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ΘΙΛΑΝ ΜΠΛΟΝΤΟ

ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΤΟΥ 2018

Τον πολυπόθητο τίτλο της ετήσι-
ας λίστας των βραβείων του TC 
Candler για το 2018 κατέκτησε 
η Θιλάν Μπλοντό, έντεκα χρόνια 

μετά που έγινε διάσημη σε ηλικία μόλις 
έξι ετών. Η 17χρονη πλέον Γαλλίδα ευχα-
ρίστησε μέσω του Instagram γι’ αυτόν τον 
τιμητικό τίτλο, τον οποίο κατέκτησε ανά-
μεσα σε 99 υποψηφιότητες. «Δεν μπορώ 
να το πιστέψω, ευχαριστώ το TC Candler 
και όλους όσοι με ψήφισαν. Ποτέ δεν πί-
στευα ότι ήμουν νούμερο ένα! Είμαι ευγνώ-
μων σε όλους σας, πραγματικά ελπίζω να 
έχετε υπέροχες διακοπές και να περάσε-
τε ωραία Χριστούγεννα με την οικογένειά 
σας... τα καλύτερα σε όλους σας. Πολλή 
αγάπη». Να σημειωθεί ότι η Θιλάν συγκέ-
ντρωσε πάνω από 80.000 likes, ενώ οι 
ακόλουθοί της την πλημμύρισαν με λόγια 
αγάπης όπως: «Μπράβο Θιλάν, το άξιζες, 
είσαι πανέμορφη». Η ίδια συνεχίζει να ερ-
γάζεται ως μοντέλο, ενώ έχει συνεργαστεί 
με εταιρείες-κολοσσούς όπως οι Armani, 
Roberto Cavalli, Fendi, Benetton και άλ-

λες. Στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών είχε 
γίνει το εξώφυλλο της Vogue-Paris, ενώ 
το 2011 χαρακτηρίστηκε ως το πιο όμορ-
φο κορίτσι στον κόσμο. Τη δεύτερη θέση 
στην 29η λίστα με τα 100 ομορφότερα 
γυναικεία πρόσωπα για το 2018 κατέχει 
η Ταϊβανέζα τραγουδίστρια Chou Tzu-yu, 
ενώ 3η στη λίστα βρίσκεται το Ισραηλινό 
μοντέλο Yael Shelbia. Στην τέταρτη θέση 
ακολουθεί η ηθοποιός Liza Soberano, που 
έχει ρίζες στις Φιλιππίνες και τις ΗΠΑ. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός με τίτ-
λο «Η ετήσια λίστα των ανεξάρτητων κρι-
τικών 2018» καθιερώθηκε το 1990 από 
τον Βρετανό κριτικό κινηματογράφου TC 
Candler και ο πολυπόθητος τίτλος έχει, 
στο παρελθόν, απονεμηθεί στις Μισέλ Φά-
ιφερ, Μαριόν Κοτιγιάρντ και Τζούρνταν 
Νταν. Τα βραβεία έχουν φοβερή απήχηση, 
αφού τα παρακολουθούν πάνω από δύο 
εκατομμύρια άτομα. ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

TO ΔΙΑΣΗΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΙΧΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΕΞΙ ΕΤΩΝ 

ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟΥ 
ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 

ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ 
ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ 2018
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Πώς πήρες την απόφαση να μπεις στο 
σπίτι του Power Of Love;
Έχω τελειώσει Δημοσιογραφία και πρόσφατα 

έχω κάνει κανάλι στο youtube. Πιστεύω πως αν καταφέρω 
στο παιχνίδι να δείξω την προσωπικότητά μου και αρέσει 
στον κόσμο αυτό που βλέπει, θα με βοηθήσει επαγγελ-
ματικά με κάποιους στόχους μου. Επίσης είμαι πολύ περί-
εργη να δω πώς είναι να είσαι σε ένα σπίτι με 7 άνδρες 
και 7 γυναίκες και πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πείραμα 
μαζί μου.

Διάβασα πως πρόσφατα μόλις χώρισες και 
αυτό ήταν η αφορμή για να μπεις στο ριάλιτι 
αγάπης. Ισχύει;
Είμαι αρκετό καιρό μόνη μου και ήταν κοινή μας απόφα-
ση ο χωρισμός. Μετά από ένα χωρισμό μου αρέσει να 
μένω για κάποιο διάστημα μόνη μου, ώστε να κάνω τον 
απολογισμό μου. Γενικά με τις σχέσεις μου συνηθίζω να 
έχω πολύ καλή επαφή μετά τον χωρισμό, γιατί μπορεί να 
έχει κλείσει ένας ερωτικός κύκλος αλλά ο φιλικός εξακο-
λουθεί να υπάρχει. 

Δηλαδή πιστεύεις πως μετά από ένα χωρισμό 
και μια ερωτική σχέση μπορεί το ζευγάρι να 
έχει μια φιλική σχέση;
Όταν ζήσεις με έναν άνθρωπο για ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα και για κάποιους λόγους κλείσει ο ερωτικός 
κύκλος, αν τον διαγράψεις από τη ζωή σου είναι σαν να 
μην σέβεσαι τα όσα περάσατε. Οπότε όσο παραδοσια-
κή και αν είμαι σαν άνθρωπος, πιστεύω πως αυτό είναι η 
αγάπη. Κλείνει ο ερωτικός κύκλος αλλά μπορεί να ανοί-
ξει ο φιλικός. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέ-
πει να βρεθούν οι σωστές ισορροπίες και να το θέλουν 
και οι δύο για να μπορεί να πετύχει. 

Από τους άνδρες στο σπίτι του Power Of Love 
σου κίνησε κάποιος το ενδιαφέρον;
Αν και συνήθως ερωτεύομαι με την πρώτη ματιά, είναι 
πολύ νωρίς να είμαι σίγουρη για κάποιον. Η αλήθεια εί-
ναι πως έχω μια αδυναμία στον ξανθό (Φίλιππος) αλλά 
δεν ξέρω ποιος θα με κερδίσει ακόμη. Σε αυτή τη φάση 
της ζωής μου είναι πιο σημαντικός ο χαρακτήρας για 
εμένα. Ψάχνω κάποιον που να συμπεριφέρεται καλά, να 
είναι απόλυτα πιστός, πολύ γλυκός, αστείος, δοτικός και 
γενικά να πιστεύει στην αγάπη.

Σε είδα να τονίζεις και στο βιντεάκι παρουσί-
ασής σου αλλά και τώρα πως μεταξύ άλλων 
ψάχνεις να βρεις κάποιο άνδρα που να εί-
ναι απόλυτα πιστός... Είχες άσχημη εμπειρία 
όσον αφορά στους συντρόφους σου σε αυτό 
το κομμάτι;
Πιστεύω πάρα πολύ στον θεσμό της οικογένειας. Οπότε 
αυτός με τον οποίον θα έκανα οικογένεια πιστεύω πως 
το να είναι απόλυτα πιστός είναι απαραίτητη προϋπόθε-
ση για να πετύχει ο γάμος. Σε αυτό τον τομέα ήμουν τυ-
χερή, έτσι θέλω να πιστεύω. Οι σύντροφοι που επέλεγα 
ήταν πιστοί. 

Ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έκανες 
για έναν άντρα;
Γενικά στον έρωτα μου αρέσει να κάνω τρέλες και να 
είμαι αυθόρμητη. Το πιο τρελό που έχω κάνει ήταν να 
αφήσω το αμάξι στο αεροδρόμιο και να πάω χωρίς απο-
σκευές και καθόλου προσωπικά αντικείμενα ταξίδι για 
να συναντήσω για μια μέρα τον σύντροφό μου. ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
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ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

«ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΡΕΛΕΣ»

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

ΣυΝΕΝΤΕυξΗ

ΤO POWER OF LOVE ΕΚΑΝΕ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΙΓΜΑ ΑΝΗΜΕΡΑ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ. ΕΠΤΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΘΑ ΨΑΞΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ. 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η 33ΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

ΚΑΙ YOUTUBER ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΙΛΗΣΕ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΟΚ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
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Ε
ίναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι οι Κύπριοι, 
όταν τραγουδούν, έχουν ένα μοναδικό 
ηχόχρωμα, το οποίο μαγεύει και παρα-
σέρνει -σαν σειρήνα- τον «πολυμήχανο 

Οδυσσέα-ακροατή» και τον ταξιδεύει σε πρωτό-
γνωρα μουσικά μονοπάτια. Τρανή απόδειξη είναι 
η 17χρονη Κύπρια Μαρίνα Τζιάνγουιρθ, η οποία 
εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή του «Voice» με 
την αγγελική της φωνή και κατάφερε να φθάσει 
μέχρι τον μεγάλο τελικό. Μπορεί να μην κατάφερε 
να κερδίσει την πρώτη θέση, τερματίζοντας εντέλει 
στη δεύτερη, εντούτοις όμως είναι εκείνη που έμει-
νε βαθιά χαραγμένη στο μυαλό του κόσμου και 
χωρίς αμφιβολία του coach της, Σάκη Ρουβά, με 
τον οποίο θα κυκλοφορήσουν ένα πολύ ιδιαίτερο 
τραγούδι μαζί. 

Aπό την πρώτη μέρα που εμφανίστηκες 
στη σκηνή του «Voice», με το τραγού-
δι «Say Something», εντυπωσίασες την 
κριτική επιτροπή. Τι σκεφτόσουν εκείνη 
τη στιγμή;
Την πρώτη μέρα που εμφανίστηκα στη σκηνή του 
«Voice» δεν σκεφτόμουνα τίποτα συγκεκριμένο. 
Προσπαθούσα να δώσω το 100% του εαυτού 
μου και να παραμείνω συγκεντρωμένη στο τραγού-
δι μου. 

