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ΓΑΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΑΜΟΣ

Α

παιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας τέλεσης
θρησκευτικού γάμου.

Γενικά Δικαιολογητικά: Βεβαίωση Μητρόπολης
Να αναφέρει το βαθμό του τελευταίου γάμου. Πιστοποιητικό αγαμίας. Φύλλο ημερήσιας τοπικής εφημερίδας Ένα
για τον καθένα. 1 Παράβολο (πράσινο) Δημοσίου Ταμείου
15€ (ονομαστικής αξία 14,67 €) Ειδικά Δικαιολογητικά. Διαζευκτήριο (για διαζευγμένους πολίτες). Ληξιαρχική πράξη θανάτου Εφόσον υπάρχει θάνατος του/της συζύγου από προηγούμενο γάμο.
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση ληξιαρχικής πράξης
θανάτου. Σημειώσεις και επεξηγήσεις Η τέλεση του θρησκευτικού γάμου θα πρέπει να δημοσιευτεί σε ημερήσια τοπική
εφημερίδα. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην εκκλησία
της ενορίας όπου θα τελεστεί ο γάμος. Με βάση τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου
ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

Γ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΓΑΜΟΣ
ια να τελεσθεί πολιτικός γάμος εκδίδονται
άδειες γάμου στους μελλονύμφους από το
δήμο της κατοικίας τους προσκομίζοντας:
λογαριασμό από ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό
εφορίας του τρέχοντος έτους, που να
δείχνει την κατοικία τους, Ληξιαρχική πράξη γέννησης, αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μια ημερήσια εφημερίδα, παράβολο χαρτοσήμου 15 ευρώ για
τον καθένα και
συμπλήρωση αίτησης για έκδοση
άδειας γάμου, για
καθορισμό ημερομηνίας.
www.dikaiologitika.gr
φώτο: www.olgazafiraki.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΧΑΡΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ / ΕΚΔΟΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΑΝΕΛΗΣ
Ευγενίου Ιορδάνου 15 - 65 302 Καβάλα • Τ. 2510 233002 • F: 2510 226502
e-mail: hartis@otenet.gr • web site: www.xronometro.com
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: ΓΙΩΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΑΓΛΑΪΑ ΤΕΡΛΕΛΕ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ Σ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΙΚΥ ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: www. peoplegreece.com, www.weddingplanner.gr,
www.ogamosmas.gr, www.fireworks -mavip.gr, www.gamos.gr, www.hdwallpics.com, www.missbloom.gr
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Τα 6 βήματα του σωστού μακιγιάζ

Η

τελετουργία του μακιγιάζ, είτε το κάνεις
μόνη σου είτε στο κάνει κάποιος ειδικός, είναι κάτι σα σπαζοκεφαλιά, ιδιαίτερα τις
πρώτες φορές. Και αυτό γιατί τώρα πια,
υπάρχουν τόσα πολλά προϊόντα για το μακιγιάζ, που
πολλές φορές και ο ίδιος ο makeup artist κάνει διαφορετικούς συνδυασμούς, προκειμένου να επιτύχει το
επιθυμητό αποτέλεσμα.
Πόσες φορές έχετε την απορία: τι να βάψω πρώτα τα
χείλη, τα μάτια ή τα μάγουλά μου; Να βάλω πρώτα
τη μάσκαρα και μετά το eyeliner ή θα μουτζουρωθώ;
Πώς θα βάλω το ρουζ; Πρέπει να φοράω πάντα κρέμα
κάτω από το makeup μου;
Όποια κι αν είναι η απορία σας ένα είναι το σίγουρο:
δεν υπάρχει μόνο μία σειρά, με την οποία μπορείς να
βαφτείς, αλλά κάποιοι βασικοί κανόνες, προκειμένου
να απλωθούν και να σταθούν σωστά τα προϊόντα του
μακιγιάζ. Γι’ αυτό και θα παρουσιάσουμε τα 6 βασικά
βήματα, για την πιο γρήγορη και πετυχημένη εφαρμογή του μακιγιάζ, έτσι ώστε να μην αγχώνεται καμία
γυναίκα κάθε φορά που θέλει να βαφτεί.

1ο Βήμα:

Ενυδατική ή primer: Πάντα σε καθαρό δέρμα εφαρμόζετε την ενυδατική κρέμα ή ακόμα καλύτερα το
primer. Πάντα ένα από τα δύο, ανάλογα με τον τύπο
του δέρματός σας, τις ανάγκες του και την περίσταση
για την οποία βάφεστε. Τα τελευταία χρόνια τα προϊόντα primer έχουν κατακλύσει την αγορά και αποτελούν την καλύτερη λύση για ένα ομοιόμορφο μακιγιάζ.
Εάν πρόκειται για πρωινό βάψιμο, μην ξεχνάτε ποτέ
να χρησιμοποιείτε αντιηλιακή κρέμα είτε μόνη της σα
βάση για το μακιγιάζ είτε μέσα στην ενυδατική ή στο
primer.

2ο Βήμα:

Makeup ή foundation: Επιλέξτε την καταλληλότερη
απόχρωση, για ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα, που να
εναρμονίζεται στο χρώμα του δέρματός σας. Πολύ πιθανόν να έχετε 2 αποχρώσεις, μία σκουρότερη για το
καλοκαίρι και μία ανοιχτότερη για το χειμώνα. Φυσικά
και θα μπορείτε να τις αναμείξετε, ιδιαίτερα, αν είναι
της ίδιας εταιρείας, στις μεταβατικές περιόδους, π.χ.
άνοιξη, φθινόπωρο. Βάλτε πρώτα το makeup σας και
μετά βάψετε τα μάτια σας και όχι το αντίστροφο. Και
αυτό γιατί αν πέσουν υπολείμματα σκιάς σε καθαρό
δέρμα είναι πιο δύσκολο να διορθωθούν σε σχέση με

το να φοράτε το makeup. Η κάθε διόρθωση βέβαια θέλει ιδιαίτερη προσοχή, για να γίνει και πάλι ομοιόμορφο το αποτέλεσμα, αλλά είναι προτιμότερο να υπάρχει η βάση, από το να είναι «γυμνό» το δέρμα.

