέρες του Ιουλίου, με αρχές 
Αυγούστου. Θα σας απασχολήσει επίσης 
η επαγγελματική σας πορεία, όπου θα 
βρίσκεστε σε μία ένταση, λόγο εξωγενών 
καταστάσεων.

Δίδυμοι 
έχετε ένα από τα πιο δημιουργικά 
Καλοκαίρια, εφόσον ο Ερμής, πλανήτης 
κυρίαρχος του ζωδίου σας, θα βρεθεί 
στο ξεκίνημα αυτής της περιόδου στο 
ζώδιο σας. Από τις 29 Ιουνίου ο Ερμής θα 
προχωρήσει στον Λέοντα μέχρι το τέλος 
του Καλοκαιριού, όπου οι μετακινήσεις 
οι εμπειρίες και οι σχέσεις θα έχουν 
την τιμητική τους. Θα δυσκολευτείτε να 
κατανοήσετε κάποια πράγματα στους 
χειρισμούς των οικονομικών σας, αλλά 
μέχρι να τελειώσει αυτή η περίοδος, θα 
πειραματιστείτε και θα μάθετε μέσα από 
τα λάθη σας.    

Καρκίνος 
Η υπομονή δεν πρέπει να σας λείψει 
αυτούς τους τρις μήνες, γιατί θα έχετε 
να κάνετε πολλά σε ένα αρκετά μικρό 
χρονικό διάστημα. Στο τέλος του Ιουνίου 
η Πανσέληνος απέναντι από το ζώδιο 
σας, σας ταλαιπωρεί λόγο των δύσκολων 
σχέσεων σας με τους άλλους. Στις 
13/7, η έκλειψη Ηλίου, θα σας κάνει να 
επαναστατήσετε με την προσωπική σας 
ζωή και να αφεθείτε σε συναισθήματα 
που ουσιαστικά θα σας οδηγήσουν στην 
εσωτερική σας αναγέννηση. 

Λέων 
Το Καλοκαίρι των εκλείψεων, αλλά και 
τον εκπλήξεων μπορεί να χαρακτηριστεί 
αυτή η περίοδος για σας. Τρις εκλείψεις 
θα σας αναστατώσουν, βάζοντας την 
προσωπική σας ζωή σε μία άλλη τροχιά 
και αλλάζοντας εκ βαθέων πρόσωπα 
και καταστάσεις που σας κρατούσαν 
δέσμιους. Ουσιαστικά ο Ιούνιος θα είναι 
ένας βατός μήνας με καλές ευκαιρίες. 
Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, δεν θα σας 
επιτρέψει να χαλαρώσετε ούτε στιγμή. 
Προσοχή θα δώσετε στις 13/7, 27/7 και 
11/8, όπου θα οδηγηθείτε σε αλλαγές και 
έντονες διεκδικήσεις.

Παρθένος
Αυτό το Καλοκαίρι θα είναι αρκετά 
πολύπλοκο σε εργασιακά θέματα και θα 
δυσκολευτείτε να κάνετε διακοπές από 
το βαρύ καθημερινό σας πρόγραμμα. 
Οι εντάσεις δεν θα λείψουν, από άτομα 
που δεν μπορούν να κατανοήσουν 
[τον αγώνα] που δίνετε σε καθημερινή 
βάση. Έτσι θα έρχονται στιγμές που θα 
απομονώνεστε και θα έχετε την τάση με 
αυτό τον τρόπο, να βρεθείτε μακριά από 
τοξικές συμπεριφορές. Η είσοδος βέβαια 
της Αφροδίτης στο ζώδιο σας, από τις 10/7 
έως 6/8, θα σας χαρίσει όμορφες στιγμές 
με αγαπημένα σας πρόσωπα κάνοντας 
focus μόνο στην θετική ενέργεια.

Ζύγος 
Το Καλοκαίρι αυτό, θα σας 
δημιουργήσει ένα κλήμα ανασφάλειας 
κυρίως σε προσωπικό επίπεδο. Στο 
τέλος του Ιουνίου, θα έχετε πλέον 
καταλάβει τον αρνητικό ρόλο που 
παίζουν κάποια πρόσωπα στην ζωή 
σας και αυτό σίγουρα δεν θα είναι 
ευχάριστο σαν γεγονός, αλλά θα είναι 
πολύ ευεργετικό για την πορεία σας. 
Ο Ιούλιος είναι γεμάτος γεγονότα 
που θα αφορούν την επαγγελματική 
σας πορεία, τοποθετώντας πλέον σε 
δεύτερη μοίρα την προσωπική σας ζωή. 
Τελειώνοντας το Καλοκαίρι, θα έχετε 
διασφαλίσει τις νέες σας επιλογές, 
που θα προέλθουν από μία βαθιά 
ενδοσκόπηση, πολύ σημαντική για την 
ζωή σας.