Στο σώμα σου έχεις χτυπήσει ένα τατου-
άζ με το κλειδί του Σολ. Σε ποια ηλικία συ-
νειδητοποίησες ότι ήθελες να ασχοληθείς 
με το τραγούδι;
Ανέκαθεν γνώριζα ότι ήθελα να ασχοληθώ με το τρα-
γούδι, αλλά τα τελευταία χρόνια αφοσιώθηκα περισ-
σότερο σ’ αυτό και έτσι πήρα την απόφαση να χτυπή-
σω το εν λόγω τατουάζ στο χέρι μου.

Γιατί επέλεξες να πας στο «Voice» τη συ-
γκεκριμένη χρονική περίοδο;
Τη συγκεκριμένη χρονιά γνώριζα πως έπρεπε να αφο-
σιωθώ στο σχολείο, ωστόσο από παιδί φανταζόμου-
να τον εαυτό μου σε μια σκηνή ενός τηλεοπτικού μου-
σικού show και κάπως έτσι πήρα την απόφαση να 
ακολουθήσω το όνειρό μου.

Αδιαμφισβήτητα, τη βραδιά του τελικού, η 
ερμηνεία σου ήταν εκπληκτική, ωστόσο 
δεν κατάφερες να κερδίσεις το παιχνίδι. 
Πώς ένιωσες όταν δεν άκουσες το όνομά 
σου, τη στιγμή που ανακοίνωνε ο Καπου-
τζίδης τη νικήτρια; 
Όταν προκρίθηκα στα blind auditions, ήμουνα ήδη 
ευχαριστημένη με τον εαυτό μου, που κατάφερα και 

12

Μαρίνα Τζίανγουίρθ

H 17χρονη Kύπρια
πού σαρωσε στο «Voice»

ενθουσίασα τέσσερις καταξιωμένους τραγουδιστές. 
Εντούτοις, όταν δεν άκουσα το όνομά μου ως η νι-
κήτρια του «Voice», δεν θα σου κρύψω ότι μέσα μου 
στεναχωρήθηκα λίγο, αλλά είμαι μόλις 17 ετών και η 
δεύτερη θέση για μένα σημαίνει πολλά. Αυτούς τους 
τέσσερις υπέροχους μήνες αποκόμισα την εμπειρία 
που ήθελα, γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους και 
τραγουδιστές και αυτό είναι που θα μείνει χαραγμένο 
στην καρδιά μου.

Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις από το 
οικογενειακό σου περιβάλλον;
Είχα πάρα πολλή στήριξη από το οικογενειακό μου 
περιβάλλον και αυτό μου έδινε ώθηση, δύναμη και 
πείσμα να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορούσα. Οι γο-

νείς μου ήταν πάντα κοντά μου, με στήριξαν όσο 
κανείς άλλος και τους οφείλω ένα τεράστιο ευχαρι-
στώ τόσο για τη στήριξή τους όσο και για τον τρόπο 
που με μεγάλωσαν. Είναι το στήριγμά μου και τους 
αγαπώ πολύ. 

Τι αποκόμισες από όλη αυτή τη μαγική 
εμπειρία;
Από όλο αυτό το ταξίδι κράτησα τις καλύτερες ανα-
μνήσεις, έκανα φιλίες ζωής, ενώ παράλληλα γνώρι-
σα τέσσερις υπέροχους τραγουδιστές, οι οποίοι με 
βοήθησαν με τον τρόπο τους στο να εξελιχθώ ως 
τραγουδίστρια.

Στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Όλα Καλά», 
αποκάλυψες ότι θα ηχογραφήσεις ένα 
τραγούδι με τον Σάκη Ρουβά. Μίλησέ μου 
λίγο γι’ αυτό.
Ο κ. Ρουβάς με καθοδήγησε πολύ σωστά, όσον 
αφορά στο πώς να εκφραστώ καλύτερα επί σκηνής 
αλλά και στο πώς να ερμηνεύω ένα κομμάτι. Πραγ-
ματικά, δεν θα μπορούσα να είχα καλύτερο coach. 
Όσο για τη συνεργασία μας, είναι κάτι που το περι-
μένω πώς και πώς, και άλλωστε ποιος δεν θα ήθελε 
ένα τραγούδι με τον κ. Ρουβά; Eίναι ένα όνειρο.

Με ποιον παίκτη του «Voice» θα ήθελες 
να συνεργαστείς;
Όλοι οι διαγωνιζόμενοι που πέρασαν από το 

«Voice» είναι εξαιρετικοί και μοναδικοί, ο καθένας 
στο είδος του. Ωστόσο, ομολογώ ότι με τον Λούη 
Παναγιώτου, τον Θέμη Αγγελίδη και τον Νέαρχο Ευ-
αγγέλου ήρθαμε πιο κοντά. Πιστεύω ακράδαντα ότι 
έχουν υπέροχες φωνές και θα ήταν τιμή μου να συ-
νεργαστώ και με τους τρεις.

Πώς θα συνδυάσεις το σχολείο με το τρα-
γούδι;
Όταν είναι κάτι που το αγαπάς πάρα πολύ, αφιερώ-
νεις και τις ελάχιστες ελεύθερες ώρες που σου απο-
μένουν σ’ αυτό. Εννοείται όμως ότι προτεραιότητά 
μου είναι να τελειώσω το λύκειο και να αποφοιτήσω 
με έναν καλό βαθμό απολυτηρίου.

Υπάρχει κάποιο φαγητό ή κάποιο trend 
που όλοι αγαπούν αλλά εσύ απεχθάνεσαι;
Όχι, η αλήθεια είναι ότι λατρεύω τα junk food αλλά 
προσπαθώ να τα αποφεύγω όσο μπορώ.

Ποιο είναι εκείνο το πράγμα που μπορεί να 
σε κάνει απίστευτα ανυπόμονη;
Γενικά, δεν είμαι ανυπόμονη στη ζωή μου. Μου αρέ-
σουν οι εκπλήξεις.

σε μια αποκλειστικη σύνεντεύξη στο περιοδικο οκ!, η 
μαρινα τζιανγούιρθ μιλαει για την εμπειρια τησ στο «Voice», 

για τον σακη ρούβα, και μοιραζεται μαζι μασ τα ονειρα 
τησ καθωσ και τα επομενα τησ μούσικα βηματα!

«ΣΤΕΝΑχΩΡήΘήΚΑ ΛίΓΟ 
ΟΤΑΝ δΕΝ ΑΚΟυΣΑ ΤΟ 

ΟΝΟΜΑ ΜΟυ Τή ΣΤίΓΜή 
ΠΟυ ΑΝΑΚΟίΝΩΣΕ Ο 

ΚΑΠΟυΤζίδήΣ Τή ΝίΚήΤΡίΑ»
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ΜΑΝΤΩ

ΑΠΛΩΣ… 
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ!

Η 
ερμηνεύτρια με την υπέροχη φωνή 
εμφανίστηκε την επομένη των Χρι-
στουγέννων στη μουσική σκηνή Red, 
αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώ-

σεις στους θαυμαστές της. Η Μαντώ, της οποίας 
το πραγματικό όνομα είναι Αδαμαντία Σταματο-
πούλου, είναι μητέρα δύο παιδιών και κατάγεται 
από το νησί της Καρπάθου. Έχοντας στο ενερ-
γητικό της πολλές και μεγάλες επιτυχίες, σήμερα 
εκτός από τις λίγες επιλεκτικές εμφανίσεις της, 
ασκεί και το επάγγελμα της καθηγήτριας Φωνη-
τικής. Η γνωστή ερμηνεύτρια ήρθε στο νησί μας, 
πραγματοποιώντας δύο μοναδικές εμφανίσεις. 
Η πρώτη έγινε ανήμερα των Χριστουγέννων στο 
Vinylio Wine Etc στη Λεμεσό και η δεύτερη στη 
μουσική σκηνή Red στη Λευκωσία την επομένη. 
Η ίδια έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλι-
τέχνες στην 30χρονη πορεία της, ανάμεσά τους 
οι Αντώνης Βαρδής, Δημήτρης Μητροπάνος, 
Γιάννης Σπανός, Γιώργος Χατζηνάσιος, Μίμης 
Πλέσσας, Χρήστος Νικολόπουλος, Πασχάλης 
Τερζής, Γιάννης Πάριος, Στέφανος Κορκολής, 
Σοφία Αρβανίτη, Γιώργος Θεοφάνους, Φοίβος, 
Αντώνης Ρέμος και Ντέμης Ρούσος. ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

Η ΜΑΝΤΩ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΣΕ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’90, 
ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ, 

ΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΕΣ!

ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ
Σε ηλικία 13 ετών πρωτοεμφανίζεται στο θέατρο 
Καλουτά συμμετέχοντας στη μουσική παράσταση 
‘Jesus Christ Superstar’. Μετά την επιτυχία των 
πρώτων maxi singles φεύγει για την Αμερική όπου 
κάνει μαθήματα Φωνητικής με τον Hal Shaefer, 
δάσκαλο επίσης των Barbra Streisand και Liza 
Minelli και μαθήματα Κινησιολογίας.
Το 1989 ενώ υπάρχει ήδη συμβόλαιο με τη CBS 
(νυν Sony Music), έρχεται η πρόταση από την 
Ελλάδα και συγκεκριμένα απ’ τη MINOS EMI για 
δίσκο με ελληνικό στίχο. 

Το 2000 στον δίσκο της «Σε άλλη διάσταση» 
ερμήνευσε με μεγάλη επιτυχία το "C’est la vie" του 
Γάλλου βετεράνου της ηλεκτρονικής μουσικής 
Jean-Michel Jarre. Ο Jarre ζητά να συνεργαστεί 
με τη Μαντώ.