3ο Βήμα:

Κονσίλερ: Είναι η «μαγική» κρέμα, για να καλύψει τις
ατέλειες, όπως λέει και η ίδια η λέξη. Συνήθως χρησιμοποιείται μετά το makeup και κυρίως κάτω από τα
μάτια, για να δώσει λάμψη στο βλέμμα, καλύπτοντας
τους μαύρους κύκλους και να δείξει το πρόσωπό σας
ξεκούραστο. Επιλέξτε απόχρωση που να ταιριάζει στο
δέρμα σας, αλλά να είναι έναν με δύο τόνους ανοιχτότερη από το makeup σας, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε. Στην επιλογή του κονσίλερ εκτός από την απόχρωση, προσέξτε και την πυκνότητά του, ώστε να είναι ρευστό, να απλώνεται εύκολα, αλλά και να μένει στο δέρμα.
Ένα σημείο που πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή
είναι στο όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κανσίλερ,
πρέπει να έχετε βάλει επιπλέον κρέμα ματιών. Μη βάζετε ποτέ κονσίλερ σε μάτια χωρίς κρέμα, γιατί με τις
επαναλήψεις το δέρμα αφυδατώνεται, γεμίζει λεπτές
ρυτίδες κάτω από τα μάτια, που αν δεν τις προσέξετε μπορεί να μείνουν για πάντα. Ιδιαίτερα για τα κορίτσια στην εφηβεία, ποτέ κονσίλερ και πούδρα χωρίς
κρέμα. Πέρα από το κονσίλερ για κάτω από τα μάτια,
υπάρχουν και εκείνα που καλύπτουν σπυράκια, ευρυαγγείες και άλλες ατέλειες του δέρματος.

Βήμα

4

ο:
Μάτια ή χείλη: Βάψτε τα ανάλογα με τη δεξιότητά σας
και το τελικό αποτέλεσμα που θέλετε. Επαγγελματικά συνήθως γίνονται πρώτα τα μάτια. Επιλέξτε όμως
όποιο βήμα σας εξυπηρετεί καλύτερα.
Μάτια. Αν δεν είστε σίγουρες για το χέρι σας, βάλτε
λίγη πούδρα κάτω από τα μάτια, έτσι ώστε αν πέσουν
υπολείμματα σκιάς να τα απομακρύνετε με ένα πινέλο. Το πώς θα βάψετε τα μάτια είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, ανάλογα με το look που θέλετε να πετύχετε, την εποχή και τις τάσεις της μόδας, αλλά και την
ώρα που βάφεστε καθώς και την περίσταση. Στα μάτια συνήθως εφαρμόζετε πρώτα τη σκιά, μετά το μολύβι ή το eyeliner για να τονίσετε το περίγραμμά τους
και στο τέλος τη μάσκαρα. Μπορείτε να παραλείψετε κάποιο από τα παραπάνω βήματα ανάλογα με την
ώρα, π.χ. αν είναι πρωί μπορεί να βάλετε λιγότερο μολύβι και περισσότερη μάσκαρα.
Χείλη: Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο αφορά τα χείλη.

Έχετε τα χείλη σας πάντα
καλά ενυδατωμένα, ώστε στο
τέλος του μακιγιάζ τους να έχετε
μία υγιή όψη, χωρίς ξεφλουδίσματα και σκασίματα. Μην ξεχνάτε ποτέ το περίγραμμα των
χειλιών,
γιατί
αποτελεί τα «όρια»
εντός
των οποίων θα βάψετε τα χείλη
σας, αλλά και κυρίως γιατί σας βοηθάει να διορθώσετε ατέλειες των χειλιών σας, π.χ. να τα μεγαλώσετε ή
να τα μικρύνετε. Επιλέξτε τις αποχρώσεις περιγράμματος χειλιών και κραγιόν, ώστε να δίνουν ομοιόμορφο αποτέλεσμα και αποφύγετε τις αντιθέσεις. Μετά
από το κραγιόν χρησιμοποιείστε ένα διάφανο λιπγκλος, για φυσικό αποτέλεσμα ή μία απόχρωση που
θα τονίσει τα χείλη και θα τα κάνει πιο σαρκώδη.

Βήμα

5

Βήμα

6

ο:
Ρουζ: Πολλοί makeup artists βάζουν πρώτα την πούδρα. Όταν βάφεστε όμως μόνες στο σπίτι ίσως να είναι καλύτερο να φορέσετε πρώτα το ρουζ. Και αυτό
γιατί σε περίπτωση που κάνετε κάποιο «λάθος», π.χ.
σας βγήκε πιο έντονο, να μπορείτε να το διορθώσετε βάζοντας από πάνω λίγη ανοιχτή πούδρα. Το ρουζ
τοποθετείται συνήθως αφού χαμογελάστε έντονα,
πάνω στα «μήλα» του προσώπου και το σβήνετε προς
τα αυτιά και τους κροτάφους. Προσοχή στην ποσότητα, αλλά κι αν πάλι μπει λίγο παραπάνω, με λίγη ανοιχτή πούδρα διορθώνεται.

ο:
Πούδρα: Τελευταίο βήμα, για ένα ομοιόμορφο μακιγιάζ
αποτελεί η πούδρα, την οποία καλά είναι να τη βάζετε
με ένα πινέλο. Επιλέξτε την απόχρωση της αρεσκείας
σας, πάντα σε εναρμόνιση με το χρώμα του δέρματός
σας και ανάλογα με την όψη που θέλετε να πετύχετε. Μια διάφανη πούδρα θα τελειοποιήσει το μακιγιάζ
σας και θα έχει πιο φυσικό αποτέλεσμα. Μια σκουρότερη πούδρα θα δώσει την ωραία όψη του ηλιοκαμμένου. Η επιλογή είναι δική σας.

H AUTE C o i f f u RE

Jean - Pierre
Ανδρικό - Γυναικείο - Spa μαλλιών - Μακιγιάζ - Μανικιούρ - Πεντικιούρ

Εθνάρχου Μακαρίου 11 - Καβάλα
Τ: 2510 225611 • K:6982 320 193

http://www.iatronet.gr
Φώτο: www.lamode.gr, www.ogamosmas.gr
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΑΨΩ ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΜΟΥ
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ;

Κ

άθε γυναίκα
το νυφικό της
το φαντάζεται με τον μοναδικό και
προσωπικό της τρόπο. Έτσι
κι’αλλιώς είναι το σπουδαιότερο φόρεμα που θα φορέσει. Σε όλες μας θα άρεσε να
το αγοράσουμε παρά να το
νοικιάσουμε.
Και πολλές δεν βρίσκουμε και αυτό που θέλουμε.
Μία λύση είναι να συνεργαστούμε με μία μοδίστρα και να το ράψουμε.

