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ΓΟΥΙΛΙαμ μΠαΛντΟΥΙν
SOS... αΠΟ τη ΛεμεΣΟ

ΓεωρΓΙα ΧατΖηΚωνΣταντΙνΟΥ
η ΚΥΠρΙα δΙαδΟΧΟΣ τηΣ 
ΘρΥΛΙΚηΣ JANIS JOPLIN
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ΜΕ ΦΙΝΕΤΣΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 
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BIG
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Αίσθηση προκαλούν τα δημοσιεύματα ότι η γιαγιά 
του μικρού Πρίγκιπα Άρτσι, Βασίλισσα Ελισάβετ, 

δεν θα παρευρεθεί στη βάπτισή του, που αναμένεται 
να γίνει τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η 
βάπτιση του μικρού Άρτσι θα γίνει στο παρεκκλήσι του 
Αγίου Γεωργίου όπου και τελέστηκε ο γάμος του πρι-
γκιπικού ζευγαριού. Όπως φημολογείται, η βασιλομή-
τωρ δεν θα παρευρεθεί λόγω ανειλημμένων υποχρε-
ώσεων. Πάντως ο γιος του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέ-
γκαν Μαρκλ έκανε πάλι την εμφάνισή του στον επί-
σημο λογαριασμό των γονιών του με τους θαυμαστές 
τους να διερωτώνται σε ποιον από τους δύο μοιάζει το 
μωρό. Η ανάρτηση έγινε λόγω της γιορτής του πατέρα 
και πρόκειται για ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο του Άρ-
τσι Χάρισον, ο οποίος ποζάρει στην αγκαλιά του μπα-
μπά του.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ 

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 

Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΤΙ Η 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΕΝ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙ 
ΣΤΗ ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 

ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΑΡΤΣΙ

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΡΤΣΙ
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ΠΙΣΩ ΣΤο ΧΡοΝο

Πριν λίγες ημέρες βρέθηκα 
στα εγκαίνια του Δημοτικού 
Θέατρου λευκωσίας. Ενός 

θεάτρου που πολλές φορές επισκέ-
φθηκα και μάλιστα σε μικρή ηλικία 
παρακολουθούσα τις παραστάσεις 
από τα παρασκήνια. Σήμερα, αρκετά 
χρόνια μετά, η μοίρα με έφερε να 
γράφω για το ιστορικό Δημοτικό Θέ-
ατρο, από το οποίο τους επομένους μήνες θα μπορώ επιτέ-
λους να παρακολουθώ τις παραστάσεις που θα ανεβάζει 
κατά καιρούς. Όμως στα εγκαίνια που πήγα ένιωσα μια 
πίκρα, γιατί κάποιο άτομο πολύ κοντινό μου δεν θα μπο-
ρέσει να ανέβει ξανά στη σκηνή του θέατρου και να ζήσει 
την αίγλη τής τότε εποχής. Μιας εποχής όπου οι ηθοποιοί 
έμπαιναν στο πετσί του ρόλου τους και αγωνίζονταν να 
επιβιώσουν με τα πενιχρά χρήματα που έπαιρναν. Μπορεί 
να ακούγομαι ρομαντική, όμως αυτό ένιωσα… Ότι σημα-
ντικά άτομα που περάσαν από τη σκηνή του ιστορικού και 
εμβληματικού θέατρου ξεχάστηκαν με το πέρασμα του 
χρόνου και παραμένουν απλά και μόνο στην καρδιά μας.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com
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ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ. 
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ 23 ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ ΜΕ ΦΙΝΕΤΣΑ 

ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ 
ΛΙΘΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ ΓΙΑ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

μικρά μοντέλα περπά-
τησαν στον ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο της 