Το 2003 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη 
Γιουροβίζιον με το τραγούδι “Never Let you 
Go” σε μουσική δική της και στίχους του Τέρρυ 
Σιγανού και κατέλαβε τη 17η θέση στην τελική 
κατάταξη.
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ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ LIFESTYLE ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2018, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΚ! ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΤΟ 2018

HOT NEWS ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 
- ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜ
Η βάφτισΗ τΗσ μικρΗσ μελινάσ κάι 
Η άνάκοινωσΗ νεάσ εγκυμοσυνΗσ
Η Χριστιάνα Aριστοτέλους και ο Γιώργος Εφραίμ βάφτισαν 
στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στον Στρόβολο, στις 
20 Μαΐου, τη μονάκριβη κόρη τους Μελίνα. Νονός ήταν 
ο αδερφός της παρουσιάστριας Πόλυς Αριστοτέλους. Οι 
λιγοστοί αλλά εκλεκτοί καλεσμένοι του ζευγαριού, τους 
έδωσαν τις θερμότερες ευχές τους. Ακολούθησε γεύμα σε 
εστιατόριο της Παλιάς Λευκωσίας. Φέτος το ζευγάρι θα 
αποκτήσει άλλο ένα παιδί.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ – 
ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ο κάλοκάιρινοσ γάμοσ τουσ 
με μολισ 50 κάλεσμενουσ
Η Κατερίνα Χριστοφίδου και ο σύζυγός της Νίκος 
Κωτσονόπουλος, μετά από πολλά χρόνια σχέσης, 
την Κυριακή 29 Ιουλίου ανέβηκαν τα σκαλιά της 
εκκλησίας. Το μυστήριο τελέστηκε στην εκκλησία 
Αγίων Νόμωνος και Βηχιανού στο χωριό Ανάγυια 
και στη συνέχεια ακολούθησε γαμήλιο πάρτι στην 
οικία τους στα Ανάγυια. Τόσο στην τελετή όσο και 
στο δείπνο, οι καλεσμένοι δεν ξεπερνούσαν τους 50, 
ενώ το ζευγάρι πάντρεψαν η σκηνοθέτιδα Μαρίνα 
Λουκαΐδου και ο εκπαιδευτικός Μάριος Παύλου.

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ – 
ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ
ο πάράμυθενιοσ 
γάμοσ κάι Η 
εγκυμοσυνΗ 
Στις 19 Μαΐου ο πρίγκιπας Χάρι 
και η Μέγκαν Μαρκλ παντρεύ-
τηκαν στο παρεκκλήσι του Αγίου 
Γεωργίου στο κάστρο των Ουίν-
δσορ. Ήταν αναμφισβήτητα ο 
γάμος που προσέλκυσε τα φλας 
όλου του κόσμου με 600 καλε-
σμένους. Το κόστος της τελετής 
και της δεξίωσης ανήλθε στα 
€45.000.000. Πέντε μήνες μετά 
τον γάμο τους ήρθε και η εγκυμο-
σύνη. Το Παλάτι του Κένσινγκτον 
ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι «η 
δούκισσα του Σάσεξ αναμένεται 
να φέρει στον κόσμο ένα μωρό 
την Άνοιξη του 2019».

ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ 
- ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
ο γάμοσ που μάγνΗ-
τισε ολά τά φλάσ
Τα σκαλιά της εκκλησίας 
ανέβηκαν στις 8 το βράδυ του 
Σαββάτου 1ης Σεπτεμβρίου ο 
Σάκης Τανιμανίδης και η εκλεκτή 
της καρδιάς του, Χριστίνα 
Μπόμπα. Ο πολυαναμενόμενος 
γάμος έγινε στην εκκλησία του 
Ταξιάρχη, στο Βαθύ της Σίφνου. 
Κουμπάροι τους ήταν οι καλοί 
τους φίλοι Μαρίνα Βερνίκου 
και Μίλτος Καμπουρίδης. 
Ο γαμπρός έφτασε στην 
εκκλησία με τη συνοδεία 
ποντιακής μουσικής, χορεύοντας 
ασταμάτητα και δείχνοντας πως 
ζει στο φουλ την πιο ευτυχισμένη 
μέρα της ζωής του. Η Χριστίνα 
Μπόμπα έφθασε με καΐκι 
συνοδευόμενη από τον πατέρα 
της και τα βλέμματα όλων 
στράφηκαν στο εντυπωσιακό 
δαντελένιο νυφικό της που 
έφερε την υπογραφή της Σήλιας 
Κριθαριώτη. Η δεξίωση έγινε στο 
σπίτι των κουμπάρων τους, που 
βρίσκεται στην ίδια παραλία.
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ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
Πίστεψε στο θαύμα καί εκανε ολη την 
εύρώΠη να μίλα γία την κύΠρο
Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί, όταν το κρατικό κανάλι 
ανακοίνωνε πως η Ελένη Φουρέιρα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο 
στον 64ο διαγωνισμό της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε 
στη Λισαβόνα τον προηγούμενο Μάιο, πως θα σημειώσει 
τόση μεγάλη επιτυχία. Η εκρηκτική Ελληνίδα τραγουδίστρια, 
ανεβαίνοντας στη σκηνή για τον Α΄ ημιτελικό, είδε τις μετοχές 
της να εκτοξεύονται από τις αδιάφορες θέσεις στα πρακτορεία 
στοιχημάτων στο απόλυτο φαβορί. Όλοι ζούσαν ένα όνειρο. 

O παραμυθένιος γάμος 
του Αντώνη Ρέμου με 
την Υβόννη Μπόσνιακ, 
έγινε το Σάββατο 
16 Σεπτεμβρίου στο 
κτήμα Κοντομηνά 
στη Βαρυμπόμπη με 
παρανυφάκι τη λατρεμένη 
τους κόρη Ελένη. Οι 500 
καλεσμένοι που βρέθηκαν 
εκεί θα θυμούνται για 
πάντα τη ρομαντική 
τελετή στην άκρη της 
υπέροχης λίμνης, ενώ στη 
συνέχεια ακολούθησε 
γαμήλιο γλέντι. Το ζευγάρι 
μαγνήτισε όλα τα φλας 
όταν αποχώρησε από 
το μυστήριο με την 
κόρη του εν πλω, ενώ ο 
Γιώργος Ντάβλας, τους 
συνόδευε τραγουδώντας 
το Sole Mio. Κουμπάροι 
τους ήταν η Μαρία 
Μπεκατώρου, ο Δημήτρης 
Παπαλέκας, ο Δημήτρης 
Κοντομηνάς και ο Κώστας 
Πηλαδάκης. 

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ - 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ενώσαν τίσ ζώεσ τούσ αγκαλία 
με τον γίο τούσ μαξίμο
Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου ανέβηκαν τα σκαλιά της 
εκκλησίας η Αθηνά Οικονομάκου και ο Φίλιππος 
Μιχόπουλος, έχοντας στην αγκαλιά τους τον τότε 7 
μηνών γιο τους Μάξιμο. Η ρομαντική τελετή έγινε στο 
εκκλησάκι που βρίσκεται στο πολυτελές ξενοδοχείο 
Kivotos στον Όρνο, το οποίο ανήκει στην οικογένεια 
του γαμπρού. Η Αθηνά Οικονομάκου έλαμπε μέσα σπο 
την υπέροχη νυφική δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη. 

ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΠΟΥΛΟΣ –
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΑΡΑΒΑΝΗ
η εΠίσημοΠοίηση 
τησ σχεσησ τούσ
Αρχές του 2018 
κυκλοφόρησαν οι πρώτες 
κοινές φωτογραφίες του 
πιο πολυσυζητημένου 
ζευγαριού εκείνου του 
διαστήματος. Ο Νίκος 
Οικονομόπουλος και η 
Ευαγγελία Αραβανή ζουν 
το δικό τους παραμύθι 
μέχρι σήμερα. Αρχικά 
δεν επιβεβαίωναν τη 
σχέση τους. Λίγο πριν 
μπούμε στη νέα χρονιά, 
οι φήμες τους ήθελαν να 
κάνουν κοινές διακοπές 
στην Αράχωβα. Τελικά 
το ζευγάρι εμφανίστηκε 
πιασμένο χέρι-χέρι 
τέλη Ιανουαρίου στην 
απονομή του διπλά 
πλατινένιου δίσκου του 
Νίκου Οικονομόπουλου 
και εκεί τέλειωσε το 
ασταμάτητο κρυφτό με 
τους παπαράτσι. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ – ΥΒΟΝΝΗ ΜΠΟΣΝΙΑΚ
γαμοσ βγαλμενοσ αΠο Παραμύθί
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HOT NEWS

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ - 
ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
Η ανακοίνωσΗ του χωρίσμου-βομβα που 
συζΗτΗθΗκε στΗν ελλΗνίκΗ σοουμπίζ
Τις φήμες που τους ήθελαν να τραβούν χωριστούς 
δρόμους επιβεβαίωσαν οι Βάσω Λασκαράκη και Γιάννης 
Τσιμιτσέλης με ανακοίνωσή τους στα ΜΜΕ στις 28 
Σεπτεμβρίου. Το ζευγάρι, μέσω της κοινής ανακοίνωσής 
του από τους νομικούς του συμβούλους, επιδίωκε να 
προστατεύσει την προσωπική του ζωή και την τετράχρονη 
κόρη του, Ευαγγελία. 

ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΛΙΜΑ
Η αποχωρΗσΗ τΗσ απο τίσ πασαρελεσ
Το fashion show της Victoria’s Secret στις 8 
Νοεμβρίου είχε μεταξύ άλλων συγκινητικό 
χαρακτήρα, αφού η 37χρονη Βραζιλιάνα Αντριάνα 
Λίμα ξέσπασε σε δάκρυα κάνοντας φινάλε και 
το τελευταίο της catwalk για τον οίκο που την 
ανέδειξε. Οι παρευρισκόμενοι ήταν όρθιοι και τη 
χειροκροτούσαν, με την ίδια να βάζει τα κλάματα από 
συγκίνηση.

ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ –  ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ
εγίναν γία τρίτΗ φορα γονείσ 
Το τρίτο της παιδί έφερε στον κόσμο η δούκισσα του Κέιμπριτζ το πρωί της Δευτέρας 23 
Απριλίου. Το αδελφάκι του Τζορτζ και της Σάρλοτ είναι ένα υγιέστατο αγοράκι. Το τρίτο παιδί 
της οικογένειας πήρε το όνομα Λούις. Τη Δευτέρα 9 Ιουλίου ο μικρός βαφτίστηκε με το 
όνομα Λούις Άρθουρ Κάρολος. Η βάφτιση ήταν απογευματινή στο παρεκκλήσι του St. James. 
Ο πρίγκιπας Λούις κοιμόταν στην αγκαλιά της μητέρας του φορώντας ένα αντίγραφο του 
φορέματος της πριγκίπισσας Βικτόριας από δαντέλα και μετάξι. 

ΜΑΡΙΑ 
ΜΕΝΟΥΝΟΣ – 
ΚΕΒΙΝ ΑΝΤΕΡΓΚΑΡΟ
παντρευτΗκαν στο 
ακοβο αρκαΔίασ
 Η Μαρία Μενούνος 
και ο Κέβιν Αντεργκάρο 
έστρεψαν όλα τα φώτα της 
δημοσιότητας επάνω τους σε 
Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, 
αφού μετά από τον πολιτικό 
γάμο τους στην Times Square, 
παντρεύτηκαν με θρησκευτικό 
στις 6 Οκτωβρίου στο Άκοβο 
Αρκαδίας. Στο χωριό όλη 
τη βδομάδα τα πάντα ήταν 
σε γιορτινούς ρυθμούς, 
περιμένοντας όλοι την 
Ελληνίδα παρουσιάστρια 
Μαρία Μενούνος να φθάσει 
για τον θρησκευτικό της 
γάμο. Το μυστήριο έγινε 
στην εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου, που έχτισε ο 
πατέρας της παρουσιάστριας.
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Αρχές της χρονιάς που μας πέρασε 
και συγκεκριμένα στις 13 Ιανουαρίου 
έφυγε από τη ζωή ο ανατρεπτικός 
τραγουδοποιός Τζίμης Πανούσης. 
Ο μουσικός βρισκόταν στο σπίτι του, 
όταν υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε 
εσπευσμένα με ασθενοφόρο στον 
Ερυθρό Σταυρό, όπου παρά τις 
προσπάθειες ανάνηψης δεν κατέστη 
δυνατό να επανέλθει.
Τα ξημερώματα της 21ης Μαΐου έφυγε 
από τη ζωή ο Χάρρυ Κλυνν σε ηλικία 
78 ετών, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά 
προβλήματα υγείας. Ο αγαπημένος 
κωμικός και σατιρικός ηθοποιός Βασίλης 
Τριανταφυλλίδης, κατά κόσμον Χάρρυ 
Κλυνν, άφησε εποχή στην ελληνική σάτιρα 
και αγαπήθηκε από όλους. 
Η Τζέσυ Παπουτσή έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 62 ετών την 1η Ιουλίου εξαιτίας 
όγκου στο κεφάλι, μετά από μάχη που 
έδινε νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο 
«Γ. Γεννηματάς». Η αγαπημένη ηθοποιός 
νοσηλευόταν για 62 μέρες στο 
νοσοκομείο και τελικά έχασε τη μάχη. 

 ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

CHIARA FERRAGNI - FEDEZ
Ο γάμΟς των δικων 
μάς Ονειρων 
Η fashion influencer Chiara Ferragni 
παντρεύτηκε την 1η Σεπτεμβρίου τον 
αγαπημένο της και διάσημο Ιταλό 
τραγουδοποιό Fedez, στο Dimora delle 
Balze, έναν πύργο του 19ου αιώνα, στη 
Σικελία, σε έναν παραμυθένιο γάμο μέσα 
στην απόλυτη χλιδή, έχοντας στο πλευρό 
τους των μερικών μηνών γιο τους Leo. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΓΙΩΤΟΣ - ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο άλλιωτικΟς πάράδΟςιάκΟς γάμΟς τΟυς
Στον ιερό ναό Παναγίας της Αγγελόκτιστης στο Κίτι ένωσαν τις ζωές 
τους για πάντα ο Γιώργος Αναγιωτός και η Βαλεντίνα Νικολάου το 
Σάββατο 7 Ιουλίου. Ο γάμος ήταν παραδοσιακός και τηρήθηκαν όλα 
τα ήθη και έθιμα. Ο Γιώργος έφθασε στην εκκλησία φορώντας λευκό 
γιλέκο και βράκα, ενώ η νύφη τον έστησε 20 λεπτά και λαμπερή έκανε 
την είσοδό της με λευκό νυφικό σατέν duchesse. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
 ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΙΛΛΗΚΑ
Ο χωριςμΟς πΟυ 
εςκάςε ςάν βΟμβά
Μετά από 28 χρόνια σχέσης 
και έγγαμου βίου η Βαρβάρα 
και ο Γιώργος Λιλλήκα έριξαν 
τίτλους τέλους στον γάμο 
τους. Η αποκάλυψη έγινε 
διά στόματος ιδιοκτήτριας 
διαφημιστικής εταιρείας. Το 
ζευγάρι χώρισε σε καλό κλίμα 
και έχει ένα παιδί, τον Ορφέα, 
ο οποίος ζει στο εξωτερικό. 

ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΙΝΕΛΗΣ 
Ο ερχΟμΟς ςτη ζωη της 
μΟνάκριβης κΟρης τΟυς 
Αρχές Ιουνίου ήρθε στον κόσμο η κόρη του Μιχάλη 
Κουινέλη και της Ήβης Αδάμου και όλα έγιναν όπως 
τα ονειρεύτηκαν. Το ζευγάρι με δάκρυα στα μάτια 
υποδέχτηκε το κοριτσάκι που τους άλλαξε τη ζωή. 
Το μωρό θα πάρει το όνομα Ανατολή, όπως λέγεται 
η μητέρα του Μιχάλη, και το όνομα Νεφέλη. Όπως 
αποκάλυψαν πρώτα θα γίνει η βάφτιση το 2019 και 
μετά ο γάμος. Η Κύπρια τραγουδίστρια είναι τόσο 
ευτυχισμένη πλάι στον Μιχάλη της και ανέφερε πως 
«Ο Μιχάλης για εμένα σημαίνει πολλά. ∆εν νομίζω ότι 
μπορώ να τα απαντήσω με μια πρόταση ή κάποιες λέξεις 
σε μια συνέντευξη. Θα τελειώσει το μελάνι! Είναι κάτι 
παραπάνω από αυτό που είχα ονειρευτεί».
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COWGIRL

STYLE ICON trend

INSTAGRAM:mariannahadjimina
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STYLE ICON shopping

WILD LADY

STRADIVARIUS.

TERRANOVA.

ACCESSORIZE.

 TERRANOVA.

MANGO.

PARFOIS.

INTIMISSIMI.

ALDO.

M
A

XM
A

RA

TERRANOVA.
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C
H

A
N

EL

TERRANOVA.

PARFOIS.

PIAZZA ITALIA.

OVIESSE.

Make up bag 

TALLY WEIJL.

TERRANOVA.

ZARA.

SWATCH.



BEAUTY trend

CARE MY 
BEAUTY!

24

INSTAMUD 60-Second 
Pore-Refining Treatment, 
GLAMGLOW, -

-

-
-

Moisture Surge 72-Hour Auto-Replenishing 
Hydrator, Clinique,

The Organic Pharmacy, 

Hydra-Global Serum, Sisley, 

-

-

-

-

-

Aqualia Thermal, Vichy,
-

-

-
-
-

-
-

X-treme gold radiance mask, 
Rexaline,

-

-

Supercharged Complex 

-
-
-
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BEST OF 
THE BEST

BEAUTYshopping
Pure Color Love, Estee Lauder, -

-
-

-
-

Maestro Fusion Makeup SPF15, 
Giorgio Armani,

-

The Powder, La Mer,

-

All Nighter Waterproof Full-Coverage Concealer, Urban 
Decay, 

-

-
-

-

Brow Duo, Guerlain,

-

-

-

-

Dior Backstage, Dior, 

Naked Symphony Multicolour Compact Powder Blush, Diego Dalla 
Palma, -

-

Eyeliner Gel, Clarins, -
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AGENDA ΑΠΟ ΤΗ χρισΤινΑ ΠελεκΑνΟυ

ΓιΑννΗσ κΟΤσιρΑσ - 
ΘΟΔΩρΗσ ΟικΟνΟΜΟυ

«Ο υΠερΟχΟσ κυριΟσ 
ΜΑνΟσ»

Ένα ιδιαίτερο ρεσιτάλ για πιάνο και φωνή, με επί-
κεντρο τα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου, 
που «έφυγε» από κοντά μας το καλοκαίρι που 

μας πέρασε, θα παρουσιάσουν στη μουσική σκη-
νή Red, την Τρίτη, 15 Ιανουαρίου στις 21.00, ο 
Γιάννης Κότσιρας με τον Θοδωρή Οικονόμου. 
Οι δύο φίλοι καλλιτέχνες αποφάσισαν να εστι-
άσουν στην ουσία της μουσικής, χωρίς περιττά 
στολίδια και χωρίς κάποια επίπλαστη αφορμή. 

Πληροφορίες 96245929 / 99059257.

