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Το καλοκαίρι σας από ψηλά

Αν θέλετε να δείτε τις διακοπές σας από μία άλλη οπτική γωνία, τότε ένα drone 
μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Hubsan H502S Desire Quadcopter μπορεί μέσα 
σε 12 λεπτά πτήσης να καταγράφει βίντεο και φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. 
Φυσικά, ο χειρισμός του είναι αρκετά φιλικός προς τον όχι και τόσο έμπειρο 
χρήστη, έτσι ώστε να μπορούν να το πιλοτάρουν εύκολα όλοι. Σε αυτό βοηθάει 
πάρα πολύ και η οθόνη που έχει πάνω στο τηλεχειριστήριό του και μεταφέρει σε 
πραγματικό χρόνο όλα όσα συμβαίνουν στον αέρα.

Τέλος, διαθέτει κι ενσωματωμένο GPS, για να μπορεί ο χρήστης να το προ-
γραμματίζει να κάνει συγκεκριμένες αυτόνομες λειτουργίες, όπως αυτόματη 
επιστροφή στο σπίτι και διατήρηση ύψους πτήσης. Το Hubsan H502S Desire 
Quadcopter αναμένεται να σας προσφέρει ατελείωτες ώρες διασκέδασης, όπου 
και αν είστε. Στα 159,99 ευρώ. 

 —Μαρία Αθανασίου
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H περιοχή της Όμορφης Εκκλησιάς 
δεν συγκαταλέγεται στους πολυσύ-
χναστους προορισμούς της Αίγινας. 
Βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη και 
οφείλει το όνομά της στην εκκλησία 
των Αγίων Θεόδωρων,  που θεωρεί-
ται το καλύτερα διατηρημένο βυζα-
ντινό μνημείο του νησιού. 

Εκεί, καταμεσής ενός ερημικού 
ελαιώνα, η αρχιτεκτονική σύλληψη 
του Αριστείδη Μησιάρη και της  Ήρας 
Δεσύπρη επιχειρεί να εντάξει στο σχε-
δόν άγριο τοπίο της περιοχής ένα ση-

μείο αναφοράς με σαφή γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά και γήινη ογκοπλασία.
Η λίθινη κατοικία περιλαμβάνει την 
κύρια κατοικία και τον ξενώνα. Γεώ-
δεις τοίχοι που αποκτούν υπόσταση 
από τον τοπικό πωρόλιθο δημιουρ-
γούν μια «αγκαλιά» που οργανώνει τη 
ζωή στο κτήμα ανάμεσα σε ένα σύνο-
λο υπαίθριων χώρων. Με την είσοδο 
στο οικόπεδο, η παρουσία του νερού 
«παραλαμβάνει» τον επισκέπτη και 
τον οδηγεί μέσα από έναν μεσογειακό 
περίπατο, ανάμεσα στις συστάδες των 

δέντρων, προς την κύρια είσοδο της 
κατοικίας. Το νερό που «συνόδευε» 
τον επισκέπτη στη διαδρομή του, συ-
νεχίζει στο εσωτερικό. Η ελεύθερη κά-
τοψη και τα μεγάλα ανοίγματα προσ-
δίδουν την αίσθηση της συνέχειας του 
υπαίθριου χώρου στο εσωτερικό της 
κατοικίας. Το κτίριο βρίσκεται υπό 
κατασκευή και αυτό που επιθυμούν οι 
δύο  αρχιτέκτονες είναι  να μεταγγί-
σουν σε κατοίκους και επισκέπτες τις 
αξίες της μεσογειακής ομορφιάς και 
της απλότητας. —Δ. Ρηγ.

 Αίγινα, μαθήματα απλότητας

Φιλιγκράν, 
διαδικτυακά

Η Χριστίνα Σούμπλη ανοίγει τις 
ψηφιακές πόρτες της ιστοσελίδας 
της, www.christinasoubli.com, και 
εισέρχεται στην παγκόσμια αρένα 
των ηλεκτρονικών μπουτίκ.  H δη-
μιουργός, η οποία χτίζει τα κοσμή-
ματά της με φωτεινό χρυσό 18 κα-
ρατιών, συνεχίζει την παράδοση του 
φιλιγκράν, τεχνική που δούλευαν 
πριν από χιλιάδες χρόνια λαοί όπως 
οι αρχαίοι Έλληνες, οι Ετρούσκοι 
και οι Φοίνικες. Στον πάγκο της Σού-
μπλη, το φιλιγκράν κρατάει τη μα-
στοριά και την αίσθηση θηλυκότη-
τας και ενώνεται με τη διάθεση των 
σημερινών, ανεξάρτητων γυναικών. 
Η σχεδιάστρια σπούδασε στο κολέ-
γιο Central Saint Martins του Λονδί-
νου. Παράλληλα με τη νέα ψηφιακή 
παρουσία, δημιουργίες της Σού-
μπλη διατίθενται στα καταστήματά 
της στην Αθήνα και στην Καλαμάτα, 
καθώς και σε επιλεγμένες ευρωπα-
ϊκές μπουτίκ. Κομμάτια τής σχεδι-
άστριας πωλούνται επίσης και στο 
ιστορικό πολυκατάστημα Printemps 
Haussmann στο Παρίσι. 
 —Έλις Κις