οικίας της μάρως Ευσταθιάδου, 
η οποία προσέφερε τον χώρο της 
εθελοντικά για τη στήριξη του τα-
μείου του Τμήματος Νέων Κυπρια-
κού Ερυθρού Σταυρού. Παρούσα 
στην επίδειξη ήταν και Γιώτα Κου-
φαλίδου, η οποία ανέλαβε επίσης 
εθελοντικά την όλη εκδήλωση με 
παρουσιάστρια την Αθηνά Χάλ-
κου. Η βραδιά ξεκίνησε με καλλι-
τεχνικό πρόγραμμα από τη διευ-
θύντρια του Αστρινίδειου Ωδείου 
Κύπρου, σοπράνο Πηνελόπη Κα-
ραολιά Προκοπίου, η οποία ταξί-
δεψε τους παρευρισκόμενους με 
τις μελωδίες της. Στο πιάνο την συ-
νόδευε η Zara Barkhoudarian. Οι 
εκλεκτοί καλεσμένοι είχαν την ευ-
καιρία επίσης να απολαύσουν ένα 
χορευτικό από τη Σχολή Χορού 
Motion Art. Το θερμό χειροκρό-
τημα όμως απέσπασαν τα μικρά 

μοντέλα τα οποία φόρεσαν δημι-
ουργίες από την καλοκαιρινή συλ-
λογή των καταστημάτων Maison 
Marasil. Αξίζει να επισημανθεί ότι 
τα καθαρά έσοδα από την επίδει-
ξης μόδας θα διατεθούν για την 
Παγκύπρια Κατασκήνωση του Τμή-
ματος Νέων του Κυπριακού Ερυ-
θρού Σταυρού που θα πραγματο-
ποιηθεί 1 – 8 Ιουλίου 2019, στις 
Πλάτρες, για μαθητές μέσης Εκ-
παίδευσης. Οι εκλεκτοί προσκε-
κλημένοι είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν ένα χαλαρό απόγευ-
μα και να γευτούν τους καφέδες 
και τα εδέσματα από το Coffee 
Brands Cito Express Gourmet και 
την εταιρεία Αδελφοί Λανίτης. Επί-
σης, οι προσκεκλημένοι είχαν την 
ευκαιρία να αγοράσουν λαχεία 
και να κερδίσουν πλούσια δώρα 
από διάφορα καταστήματα και τη 
μαρία Παπασάββα.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
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Η Γιώτα Παπαδοπούλου
Η Κάτια Αγρότου και η Πηνελόπη 
Προκοπίου με την Γιώτα Κουφαλίδου Η Λήδα Κουρσουμπά Η Κάτια Τσαγγαρίδου

Aπό την επίδειξη μόδας δεν 
έλειπε ούτε η πρόεδρος του 
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού,
κα Φωτεινή Παπαδοπούλου.

Η έκπληξη προς τους εκλεκτούς 
καλεσμένους ήταν το χειροποίητο δώρο 
που προσέφεραν τα καταστήματα Marasil.

Η Ζωή Χατζηδημητρίου και
η Έλενα Χατζηδημητρίου

Η Ιωάννα Τσιβίκου μαζί με την κόρη της Σοφία – Μαρία  
περπάτησαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της επίδειξης.

Η παρουσιάστρια 
της βραδιάς, Αθηνά 
Χάλκου

Η Άντρη Προδρόμου
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Ο Νικόλας Κυριάκου 
και ο Λούκας Κωνσταντίνου

Η Μαριλένα Ιεροδιακόνου

Η Τατιάνα Γεωργίου

Μια από τις μαμάδες που συμμετείχαν στην επίδειξη ήταν
και η Μαρκέλλα – Μαρίνα Κωνσταντίνου μαζί με την κόρη της
Εστέλ-Μαρίνα.

Η Ρέα Γούρου και η Γαβριέλλα 
Αβρααμίδου

Την επιμέλεια των μαλλιών των μικρών μοντέλων είχε ο πολυχώρος 
Trinity Space με την υπέροχη ομάδα του. Η Μαρία Πιερή, ο Γιώργος 
Πολέπκοφ, η Τασούλα Μιχαήλ και η Έλενα Γεωργίου.Η Όλγα Παντελή και η Άντρια 

ΚαιτώνηΗ Χρυστάλλα Χαραλάμπους  Η Θεοδώρα Μουσιούττα

Το μακιγιάζ όλων των μοντέλων επιμελήθηκε η σχολή 
μακιγιάζ Φλώρας Χαραλάμπους. 
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Την επιμέλεια των μαλλιών των μικρών μοντέλων είχε ο πολυχώρος 
Trinity Space με την υπέροχη ομάδα του. Η Μαρία Πιερή, ο Γιώργος 
Πολέπκοφ, η Τασούλα Μιχαήλ και η Έλενα Γεωργίου.