ΤελευΤΑιΑ ΠΑρΑσΤΑσΗ σΤΗ λευκΩσιΑ
Το διάσημο μιούζικαλ «The Sound of Music» από το 
West End του Λονδίνου ανεβαίνει σήμερα Κυριακή, 
6 Ιανουαρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 
στην τελευταία του παράσταση. Πρόκειται για το πα-
λαιότερο και πιο αγαπημένο musical όλων των επο-
χών. Για τις παραστάσεις της Λευκωσίας εισιτήρια 
προπωλούνται στο www.tickethour.com.cy, στο τηλέ-
φωνο 77777040 και σε όλα τα ACS Couriers.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΑΛΗΘΙΝΕΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Στο νησί μας έρχονται ο Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου και ο Οδυσσέ-
ας Ιωάννου για εμφανίσεις από την 

Πέμπτη, 10 μέχρι τη Δευτέρα, 14 Ιανου-
αρίου. Συγκεκριμένα οι δύο καλλιτέχνες 
θα εμφανιστούν την Πέμπτη, 10 και την 
Παρασκευή 11 Ιανουαρίου στις 20.30 
στο θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό, και από 
το Σάββατο, 12 μέχρι τη Δευτέρα, 14 Ια-
νουαρίου, στις 20.30, στο Δημοτικό Θέ-

ατρο Λατσιών στη Λευκωσία. Ο Βασίλης 
ερμηνεύει και ο Οδυσσέας Ιωάννου αφη-
γείται ιδιαίτερες ιστορίες που έγραψε 
για καθημερινούς ανθρώπους, για όλους 
μας. Ιστορίες σχεδόν αληθινές, που δεν 
θα είχαν κανένα νόημα αν δεν «νοθεύο-
νταν» από το παράξενο, το σχεδόν απί-
στευτο και αναπόσπαστο υλικό της πραγ-
ματικότητας. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 77777745.

«THE SOUND OF MUSIC»

ΤεχνΑσΜΑ

λεΒενΤειΟσ ΠινΑκΟΘΗκΗ
«ισΤΟριεσ χρυσΟυ»
ΜΕΧΡΙ 11/02/2019
Ερευνητές, συλλέκτες, ακαδημαϊκοί, εικαστικοί, λάτρεις της νομισμα-
τοκοπίας και της ιστορικής τέχνης γενικότερα, θα έχουν την τύχη να 
θαυμάσουν σπάνια δείγματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, που αποτελούν 
σταθμό στην παγκόσμια ιστορία της νομισματοκοπίας. Η έκθεση περι-
λαμβάνει 12 νομίσμα-
τα, που χρονολογού-
νται από την εποχή του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
το Βυζάντιο, τον Μεσαί-
ωνα, μέχρι και την πρώ-
ιμη μοντέρνα εποχή. 

«STOP»
9-27/01/2019
Tα εγκαίνια της νέας εικαστικής πρότα-
σης του Κίκου Λανίτη θα τελεστούν την 
Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου, στην γκαλερί 
«Γκλόρια» στη Λευκωσία. Παράλληλα, 
στον ημιώροφο της γκαλερί θα παρου-
σιαστούν καλλιτεχνικές φωτογραφίες 
της Αννίτας, που ξεχωρίζει τόσο για 
τον ιδιαίτερο τρόπο που βλέπει τις θε-
ματικές της προτάσεις, όσο και για τις 
πρωτοποριακές εκτυπώσεις της. 

living

«σΟλΟ ΓιΑ Τρεισ»
Η ΦΑλΑκρΗ 
ΤρΑΓΟυΔισΤριΑ
Η θεατρική ομάδα «Σόλο για 
Τρεις» κλείνει την αυλαία τής 
χρονιάς με το εμβληματικό 
έργο του Ευγένιου Ιονέσκο 
«Η φαλακρή τραγουδίστρια», 
πραγματοποιώντας παραστά-
σεις μέχρι την Πέμπτη, 24 Ια-
νουαρίου, στις 20.30, κάθε 
Τετάρτη και Πέμπτη στο Θέα-
τρο Χώρα, Κοραή 1, Λευκω-
σία. Η σκηνοθέτις Μαρία Μανναρίδου Καρσερά επιστρέφει στη σκηνή για περιορισμένο αριθμό πα-
ραστάσεων, κλείνοντας έναν επιτυχημένο κύκλο θεατρικών παραγωγών της ομάδας με τις παραστά-
σεις «Πίντερ Χ 11», «Και το Όνομα αυτού» και «Αντρόνικος ή ο Ζωγκράφος». Για πληροφορίες απο-
ταθείτε στο τηλέφωνο 99711261.
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DIARY

«4 GOOD REASONS 
TO CELEBRATE»

creo
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DIARY

ÉRINE SHIRTS
NEO BRAND

O Gregory Morfi
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Ένας ανανεωμένος χώρος, χωρητικότητας 
350 ατόμων, ιδανικός για τη διοργάνωση 
του πάρτι του γάμου σας, του bachelor/

hens night, της βάφτισης, αλλά ακόμη και 
των εταιρικών parties σας. Στην Αντίπεινα live, 
άλλωστε, ο χορός, το κέφι και η διασκέδαση χτυ-
πάνε κόκκινο.

Ο σεφ Πανίκος Αριστοτέλους υπόσχεται ένα 
απολαυστικό ταξίδι γεύσεων, αποτελούμενο από 
κυπριακούς και ελληνικούς μεζέδες με 23 πιά-
τα, επιδόρπιο γλυκό και φρούτα εποχής. Και όλα 
αυτά σε προσιτές τιμές και απολαυστικές ποσό-
τητες που μπορούν να ικανοποιήσουν ακόμη και 
τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. 

Τη διασκέδασή σας επιμελείται ο μαέστρος Μά-
ριος Σκέντος (πλήκτρα) και μαζί με τους Πανίκο 
Λοϊζίδη (κιθάρα-τραγούδι), Μάριο Χαραλάμπους 
(μπουζούκι-τραγούδι), Ευδοκία Καδή (τραγούδι), 
Μιχάλη Λεβέντη (τραγούδι) και Αντρέα Ευστρα-
τίου (κρουστά) σάς υπόσχονται ένα ανεβαστικό 
πρόγραμμα με νότες από παλιά, αλλά και σύγ-
χρονα λαϊκά ακούσματα.

Η Αντίπεινα Live συνδυάζει προσιτές τιμές, άφθο-
νο φαγητό και ποτό και την απόλυτη μουσική δι-
ασκέδαση, για να φύγετε με τις καλύτερες ανα-
μνήσεις.

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 99-157577
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΕΑΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 26, ΕΓΚΩΜΗ

antipeinaLive@gmaiL.com 
www.antipeina.com

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ πΑΡΤΙ ΤΟυ ΓΑμΟυ ΣΑΣ, 
ΤΟυ BACHELOR PARTY/HENS NIGHT

Ή ΤΗ ΒΑΦΤΙΣΗ ΣΑΣ
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αφιερωμα ΓΑΜΟΣ

∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ MΕΧΡΙ ΠΡΩΙΑΣ 
MΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΙΝΑ LIVE ΣΤΗΝ ΕΓΚΩΜΗ
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FLOWERS AND DESIGNS BY 
ROYS HERODOTOU LTD

flowersanddesigns@cytanet.com.cy
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αφιερωμα ΓΑΜΟΣ

Flowers & Designs by 
roys HeroDotou

ΓΑΜΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ 
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

μια εκρηκτική και πολυδιά-
στατη προσωπικότητα, 
γεμάτη ζωντάνια και θε-

τική ενέργεια, στοιχεία που αντικα-
τοπτρίζονται απόλυτα και στις δημι-
ουργίες του. μετά τις σπουδές του 
στον τομέα της διακόσμησης σε 
αθήνα και Παρίσι, στεγάζει το πά-
θος του για δημιουργία και τη μεγά-
λη του αγάπη για τα λουλούδια στον 
δικό του χώρο, που φέρει την ονο-
μασία Flowers & Designs by Roys 
Herodotou. Πρωτοπόρος και διορα-
τικός, σε μια εποχή που τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης όπως instagram, 
pinterest κλπ, δεν ήταν καθόλου δι-
αδεδομένα, παρουσίασε προτάσεις 
και συνθέσεις ασυνήθιστες, ίσως 
και τολμηρές για κάποιους, αλλάζο-
ντας τον τρόπο σκέψης σχετικά με 
τη διακόσμηση στο νησί. ασυμβίβα-
στος και ευρηματικός, κυνηγάει πά-
ντα την πρόκληση του διαφορετικού 
και του καινούριου. Δεν τον φοβί-
ζει ο ανταγωνισμός που ολοένα και 
μεγαλώνει στον χώρο. αντίθετα τον 

βρίσκει αναζωογονητικό και πιστεύει 
πως λειτουργεί προς όφελος όλων, 
αφού βοηθάει στην αναβάθμιση 
του επιπέδου. με μεγάλη εμπειρία 
στις διοργανώσεις και διακοσμή-
σεις γάμων, αλλά και με αστείρευτη 
φαντασία, υπόσχεται στα μελλόνυμ-
φα ζευγάρια μια μέρα γάμου ονει-
ρικά μοναδική κι εργάζεται σκληρά 
για αυτό. επιλέγοντας για συνεργά-
τες τους καλύτερους, χρησιμοποιώ-
ντας ποιοτική πρώτη ύλη, φροντίζο-
ντας για την παραμικρή λεπτομέρεια 
από την αρχή μέχρι το τέλος, συντο-
νίζοντας με μαεστρία όλους τους 
συντελεστές για το καλύτερο δυνα-
τό αποτέλεσμα, εμπνέει σιγουριά 
στους ανθρώπους που τον εμπιστεύ-
ονται, ώστε αυτή η σημαντική γι’ αυ-
τούς μέρα να γίνει η ομορφότερη. 
απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτό που 
κάνει κι επιδιώκει μια πιο προσωπική 
σχέση με κάθε πελάτη, έτσι ώστε να 
γνωρίζει τι πραγματικά τους αρέσει 
και να τους το προσφέρει απλόχερα 
μέσα από τα λουλούδια.
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  OmegaweddingphOtOgraphy
OmegaweddingphOtOgraphy@gmail.cOm

Τηλ.: 96665225
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αφιερωμα ΓΑΜΟΣ

Δύο καταξιωμένοι φωτογρά-
φοι υπόσχονται να κάνουν τη 
μέρα του γάμου σου ακόμα 

πιο αξέχαστη. Οι Ξάνθος Γεωργίου 
και Λοΐζος Χριστοδουλίδης προ-
σφέρουν όλα όσα ζητάς σε απίστευ-
τα πακέτα. 