Πως γίνετε;
Θα σας εξηγήσω

Η καλύτερη αρχή είναι
να δείτε αρκετές φωτογραφίες στο διαδίκτυο για να μπορέσετε να ξεκαθαρίσατε το
τι σας αρέσει. Να έχετε
πίστη στην οπτική σας.
Αυτό που σας κεντρίζει
είναι αυτό που θα θέλατε. Ναι Ναι ξέρω … Δεν είναι αυτό ακριβώς. Είναι
το μπούστο από κάποιο,
το φουρό από ένα άλλο,
η ουρά από κάποιο τρίτο. Μπράβο. Χωρίς να
το καταλάβετε βρήκατε το νυφικό των ονείρων σας. Απλά μαζέψτε

όλο αυτό το υλικό και φέρτε
τα μαζί σας. Ακόμα καλύτερα αν μπορείτε στείλτε τα με
ένα e-mail ή στείλτε μου φωτογραφίες εδώ. Δεν δεσμεύεστε πουθενά. Μια ερώτηση,
μια συμβουλή είναι το καθήκον κάθε επαγγελματία.

Το πρώτο ραντεβού
με την μοδίστρα

Αφού βρήκατε πάνω κάτω
το σχέδιο που θα θέλετε, στο
πρώτο ραντεβού μας θα το
φέρουμε πιο κοντά. Με βάση
αυτά που θα μου έχετε φέρει
και με τον σωματότυπο σας
θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε το σχέδιο. Η εμπειρία
παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο.
Μπορεί να σας φανεί άσχημο,
αλλά ποτέ δεν θα σας πω ΝΑΙ
σε κάτι που θα θέλατε αλλά
δεν σας πάει. Όσο και αν το
θέλετε. Σίγουρα υπάρχει το
σχέδιο που και σας αρέσει
«πολύ» και σας αντιπροσωπεύει. Όσο για την ποιότητα του πανιού, την τιμή του,
το χρώμα του, εκεί οι επιλογές είναι πολλές και μπορώ
να σας βοηθήσω για την καλύτερη επιλογή σας και βάση
ποιότητας αλλά και τιμής.

Φώτο: www.singleparent.gr
www.modistramou.gr

Ατ ε λ ι έ μ όδα ς

Κ α τ ε ρί ν α

Φιλώτα 3, Ομόνοια - Καβάλα Τηλ. 2510 224 022

Το δεύτερο
ραντεβού με
την μοδίστρα

Νυφικό ανοιχτή πλάτη. Εδώ
τα πράγματα έχουν πάρει
τον δρόμο τους. Έχετε βρει
το πανί, την τρέσα, το σχέδιο, και σας έχω έτοιμο και
ένα προ-δείγμα σε ένα άλλο
απλό πανί για να μπορέσετε να πάρετε και μία ιδέα
του τελικού αποτελέσματος. Τώρα πλέον ξέρετε και
το πραγματικό κόστος αφού
ξέρουμε την τιμή του πανιού,
των υλικών και μπορώ και
εγώ να σας πω την τιμή ραφής που πάντοτε έχει να κάνει με τον βαθμό δυσκολίας
του σχεδίου.

Το τρίτο ραντεβού
με την μοδίστρα

Είναι ένα νυφικό έτοιμο. Στο
πανί σας, στα μέτρα σας και
το μόνο που λείπει είναι οι τελικές μικρό αλλαγές για να είναι αυτό που σας αρέσει και
σας ταιριάζει.

Είμαστε έτοιμες
για την πρεμιέρα!
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Η τελετή του Γάμου
και οι Συμβολισμοί

Ω ΡΟΛΟΓ Ι Α - ΚΟΣ ΜΗΜ ΑΤΑ

Α

ποφασίσατε να παντρευτείτε με θρησκευτικό γάμο και πολύ καλά κάνατε, αν αυτό είναι που σας εκφράζει. Γνωρίζετε όμως τι συμβαίνει
κατά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου;
Οι μελλόνυμφοι λοιπόν προσέρχονται εμπρός στο τραπέζι που είναι
στη μέση του ναού και έχει πάνω του το Ιερό Ευαγγέλιο, το κρασί, τα στέφανα και
τα δαχτυλίδια τους. Πλαισιώνονται από τους γονείς τους, τα αδέρφια τους και τους
κουμπάρους. Αυτή είναι μία από τις ιερότερες και τις αποφασιστικότερες στιγμές
της ζωής τους, για αυτό και πρέπει να τη ζήσουν.

Ας δούμε τώρα τους συμβολισμούς της τελετής του γάμου
Πάνω στο τραπέζι που συμβολίζει την Αγία Τράπεζα υπάρχει όπως είπαμε το Ιερό
Ευαγγέλιο, που δηλώνει ότι είναι παρών ο Χριστός.
Οι μελλόνυμφοι στέκονται δίπλα - δίπλα όρθιοι, η γυναίκα αριστερά στο πλάι του
άνδρα, απέναντι από την εικόνα της Παναγίας και ο γαμπρός απέναντι από την εικόνα του Χριστού. Αυτό
συμβολίζει την ισοτιμία ανάμεσα στα δύο φύλα, ότι
η γυναίκα είναι ισάξια και ισότιμη σύζυγος
Πριν τη στέψη, γίνεται ο αρραβώνας, o οποίος συμβολίζει την υπόσχεση ότι θα ακολουθήσει
ο γάμος. Οι βέρες, με το στρογγυλό σχήμα τους,
συμβολίζουν την αγάπη που δεν έχει αρχή και τέλος και την ένωση του ζευγαριού.
Τα στέφανα που τοποθετούνται στα κεφάλια τους,
συμβολίζουν τη στεφάνωση, δηλαδή την ανταμοιβή
για την αρετή και την αγνότητά τους ως τώρα, αλλά
και στη συνέχεια του κοινού τους βίου.
Το ποτήρι με το κρασί συμβολίζει ότι όλες οι στιγμές της
ζωής τους θα είναι κοινές και ότι θα μοιράζονται τα πάντα.
Καθώς το Μυστήριο προχωρά φθάνουμε στον χορό του Ησαία.
Δεν πρόκειται για χορό, αλλά για θριαμβευτική περιστροφή του
ζεύγους, σε ένδειξη χαράς και δόξας. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν οι
καλεσμένοι πετούν ρύζι και ροδοπέταλα, όπως ορίζει το έθιμο.
Το ρύζι το πετούν για να «ριζώσουν» όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά στην ουσία συμβολίζει την αφθονία και τα ροδοπέταλα για να είναι «ανθόσπαρτος»
ο βίος τους.
Θυμηθείτε λοιπόν όλα όσα σας περιγράψαμε σύντομα εδώ, για να είστε προετοιμασμένοι και να ζήσετε μια πραγματικά συγκινητική στιγμή στη
ζωή σας.
Η ώρα η καλή....

