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Απόλαυσε τον ανοιξιάτικο ήλιο με Frezyderm προστασία.

Πρωτοποριακό αντηλιακό, Frezyderm Sun Screen Color Velvet SPF50+ με χρώμα 
που ταιριάζει σε κάθε τύπο δέρματος.

Χάρη στην τεχνολογία Second Skin δημιουργεί την αίσθηση ενός δεύτερου 
αόρατου δέρματος, απαλύνει την όψη των ρυτίδων και προσφέρει βελούδινη ματ 
όψη για 6 ώρες.

Διαθέσιμο επίσης με δείκτη SPF 50+ χωρίς χρώμα.

SUN SCREEN COLOR VELVET SPF 50+

Στιγμές στον ήλιο με
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ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αφήνοντας πίσω την παλιά της ζωή μετά τον πρόσφατο 
χωρισμό της, το γνωστό μοντέλο επανέρχεται δυναμι-
κά στον κόσμο της μόδας. Με τη συμμετοχή της στην 

καμπάνια Bridal & Fashion, και φορώντας δημιουργίες της σχε-
διάστριας Ελίνας Λεβέντη και των συνεργατών της, Στράτου 
Δημητρίου και Φωτεινής Νικολάου, αποδεικνύει ότι η ζωή δεν 
τελειώνει με ένα χωρισμό. Άλλωστε, η αγάπη που της δείχνει η 
μόλις δυόμισι ετών κόρη της είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει πετύχει 
μέχρι τώρα.
  
Πώς νιώθεις που είσαι το πρόσωπο που επιλέγηκες 
γι' αυτή τη μεγάλη συνεργασία;
Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι μέρος αυτής της συνεργασίας 
και νιώθω πολύ τυχερή, αφού με τα περισσότερα άτομα έχω 
συνεργαστεί ξανά και στο παρελθόν. Πολλοί πιστεύουν πως 
σε αυτό το χώρο δεν υπάρχουν φιλίες, κάτι το οποίο στα πρώ-
τα βήματα της καριέρας μου πίστεψα, όμως οι φήμες αυτές 
δεν άργησαν να διαψευσθούν, αφού έκανα φιλίες που κρατά-
νε χρόνια. Ένας από αυτούς τους φίλους είναι και ο καταξιω-
μένος κομμωτής Στράτος Δημητρίου, ο οποίος επιμελήθηκε τα 
μαλλιά μου στη φωτογράφιση. Με τον Στράτο γνωριστήκαμε 
στο διαγωνισμό Σταρ Κύπρος και μέχρι σήμερα διατηρούμε 
άριστες σχέσεις. 

Φόρεσες πολλά νυφικά. Τελικά νύφη θα σε δούμε 
σύντομα;
Με τον Μένιο είμαστε από παιδιά μαζί, αλλά τον τελευταίο και-
ρό αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε ξεχωριστούς δρόμους. 
Η αγάπη υπάρχει και πάντα θα υπάρχει, γιατί δεν πρέπει ποτέ να 
ξεχνούμε πως έχουμε κοινό το πιο σημαντικό πράγμα στις ζωές 
μας, δηλαδή την κόρη μας. Μπορεί η κοινή μας ζωή να τελειώ-
νει εδώ, αλλά σιγουρά έχουμε και οι δύο πολλά να ζήσουμε 
μαζί, στο πλευρό της κόρης μας.

Ποιος είναι ο λόγος που χωρίσατε λίγο μετά την 
πρόταση γάμου;
Όταν είσαι με έναν άνθρωπο από παιδί, όπως και στη δική μας 
περίπτωση, είναι λογικό και επόμενο μεγαλώνοντας να αλλά-
ζουν τα θέλω του καθενός, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε 
δύο διαφορετικούς δρόμους. Έτσι, εμείς επιλέξαμε να χωρί-
σουμε. Αποφασίσαμε ότι εάν ανεβαίναμε τα σκαλιά της εκκλη-
σίας δεν θα άλλαζε κάτι, ούτε και οι μεταξύ μας διαφορές που 
αντιμετωπίζαμε ως ζευγάρι.

ΧΩΡΙΣΕ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ

ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΝΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΟΜΜΩΤΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ MAKE UP ARTIST 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Η ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΚ! ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ 

ΠΩΣ ΧΩΡΙΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΗΣ, ΜΕΝΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Πώς είχες ονειρευτεί τον γάμο σου;
Ο γάμος είναι ένα κομμάτι της ζωής μας που 
κάθε γυναίκα, από πολύ νεαρή ηλικία, ονειρεύ-
εται ως την καλύτερη μέρα της ζωής της. Εγώ 
φαντάζομαι αυτή τη μέρα σε ένα ήσυχο και 
παραλιακό ξωκλήσι με λιγοστούς συγγενείς 
και φίλους, που με χαρά θα βρίσκονται στο 
πλευρό μας για να γιορτάσουμε όλοι μαζί 
αυτή τη γιορτή. Τη δεξίωση την φαντάζομαι 
επίσης κάπου παραλιακά, με γλέντι που θα 
κρατάει μέχρι το πρωί. 