Silver Package:
- φωτογράφιση ολόκληρη τη μέρα 
του γάμου, που συμπεριλαμβάνει 
προετοιμασία νύφης και γαμπρού, 
την τελετή του γάμου και τη δεξίω-
ση-πάρτι.
- Βίντεο ολόκληρη τη μέρα διάρκει-
ας 3-4 ωρών.
- επιλογή και επεξεργασία των καλύ-
τερων φωτογραφιών και παράδοση 
σε usb μέσα σε ένα όμορφο ξύλινο 
κουτάκι.
- Δωρεάν εκτύπωση 5 φωτογραφιών 
μεγέθους 20Χ30 και 10 φωτογρα-
φιών 15Χ20. 

gold Package:
- φωτογράφιση ολόκληρη τη μέρα 
του γάμου, που συμπεριλαμβάνει 
προετοιμασία νύφης και γαμπρού, 
την τελετή του γάμου και τη δεξίω-
ση-πάρτι.

- Βίντεο ολόκληρη τη μέρα διάρκειας 
3-4 ωρών.
- Κινηματογραφικό βίντεο διάρκειας 
4-5 λεπτών με τις ωραιότερες στιγμές 
της μέρας με κινούμενα πλάνα, με 
κατάλληλη μουσική επένδυση και με 
επαγγελματικό editing.
- Ένα μεγάλο άλμπουμ χειροποίητο 
με κουτί διαστάσεων 30Χ40 εκ. με 
τις καλύτερες επεξεργασμένες φωτο-
γραφίες και ένα usb με όλες τις φω-
τογραφίες.
- Δωρεάν εκτύπωση 10 φωτογραφι-
ών μεγέθους 20Χ30 και 15 φωτο-
γραφιών 15Χ20. 
Το Gold Package για τους αναγνώ-
στες του OK! είναι σε τιμή προσφο-
ράς των 2.500 ευρώ. Η τιμή ισχύει 
μόνο για όσους κλείσουν τον γάμο 
τους κατά τον μήνα ιανουάριο για το 
2019, 2020 και 2021.

Platinum Package:
- Το πακέτο αυτό συμπεριλαμβάνει το 
πακέτο Gold με επιπλέον δύο μικρό-
τερα άλμπουμ διαστάσεων 20Χ30.
- φωτογράφιση επόμενης μέρας.
- Δωρεάν εκτύπωση 20 φωτογραφι-
ών μεγέθους 20Χ30 και 30 φωτο-
γραφιών 15Χ20.

Για μια ζωή
Το αλμπουμ Του Γαμου σου, 
οπωσ και Το βινΤεο, ειναι Για σενα 
ή πιο ομορφή αναμνήσή Για Τήν 
πιο ωραια μερα Τήσ ζωήσ σου. 

ΈξτρΑ 
υπηρΈΣίΈΣ:
- φωτογράφιση πριν 

από τον γάμο.
- Βίντεο ίδιας ημέρας.
- Drone και υποβρύχια 

φωτογράφιση.
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Σε ποιο είδος μακιγιάζ είσαι 
περισσότερο εξειδικευμέ-
νη; 

Ως make up artist αγαπώ όλα τα είδη 
μακιγιάζ, όπως μακιγιάζ για απλές καθη-
μερινές εμφανίσεις, μακιγιάζ για special 
occasions όπως parties και διάφορα 
events, αλλά εκείνο που ξεχωρίζω είναι 
το bridal make up γιατί πρόκειται για την 
πιο σημαντική στιγμή στη ζωή μιας γυναί-
κας, όπου πρέπει να δείχνει αψεγάδια-
στη και λαμπερή. Για αυτό τον λόγο πα-
ρακολουθώ κατά καιρούς διάφορα σεμι-
νάρια όπου ενημερώνομαι για νέες τεχνι-
κές και τάσεις της μόδας.
Ποιες είναι οι τεχνικές του μακι-
γιάζ ώστε να μεταμορφωθεί ένα 
πρόσωπο;
Ένα πρόσωπο μπορεί να μεταμορφω-
θεί με διάφορες τεχνικές, όπως το 
contouring, το οποίο σμιλεύει τις γω-
νιές του προσώπου, και το stropping, το 
οποίο φωτίζει και δημιουργεί λάμψεις 
σε συγκεκριμένα σημεία του προσώπου. 
Άλλη σημαντική τεχνική είναι το smokey 
eye, που δημιουργεί ένα ελκυστικό, ακα-
ταμάχητο βλέμμα και το οποίο μπορεί να 
γίνει σε διαφορετικές αποχρώσεις. Εξί-
σου σημαντική τεχνική είναι το eyeliner, 
που ταιριάζει σχεδόν σε όλα τα μάτια. 
Πόση ώρα χρειάζεται περίπου ένα 
νυφικό μακιγιάζ;
Συνήθως το νυφικό μακιγιάζ διαρκεί μία 
με μιάμιση ώρα. Πάντα προσπαθώ κατά 
τη διάρκεια του μακιγιάζ να χαλαρώ-
σω τη νύφη και να περάσουμε όμορφα, 
ώστε να φύγει από κοντά μου με την πιο 
χαρούμενη διάθεση. Η νύφη για να φαί-
νεται λαμπερή τη μέρα του γάμου της θα 
πρέπει κατ' αρχάς να είναι ήρεμη, χαρού-
μενη και να απολαμβάνει την όλη δια-
δικασία - άλλωστε η ομορφιά πηγάζει 
από μέσα μας. Βεβαίως ένας καλός και 
βαθύς καθαρισμός καθώς και κάποιες 
θεραπείες ενυδάτωσης, που θα προη-
γηθούν του γάμου, πάντοτε βοηθούν το 
πρόσωπο να φαίνεται πιο λείο και φω-
τεινό.
Πρέπει να κάνω καθαρισμό προ-
σώπου πριν από την ημέρα του γά-
μου μου για να «στρώνει» καλύτε-
ρα το μακιγιάζ;
Θεωρώ ότι καλό θα ήταν ο καθαρισμός 
προσώπου να γίνει περίπου έναν μήνα 
πριν και την εβδομάδα του γάμου να γί-
νουν πιο εξειδικευμένες θεραπείες για 
λάμψη και αναζωογόνηση. Σημαντικό 
επίσης είναι να μην ξεχάσει η νύφη και 
την ενυδάτωση στα μάτια, που είναι πολύ 
σημαντική και απαραίτητη.
Πόσο διάστημα προηγουμένως 
πρέπει να κάνω το δοκιμαστικό 
μακιγιάζ;
Το δοκιμαστικό μακιγιάζ είναι καλό να γί-

νεται αφού η μέλλουσα νύφη κλείσει την 
ημερομηνία γάμου και το νυφικό της φό-
ρεμα. Η επιλογή του νυφικού φορέματος 
παίζει σημαντικό ρόλο και στο ύφος του 
μακιγιάζ. Συνήθως γίνεται 3-4 μήνες πριν.
Πόσα δοκιμαστικά πρέπει να γί-
νουν πριν από το τελικό μακιγιάζ;
Αυτό εξαρτάται από την καλή επικοινω-
νία μεταξύ make up artist και μέλλουσας 
νύφης. Συνήθως γίνεται ένα δοκιμαστι-
κό πριν από το τελικό μακιγιάζ αλλά σ’ 
αυτό το δοκιμαστικό αφιερώνω όσο χρό-
νο χρειάζεται για να καταλάβω ακριβώς 
τι θέλει και τι αρέσει στη νύφη, ούτως 
ώστε, τελειώνοντας το δοκιμαστικό, να 
είναι αυτό που ονειρεύεται για τη μέρα 
του γάμου της. Εάν η νύφη χρειάζεται και 
δεύτερο δοκιμαστικό, εννοείται θα εί-
μαι στη διάθεσή της. Μια εισήγηση που 
κάνω στις νύφες μου είναι τη μέρα του 
δοκιμαστικού μακιγιάζ να κλείσουν ρα-
ντεβού για μαλλιά και για νυφικό, ούτως 
ώστε να έχουν πλήρη εικόνα για το πώς 
θα είναι τη μέρα του γάμου τους.
Πόσο ρόλο διαδραματίζει το χτένι-
σμα σε σχέση με το μακιγιάζ που 
θα διαλέξω για τη μέρα του γάμου 
μου;
Παίζει σημαντικό ρόλο το είδος του χτε-
νίσματος για να διαλέξουμε το ύφος 
του μακιγιάζ. Καθώς επίσης σημαντικό 
ρόλο παίζει και το νυφικό, γι’ αυτό πά-
ντοτε ζητώ από τις μέλλουσες νύφες να 
μου δείχνουν φωτογραφία του νυφικού 
φορέματος αλλά και το χτένισμα των 
μαλλιών για να επιλέξουμε το ιδανικό 
μακιγιάζ που θα συμπληρώσει την εικό-
να τους. 
Την ημέρα του γάμου μου τι γίνεται 
πρώτο, το μακιγιάζ ή το χτένισμα;
Στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται 
πάντα το χτένισμα και μετά το μακιγιάζ. 
Τίποτα όμως δεν μας εμποδίζει από το 
να γίνει με διαφορετική σειρά εάν το χτέ-
νισμα είναι πιο περίτεχνο ή αν υπάρχει 
οποιοσδήποτε άλλος λόγος για να γί-
νει αυτό. Έτσι κι αλλιώς, με το τελείωμα 
του μακιγιάζ η κομμώτρια μπορεί να κά-
νει αν χρειάζεται το τελευταίο touch στα 
μαλλιά. 
Τι είναι αυτό που κάνει το μακιγιάζ 
μιας νύφης να ξεχωρίζει;
Το μακιγιάζ μιας νύφης ξεχωρίζει για-
τί την πιο σημαντική μέρα της ζωής της 
πρέπει να νιώθει άνετα, να νιώθει σιγου-
ριά αλλά και να φαίνεται πανέμορφη και 
εκθαμβωτική. Εκείνη τη μέρα έχει τη δυ-
νατότητα, αν το επιθυμεί, να κάνει το κάτι 
διαφορετικό και το κάτι παραπάνω, γιατί 
πολύ απλά είναι η μέρα της.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 99325816
FACEBOOK: PrO mAKE uP Art By AngElA SAvvA

