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Βιβλίο

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΣΜΥΡΝΗ 1 Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ

ΣΜΥΡΝΗ. ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ. Η οδύσσεια δυο οικογενειών μέσα στο χρόνο. Τούρκοι και Έλληνες σε μια διαδρομή με αναπάντητα ερωτηματικά και μοιραίες αποκαλύψεις.
ΑΘΗΝΑ. ΤΕΛΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ. Ένας δημοσιογράφος και ο αδελφός του αναζητούν την αλήθεια για την καταγωγή τους στα ταραγμένα χρόνια του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 και της Καταστρο-

φής του 1922: το μυστικό της ζωής και της εξαφάνισης του παππού
τους, γιατρού Πλάτωνα Πηλείδη. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται αργά,
συμπαρασύρει στη δράση ιστορικές προσωπικότητες. Το κουβάρι της
μνήμης ξετυλίγεται λυτρωτικά αποκαλύπτοντας αλήθειες και μύθους,
μίση και πάθη, πολιτικές διαμάχες και ίντριγκες, το ταραγμένο παρελθόν δύο λαών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος.

Έπιπλα εξωτερικού χώρου
Η ρουτίνα, οι υποχρεώσεις επαγγελματικές – προσωπικές και οι ρυθμοί της
πόλης για να τα προλάβουμε όλα μας
προσγειώνουν τις περισσότερες φορές
απότομα και μας δημιουργούν ανασφάλειες που μας κάνουν να δυσκολευόμαστε να προσαρμοστούμε καμία φορά
ακόμα και στον ίδιο μας το σπίτι. Καθώς
λοιπόν το καλοκαίρι έφτασε και η ανάγκη για να βρεθούμε σε ανοικτούς χώρους γίνεται όλο και μεγαλύτερη σας
προτείνουμε να δημιουργήσετε το δικό
σας χαλαρωτικό και διασκεδαστικό χώρο
διακοσμώντας τις βεράντες, τους κήπους
, τα μπαλκόνια, γενικά τους υπαίθριους
χώρους που μπορεί να έχει η κάθε κατοικία δημιουργώντας έτσι μια ζεστή φώλια
στην όποια μπορείτε να γευτείτε το ήλιο,
τις μυρωδιές και τα χρώματα της εποχής
με τους φίλους σας η με την οικογένεια

σας. Αυτό γίνεται εύκολα και γρήγορα
αρκεί να σκεφτείτε τις λειτουργιές που
θα θέλατε να σας παρέχει ο χώρος και

να γνωρίζετε βασικές πληροφορίες για
τα αντικείμενα που τον απαρτίζουν ώστε
να οδηγηθείτε γρήγορα στην σωστή
επιλογή των αγορών σας. Τραπέζια, καρέκλες, ομπρέλες, ξαπλώστρες, κούνιες
είναι κάποια στοιχειά που μπορούν να

δημιουργήσουν ένα ιδανικό τοπίο στον
υπαίθριο χώρο του σπιτιού μας. Τα έπιπλα πρέπει να είναι λειτουργικά, άνετα,
εύκολα μετακινήσιμα και φυσικά να έχουν τις υποδομές
ώστε να αντέχουν στις οποίες
καιρικές συνθήκες. Τέτοιου
είδους έπιπλα είναι τα μπαμπού τα οποία κατά κόρων
χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους καθώς η ποιότητα του είναι εγγυημένη για
πολλά χρόνια ζωής. Βασικό
μειονέκτημα κατά την επιλογή αγοράς τους είναι το υψηλό κόστος
τους σε σχέση με άλλου τύπου έπιπλα
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου υπαίθρια όπως είναι για παράδειγμα
τα μεταλλικά. Τα μεταλλικά έπιπλα είναι
εξωτερικά ανθεκτικά καθώς τα περισσό-

τερα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατικές βαφές που τα προστατεύει από την
διάβρωση τους και με την κατάλληλη
επιλογή χρώματος στα υφάσματα των
μαξιλαριών μπορούν να διακοσμήσουν
όμορφα και ευχάριστα τον χώρο μας.
Ωστόσο στην αγορά θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ξύλινων επίπλων τα οποία πλεονεκτούν συνήθως των παραπάνω ως προς
την αισθητική αλλά θα πρέπει να δώσετε
ιδιαίτερη προσοχή για την φροντίδα τους
από τις καιρικές συνθήκες ώστε να μην
έχουν φθορές και καταστραφούν. Τέλος,
μην παραλείψετε να βάλετε την τέχνη
σας στο κομμάτι του φωτισμού καθώς
τοποθετώντας απλά λίγα φαναράκια με
κεριά στο χώρο μπορεί το τοπίο να μετατραπεί σε ειδυλλιακό.
από την Μαρία Χατζησταύρου / Διακοσμητρια
mchatzistavrou@westattica.gr