Σύμβολο αγάπης
και Αφοσίωσης
ΟΜΟΝΟΙΑΣ 49
ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ. 2510 224551

www.teleiosgamos.gr Φώτο: www.zoulovits.com

Ελ ε υθερούπολη, Δράμας 5 (έ ναντι ΟΑ ΕΔ)
Τ: 2592110663 Κ:6973007998
w w w.st udiopapaevagelou.g r
info@st udiopapaevagelou.g r
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28 tips για σωστή

οργάνωση της βάπτισης

Α

ποφασίσατε να βαφτίσετε σε λίγους
μήνες το αγγελούδι σας. Από πού και
πότε πρέπει να ξεκινήσετε; Ποια είναι τα βήματα
που πρέπει να ακολουθήσετε, για
να οργανώσετε μια πετυχημένη βάπτιση και να μην ξεχάσετε τίποτα;

5 μήνες πριν
1. Ορίστε μαζί με το σύντροφό σας την
ημερομηνία της βάπτισης.
2. Αναζητήστε την περιοχή και την εκκλησία
που θέλετε να τελεστεί το μυστήριο.
3. Αποφασίστε αν θα ακολουθήσει party και
σκεφθείτε ιδέες για το χώρο που επιθυμείτε να
γίνει.
4. Οι επιλογές του χώρου καλύπτουν όλα τα
γούστα: κτήμα, εστιατόριο, πολυχώρος και ξενοδοχείο.
5. Συμφωνήστε ποιοι θα είναι οι νονοί του
παιδιού σας και ανακοινώστε τους τα νέα.

4 μήνες πριν
1. Αναζητήστε τον κατάλληλο φωτογράφο και
βιντεολήπτη, που θα καλύψουν το μυστήριο.
2. Αναζητήστε το ζαχαροπλαστείο από το
οποίο θα παραγγείλετε την τούρτα που θα
κόψετε στο party και τα γλυκάκια που θα
προσφερθούν στους καλεσμένους μαζί με
τη μπομπονιέρα.
3. Επιλέξτε την εκκλησία και κλείστε έγκαιρα την ημερομηνία και την ώρα της βάπτισης.
4. Αναζητήστε το χώρο του party και, αφού
καταλήξετε σ’ εκείνον που σας αρέσει περισσότερο, συζητήστε με τους υπευθύνους
και κλείστε τον για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
5. Βρείτε τον τροφοδότη σας. Ζητήστε πληροφο-

Αγίου Νικολάου 2 • Νέα Πέραμος
Τηλ. 25940 23946
info@zaxaroplasteio-kavala.gr

ρίες για το πακέτο της τιμής που σας προτείνει και
τις υπηρεσίες που παρέχει (menu, service, διακόσμηση, εξοπλισμός).
6. Συντάξτε με το σύντροφο και τους γονείς σας τη
λίστα των προσκεκλημένων για την εκκλησία και το
party.

3 μήνες πριν
1. Επισκεφθείτε μαζί με τους νονούς καταστήματα με βαπτιστικά και δείτε τις συλλογές σε χρώματα και σχέδια.
2. Ψάξτε για τον ειδικό που θα καλύψει μουσικά το
party. Μπορεί να είναι μεμονωμένα κάποιος dj που
συμμετέχει σε party ή κάποια εταιρεία μουσικής κάλυψης δεξιώσεων.
3. Ψάξτε για διευθύνσεις καταστημάτων με μπομπονιέρες και προσκλητήρια.

2 μήνες πριν
1. Εκδώστε τα δικαιολογητικά της βάπτισης.
2. Οριστικοποιήστε τη λίστα των καλεσμένων.
3. Παραγγείλετε τα προσκλητήρια. Απευθυνθείτε

στα τυπογραφεία και πάρτε ιδέες για το στυλ του
προσκλητηρίου, το χαρτί, τη γραμματοσειρά, κ.λπ.
4. Επισκεφθείτε το ανθοπωλείο που θέλετε να αναλάβει το στολισμό
της εκκλησίας και
του χώρου της
δεξίωσης και
περιγράψτε
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1 μέρα πριν
τους τη διακόσμηση
που επιθυμείτε.
5. Παραγγείλετε τις
μπομπονιέρες από τα
εξειδικευμένα καταστήματα.
6. Αφού δείτε φωτογραφίες και πάρετε ιδέες από παιδικές
τούρτες, δώστε την
παραγγελία για τη δική
σας.

1 μήνα πριν

1. Σιγουρευτείτε, ότι έχετε
παραλάβει τις μπομπονιέρες και τις λαμπάδες και
ξεκαθαρίστε ποιος θα τις
φέρει στην εκκλησία.

Η μέρα
της βάπτισης
1. Ξυπνήστε το πρωί το μωράκι σας και
δώστε του την ευκαιρία να απολαύσει
ένα χαλαρό μπανάκι και το πρωινό του.
2. Ντύστε το και είναι έτοιμο, για να
αποκτήσει και επισήμως όνομα!

Πηγή: www.yeskid.gr
Φώτο: www.parosflower.gr
www.newflowerwallpaper.com
www.flowerdesign.gr

1.

Ταχυδρομήστε τις
προσκλήσεις.
2. Επιλέξτε τα δώρα των
κουμπάρων σας.

2 βδομάδες
πριν
1. Σχεδιάστε το πλάνο των θέσεων στο party και γράψτε τις κάρτες ονομάτων για τη θέση κάθε καλεσμένου.
2. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, παραλάβετε από το κατάστημα με βαπτιστικά εκείνα που έχετε παραγγείλει για το
δικό σας παιδάκι.

1 βδομάδα πριν
1. Δώστε τον τελικό αριθμό των καλε-

σμένων στον τροφοδότη σας.

3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Χρυσούπολης - Ξάνθης
Τηλ. 25910 22475 - 6936920923

Εμπορία
Εμπορία &&επεξεργασία
επεξεργασία
χαρτιού
χαρτιού
εκτύπωσης
εκτύπωσης

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Χαλκερό
Καβάλας,
Χαλκερό
Καβάλας,Τ.Κ.
Τ.Κ.640
640 06

2510316738
316738
2510

info@ektypotiki.gr
info@ektypotiki.gr
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Π οι ο ς π λ η ρών ε ι

Ό

πως είθισται, από την εποχή της προίκας βέβαια, ο γαμπρός πληρώνει τη νύφη!
Όμως χάρη στα ελληνικά ήθη και έθιμα, το
budget του γάμου μοιράζεται σε περισσότερους-και ευτυχώς, γιατί στατιστικά, οι
περισσότερες προγαμιαίες διαφωνίες οφείλονται στα
χρήματα…

ΓΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ!