Η Γιώτα Τσιακνίδου και η Σκεύη Καλλή
Η Χριστίνα Πελεκάνου, η Παρασκευή 
Χριστοφή και η Βούλα Πελεκάνου

Η Άντρη Παρασκευά 
και η Χαρά Χρίστου

Η Ειρήνη Μυλωνά και η Μάρω 
Ευσταθιάδου  Η Μαρία Δημητρίου

Η Δήμητρα 
και η Αυγή 
Νικολάου

 Η Θεοδώρα Μουσιούττα

Η Μαρκέλλα-
Μαρίνα 
Κωνσταντίνου

Το μακιγιάζ όλων των μοντέλων επιμελήθηκε η σχολή 
μακιγιάζ Φλώρας Χαραλάμπους. 
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ΕΝΑ ΛΑΜΠΕΡΟ ΠΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΥΠΡΙΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΕΛΙΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

ΕΛΙΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ

«ΤΡΟΠΙΚΟ ΚΛΙΜΑ» ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Η σχεδιάστρια παρουσίασε την καινούρια καλοκαιρινή της 
κολεξιόν με τίτλο «Tropical palms», όπου είδαμε μεταξωτά 
καφτάνια και εντυπωσιακά φορέματα κεντημένα με ημιπο-

λύτιμους λίθους σε έντονα χρώματα. Οι παρευρισκόμενοι πέρασαν 
ένα υπέροχο απόγευμα χορεύοντας στους ρυθμούς κουβανέζικου 
συγκροτήματος απολαμβάνοντας ταυτόχρονα υπέροχα κοκτέιλ που 
φτιάχτηκαν ειδικά για την περίσταση από τους μπάρμαν ντυμένους 
Κουβανέζους. Ανάμεσα στις εκπλήξεις του πάρτι ήταν και μια Βραζι-
λιανά χορεύτρια που ξεσήκωσε με τα λικνίσματά της. Το «παρών» της 
έδωσε όλη η κοσμική Λεμεσός αγκαλιάζοντας για άλλη μια φορά τις 
δημιουργίες της σχεδιάστριας.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ

Η σχεδιάστρια Ελίνα Λεβέντη και 
ο Λουκάς Σπαθάρης

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν μια κουβανέζικη βραδιά. 
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Η Καρολίνα Περδίκη, η Άννα Αγαπίου και η Ελίνα 
Λεβέντη Η Φρόσω Ποιηταρίδου 

Ο David και η Χαρούλα 
Λάβινθη Η Χριστίνα Μιχαηλίδου, η Μαρία 

Παναγιωτίδου και η Μαρία Βιολάρη 

Η Μαρία Ιακώβου

Η Σύλια Ομήρου, η Χαρά και η 
Χρύσω Λαζάρου

Η Έλσα Αναστασιάδου, η Ελίνα 
Λεβέντη και η Χριστιάνα Μάρκου 

Η Olidaisy Rizo και η Παυλίνα 
Κυπριανού

Η Λουίζα 
Μελινιώτου
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ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΚΑΡΤΕΡ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑΣ

ROYAL NEWS

ΚΟΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
TEΣΣΑΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ

Η Βασίλισσα Ελισάβετ, η Κέιτ Μίντλετον, η Λετίσια της Ισπανίας, η Καμί-
λα και η Μάξιμα της Ολλανδίας έκαναν κοινή εμφάνιση στην ετήσια 
τελετή του Τάγματος του Γκάρτερ, στην οποία χρίστηκαν ιππότες ο Βασι-