Η κορούλα σου είναι ήδη 2,5 ετών. 
Θα ήθελες να αποκτήσεις κι άλλα παι-
διά;
Η κορούλα μας είναι η μεγαλύτερη ευτυχία στη 
ζωή μας. Λένε ότι όταν αποκτάς πολλά παιδιά, 

τότε η ευτυχία και η αγάπη αυτή πολλαπλασιά-
ζεται. Σίγουρα θέλω να αποκτήσω κι άλλο παι-
δάκι και εύχομαι ο Θεός να μου προσφέρει 
ακόμη μια φορά αυτές τις αξέχαστες στιγμές 
που βίωσα όταν πρωτοαντίκρισα την Έστελ 
στην κλινική. 

Σε ποιον έχει μεγαλύτερη αδυναμία η 
μικρή; Σε σένα ή στον πρώην σύντρο-
φό σου;
Ο τρόπος που μεγαλώνουμε την Έστελ είναι τέ-
τοιος που, αν και μόλις 2,5 ετών, είναι ένα παι-
δί που έμαθε να δείχνει καθημερινά την αγάπη 
της σε όσους βρίσκονται γύρω της. Θα έλεγα 
ότι περισσότερη αδυναμία δείχνει να έχει στον 
πατέρα της και κάποιες φορές ομολογώ πως 
πιάνω τον εαυτό μου να «ζηλεύει» αυτό τους 

το δέσιμο, ενώ ταυτόχρονα τούς θαυμάζω και 
συγκινούμαι. 

Ποιος δεν της χαλάει χατίρι και τον 
κάνει ό,τι θέλει;
Θα έλεγα πως και τους δυο μας λίγο ή πολύ 
μάς κάνει ό,τι θέλει. Ο Μένιος όμως, σε αντί-
θεση με εμένα, είναι λίγο πιο χαλαρός, με απο-
τέλεσμα να μην της χαλάει τα χατίρια της. Εγώ 
προσπαθώ να είμαι λίγο πιο αυστηρή και να 
θέτω στην Έστελ κάποια όρια σε μερικά ζητήμα-
τα, όμως είναι αρκετές οι φορές που η αγάπη 
μου υπερνικά τη λογική και ενδίδω στα θελήμα-
τά της.

Ο κόσμος της μόδας. Το τελευταίο δι-
άστημα δεν σε βλέπουμε συχνά στις 
πασαρέλες.
Η αποχή μου από το χώρο της μόδας τον τελευ-
ταίο καιρό οφείλεται στο γεγονός ότι επέλεξα 
να κάνω στροφή στην καριέρα μου με αφορμή 
την εργοδότησή μου στον τομέα της Νομικής. 
Πολύ συχνά δέχομαι προτάσεις για δουλειές 
στο χώρο της μόδας, αλλά, λόγω του φορτωμέ-
νου μου προγράμματος, αδυνατώ να τις αποδε-
κτώ. Έτσι κάνω λίγες και επιλεκτικές δουλειές, 
με αποτέλεσμα να συνδυάζω και τα δύο όσο 
καλύτερα μπορώ. 

Πιστεύεις ότι επηρέασε τα επαγγελμα-
τικά σου όνειρα ως μοντέλο το ότι έγι-
νες μητέρα σε μικρή ηλικία;
Ο ερχομός της κόρης μου είναι ό,τι καλύτερο 
μου έχει συμβεί μέχρι σήμερα και ουδέποτε 
σκέφτηκα ότι οφείλεται στην αδυναμία εκπλή-
ρωσης των στόχων και ονείρων μου για μια 
καριέρα στο μόντελινγκ! Ούσα στο χώρο της 
μόδας από τα δεκατέσσερά μου χρόνια, αν 
και σε πολύ νεαρή ηλικία, πάντα γνώριζα πως ο 
χώρος αυτός δεν έχει αρκετά να μου προσφέ-
ρει στη μικρή αγορά της Κύπρου! Από την αρχή 
ήξερα ότι δεν πρέπει να αναμένω πολλά και 
πως αν ήθελα μια διεθνή καριέρα θα έπρεπε να 
φύγω στο εξωτερικό, κάτι το οποίο δεν επιθυ-
μούσα, επειδή το επάγγελμα των ονείρων μου 
είναι αυτό που κάνω σήμερα.

«Η ΑΠΟχΗ ΜΟυ ΑΠΟ 
ΤΟ χώρΟ ΤΗΣ ΜΟδΑΣ 
ΤΟΝ ΤΕΛΕυΤΑίΟ ΚΑίρΟ 

ΟφΕίΛΕΤΑί ΣΤΟ γΕγΟΝΟΣ 
ΟΤί ΕΠΕΛΕξΑ ΝΑ ΚΑΝώ 
ΣΤρΟφΗ ΣΤΗΝ ΚΑρίΕρΑ 
ΜΟυ, ΜΕ ΑφΟρΜΗ ΤΗΝ 

ΕργΟδΟΤΗΣΗ ΜΟυ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜίΚΗΣ»
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ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Είναι μια συνεργασία τριών 
επαγγελματιών στο χώρο τους -make 
up, hairstylist και fashion designer- και 
επειδή φέτος γιορτάζω τα 25 χρόνια 
στο χώρο, παρουσιάζω με αυτή τη 
δουλειά τη νέα κολεξιόν Άνοιξη-
Καλοκαίρι με δύο συνεργάτες που 
ξεκίνησα μαζί τη δουλειά μου. Θα δείτε 
δημιουργίες επηρεασμένες από τις σταρ 
του Χόλιγουντ. Επέλεξα τη Μαρκέλλα 
Μαρίνα Κωνσταντίνου, διότι ήθελα να 
κάνω μια συνεργασία καθαρά με άτομο 
από το νησί μας, αφού θεωρώ ότι έχουμε 
μεγάλα ταλέντα που εκπροσωπούν το 
χώρο της μόδας.

 Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

ΕΛΙΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ
Η συνεργασία μου με τη Μαρκέλλα και τους συνοδοιπόρους μου 
ξεκίνησε από το 1997. Αισθάνομαι μια εκτίμηση για τον Στρατό 
Δημητρίου και τη Φωτεινή Νικολάου, τους οποίους αγαπώ και 
παραδέχομαι ως επαγγελματίες. Με τον Στρατό είμαστε αδερφές 
ψυχές, αφού χωρίς καν να μιλήσουμε ξέρει ακριβώς τι θέλει 
ο ένας από τον άλλο, έτσι πάντα βγαίνει το αποτέλεσμα που 
ονειρευόμαστε και οι δύο. Τα χρώματα classic black και warm white 
είναι αυτά που με κέρδισαν αυτή τη σεζόν και θέλησα να εκφραστώ 
με κλασικές γεωμετρικές γραμμές που αγκαλιάζουν το σώμα της 
γυναίκας που τόσο λατρεύω, προσθέτοντας στυλ και αρχοντιά. 
Παράλληλα, φέτος επέλεξα να κάνω structured designs, αφού 
είναι η μεγάλη μου αγάπη. Θεωρώ ότι η Μαρκέλλα θα αναδείξει 
κάποια κομμάτια από τη συλλογή μου, αφού είναι από τα κορίτσια 
που ξεχωρίζουν στο χώρο της μόδας λόγω της εμφάνισης και του 
υπέροχου χαρακτήρα της.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μέσα στο πλαίσιο προώθησης της 
δουλειάς μας, σε συνεργασία με 
τον Στράτο Δημητρίου και την Ελίνα 
Λεβέντη, αποφασίσαμε να κάνουμε 
μια Βridal & Fashion Campaign. 
Η επιλογή της Μαρκέλλας έγινε 
λόγω της φυσικής και εξωτικής της 
ομορφιάς. Έχει ένα πρόσωπο φρέσκο, 
νεανικό, που δεν έχει εκτεθεί ιδιαίτερα. 
Στο μακιγιάζ μου χρησιμοποίησα 
κοραλλί και ροζ χρωματισμούς, 
ανοιξιάτικους και δροσερούς, για ένα 
look μεσογειακό, αναδεικνύοντας 
τη ζεστασιά, την απλότητα και την 
ομορφιά της Μαρκέλλας.

Νιώθεις πως αδικήθηκες από κά-
ποιους όσον αφορά την καριέρα σου;
Θα ήμουν αχάριστη αν έλεγα ότι νιώθω αδικη-
μένη! γενικά στη ζωή μου έμαθα να κρατάω μι-
κρό καλάθι και οι απαιτήσεις μου από αυτό το 
χώρο ήταν κατά πολύ λιγότερες από τις ευκαι-
ρίες που βρέθηκαν στο δρόμο μου! Κάποιες 
από αυτές τις ευκαιρίες τις άρπαξα και με δίδα-
ξαν πολλά, ενώ αρκετές άλλες δεν με ενδιέφε-
ραν και τις απέρριψα! Νιώθω τόσο ευγνώμων 
για όσα έχω κάνει μέχρι σήμερα.

Μετά την ανάδειξή σου ως Σταρ Κύ-
προς νιώθεις ικανοποιημένη με την 
μέχρι τώρα πορεία σου;
Νιώθω πολύ γεμάτη από την εμπειρία μου στο 
χώρο της μόδας και κυρίως από τις ευκαιρίες 
που μου προσέφερε ο τίτλος της Σταρ Κύπρος. 
Μεταξύ των προτάσεων για δουλειές που αφο-
ρούν το μόντελινγκ, μέχρι και σήμερα δέχομαι 
προτάσεις για τηλεόραση, τις οποίες και απορ-
ρίπτω. Έχω πειραματιστεί στο χώρο αυτό και 
θεωρώ ότι είναι ένας χώρος που δεν με εκφρά-
ζει και γι’ αυτό δεν τον ακολουθώ. 

Θεωρείς πως ο τίτλος της Σταρ Κύ-
προς δεν σε ωφέλησε όσον αφορά 
την καριέρα σου;
Ο τίτλος της Σταρ Κύπρος εννοείται πως με βο-
ήθησε σε πολλούς τομείς, αλλά κυρίως στον 
τομέα της μόδας, αφού σήμερα μετρώ πάνω 
από 100 συμμέτοχες μου σε επιδείξεις μόδας 
και φωτογραφίσεις, περίπου 50 συμμέτοχες 
σε τηλεοπτικές διαφημίσεις, συμμετοχές σε βί-
ντεο κλιπ Ελλήνων και διεθνών τραγουδιστών, 
εξώφυλλα σε περιοδικά, τηλεοπτικές εκπομπές 
και αλλά πολλά. Επίσης, είχα την ευκαιρία να 
λαβώ μέρος στον διεθνή διαγωνισμό ομορ-
φιάς Miss Earth, εκπροσωπώντας την Κύπρο. 
Ανατρέχοντας στο παρελθόν και σε όσα ο 
τίτλος της Σταρ Κύπρος μου χάρισε, θα έλεγα 
πως είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που 
έχει συμβεί στη ζωή μου.
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Ποια μοντέλα από την Κύπρο θε-
ωρείς πως μπορούν να κάνουν 
διεθνή καριέρα;
Θεωρώ πως στην Κύπρο έχουμε πολλά 
μοντέλα που κυνηγούν το όνειρό τους 
και που δίκαια κατέχουν μια θέση στο 
χώρο της μόδας. Ανάμεσα σε αυτές είναι 
η Αντρέα Κυριακού, η Ξένια Ζαΐτσεβα, η 
Μύριελ Γρηγορίου, η Χάρις Λουκά, η Μα-
ρία Κοτζιά, η Γλυκερία Γιάκουμου, η Ρα-
φαέλλα Χαραλάμπους και άλλες πολλές 
που έχουν ανάλογη πορεία στο χώρο. 