InStAgrAm: PrO_mAKE uP_Art_By_AngElA SAvvA  
WWW.AngElASAvvAmuA.COm 
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αφιερωμα ΓΑΜΟΣ

αΝΤΖεΛα ΣαΒΒα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 
ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΜΕ ΤΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΤΗΣ
Η MAKE UP ARTIST AΝΤΖΕΛΑ 
ΣΑΒΒΑ «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ» 
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΑΚE UP, 
ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙ» ΚΑΙ 
ΜΙΑ ΝΥΦΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΛΑΜΠΕΡΗ 
ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ 
ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ
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  Happily EvEr aftEr…

Όταν το όμορφο τα-
ξίδι της ημέρας του 
γάμου φτάνει προς το 
τέλος του, στους νε-
όνυμφους αξίζει μια 
εξίσου όμορφη νύ-
χτα. Μετά τη δεξίωση 
του γάμου σας στο 
SEMELI HOTEL, επι-
λέξτε μία από τις πο-
λυτελείς σουίτες του 

ξενοδοχείου για να 
κλείσετε την υπέροχη 
αυτή εμπειρία με τον 
καλύτερο δυνατό τρό-
πο. Η διαμονή είναι 
δωρεάν, όπως και το 
πρωινό της επόμενης 
μέρας, το οποίο σερ-
βίρεται στο δωμάτιο. 
Το early check-in και 
το late check-out συ-

μπεριλαμβάνονται, 
επίσης, στις δωρε-
άν υπηρεσίες προς 
τα ζευγάρια που επι-
λέγουν το SEMELI 
HOTEL για τη δεξίω-
ση του γάμου τους. 
Τέλος, προσφέρονται 
ειδικά πακέτα διαμο-
νής για τους καλεσμέ-
νους των νεονύμφων.

Σαν θέλέι 
η νύφη και 
ο γαμπροΣ, 

λοιπόν, ένα μεγάλο κομμάτι της 
προετοιμασίας του γάμου μπορεί να γίνει 

εύκολη υπόθεση στο SEMELI HOTEL. Γνώση, 
ποιότητα, ζεστασιά και καλή διάθεση μπορούν 

να δώσουν στην ημέρα του γάμου σας 
μαγική διάσταση και να τη μετατρέψουν 
σε μια εμπειρία, της οποίας η ανάμνηση 

θα μείνει αναλλοίωτη στον χρόνο, 
τόσο για εσάς όσο και για τους 

καλεσμένους σας.
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MOUSSE BIOXYGENE 
-

-
-

-

Night Logic Cream

CREME BIOXYGENE 

Shea Butter

-
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CREME HYDRA SUMMUM 
50ml:

-

-

-

-

HYDRA PEELINGHYDRADERM CELLULAR ENERGY 

-
-

-

-

-
-

DYNAMIC 
DOUBLE IONISATION.
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www.complice-st.com
fb: Complice-StaloTheodorou

insta: complicestalotheodorou
Showroom: 22 Mnasiadou Str, 1065, 

Nicosia, Tel: 22 670483
Atelier: 2 M. Kousoulides Str, 2480, 

Tseri Nicosia, Tel: 22 381856
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www.complice-st.com
fb: Complice-StaloTheodorou

insta: complicestalotheodorou
Showroom: 22 Mnasiadou Str, 1065, 

Nicosia, Tel: 22 670483
Atelier: 2 M. Kousoulides Str, 2480, 

Tseri Nicosia, Tel: 22 381856
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 ΠΩΣ ΔΙΑΛΕΓΩ ΝΥΦΙΚΟ 

1. Το budget σασ
Πρέπει να ξέρετε μέχρι πόσα 
χρήματα μπορείτε να διαθέσετε 
πριν καν μπείτε σε κάποιο οίκο 
νυφικών. Εάν ξεφύγετε, θα σας 
δημιουργήσει οικονομικά προ-
βλήματα αργότερα.

2. ο έρωΤασ 
μέ Την πρωΤη μαΤια
Ερωτευτήκατε το πρώτο φόρεμα 
που δοκιμάσατε; Αν εμπιστεύ-
εστε το γούστο σας, τότε μη 
διστάζετε. Θα το αγαπήσουν κι 
όσοι σας δουν να το φοράτε.

3. ο σωμαΤοΤυποσ σασ
Το να δοκιμάζετε λάθος σχέδιο 

για το σώμα σας μπορεί εύκολα 
να σας αποκαρδιώσει. Τα φορέ-
ματα όταν τα φορούν μοντέλα, 
δείχνουν τελείως διαφορετικά, 
γι’ αυτό δοκιμάστε σχέδια που 
κολακεύουν το σώμα σας.

4. να έισΤέ 
ανοιχΤομυαλη
Δοκιμάστε διαφορετικά στυλ και 
όχι μόνο ένα όσο κι αν σας αρέ-
σει. Όσον αφορά στο τι σας 
πηγαίνει και τι όχι, μπορεί να εκ-
πλαγείτε. Είναι σημαντικό να θυ-
μάστε ότι μπορείτε να κάνετε αλ-
λαγές και μεταποιήσεις στα πε-
ρισσότερα νυφικά, προκειμένου 
να ταιριάξουν στο σώμα σας.

5. η Τοποθέσια
Ειδικά αν ο γάμος ή η δεξίω-
ση γίνεται δίπλα στο κύμα, ένα 
ballgown φόρεμα, όσο όμορ-
φο κι αν είναι, δεν ενδείκνυται 
για την περίπτωση.

6. μην αφησέΤέ αλλουσ 
να διαλέξουν για έσασ
Μερικές γυναίκες χρειάζονται 
επιβεβαίωση πως έκαναν τη σω-
στή επιλογή. Αν όμως η τελική 
επιλογή ανήκει όχι σε εκείνες 
αλλά στη συνοδεία τους, αυτό 
μπορεί να κλονίσει την αυτο-
πεποίθησή τους. Είναι σημαντι-
κό να μιλήσετε με τους φίλους 
σας για το πώς θέλετε να είστε 

ως νύφη, όταν τους καλέσετε 
να έρθουν μαζί σας. Πρέπει να 
καταλάβουν τι ψάχνετε, για να 
μην σας οδηγήσουν σε λάθος 
επιλογές.

7. Το αλανθασΤο 
ένσΤικΤο σασ
Μπορεί να σας στενοχωρήσει 
αν φίλοι και συγγενείς δεν ξε-
τρελάθηκαν με το νυφικό που 
διαλέξατε. Να θυμάστε όμως, 

πως όταν μια νύφη ξέρει τι θέλει 
πρέπει να εμπιστευτεί τον εαυ-
τό της.

8. Το κοσΤοσ 
Των αξέσουαρ
Μην ξεχνάτε ότι τα αξεσουάρ 
χρειάζονται κι εκείνα χρήματα. 
Οπότε μην αφήσετε ελάχιστα 
για τα παπούτσια!

παραδεχτούμε- σας κάνουν μια πιο χα-
ρούμενη και πιο ήρεμη νύφη.

5. καλο φαγηΤο 
Πράγματι, αν επιθυμείτε να χάσετε τα 
πολυπόθητα κιλά που σας απασχολούν 
και να είστε λαμπερή και fit, καλό είναι 
να ακολουθήσετε μία σωστή διατροφή 
μήνες πριν. Όμως, προσοχή! Μην ξε-
περνάτε τα όρια με εξαντλητικές δίαιτες 
και μην παραλείπετε τα γεύματά σας, 
ειδικά μία εβδομάδα πριν από τον γάμο. 
Δοκιμάστε να εντάξετε στην καθημε-
ρινότητά σας ενυδατικά ροφήματα και 
θρεπτικούς χυμούς που έχουν υψηλή 
περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Πίνετε πολύ 
νερό και τρώτε ισορροπημένα. Και μη 
χάνετε τα μαθήματα γυμναστικής σας. 

6. πέσ οχι σΤο αλκοολ 
Το αλκοόλ μπορεί να σας κάνει να εί-
στε ή να αισθάνεστε πρησμένοι. Πέρα 
από αυτό, το κρασί προκαλεί ερυθρότη-
τα στις ευαίσθητες επιδερμίδες καθώς 
διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία σας, 
ενώ τα cocktails μεταφέρουν έξτρα θερ-
μίδες. 

7. Τησ ΤέλέυΤαιασ σΤιγμησ
Όσες εκκρεμότητες και αν έχετε, προ-
σπαθήστε να οργανώσετε σωστά τον 

ΑΦΙΕρΩΜΑ ΓΑΜΟΣ

χρόνο σας και να μοιράσετε σωστά τα 
tasks ώστε να έχετε ελεύθερο χρόνο 
την τελευταία εβδομάδα. Στόχος σας 
είναι να ξεκουραστείτε και να αφιερώ-
σετε χρόνο σε εσάς. 