λιάς Βίλεμ Αλεξάντερ και ο Βασιλιάς Φίλιππος. Η τελετή του Τάγματος θεωρείται 
μια από τις πιο σημαντικές στο βασιλικό ημερολόγιο της Βρετανίας και τελέστηκε 
όπως κάθε χρόνο στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίσδορ. Προσκεκλη-
μένοι της Βασίλισσας Ελισάβετ ήταν ο Βασιλιάς Βίλεμ Αλεξάντερ της Ολλανδίας 
με τη σύζυγό του Μάξιμα και ο βασιλιάς της Ολλανδίας με τη σύζυγό του Λετί-
σια. Οι γαλαζοαίματες, οι οποίες δεν κάνουν συχνά κοινές εμφανίσεις, έδωσαν 
μαθήματα στιλ, ενώ όλες τους επέλεξαν να φορέσουν ανοικτές αποχρώσεις. Να 
επισημάνουμε ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ έχρισε ιππότες του αρχαιότερου τάγ-
ματος στην Ευρώπη τον Βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας και τον Βασιλιά Βίλεμ Αλε-
ξάντερ της Ολλανδίας και τα μέλη των βασιλικών οικογενειών των δύο χωρών.  
ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΚΥΠΕ

Τόσο η Κέιτ  Μίντλετον όσο και η Λετίσια επέλεξαν έναν κλασικό ασπρόμαυρο συνδυασμό, με τη Δούκισσα να στρέφεται 
στην αγαπημένη της σχεδιάστρια Catherine Walker και τη Λετίσια να επιλέγει ένα look από το ισπανικό label Cherubina.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ ήταν η πρωταγωνίστρια με 
την άκρως εντυπωσιακή εμφάνισή της.



13

ΣΤΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ
ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ 

ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ 
ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Οι λάτρεις των ιπποδρομιών του 
Άσκοτ αψήφησαν την καταρρακτώ-
δη βροχή και βρέθηκαν στις βασιλι-
κές ιπποδρομίες. Από την εκδήλωση 
φυσικά δεν έλειπε ούτε η Βασίλισ-
σα Ελισάβετ, αφού είναι η αγαπημέ-
νη της συνήθεια. Στις ιπποδρομίες 
όμως ήταν και όλοι οι κοσμικοί της 
Βρετανίας, καθώς και ο γιος της Βα-
σίλισσας Πρίγκιπας Κάρολος και 
η σύζυγός του και ο Δούκας και η 
Δούκισσα του Κέιμπριτζ, Ουίλιαμ και 
Κέιτ. Απόντες όμως, όπως πάντοτε, 
ήταν ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

Με την άμαξα κατέφθασαν η Κέιτ Μίντλετον 
μαζί με τη Βασίλισσα Λετίσια. 

Η Βασίλισσα Ελισάβετ έχρισε ιππότη και 
τον Βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας. 
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ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΑΦΟΥ ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΛΕΞΑΝ 
ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΜΠΑΛΝΤΟΥΙΝ

ΓΙΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Πριν από λίγες ημέρες κατέφθασε στη Λεμεσό η φημισμένη εταιρεία 
παραγωγής Αltadium Group, αφού οι ιθύνοντές της επέλεξαν τη Λε-
μεσό για τα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας «S.O.S. –  Survive 

or Sacrifice». Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου, στην πόλη και 
τα περίχωρα της Λεμεσού, με ισχυρούς ηθοποιούς από τις ΗΠΑ, το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο και την Κύπρο, όπως η Marianne Rosset, η Jeannine Kaspar, ο 
Zach Rose, η Christal Web και ο πασίγνωστος ηθοποιός του Χόλιγουντ Γουί-
λιαμ “Μπίλλι” Μπάλντουιν, μέλος της γνωστής οικογένειας ηθοποιών. Η άφι-
ξή τους στο νησί μας προσέλκυσε πολλούς θαυμαστές τους για να δουν από 
κοντά τους ηθοποιούς, ιδίως τον Γουίλιαμ “Μπίλλι” Μπάλντουιν, ο οποίος 
ήταν ευγενέστατος και δεν αρνήθηκε τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Ανάμε-
σα στους πρωταγωνιστές είναι και ο Κύπριος ηθοποιός Κρίστοφερ Γκρέκο, ο 
οποίος διατηρούσε πάντα καλά σχέσεις με το Χόλιγουντ.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ Ο Γουίλιαμ “Μπίλλι” Μπάλντουιν ποζάρει 

με τον Κρίστοφερ Γκρέκο.