Υπάρχουν κοπέλες μοντέλα Κύ-
πριες που πιστεύεις πως είναι υπε-
ρεκτιμημένες;
Μεγάλωσα πιστεύοντας πως οι άνθρωποι 
που αποκτούν αναγνωρισιμότητα και φήμη 
γεννιούνται γι' αυτό! Είναι κάτι σαν να λέμε 
πως «Αυτή η κοπέλα έχει άστρο». Πιστεύω 
πως σε αυτή τη ζωή ό,τι είναι γραφτό να 
κάνεις θα το καταφέρεις! Όσες κοπέλες 
διαπρέπουν στο χώρο της μόδας στην 
Κύπρο πάει να πει ότι αυτό είναι το κάρμα 
τους. Δεν είναι άλλωστε σωστό εκ μέρους 
μου να χαρακτηρίσω μια κοπέλα ως υπερ-
κείμενη από τη στιγμή που αξίζει αυτή την 
αναγνωρισιμότητα λόγω του πάθους και 
της προσπάθειας που καταβάλλει για να 
φτάσει στο στόχο της. Ανθρώπους σαν 
και αυτούς θα πρέπει να τους επαινούμε 
και όχι να τους αποδοκιμάζουμε αποκα-
λώντας τους υπερεκτιμημένους! Πρέπει 
πια να σταματήσουμε να ζούμε σε μια κοι-
νωνία που προσπαθεί να βρει ελαττώμα-
τα σε κάθε άνθρωπο, πρέπει να δίνουμε 
θάρρος σε οποίον αληθινά προσπαθεί να 
πέτυχει!  ok!   

AΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΛΛΙΑ: StrAtoS Art HAir Studio & teAm

ΡΟύΧΑ: ΕΛΙΝΑ ΛΕβΕΝΤΗ
ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟύ - SLA mAke up

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟς: ΑΝΤΩΝΗς ΕΓΓΡΑΦΟύ
Art direction: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΙΤςΗ

ΚΟςΜΗΜΑΤΑ: cHriStiAn Xenon
ΛΟύΛΟύΔΙΑ: minimAL FLower

«ΠΡΕΠΕΙ ΠΙΑ ΝΑ 
ςΤΑΜΑΤΗςΟύΜΕ 

ΝΑ ΖΟύΜΕ ςΕ ΜΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟύ 

ΠΡΟςΠΑΘΕΙ ΝΑ βΡΕΙ 
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ςΕ 

ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ»
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CELESTYAL 
ALL-INCLUSIVE

Celestyal Cruises

celestyalcruises.com,
22413500

329€*

OK Magazine - Celestyal Cruises - 280x208mm indd 1 23/04/2019 11:58:04
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SPRING ROMANCE
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ITALIAN REAL LEATHER
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STYLE ICON trend

(FOREVER21).
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WILD GIRL

 DOROTHY 
PERKINS.

ARMANI 
EXCHANGE.

SPOTLIGHT.

ACCESSORIZE.

STRADIVARIUS.

SPOTLIGHT.

creo
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STYLE ICON shopping

Blazer €79.99, 
Sling back shoes, 
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WESTERN 
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PARFOIS.

PARFOIS.

MANGO.

MANGO.

STRADIVARIUS.

STRADIVARIUS.

STRADIVARIUS.
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BIONIKE HYDRAMAT: 

BIONIKE  ACNET  
PURIFYING  CLEANSING 
GEL: 

BIONIKE ACNET CREAM:

DEFENCE  

DEFENCE HAIR PRO
FORTIFYING SHAMPOO: 

BIONIKE ONAILS 
ONIX NAIL BITING 
SOLUTION STRENGTHENING SOLUTION



ON FOCUS

BIONIKE DEFENCE

BIONIKE DEFENCE

SKIN EVENING 
CONCENTRATE

BIONIKE ACTEEN
REBALANCING 

BIONIKE ACTEEN 
QUICK PEN:

BIONIKE
TRIDERM LENIL  

DEFENCE SUN

VERY HIGH
PROTECTION

DEFENCE SUN

SENSITIVE AND 
INTOLERANT SKIN
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BEAUTY trend

Rainbow fantasy, Britney 
Spears,
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ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ
ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, 28 Απριλίου, στις 
21:30, το Vinylio wine etc γιορτάζει και υποδέχε-
ται για ακόμα μια φορά μια από τις πιο ζεστές γυ-
ναικείες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, την 
Ελένη Δήμου, σε «εφ’ όλης της ύλης» τραγούδια 
που αγαπήσαμε και αγαπάμε και μας ταξιδεύουν 
ακόμα! Τραγούδια όπως «Προσωπικά», «Πάρε 
με», «Τραγούδι γενεθλίων (Τα τραγούδια λένε 
πάντα την αλήθεια)». Στο πιάνο-φωνή η Μαρί-
να Τσοκάνη. Για περισσότερες πληροφορίες και 
κρατήσεις στο τηλέφωνο 99300430.

ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ
ΤΡΑΓΟΥΔΑ 
ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Με αφορμή τους εορτα-
σμούς για τα 20 χρόνια 
του θεάτρου, η σημαντι-

κότερη φωνή του μεγάλου συνθέ-
τη, Μαρία Φαραντούρη, θα ερμη-
νεύσει τα γνωστότερα έργα του σε 
μια μοναδική εμφάνιση το Σάββα-
το, 4 Μαΐου, στις 20:30 στο Θέ-

ατρο Ριάλτο. Συμμετέχουν οι Irina 
Velentinova, Μαριλίζα Παπαδού-
ρη-Παπαγγελίδη, Δημήτρης Πα-
παγγελίδης και η χορωδία της Πο-
λιτιστικής Κίνησης Επιλογή σε δι-
εύθυνση Αγγελίνας Νικολαΐδου. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 77777745.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«ΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ»
08/05-18/05/2019
Την 5η ατομική έκθεση υδατογραφί-
ας με τον τίτλο «Στεριά και θάλασσα» 
θα παρουσιάσει την Τετάρτη, 8 Μαΐ-
ου, στις 19:00, στην L.K. Gallery ο οδοντίατρος και ιστιοπλόος 
Ανδρέας Ανδρέου. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο έντιμος Υπουργός 
Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, ενώ μέρος των καθαρών εσό-
δων θα δοθεί στην Οργάνωση «Cyprus Stop Trafficking». Διάρ-
κεια της έκθεσης από 8- 18 Μαΐου μεταξύ των ωρών 10:00 – 
12:00 και 17:00-20:00 καθημερινά. Για περισσότερες πληρο-
φορίες στα τηλέφωνα 99639468- 99515665-99333839.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 «ΟΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ»

Δύο παραστάσεις θα ανεβάσει η πρωτότυπη 
μουσικοθεατρική παράσταση αυτοβελτίωσης 
με τον τίτλο «Όνειρα γλυκά», της Σαλίνας Γαβα-
λά. Οι παραστάσεις θα δοθούν την Πέμπτη, 2 
Μαΐου, στο Παττίχειο Θέατρο στη Λεμεσό και 
την Παρασκευή, 3 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέα-
τρο Λάρνακας και θα είναι υπό την αιγίδα του 
δημάρχου Λάρνακας, κ. Ανδρέα Βύρα. Στην 
παράσταση παίζουν η Ελπίδα και η Σαλίνα Γα-
βαλά. Πρόκειται για μια πρωτότυπη παράστα-
ση με χιούμορ, μηνύματα και τραγούδια, με τη 
συνοδεία ζωντανής ορχήστρας. Μέρος των 
εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. 
Χορηγός επικοινωνίας ΔΙΑΣ και τηλεόραση ΣΙΓ-
ΜΑ. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 25377277.

GENESIS
03/05-18/05/2019
Τα εγκαίνια της έκθεσης με τον τίτλο Genesis των 
γλυπτών της Άντρεας Χαραλαμπίδου θα παρου-
σιαστούν στην γκαλερί Αποκάλυψη την Παρα-
σκευή, 3 Μαΐου, στις 19:30. Πρόκειται για ένα 
συνδυασμό χρωμάτων και υλικών, μια έκρηξη 
συναισθημάτων και μια ιδέα που οδήγησαν στη 
δημιουργία μιας νέας τεχνοτροπίας. Η δουλειά 
της δημιουργού είναι αφιερωμένη στην ψυχή και 
στο πνεύμα, που αποδίδονται κάποιες φορές μέσα 
από την καθαρότητα του γυαλιού και κάποιες άλ-
λες μέσα από τα ζωηρά χρώματα της ζωγραφικής. 

ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Για μία μοναδική εμφάνιση η Νατάσα Θε-
οδωρίδου έρχεται την Τρίτη, 30 Απριλίου, 
στις 21:00, στο Pavillion Hall στη Λευκω-
σία. Το «Μαστίχομα» παρουσιάζει την εκρη-
κτική κυρία του ελληνικού πενταγράμμου 
σε ένα ανατρεπτικό πρόγραμμα. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
22322222.
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ΕΙΡΗΝΗ ΧΕΙΡΔΑΡΗ
ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
Η sex coach Ειρήνη Χειρδάρη θα πα-
ρουσιάσει το Σάββατο 25 Μαΐου και 
την Κυριακή 26 Μαΐου δύο σεμινάρια 
με τον τίτλο «Σεξουαλική Αυτοεκτίμη-
ση». Τα σεμινάρια θα γίνουν σε χώρο 
στο κέντρο της Λεμεσού που θα ανα-
κοινωθεί στις συμμετέχουσες. Ώρα 

έναρξης: 4:00-8:00 μ.μ. Τιμή: 60 ευρώ 
το κάθε σεμινάριο ή €100 για τα δύο. 
Για συμμετοχή είναι απαραίτητη η κα-
τοχύρωση θέσης στο eiriniincyprus@

gmail.com ή στο 96277315. 

