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Μικρές Χαρές

Μυτιληνια ςτην καταγωγη, η ταλαντούχος σχεδιάστρια κοσμημάτων μεγάλωσε και ζει στην Αθήνα. 
Σπούδασε Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων, αλλά η αγάπη της για την τέχνη την οδήγησε στο κόσμημα 
(www.danaisjewels.com). «Είναι ένας τρόπος να ταξιδεύω, να γαληνεύω και να μοιράζομαι τις δικές μου 
“μικρές ιστορίες” μέσα από το σχεδιασμό και τη δημιουργία μικρών χειροποίητων έργων», λέει. 

Η Δανάη Γιαννέλη προτείνει
Κινούμενα σχέδια και βόλτα στο μουσείο

thσ Τασούλας Επτακοίλη
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Αγορές με... το ποντίκι
«Ο χρόνος για να βρω πράγματα για τον εαυτό μου στο στυλ που θέλω 
είναι ελάχιστος. Μου λύνει τα χέρια μια... βόλτα από τον καναπέ μου στο 
e-shop “We Create Harmony” και χαίρομαι διπλά γιατί με κάθε αγορά 
συνεισφέρω σε έναν καλό σκοπό». (www.wecreateharmony.com)

«Ο,τι αγαπώ είναι δικό 
σου» του Γ. Καλπούζου 
«Διάβασα πρόσφατα και βρήκα 
πραγματικά εξαιρετικό το “Ο,τι 
αγαπώ είναι δικό σου» του Γιάννη 
Καλπούζου (εκδόσεις Ψυχογιός). 
Ενα πολύ δυνατό μυθιστόρημα 
(για τον έρωτα του Ανδη και της 
Θάλειας), με γνήσιο ελληνικό 
ύφος και χρώμα, ιδανική παρέα 
για κάθε βιβλιόφιλο – και όχι μόνο 
για τις διακοπές».

Για θαλασσινά  
στην «Καλή παρέα»
«Δεν μένω κοντά στη θάλασσα. 
Οποτε λαχταράμε να απολαύσου-
με φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, 
λοιπόν, πηγαίνουμε στην “Καλή 
Παρέα”, στη Νέα Ερυθραία: απλό 
αλλά προσεγμένο περιβάλλον 
και πιάτα λίγα και καλά». (Ηρώων 
Πολυτεχνείου 14, 210-62.52.290)

«Ψηλά στον ουρανό» σε DVD
«Μία από τις πιο αγαπημένες μου ταινίες είναι οι “Χαρταετοί πάνω 
από την πόλη”, γιατί αγγίζει συναισθήματα και αξίες όπως  
η συγχώρεση και η δυνατή φιλία σε συνθήκες όπου όλα δοκιμά-
ζονται. Ανέκαθεν, όμως, λάτρευα και τις καλές ταινίες κινούμενων 
σχεδίων. Η τελευταία φορά που συγκινήθηκα και ταυτόχρονα 
γέλασα ήταν βλέποντας το “Ψηλά στον ουρανό”. Ανυπομονώ να το 
δω και με τους γιους μου, μόλις μεγαλώσουν λίγο».
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Η θεραπευτική 
μουσική της Melody
«Από τότε που, τυχαία, είδα τη 
Melody Gardot στη συναυλία 
της στο θέατρο Παπάγου και 
έμαθα την ιστορία της (στα 19 
της τη χτύπησε αυτοκίνητο 
και έμεινε για ένα χρόνο 
καθηλωμένη στο κρεβάτι), 
αγαπημένο μου CD είναι το 
“My one and only thrill”.  
Η μουσική της έχει για μένα... 
θεραπευτικές ιδιότητες».

Καφές στο μουσείο
«Μια επίσκεψη στο Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης στο Κολω-
νάκι με ηρεμεί και καθαρίζει 
το μυαλό μου, ιδιαίτερα έπειτα 
από μια κουραστική μέρα για 
δουλειές στο κέντρο. Συνδυά-
ζω τη βόλτα με καφέ ή φαγητό 
στο πανέμορφο καφέ του 
(αυτές τις μέρες είναι κλειστό 
για ανακαίνιση, θα ανοίξει πάλι 
στις 15 Σεπτεμβρίου)».
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