Σκορπιός 
Το σίγουρο είναι ότι δεν θα βαρεθείτε 
αυτό το Καλοκαίρι, λόγο εκλείψεων που 
σας επηρεάζουν σε βασικούς τομείς 
της ζωής σας. Από την άλλη ο Άρης 
στον Υδροχόο, έως τις 12 Αυγούστου, 
θα σας ωθεί να διεκδικείτε εκείνα 
που σας ανήκουν, οριοθετώντας 
απόλυτα ότι είναι δικό σας. Ο έρωτας 
θα βρίσκεται κοντά σας στα μέσα 
του Ιουλίου και η διάθεση σας για 
Καλοκαιρινές αποδράσεις θα σας 
ανανεώνει. Τι θα ζήσουν τα 12 ζώδια 
στους καυτούς μήνες του Καλοκαιριού.
Τελειώνοντας το Καλοκαίρι, θα 
έχετε γεμίσει τις μπαταρίες σας, 
με συναισθήματα και εικόνες που 
δύσκολα θα ξεχάσετε.

Τοξότης
Έχετε μία μαχητική διάθεση και αυτό 
βγαίνει στην επαγγελματική και την 
προσωπική σας ζωή. Οι εκλείψεις του 
Ιουνίου και του Αυγούστου, δεν θα 
σας αφήσουν ανεπηρέαστους, όπου 
μπορεί να σας οδηγήσουν σε λάθος 
εκτιμήσεις και εριστική διάθεση προς 
τους άλλους. Βέβαια η Αφροδίτη τον 
Αύγουστο, θα σας ανεβάσει την 
λίμπιντο και από τις 13/8, θα νιώσετε 
την ανάγκη να αποτραβηχτείτε από 
καταστάσεις που σας προκαλούν 
ένταση και κακή διάθεση.

Αιγόκερως 
Έχετε μπροστά σας ένα αρκετά θερμό 
Καλοκαίρι όπου θα σας απασχολύσουν 
δύο κυρίως τομείς της ζωής σας, τον 
οικονομικό τομέα και εκείνον που αφορά 
τις σχέσεις σας με τους άλλους. Μπορεί 
να αντιμετωπίσετε κάποιες εντάσεις 
με αγαπημένα σας πρόσωπα, όπου η 
ρίζα του προβλήματος ξεκινά από τις 
διαφορετικές απόψεις που έχετε σε 
υλικά θέματα. Προσοχή λοιπόν στην 
Πανσέληνο του Ιουνίου στις 28/6, αλλά 
και την έκλειψη Ηλίου στις 13/7, όπου θα 
σας προκαλέσουν μικρές, αλλά παροδικές 
εντάσεις με το έτερον ήμισυ. Το Καλοκαίρι 
θα τελειώσει με μία Πανσέληνο, όπου θα 
τονώσει την αυτοπεποίθηση σας και θα 
σταθεροποιήσετε κάποιο προσωπικό σας 
επίτευγμα.

Υδροχόος 
Ο Άρης στο δικό σας ζώδιο, σχεδόν όλο το 
Καλοκαίρι, θα σας κάνει ανυπόμονους με 
την προσωπική σας ζωή. Μέσα από αυτή 
την εσωτερική ένταση, θα πέσετε σίγουρα 
σε λάθη που θα τα εντοπίσετε σε μάκρος 
χρόνου. Δύο εκλείψεις θα σας επηρεάσουν 
αυτή την χρονική περίοδο. Η πρώτη είναι 
της Σελήνης στις 27/7 στο ζώδιο σας, όπου 
θα σας φέρει αλλαγές σε συναισθηματικό 
επίπεδο. Η δεύτερη έκλειψη που θα είναι 
Ηλίου, θα πραγματοποιηθεί απέναντι από το 
ζώδιο σας στις 13/8, όπου θα καταλάβετε 
μέσα από διάφορες καταστάσεις τον ρόλο 
που παίζουν τα πρόσωπα που συνθέτουν 
την συναισθηματική σας ζωή.  

Ιχθείς
Το Καλοκαίρι θα ξεκινήσει γλυκά και ήρεμα 
μαζί σας και θα απολαύσετε την αγάπη 
των δικών σας ανθρώπων. Οι σχέσεις σας 
μέχρι το τέλος του Ιουνίου, θα έχουν γίνει 
πιο ουσιαστικές και θα ολοκληρώσετε κάτι 
που αφορά την προσωπική σας ζωή. Τον 
Ιούλιο, θα έχετε μία πολύ δυνατή εμπειρία 
ζωής, που θα αφορά εσάς και το ταίρι 
σας. Στην έκλειψη Σελήνης στο τέλος του 
Ιουλίου, μπορεί να νιώσετε ότι η κούραση 
σας έχει καταβάλει και οι διακοπές είναι 
πλέον επιτακτική ανάγκη. Ο Αύγουστος, 
θα σας περιορίσει στην αρχή, αλλά  το 
δώρο του θα σας το προσφέρει  με την 
Πανσέληνο στις 26/8, όπου θα φροντίσει 
τις συναισθηματικές σας ανάγκες.

Οι προβλέψεις των ζωδίων για το καλοκαίρι 2018
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