Πολλοί Κύπριοι θαυμαστές προσέγγισαν τον διάσημο ηθοποιό 
του Χόλιγουντ, Γουίλιαμ “Μπίλλι” Μπάλντουιν, ο οποίος ήταν 
ευγενέστατος και δεν αρνήθηκε τις αναμνηστικές φωτογραφίες.

Περπατώντας στον εξωτερικό χώρο του πολυτελούς ξενοδοχείου 
της Λεμεσού δεν αντιστάθηκαν στο τεράστιο σκάκι και δοκίμασαν τις 
ικανότητές τους.

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ NARCISSUS A-NGEL Η ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΟΚ! 
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ, ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η 

ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΘΡΥΛΙΚΗΣ JΑΝΙΣ JΟPLIΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΑΦΩΝΟΥΣ 
ΜΕ ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ!

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η ΚΥΠΡΙΑ ΔΙΑΔΟΧΟΣ
ΤΗΣ ΘΡΥΛΙΚΗΣ JANIS JOPLIN
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Είσαι η πρώτη Κύπρια που σε ηλι-
κία 25 ετών υπέγραψε δισκογρα-
φικό συμβόλαιο με την Manic Kat 

Records, τη δισκογραφική εταιρεία στη 
Νέα Υόρκη. Πώς νιώθεις;
Να σου πω την αλήθεια, Γιώργο; Ήταν το αποτέ-
λεσμα πολύ σκληρής δουλειάς και προσωπικής 
θυσίας. Για να φτάσω σε αυτό το αποτέλεσμα 
χρειάστηκαν πολύ γερά νεύρα και πολύ σκληρό 
δέρμα. Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στά-
θηκαν πίσω μου και δίπλα μου καθώς και ιδιαίτε-
ρη ευγνωμοσύνη για όσους δεν πίστεψαν ποτέ 
σε μένα και όσους αντιμετώπισαν τη δουλειά μου 
κι εμένα με ζήλια. Αν δεν υπήρχαν και αυτοί που 
προσπαθούν να μας ρίξουν ψυχολογικά και να 
μας πείσουν ότι δεν αξίζουμε, ίσως και να μην 
είχα ποτέ το πείσμα να πατήσω το πόδι μου γερά 
και να τους αποδείξω το αντίθετο έμπρακτα. Το 
συμβόλαιό μου είναι η αρχή μιας πολύ ωραίας 
περιπέτειας στη μουσική σκηνή και ανυπομονώ να 
δω πόσο θριαμβευτικά θα φτάσουμε στο finish 
line. 

Το καλλιτεχνικό σου όνομα ως 
Narcissus A-Ngel πώς προέκυψε;
Είναι το δεύτερό μου όνομα το οποίο επέλεξα 
εγώ για τον εαυτό μου, χωρίς κοινωνικό παρελ-
θόν. Ένας άδειος καμβάς, πάνω στον οποίο ζω-
γραφίζω πλέον μόνη μου. Όσο πιο πολύ ταξι-
δεύω με αυτό το όνομα, τόσο πιο πολύ καταλα-
βαίνω ότι έγινε η δική μου ταυτότητα στην Αμερι-
κή, ο τρόπος με τον οποίο με αποκαλούν και με 
χαρακτηρίζουν. Είναι πολύ ωραίο αίσθημα να ξέ-
ρεις ότι έκτισες κάτι δικό σου, το οποίο έγινε πλέ-
ον υπερ-αναγνωρίσιμο. Όσο ταπεινόφρων είναι 
ένας καλλιτέχνης κάτω από τη σκηνή, τόσο νάρ-
κισσος πρέπει να είναι όταν είναι πάνω στη σκη-
νή. Είναι το δικό μου προσωπικό αστείο με τη ζωή 
και με τον αέρα τρέλας που με διακατέχει όταν εί-
μαι μπροστά από κοινό. Το όνομά μου είναι λεκτι-
κός συμβολισμός του διχασμού της προσωπικό-
τητας του οποιουδήποτε καλλιτέχνη. Τελικά το πιο 
μεγάλο ερώτημα που πηγάζει από αυτό το δεύτε-
ρο όνομα είναι το αν έγινε η Γεωργία Narcissus ή 
η Narcissus Γεωργία. 