Φροντίστε να μιλήσετε ανοιχτά και έγκαιρα για τις
απαιτήσεις του γάμου σας με τα εμπλεκόμενα μέλη.
Χωρίστε τα έξοδα σε τρεις κατηγορίες: στα απολύτως
απαραίτητα, στα ημι-απαραίτητα και στα προαιρετικά-πολυτέλειες στις οποίες θα ενδώστε εάν και
εφόσον το επιτρέψει ο προϋπολογισμός!

«ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ’ΝΑΙ
Η ΝΥΦΗ ΜΑΣ»

Το νυφικό, τα παπούτσια, τα εσώρουχα και
τα αξεσουάρ της νύφης αναλαμβάνουν
τα πεθερικά της. Όσο πιο γαλαντόμοι
αποδειχθούν, τόσο πιο κοντά είστε στο
να αποκτήσετε το νυφικό που ονειρευτήκατε.
Συζητήστε, χωρίς παράλογες απαιτήσεις, και ενημερώστε τον καλό σας ή
τη μέλλουσα πεθερά σας για το ακριβές ποσό που μπορούν/θέλουν να διαθέσουν. Αν το ποσό δε σας ικανοποιεί,
υπάρχει η λύση να «τσοντάρουν» οι γο-

νείς της νύφης μαμά ή να συμβιβαστείτε με κάτι σε χαμηλότερο κόστος.
Οι βέρες, το νυφικό μπουκέτο επιβαρύνουν τον γαμπρό ή
τους δυό σας, εξαρτάται από το τι έχετε αποφασίσει μεταξύ σας…
Οι κουμπάροι, παραδοσιακά, πληρώνουν τις μισές μπομπονιέρες (οι υπόλοιπες επιβαρύνουν το ζευγάρι και τις δύο οικογένειες) τα έξοδα της εκκλησίας, χορωδίες, στέφανα, ποτήρια κρασιού, λαμπάδες, και κατόπιν συνεννοήσεως τον
ανθοστολισμό εκκλησίας και αυτοκινήτου.
Η γαμήλια δεξίωση είναι όλη της οικογένειας της νύφης!
Εννοείται πως είναι απόλυτα θεμιτό να υπάρχει διαφορετική συνεννόηση μεταξύ γονέων!
Κομμωτής, μακιγιέζ, manicurist, σολάριουμ, μασάζ, spa και
περιποιήσεις προσώπου, έχουν αντίκτυπο αποκλειστικά
στο νυφικό …πορτοφόλι!
Ο φωτογράφος, η λιμουζίνα, το bachelor party, τα δώρα
των κουμπάρων και πολλές ακόμη γαμήλιες παράμετροι,
υπόκεινται στο χρυσό κανόνα της συνεννόησης ανάμεσα
στο ζευγάρι, τους γονείς του και τους κουμπάρους!
Κάθε έμπνευσή σας για έναν πιο πρωτότυπο ή πολυτελή
γάμο, οφείλετε να την πληρώσετε εσείς!
Πάρτε χαρτί και μολύβι, εξοπλιστείτε με ψυχραιμία και κατανόηση και καταγράψτε τα «Πρέπει» και τα
«Ονειρεύομαι».

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Νέα Ηρακλείτσα - Καβάλα
Τηλ. 25940 21595
Κιν.: 6976 311 258
Beach Bar

ΤΑΒΕΡΝΑ

www.paradisokavala.gr
camping_paradiso@yahoo.gr

Cafe - Bar
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τ η ν ν ύ φη ;
Δεν είστε μόνες: μην ξεχάστε στον πυρετό της γαμήλιας προετοιμασίας ότι ακόμη και αν τα χρήματα δεν περισσεύουν σε κανένα όλοι θα είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν να ετοιμαστείτε
για την ωραιότερη μέρα της ζωής
σας.
Άλλωστε το λέει και η
παράδοση για
κ α λ ό τ υ χο
γάμο:

«Something old, something new,
something borrowed, something blue»

Στην αγορά υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία από νυφικά αλλά και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται
μια νύφη, καθώς και επαγγελματίες έτοιμοι να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους, σε πιο
λογικές τιμές.

Φώτο: www.gght.com,
www.7-themes.com
www.planaweddingnow.com

Με
γ ια πραγ κα γ νώμ
τις ματ ι οδ ο να
ομ οπο ηγό τ η
ορ
φό ιούμε τα ό ν εμπ
τερ
ν
ε
ες όσα ειρά ιρία
σ τ ο νε σα μα
ι γμ
ς
ς
ές ιρευτ
τη
ή
ς ζ κατε
ωή
ςσ
ας

Περγάμου 26
Καβάλα
2513 008040
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Ανακαλύψτε το χτένισμα
Στρογγυλό πρόσωπο: το πλάτος των

ζυγωματικών σας είναι περίπου το ίδιο με το μήκος του προσώπου σας και το σαγόνι σας είναι
«μαλακό».

Πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς:

το μέτωπο και τα ζυγωματικά σας είναι πλατιά,
αλλά το πρόσωπό σας στενεύει στο πηγούνι.

Οβάλ:

Έχετε ένα οβάλ πρόσωπο εφόσον το πλάτος του προσώπου σας είναι κατά 1/3 μικρότερο
από το μήκος του προσώπου σας. Επίσης, δεν έχετε
καμία σκληρή γωνία ούτε στο σαγόνι.

Τετράγωνο πρόσωπο: Το μέτωπο και το σαγόνι σας είναι μεγάλα και σχεδόν στο ίδιο μέγεθος, δημιουργώντας όμορφες γωνιές στο πρόσωπο σας.

Μακρύ: Έχετε ένα πρόσωπο μακρύ και στενό με τα ζυγωματικά σας να
πρωταγωνιστούν.

Στην πράξη

Οβάλ πρόσωπο,
μαλλιά πάνω Είστε οι τυχερές κα-

θώς σας ταιριάζουν σχεδόν όλα τα χτενίσματα. Οπότε γιατί να μην τα μαζέψετε πάνω, τραβώντας όλα πίσω
για να φανεί η ομορφιά σας.

Οβάλ πρόσωπο, τα μαλλιά κάτω.