8. μην Τα κανέισ ολα μονη 
σου 
Η διαδικασία του γάμου είναι μία part-
time job χωρίς ωράριο, θα μπορούσε 
να πει κανείς.  
Όσο κι αν θέλετε να έχετε τον τελευ-
ταίο λόγο, σίγουρα θα πρέπει να ζητή-
σετε βοήθεια από τους κοντινούς σας 
ανθρώπους στις προετοιμασίες και την 
οργάνωση του γάμου. Όπως επίσης, 
και την εβδομάδα πριν από αυτόν. Μη 
διστάσετε να ζητήσετε ένα χέρι βοή-
θειας από τους κοντινούς σας ανθρώ-
πους τη μεγάλη μέρα. 

10. χρονοσ και για αυΤον 
Τυπικά δεν θα δείτε τον γαμπρό τη 
μέρα πριν από τον γάμο και ειδικά τις 
ώρες της προετοιμασίας. Όμως δεν 
χρειάζεται να είστε πολύ αυστηρές 
με τα εθιμοτυπικά... Κλείστε τις εκκρε-
μότητες που σας απασχολούν και 
οργανώστε εξόδους ή δραστηριότη-
τες μέσα στην εβδομάδα με τον σύ-
ντροφό σας. 

10. Panic attack…
μέΤαξυ μασ δέν χωρανέ ψέμαΤα. αγχοσ θα 
υπαρξέι. ομωσ διαχέιρισΤέιΤέ Το παραγωγικα 
ολέσ Τισ προηγουμένέσ έβδομαδέσ μέ Το ξέ-
καθαρισμα Των υποχρέωσέων και Των Τέλέυ-
Ταιων πινέλιων Του γαμου. ο γαμοσ έιναι πραγ-
μαΤι απαιΤηΤικο project αλλα αν καΤι παέι 
σΤραβα, δέν πρέπέι να σασ πανικοβαλέι. 
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Σου έκανέ ρομαντική προταΣή, γονατιΣέ, Σου 
έδωΣέ το δαχτυλιδι και οριΣατέ ήμέρομήνια. και 

τωρα; τι κανέιΣ; χαλαρωΣέ, μέ υπομονή και ΣωΣτή 
οργανωΣή θα κανέιΣ τον πιο ομορφο γαμο. τον 
γαμο που ταιριαζέι Στή δική Σου προΣωπικοτήτα. 

ΤΗΣ μονικαΣ παπαδοπουλου ΦΩΤοΓΡαΦιΕΣ: GettyImaGes

πέΣ το ναι! 

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
1 χρονο πριν τον γαμο: Σκεφτεί-
τε πώς φαντάζεστε τον γάμο σας και 
ορίστε έναν προϋπολογισμό για τα χρή-
ματα που θα διαθέσετε στο μυστήριο 
και στη δεξίωση. καλό είναι να γράψετε 
μια αρχική λίστα με τους καλεσμένους 
σας, ώστε να έχετε μια ιδέα ως προς 
τον αριθμό των καλεσμένων σας (συν-
πλην 50 άτομα) για να πάρετε προσφο-
ρά από τον χώρο δεξίωσης. Τέλος, επι-
λέξτε τον χώρο δεξίωσης, την εκκλησία 
και κλείστε την ημερομηνία και την ώρα 
του γάμου σας.  8 μήνέΣ πριν το 
γαμο: καλό είναι οι νύφες να ξεκινή-
σουν την έρευνα αγοράς για το νυφικό 
τους και όταν το βρουν, να κάνουν άμε-
σα την παραγγελία. οκτώ μήνες πριν 
από τον γάμο, φροντίστε να κλείσετε 
τον φωτογράφο σας.  6 μήνέΣ πριν 
τον γαμο: αποφασίστε πού θα πάτε 
γαμήλιο ταξίδι, για να μην τρέχετε την 
τελευταία στιγμή. Όσον αφορά τους γα-
μπρούς, ήρθε η στιγμή να ψάξουν το κο-
στούμι τους και να το κλείσουν.
4 μήνέΣ πριν τον γαμο: διαλέξ-
τε τα προσκλητήριά σας. Είναι η ώρα 
να παραγγείλετε τις βέρες σας και να 
ασχοληθείτε με τα λουλούδια και τον 
στολισμό. Τέσσερις μήνες πριν από τον 
γάμο, δώστε μια προτεραιότητα στο με-
νού της δεξίωσης, στα ποτά, στα γλυκά 
και στο σχέδιο της γαμήλιας τούρτας.  
2 μήνέΣ πριν τον γαμο: Στείλτε 
τα προσκλητήριά σας στους καλεσμέ-
νους σας. Βρείτε τα δώρα των κουμπά-
ρων και οι νύφες ξεκινήστε τις πρόβες 
για το μακιγιάζ και τα μαλλιά σας.  
1 μήνα πριν τον γαμο: κάντε τα 
πάρτι σας. 
2 έβδομαδέΣ πριν τον 
γαμο: Τηλεφωνήστε σε όσους καλε-
σμένους δεν σας έχουν απαντήσει για 
την παρουσία τους και οριστικοποιήστε 
τη λίστα σας. 1 έβδομαδα πριν 
τον γαμο: Φτιάξτε το πλάνο με τα 
τραπέζια της δεξίωσης και παραδώστε 
το στον χώρο ή στο κτήμα που έχετε 
επιλέξει. Επίσης, ενημερώστε τους υπεύ-
θυνους που έχουν αναλάβει τη δεξίωση 
για όποιες λεπτομέρειες επιθυμείτε να 
προσέξουν λίγο παραπάνω.

μια ήμέρα πριν... μην αγχώνεστε 
για τίποτα... απολαύστε το μυστήριο του 
γάμου σας και φροντίστε να ζήσετε αυ-
τές τις μαγικές στιγμές που δεν θα επα-
ναληφθούν!

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ 
μέγαλέΣ προΣδοκιέΣ: μην περι-
μένετε να συμβεί κάτι εξωπραγματικά 
εντυπωσιακό, να βρείτε το ένα και μονα-
δικό νυφικό που δεν υπάρχει αντίστοι-
χο ή να έχετε μπομπονιέρες και μπουφέ 
που θα ξετρελάνουν τους καλεσμένους 
σας. Γι’ αυτό κρατήστε «μικρό καλάθι» 
και μη σας πιάνει μεγαλομανία. Άλλω-
στε οι μεγάλες προσδοκίες δεν ωφέλη-
σαν ποτέ κανέναν.
αμφιβολιέΣ: να είστε σίγουρη για 
τις επιλογές σας και να έχετε εμπιστο-
σύνη στον εαυτό σας και στην κρίση 
σας. μην ταλαιπωρείτε τον εαυτό σας 
και τους γύρω σας αμφιβάλλοντας μο-
νίμως για την παραμικρή απόφαση. Το 
θέμα είναι να είστε συνεπής στο χρονο-
διάγραμμα, στον προϋπολογισμό και 
στις επιθυμίες εκείνης της στιγμής.
υγεία πάνω απ’ όλα: μια νύφη, για να 
είναι όμορφη, πρέπει πρωτίστως να εί-
ναι υγιής. αφυδατωμένο δέρμα, μαύροι 
κύκλοι, πρησμένα πόδια, θαμπά μαλλιά, 

δεν θυμίζουν εικόνα μιας μελλόνυμφης. 
μην παραμελείτε τον εαυτό σας, δεν 
είναι καλό ούτε για εσάς την ίδια και φυ-
σικά ούτε για τη σχέση σας…οι γνώμες 
των άλλων… αφορούν τις ζωές των άλ-
λων και όχι τη δική σας. ο γάμος είναι 
ένα προσφιλές θέμα για το οποίο όλοι 
έχουν άποψη. αυτό δεν σημαίνει πως 
έχουν και κάτι να «πουν». Εφαρμόστε 
ό,τι και στην υπόλοιπη ζωή σας. πείτε 
«ευχαριστώ» και διαγράψτε αμέσως τις 
περιττές πληροφορίες.

λέπτομέρέιέΣ: ναι, οι λεπτομέρειες 
κάνουν τη διαφορά, αρκεί να μη μένει 
κανείς μόνο σε αυτές και να χάνει την 
ουσία.
έΣτιαΣτέ Στον έαυτο ΣαΣ: προτε-
ραιότητα έχετε εσείς και ο γάμος σας. 
Έχετε κάθε δικαίωμα να μιλάτε για αυτό 
όσο θέλετε, να χαίρεστε, να ενθουσιά-
ζεστε, να ασχοληθείτε με εσάς - αρκεί 
αυτό να μη γίνεται σε βάρος των άλλων.

μήν αφήνέτέ Στήν τυχή τουΣ 
τιΣ φωτογραφιέΣ του γαμου: κι 
όμως, εκείνη τη στιγμή δεν θα έχετε 
όσο χρόνο νομίζετε για να δοκιμάσετε 
πόζες και να πειραματιστείτε. πρέπει να 
είστε προετοιμασμένη.

ΣυνέργαΣτέιτέ: υπάρχει ένας ολό-
κληρος ετοιμοπόλεμος «στρατός» από 
μαμάδες, θείες, ξαδέλφες, φιλενάδες, 
συναδέλφους. Εκμεταλλευτείτε τον 
σωστά. Συνεργαστείτε, δείξτε εμπιστο-
σύνη στις δυνατότητές τους, κάντε σω-
στή ανάθεση εργασιών και μην τους 
φέρεστε αυταρχικά. Βρίσκεστε στο ίδιο 
στρατόπεδο!

μήν τα φτιαξέτέ ολα μονή 
ΣαΣ: υπάρχουν άπειρες συμβουλές 
για DIy προσκλητήρια, μπομπονιέρες, 
στολισμό, νυφικές κομμώσεις. οι οδη-
γίες όμως, όσο ακριβείς κι αν είναι, δεν 
μπορούν να μας μετατρέψουν σε επαγ-
γελματίες από τη μια στιγμή στην άλλη. 
ναι, είναι ωραίο να φτιάξετε κάτι από 
όλα αυτά όλες μαζί, αλλά όχι όλα. αφε-
νός δεν προλαβαίνετε, αφετέρου δεν 
είναι η δουλειά σας!
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