OMG!
ENA ANTIΘΕΤΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ
Η νέα παραγωγή της WeAreMusic θα πραγμα-
τοποιήσει πρεμιέρα την Πέμπτη, 2 Μαΐου, στις 
22:00, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου 
UCLAN Cyprus στη Λευκωσία. Παραστάσεις 
θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 3 
Μαΐου, στις 20:00, το Σάββατο 4 Μαΐου, στις 
18:00, και την Κυριακή 5 Μαΐου, στις 11:00, 
στο αμφιθέατρο του πανεπιστημίου UCLan 
Cyprus. Πρόκειται για ένα μιούζικαλ διαφορε-
τικό από όλα τα άλλα. Διαδραστικό, αντίθετο 
και πρωτοποριακό. Το «OMG! Ένα αντίθετο 
μιούζικαλ» έρχεται από την WeAreMusic 
και παρουσιάζει η Πετρολίνα. Εισιτήρια 
προπωλούνται στο www.tickethour.com.cy, 
προπώληση €8 και €15 με CD που περιλαμβά-
νει τα πρωτότυπα τραγούδια της παράστασης, 
εισιτήριο online €10 και στην είσοδο €12. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 96767041.

Best of the Rest

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ παρουσιάζει την 
παράσταση «Θέλω να πω ήμουν απλά ένα παιδί» στο Παλιό 
Ξυδάδικο στη Λεμεσό. Πρόκειται για μια παράσταση επινοη-
μένου θεάτρου, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα που συ-
νέβησαν στα «Πλυντήρια των Μαγδαληνών». Το καλλιτεχνι-
κό πρόγραμμα φιλοξενίας theYard.Residency λειτουργεί για 
9η συνεχόμενη χρονιά και στόχος του είναι η διατήρηση μιας 
ζωντανής πλατφόρμας παραστατικών τεχνών στο Παλιό Ξυ-
δάδικο στη Λεμεσό. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα παρου-
σιαστεί στις ακόλουθες ημερομηνίες 04, 06, 11, 13, 18 στις 
20:05 και 20:30 και 05, 12 & 19 Μαΐου στις 18:30. Διάρκειας φιλοξενίας ένας μήνας. Για περισσότερες 
πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 99818208.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΟΥΑΛΙΑ
ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Η πρεμιέρα της παράστασης «Ιφιγένεια Εν Ουαλία» 
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, 
στις 20:30, στο Flea Theatre στη Λευκωσία. Μια πα-
ράσταση που ταξιδεύει τον θεατή σε δυνατά, εναλ-
λασσόμενα συναισθήματα, με χιούμορ και αυτοσαρ-
κασμό. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 20:30, 
στο Flea Theatre στη Λευκωσία. Mόνο για έξι παραστά-
σεις (περιορισμένος αριθμός θέσεων). Για περισσότε-
ρες πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 744 227 / 
Γενική είσοδος 12 ευρώ (μέρος των εσόδων θα δοθεί 
στο Κέντρο διάσωσης για ζώα Dog Resort Cyprus).

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Η παιδική παράσταση «Ο Γαρ-
γαληστής», του Δημήτρη Μπα-
σλάμ, θα παρουσιαστεί στο 
Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό την 
Κυριακή, 5 Μαΐου, στις 17:00, 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
εκδηλώσεων για τα είκοσι χρό-
νια του θεάτρου. «Ο Γαργαλη-
στής» είναι ένα έργο για παιδιά 
και ενήλικες, με ζωντανή μου-
σική και χορό, με ιστορία τόσο 
απλή και κατανοητή όσο ένα 
λαϊκό παραμύθι. Είσοδος: €10. 
Για πληροφορίες και κρατήσεις 
στο τηλέφωνο 77777745.

«Ο ΓΑΡΓΑΛΗΣΤΗΣ»

Η ΘΕΣΗ 7Α
SEBASTIAN FITZEK
EKΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

Σας κρατήσα-
με την 7Α. Την 
πιο επικίνδυνη 
θέση στο αε-
ροπλάνο. Ο 
διαπρεπής ψυ-
χίατρος Ματς 
Κρούγκερ ανα-
γκάζεται να 
υπερβεί τη φο-
βία του για τα 

αεροπλάνα, όταν η ετοιμόγεννη κόρη 
του Νέλε τού ζητά να ταξιδέψει από 
την Αργεντινή στη Γερμανία. 

ΚΡΥΦΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ
ΡΕΜΠΕΚΑ ΤΖΕΪΜΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ακόμη ονειρεύομαι το σπίτι της Άννα. 

Στα όνειρά μου 
το σπίτι έχει κα-
κές προθέσεις. 
Στην πραγματι-
κότητα, όμως, 
δεν έφταιγε το 
σπίτι για ό,τι συ-
νέβη. Ήταν οι 
άνθρωποι και οι 
αμαρτίες τους… 

Ένα θρίλερ με απρόοπτο τέλος, που 
διαβάζεται με κομμένη την ανάσα.

Books Etc

   «ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΗΜΟΥΝ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ»

«ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΕΝΟΣ 
ΠΛΑΝΗΤΗ 2011-2019»
ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ 
ΤΕΧΝΗ
Τα εγκαίνια της νέας εικαστικής 
πρότασης της Ρέας Μπέιλι με 
τον τίτλο «Μετουσίωση ενός 
Πλανήτη 2011-2019» θα 

πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, 6 Μαΐου, στις 19:30, στην Γκαλερί 
Opus 39 στη Λευκωσία. Η Ρέα Μπέιλι πάντα μας εκπλήσσει με τη 
ραφιναρισμένη και δυναμική της έρευνα στην αφηρημένη τέχνη και 
τη συνεισφορά της στην κυπριακή, ευρωπαϊκή και διεθνή τέχνη. Δι-
άρκεια έκθεσης μέχρι το Σάββατο 18 Μαΐου.

ΓΥΜΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Τα «Γυμνά Καλώδια» επιστρέφουν τη Δευτέρα του Πάσχα 29 
Απριλίου στις 21:00 στη μουσική σκη-
νή του Red. Πρόκειται για την πιο δυνα-
τή συναυλία και έχοντας ένα δίσκο στις 
αποσκευές τους θα ανεβάσουν τους 
θαυμαστές τους. Προπώληση εισιτηρί-
ων 12 ευρώ. Για περισσότερες πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο 22767711.
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Και τι ανησυχεισ; απόλαυσε τισ γιόρτεσ τόυ πασχα 
παραδόσιαΚα Και διασΚεδασε μαζι με τό παιδι σόυ 
βλεπόντασ αγαπημενεσ ταινιεσ στό Kids EastEr ZonE 
από τό novacinEma2Hd! πώσ; με τό nova εξόχιΚό! 

πασχα στό χώριό;  
advertorial

Τα πιο cool παιδιά βλέπουν Easter Kids από 
τη Nova Cyprus! Γιατί τώρα οι πασχαλινές 
διακοπές γίνονται πιο διασκεδαστικές 

με τις παιδικές και οικογενειακές ταινίες! Stay 
tuned! Πάσχα σημαίνει, ανάμεσα σε άλλα, 
και διασκέδαση, ξεκούραση, παιχνίδι, αλλά 
και ωραίες ταινίες, παιδικές και οικογενειακές. 
Φυσικά, αυτό ισχύει αν είσαι παιδί! Και μάλιστα 
παιδί που θέλει να βλέπει καλή τηλεόραση! 
Άλλωστε μην ξεχνάς πως κάπως πρέπει να 
απασχολήσεις το παιδί σου. Πόσα κουλουράκια 
να πλάσετε, πόσα αβγά να βάψετε… Φέτος, 
χάρη στη νέα ζώνη  Novacinema2HD Kids Easter 
Zone, που θα είναι διαθέσιμη μέχρι 5/05, θα 

απολαύσετε και τον  πρώτο κύκλο της παιδικής 
σειράς «Ο μικρός Νικόλας», όπου ο αγαπημένος 
ήρωας μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Στο On 
Demand της Νοva Cyprus θα βρεις σειρές που 
θα σε συνεπάρουν, αλλά και όλους τους κύκλους 
του Game of Thrones σε Box Sets. 
Η ψυχαγωγία σου δεν κάνει διακοπές! Με 
την υπηρεσία Nova Εξοχικό απολαμβάνεις 
κάθε στιγμή το μοναδικό τηλεοπτικό θέαμα 
Nova Cyprus και στο εξοχικό σου, όπου κι 
αν βρίσκεται. Μια μοναδική για τα κυπριακά 
δεδομένα υπηρεσία, μόνο από τη Nova 
Cyprus και χωρίς επιπλέον χρέωση στην 
μηνιαία συνδρομή σου!

Kx Exohiko 20,8x9cm.indd   1 22/04/2019   15:06
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SCHWARZKOPF 
ΣΤΟN ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΣΤYΛ ΜΕ ΤΑ GOT2B

Η GPM-Henkel Ltd φέρνει στην κυπρι-
ακή αγορά την πιο hot σειρά styling 
σε διεθνές επίπεδο, Got2b από τον 

Schwarzkopf, και σας προσκαλεί στον κό-
σμο του στυλ και της διαφορετικότητας, με 
μαλλιά που θα σας κάνουν να ξεχωρίζετε 
από το πλήθος. Τα Got2b είναι μια από τις 
πιο trendy σειρές προϊόντων styling, ιδανική 
για να αναδείξετε την προσωπικότητα και το 

ατομικό σας look. Τα Got2b θα σας ανοί-
ξουν το δρόμο για έναν κόσμο δημιουργι-
κότητας και στυλ και αυτό θα το καταλάβε-
τε από την πρώτη κιόλας φορά που θα τα 
χρησιμοποιήσετε: από τον όγκο στη λάμψη, 
από το ισχυρό κράτημα στα καρφάκια, την 
τέχνη του επιμελώς ατημέλητου look, του 
classic αλλά και το look του surfer που μόλις 
βγήκε από τη θάλασσα. 

«STICK & WIN» 

ΥΠΕραγορΕΣ αΛΦαΜΕγα 
ΚαΙ ΠραΤΗρΙα ΕΚο
Με στόχο να διατηρούν τα υψηλά επί-
πεδα ποιότητας των υπηρεσιών τους, οι 
Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ και η εταιρεία 
ΕΚΟ Κύπρου συνεχίζουν την επιτυχημένη 
συνεργασία τους με το κοινό πρόγραμμα 
ανταμοιβής πελατών. Το νέο κοινό πρό-
γραμμα ανταμοιβής πελατών των Υπε-
ραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ και της εταιρείας 
ΕΚΟ Κύπρου ισχύει μόνο για τους κατό-
χους της Social Family Card και ξεκίνη-
σε στις 15 Απριλίου και ολοκληρώνεται 
την 1η Σεπτεμβρίου. Η εξαργύρωση των 
κουπονιών θα γίνεται μέχρι τις 8 Σεπτεμ-
βρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμά-
των. Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με το πρόγραμμα και για τους όρους 
συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
http://www.stickandwin.net/