Χωρίστρα και ανάλαφροι κυματισμοί θα αναδείξουν τις γραμμές του προσώπου σας. Tip: μην
επιτρέπετε στις μπούκλες να πέφτουν στο πρόσωπο σας κρύβοντας τα ζυγωματικά σας και κάνοντας το πρόσωπο σας να δείχνει μακρόστενο.

Στρογγυλό πρόσωπο, τα μαλλιά πάνω.

Μια αλογοουρά με κομψή, πλαϊνή χωρίστρα θα εξασφαλίσει το απόλυτα φινετσάτο και
αριστοκρατικό στυλ.

Στρογγυλό πρόσωπο, τα μαλλιά κάτω.

Μια έντονη,

Φως , αέρας
κομμωτήριο , κίνηση! Αυτά προτείν
ει το
μ ας
νύφη θα πρ στις νύφες μας!!! Η σύ
γχ
έπ
Η μα γεία είν ει ά πλ α να είναι ο εαυτ ρονη
ός
α ι σ τ ην α π λ
ότητα, στη φ της.
και στη δημ
αντασία
ιουρ
να δώσει στ γία! Ο σκοπός της τέχν
η ζωή σχήμ
ης είναι
α... Γουίλια
μ Σαίξ πηρ

Α Ν ΤΙΠΑΤ Ρ ΟΥ 2 Κ Α ΒΑ Λ Α

Τ: 2510 226 117 Κ: 6945 208 434 s-sof ia@windowslive.com

www.anemoliaflowers.gr
Βενιζέλου 50, Καβάλα Τηλ.2510.83.50.88

Η Ανεμόλια ξαναζωντάνεψε και μας παρασέρνει
στα λουλουδιασμένα όνειρά της.
Μ’ ένα της άγγιγμα όλα παίρνουν πνοή...
όλα γεμίζουν με χρώματα, ευωδίες, μαγεία...»
Αυτή είναι και η φιλοσοφία μας ως επιχείρηση,
να δώσουμε πνοή σε κάθε ξεχωριστή στιγμή σας.
Να κάνουμε πράξη τα όνειρά σας,
με τον πιο μαγικό τρόπο και αυτό
το πετυχαίνουμε δίνοντας σχολαστική
προσοχή στη λεπτομέρεια.
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που ταιριάζει στο πρόσωπο σας
πλαϊνή χωρίστρα στο πλάι θα μετατοπίσει το εστιακό σημείο
του μήκους του προσώπου, δημιουργώντας ένα πιο πρόσωπο με
περισσότερες γωνίες. Προσθέστε και λίγα κύματα για περισσότερη αίγλη.

Πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς, μαλλιά πάνω.

Μια χαλαρή χωρίστρα - όχι απόλυτα κεντραρισμένη - σε συνδυασμό με πλεξούδες είναι ένας έξυπνος τρόπος για να ανοίξει το πρόσωπο σας.

Πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς, μαλλιά κάτω.

Για να καλύψετε το πηγούνι μπορείτε να κάνετε ένα φουσκωτό χτένισμα που θα αγκαλιάζει το συγκεκριμένο σημείο, όπως για παράδειγμα ένα bob καρέ.

Τετράγωνο πρόσωπο, μαλλιά πάνω.

Ένας ανέμελος και ρομαντικό χαμηλός κότσος θα αποσπάσει τα βλέμματα
από οποιαδήποτε σκληρή γωνία του προσώπου.

Τετράγωνο πρόσωπο, μαλλιά κάτω. Τα μα-

κριά μαλλιά με αυστηρό ίσιωμα θα μαλακώσουν οποιαδήποτε σκληρή γωνία. Οι μύτες στο ύψος που βρίσκονται τα μάγουλα θα σμιλεύσουν και τις έντονες γραμμές του σαγονιού.

Μακρύ πρόσωπο, μαλλιά πάνω.

Ένας
κλασικός, κότσος είναι η ιδανική επιλογή για ένα μακρύ
πρόσωπο. Φροντίστε να βρίσκεται ψηλά, στο πίσω
μέρος του κεφαλιού σας ώστε να μην προσθέτει
επιπλέον μήκος στο πρόσωπο σας.

Μακρύ πρόσωπο, μαλλιά κάτω.

Τραβήξτε τα μαλλιά στην μια πλευρά και σχηματίστε
ανάλαφρους κυματισμούς που θα προσθέσουν στρογγυλάδα στο πρόσωπο σας. Επίσης, για να απαλύνετε
το μήκος του μπορείτε να τραβήξετε τα μαλλιά σας
πίσω από τα αφτιά δημιουργώντας και έτσι την
ψευδαίσθηση της στρογγυλάδας.
http://www.gamos.gr/
Φωτο: www.skingurus.gr, beautysheaven.gr

Βεγγαλικά
Καλύπτουμε κάθε είδους εκδηλώσεις και γάμους
Πλατεία Νικοτσάρα 2
Ελευθερούπολη
Τ. 2592024000
Κ. 6973395999

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

Επιλέξτε μας για τα γλυκά της γαμήλιας
δεξίωσής σας …και εμείς σας κάνουμε
δώρο τη βασική γαμήλια τούρτα σας
Ελ. Βενιζέλου 24δ, Καβάλα τηλ. 2510.22.84.84
Εργαστηριο: Αμισιανά Καβάλας τηλ. 2510.32.61.63
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εμπνευσ τ ή ς
της παραμένει
άγνωστος, εκατομμύρια είναι όμως τα ζευγάρια που τον ευγνωμονούν για τη φαεινή του ιδέα! Συνυφασμένη με το γάμο εδώ
και δεκαετίες, αποτελεί τη σύγχρονη εκδοχή της «προίκας»
και έχει παραδοσιακή «καταγωγή» αφού
στο νεόνυμφο ζευγάρι φίλοι και συγγενείς δώριζαν τα απαραίτητα του νοικοκυριού για να τους διευκολύνουν στο στήσιμο
του νέου τους σπιτιού,
όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές
άλλες χώρες.
Η λίστα γάμου, αμφισβητήθηκε κατά περιόδους.
Θεωρήθηκε μη-πολιτικά ορθό
να συμπεριλαμβάνεται στο προσκλητήριο, όπως και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, άλλωστε,
γιατί ήταν σαν να έλεγαν ευθέως οι μελλόνυμφοι στους καλε-

σμένους τους «κάνε
μου δώρο οπωσδήποτε»! Με όπλο το savoir
faire
καταδικάστηκε
ως μία άκομψη πρόταση που υποχρέωνε
ακόμη και όσους δεν
είχαν πρόθεση να χαρίσουν κάτι στο ζευγάρι, να το κάνουν-με
βαριά καρδιά και
ε λαφριά …τσ έπη!
Παρ΄όλα
αυτά, η λίστα
γάμου αντιστάθηκε,
έδωσε μάχες και επιβίωσε!
Στην πολυτελή
της εκδοχή, ανοίγεται σε γραφείο ταξιδίων και χαρίζει στους
νεόνυμφους το ονειρεμένο γαμήλιο ταξίδι τους. Συνήθως όμως
είναι ένα κατάστημα με είδη οικοσκευής, ηλεκτρονικά είδη
ή έπιπλα εκείνο στο
οποίο εγγράφεται το
ζευγάρι για τη λίστα
γάμου του.
Οι υποστηρικτές της
λίστας γάμου προβάλλουν ένα αδιάσειστο επιχείρημα: πόσα
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άχρηστα
α ν τ ι κ ε ίμενα,

Λμίσοτυα
γά
πόσα
αντίθετα
με την αισθητική του
νέου σπιτιού πρέπει
να αλλάξουν οι νεόνυμφοι; Πόσο χρόνο
να σπαταλήσουν για
τις αλλαγές αυτές και
πόσα χρήματα επιπλέον να δώσουν για να

Artopia

αποκτήσουν
αυτό που χρειάζονται και επιθυμούν;
Από την άλλη πλευρά, η λίστα γάμου
γλυτώνει τους καλεσμένους από τον πονοκέφαλο του «τι να
τους πάρω;» και τους
γονείς σας από ατελείωτα τηλεφωνήματα συγγενών με ερωτήσεις τύπου «τι χρειάζονται τα παιδιά;»

Δ ΩΡΑ ΤΩΡΑ!

Υ

Στο κατάστημά μας
μπορείτε να βρείτε πρώτες ύλες χειροτεχνίας
- decoupage - διακοσμητικής ζαχαροπλαστικής,
χειροποίητες πρωτότυπες δημιουργίες, ενώ αναλαμβάνουμε
διακοσμήσεις και οργανώσεις εκδηλώσεων!
Θα μας βρείτε Ψαρρών 1 και στο facebooκ «Αrtopia»
Ανα
λα

κάθ μβάν
ο
εκδ ε είδο υμε
ηλώ υς
σει
ς

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ
ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ

ΠΤΕΡΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΗΛ. 2510 316935 κΙΝ. 6978939221

πάρχουν δύο ειδών λίστες γάμου
που αμφότερες «ανοίγονται» σε ένα κατάστημα –χωρίς να αποκλείεται η εγγραφή λίστας γάμου σε περισσότερα.
Η πρώτη περιλαμβά-
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νει συγκεκριμένα αντικείμενα της δικής σας απολύτως επιλογής από το
κατάστημα. Μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, περίπου 2 μηνών,
το κατάστημα οφείλει να σας αποδώσει τη δική του λίστα η οποία θα
αναφέρει: Οικογένεια Γ.Κ. Παπαδόπουλου-επάργυρα μαχαιροπήρουνα,
Χάρης Δημητριάδης-κρυστάλλινα ποτήρια ουϊσκι, Ζεύγος Π. Κακλαμάνηπιάτα γλυκού, κλπ. Αν έχετε λίστα γάμου σε δύο καταστήματα ή επιλέξατε μόνον ακριβά αντικείμενα, είναι σοφότερο να προτιμήσετε τη δεύτερη
εκδοχή της λίστας γάμου.
Το δεύτερο είδος λίστας γάμου είναι «ελεύθερο» και αφορά μόνον σε χρήματα. Οπότε, όταν λογικά πάτε στο κατάστημα να δείτε τα δώρα σας
θα σας αποδώσουν διαφορετικό «λογαριασμό»: Ζεύγος Παπαδόπουλου200ευρώ, οικογένεια Χατζή-500 ευρώ, κλπ.
Το σύνολο των συγκεντρωμένων χρημάτων θα σας επιτρέψει να αποκτήσετε από καναπέδες και τηλεοράσεις, έως κουζίνες, ψυγείο και
τραπεζαρία ή εκείνο το ταξίδι στο Μπαλί που τόσο
χρειάζεστε για να χαλαρώσετε μετά τις προετοιμασίες του γάμου!

Σ

ε περίπτωση που θέλετε να εξαιρέσετε κάποιους από τη λίστα γάμου, για δικούς σας λόγους, θα πρέπει να αποφύγετε την αναφορά
της στο προσκλητήριο. Είναι προτιμότερο να τυπώσετε ξεχωριστά
καρτελάκια με τις πρακτικές πληροφορίες της λίστας γάμου και να τα ενθέσετε στο φάκελο του προσκλητηρίου.
Οι καλοί τρόποι επίσης απαιτούν οι καλεσμένοι να μην περιμένουν τη…
βάπτιση του παιδιού για να σας κάνουν δώρο γάμου, ούτε να προσποιηθούν πως δεν είδαν την αναφορά της στο προσκλητήριο. Υπάρχει ενδεχόμενο όμως να αγνοήσουν παντελώς τη λίστα γάμου και να κάνουν του
κεφαλιού τους!
Να αγοράσουν δώρο άσχετο με τις δικές σας επιθυμίες. Τότε, το παραδίδουν στην οικογένεια της νύφης ή του γαμπρού, ανάλογα με ποιόν έχουν
δεσμούς φιλικούς ή συγγενικούς και ποτέ, μα
ποτέ δεν το κουβαλούν στην εκκλησία ή τη
δεξίωση!!!
Τέλος, αν τα έχετε όλα, θέλετε να έχετε κάτι ετερόκλητο από τον κάθε καλεσμένο για να θυμάστε και αποφασίσετε να αφήστε ελεύθερους φίλους και συγγενείς να
διαλέξουν κάτι για σας με το
δικό τους γούστο και βαλάντιο, ετοιμαστείτε για εκπλήξεις!!! Όχι πάντα ευχάριστες….
http://www.gamosorganosi.gr
Φώτο: www.guotesgram.com
www.lilysplace.gr

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Γάμος • Βάπτιση • Δεξίωση • Μουσικές Εκδηλώσεις
Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας βρίσκεται η Αίθουσα Εκδηλώσεων «‘Ιριδα»!
Το όραμα να δημιουργήσουμε κάτι μοναδικό, μας οδήγησε στην επιλογή
της αίθουσας «‘Ιριδα» η οποία μπορεί να ικανοποιήσει ακόμα και τον πιο
«απαιτητικό» πελάτη! Μπορείτε να την επιλέξετε για την διασκέδασή σας
αλλά και για οποιαδήποτε άλλη κοινωνική σας εκδήλωση.
Σας περιμένουμε για να χαρίσουμε σε εσάς και
τους προσκεκλημένους σας τον τέλειο συνδυασμό…
Άριστο, ανθρώπινο σέρβις και την πιο γευστική κουζίνα που έχετε ποτέ
γευτεί σε κοινωνική εκδήλωση!!!

ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κοκκινόχωμα Καβάλας
Τ. 2510326787 • Κ. 6945 589549

Ίριδα Αίθουσα Εκδηλώσεων
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Σπίτι από την αρχή

Θ

α περάσει
πολύς καιρός
μέχρι
να το αποκαλέσετε home, sweet
home! Προς το παρόν
αντικρίζετε κενά δωμάτια και άδειους τοίχους. Αυτό είναι το σπί-

τι που θα φιλοξενήσει
τη ζωή σας ως ζευγάρι
και στη συνέχεια ως οικογένεια. Νοικιασμένο
ή ιδιόκτητο, το νέο σας
σπίτι αποτελεί μια ακόμη πρόκληση και από
κάπου πρέπει να αρχίσετε!

Μα πώς τα καταφέρνουν στις τηλεοπτικές εκπομπές και το
φτιάχνουν μέσα σε μια
εβδομάδα, αναρωτιέστε.
Επιστρατεύουν
πολλούς ειδικούς, είναι
η απάντηση και αν δε

φείδεσθε χρημάτων, η λύση
ενός επαγγελματία
διακοσμητή θα
μπορούσε
να αποτελεί τη
λύση και
για
τη
δική σας
κατοικία.
Αν πάλι
προτιμάτε να
έχει
ο
χώρος
σας
την
προσωπική σας σφραγίδα, μπορείτε να αποταχθείτε τον πανικό
και να πάρετε όσο χρόνο θέλετε μέχρι να τακτοποιήσετε και την
παραμικρή οικιακή λεπτομέρεια.
Ένα υψηλό ποσοστό

μελλόνυμφων ζευγαριών, επιλέγουν να συγκατοικήσουν
πριν
διαβούν το κατώφλι
της εκκλησίας και στο
διάστημα αυτό οργανώνουν την οικοσκευή
τους, οπότε το κεφάλαιο «σπίτι» διαγράφεται από την μακριά
λίστα των “to do” και

απαλλαγμένοι από την
υποχρέωση αυτή, επιδίδονται
ξέγνοιαστα
στις προετοιμασίες του
γάμου αυτού καθ΄αυτού.
Αν δεν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία,
χρειάζεστε ένα χρονοδιάγραμμα και ένα
πρόγραμμα!

Λευκά Είδη • Κουρτίνες
Παιδικά • Πετσέτες για τη θάλασσα
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STEP BY STEP

θεση επίπλων».
Για παράδειγμα, φανταστείτε τις χρυσές σκαλιστές πολυθρόνες της γιαγιάς ή της μαμάς
σας, ξαναλουστραρισμένες ή ντεκαπαρισμένες και επενδυμένες με ένα νέο μοντέρνο
ύφασμα! Αγνώριστες,
κυριολεκτικά! Παλιές
καρέκλες τραπεζαρίας
με έντονο χρώμα στο
ύφασμα του καθίσματος, ίδιες ή
διαφορετικές μεταξύ τους,
συνδυασμένες
με
ένα
μοναστηριακό ή
σε λιτές γραμμές
τραπέζι από μέταλλο
και γυαλί!

Ξ

εκινήστε από τα πατρικά σας. Βάλτε σε
χαρτοκιβώτια όλα εκείνα που θέλετε
να πάρετε στο καινούριο σας σπιτικό:
από δίσκους και βιβλία, άλμπουμ με φωτογραφίες, ρούχα και αναμνηστικά. Είναι
μια χρυσή ευκαιρία για ένα γερό ξεκαθάρισμα, ένα ξεσκαρτάρισμα του παρελθόντος που πρωτίστως η μαμά
σας θα εκτιμήσει δεόντως! Χαρίστε
όσα αποφασίσετε πως δε θα σας
ακολουθήσουν στο έγγαμο βίο σας,
σε κοινωφελή ιδρύματα ή βιβλιοθήκες.
Από το πατρικό σας, όμως, μπορείτε να επωφεληθείτε πολλαπλά. Ρωτήστε τους γονείς σας αν σας χαρίζουν ορισμένα έπιπλα, ειδικά αντίκες, ασημικά, σερβίτσια ή πίνακες,
για να σας συντροφεύουν στο νέο
σας σπίτι, εφ΄όσον αυτά ταιριάζουν με
το διακοσμητικό πλάνο που έχετε καταλήξει με τον μέλλοντα σύζυγό σας. Θα
συγκινηθούν και δε θα σας το αρνηθούν!

ΤΟ ΝΕΟ
HOUSE STYLE

Ο

ι τάσεις στη διακόσμηση τα τελευταία χρόνια
είναι εκλεκτικά πολυσυλλεκτικές! Τι σημαίνει
ακριβώς αυτό; Τίποτε δεν εξαιρείται, τίποτε δεν

Το μυστικό κρύβεται στη φαντασία σας και στο αρμονικό πάντρεμα των διαφορετικής εποχής επίπλων με γνώμονα ένα κοινό
στοιχείο, π.χ. το χρώμα της ταπετσαρίας τους.

απαγορεύεται!
Οι συνδυασμοί παλιού
με
καινούριο
δημιουργούν ένα περιβάλλον οικειότητας, που απέχει
από την αίσθηση του «βγαλμένα κατ’ ευθείαν από έκ-

Πειραματιστείτε, ενημερωθείτε από τα περιοδικά διακόσμησης και το αποτέλεσμα θα σας
δικαιώσει! Η αρχή έγινε και τώρα θα γεμίσετε τα
«κενά», αργά, μελετημένα και προσεκτικά, σεβόμενοι
ο ένας το γούστο του άλλου!
http://www.gamosorganosi.gr
Φώτο΅www.bridalguide.com,
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Κουρτίνες
Υφάσματα Επιπλώσεων
Λευκά είδη

L AUR A
ASHLEY

Χαλιά

ΠΑΡΟΔΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 110 - Τ.Κ. 653 02 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ. Κέντρο: 2510 221542, 2510 228646 Fax: 2510 228642
www.gregoriu.gr email: grigoriu-anna@hotmail.gr
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