ΣΥΜΜΕΤοΧΗ ΤΗΣ 
ΧαραΛαΜΠΙΔΗΣ ΚρΙΣΤΗΣ 
ΕγΚαΙΝΙαΣΕ ΤΙΣ αΙΘοΥΣΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚαΙ ΦΙΛαΝαγΝΩΣΙαΣ
Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθη-
καν οι εκδηλώσεις των εγκαινίων της Αίθουσας Ελ-
ληνικών στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρ-
βάρας, στη Λευκωσία, και της Αίθουσας Ελληνι-
κών-Φιλαναγνωσίας στο Γυμνάσιο Καλογερόπου-
λου, στη Λεμεσό. Οι αίθουσες δημιουργήθηκαν 
μετά τη βράβευση των μαθητών των συγκεκριμέ-
νων σχολείων, στο πλαίσιο του Παγκύπριου Εκπαι-
δευτικού Διαγωνισμού «Σχολικές Κοινότητες Ανα-
γνωστών», που προκήρυξε το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού σε συνεργασία με το πρόγραμμα 
έμπρακτης προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύ-
ης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» της Χαραλαμπίδης Κρίστης. 
Συγκεκριμένα, τα χρηματικά βραβεία αξιοποιήθη-
καν σύμφωνα με τις προτάσεις που υπέβαλαν τα 
ίδια τα σχολεία για τη δημιουργία και την παροχή 
πλήρους τεχνολογικού εξοπλισμού των αιθουσών 
Ελληνικών και Φιλαναγνωσίας.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ 
Γνωρίζατε ότι αυτό που ψάχνουν 
οι άνδρες από τη φροντίδα προ-
σώπου τους είναι πρωτίστως η ενυ-
δάτωση; Και ότι είναι αποδεδειγ-
μένο πως η θερμοκρασία της επι-
δερμίδας των ανδρών σε σύγκρι-
ση με αυτή των γυναικών είναι έως 
και 3οC πιο αυξημένη; Συνήθως 
αυτό συμβαίνει μετά από μια έντο-
νη προπόνηση ή ένα καυτό ντουζ. 
Η σειρά VICHY ΗΟΜΜΕ έχει ό,τι 

χρειάζεται ένας άνδρας: ένα ενι-
σχυμένο τζελ με υαλουρονικό οξύ 
και ιαματικό μεταλλικό νερό της 
Vichy για να χαρίσει ενυδάτωση 
και άμεση αίσθηση δροσιάς και 
στην επιδερμίδα. 

IPH
Τα VALIO ΜΕ ΝΕα 
ΕΠαΝαΣΦραγΙΖοΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥαΣΙα
Τα αναγνωρίζεις από την πεντανόστιμη 
γεύση τους, την εγγυημένη ποιότητα και 
την απαράλλακτη φρεσκάδα τους. Τώρα, 
θα τα ξεχωρίζεις και από το design τους, 
καθώς τα αγαπημένα μας τυριά Valio δια-
τίθενται σε νέα, μοντέρνα και επανασφρα-
γιζόμενη συσκευασία! Πιο πρακτική και 
πιο λειτουργική, η νέα συσκευασία σφρα-
γίζει με ασφάλεια τα προϊόντα. Αυτό σα-
φώς συμβάλλει στη διατήρηση και φρε-
σκάδα της γεύσης, ενώ ταυτόχρονα μας 
λύνει τα χέρια σε ό,τι αφορά την τοποθέτη-
ση των τυριών στο ψυγείο. Μάθετε τα πά-
ντα για το αγαπημένο σας τυρί κάνοντας 
Like στη σελίδα valiocyprus στο Facebook 
και Ιnstagram. 

 ΕΛΛΗΝΙΚα ΠΕΤρΕΛαΙα ΚΥΠροΥ

αΝαΜΕΣα ΣΤα 
ΔΕΚα ΚαΛΥΤΕρA
Μια πολύ μεγάλη αναγνώριση 
από το πολυβραβευμένο αμερικα-
νικό περιοδικό IMPACT κατάφερε 
να αποσπάσει το Jameson Irish 
Whiskey, αφού πλέον συγκαταλέ-
γεται στη λίστα με τα 10 κορυφαία 
Premium Brands σε ολόκληρο 
τον πλανήτη. Στη λίστα που 
ετοιμάζει κάθε χρόνο το περιοδικό 
IMPACT με τα «100 Τop Premium 
Spirits Brands Worldwide», το 

Jameson κατάφερε, για πρώτη 
φορά, να συμπεριληφθεί στην 
πρώτη δεκάδα, αφού σημείωσε 
άνοδο ρεκόρ της τάξης του 10% 
παγκοσμίως στις πωλήσεις του. 
Επιπρόσθετα, το Jameson κατάφε-
ρε για 18η συνεχόμενη χρονιά να 
συμπεριληφθεί στην αμερικάνικη 
λίστα με τα «Hot Brands», ση-
μειώνοντας σημαντική αύξηση 
της τάξεως του 9% στην τοπική 
αγορά, εδραιώνοντας ακόμη 
περισσότερο την παρουσία του.

   VICHY HYDRA COOL   JAMESON IRISH WHISKEY
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