Η δημιουργία του συγκροτήματός σου 
"No Hugs" ήταν η αρχή μιας μεγάλης 
επιτυχίας και αναγνωρισιμότητας. Εί-
χατε μάλιστα και υποψηφιότητα στα 
Boston Music Awards, όπου αναδειχθή-
κατε στα πέντε καλύτερα συγκροτήμα-
τα χωρίς συμβόλαιο της χρονιάς. Πή-
ρατε μάλιστα τη 2η θέση. Μίλα μας λίγο 
γι’ αυτό.
Τα Μουσικά Βραβεία Βοστώνης είναι ένας θε-
σμός, ο οποίος έχει βραβεύσει κορυφαίους 
καλλιτέχνες, όπως οι Aerosmith. Το γεγονός ότι 
πέρσι είδα κι εγώ το πρόσωπό μου στην ίδια γι-
γαντοοθόνη μού προκάλεσε μεγάλο δέος και το 
πείσμα να συνεχίσω την ανοδική μου πορεία. Τα 
Μουσικά Βραβεία Βοστώνης δεν ήταν η αρχή 
της καριέρας μου - ήταν απλώς ένα τιμητικό βρα-

βείο για όλα όσα έγιναν πριν και την πορεία 
μου στη μουσική σκηνή της Αμερικής. Όλα άρ-
χισαν όταν ο Κέβιν Λάιμαν, επέλεξε το συγκρό-
τημά μου προσωπικά για να ανοίξουμε το Vans 
Warped Tour. Παίξαμε δίπλα σε κορυφαία ονό-
ματα της αμερικανικής alternative σκηνής, όπως 
οι Silverstein, Tonight Alive, State Champs, The 
Maine, Motionless In White, Bowling For Soup 
και πολλούς άλλους. Το Vans Warped Tour είναι 
το φεστιβάλ το οποίο ανέδειξε τους Katy Perry, 
Eminem, Green Day και ανά διαστήματα είχε καλ-
λιτέχνες όπως η Joan Jett. Οπόταν καταλαβαίνεις 
την εμβέλεια του συγκεκριμένου φεστιβάλ και τι 
έκανε για την καριέρα μου. Από εκείνη τη μέρα 
στράφηκαν πολλά βλέμματα πάνω στους No/
Hugs και στη φωνή μου. Έχω υπογράψει συμ-
βόλαιο με την AUDIX MICROPHONES USA, η 
οποία μου χορηγεί το προσωπικό μου μικρόφω-
νο,  το AUDIX VX5. Υπάρχουν πολλά συγκροτή-
ματα στην Αμερική, ειδικά στη Βοστώνη, και πίστε-
ψέ με το να αναγνωριστείς σε μια θάλασσα με 
καρχαρίες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά για 
κάποιαν που δεν είναι καν από την Αμερική. 

Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά συνή-
θως όταν ακούμε για ροκ μουσική πε-
ρισσότερο πάει ο νους μας σε άνδρες 
τραγουδιστές. Ήταν ακόμα πιο δύσκο-
λο, πιστεύεις, να αναδειχθείς μέσα από 
το συγκεκριμένο ύφος τραγουδιών;
Γενικά όταν περιγράφουμε οποιοδήποτε είδος 
μουσικής ο νους πολλών πάει σε άνδρες τρα-
γουδιστές. Για όπερα σκεφτόμαστε Μπαβαρότι 
και όχι Μαρία Κάλλας. Για hip hop τον Eminem 
και όχι τη Missy Elliot. Για ροκ σκεφτόμαστε τους 
Aerosmith και όχι την Joan Jett. Για jazz τον Frank 
Sinatra και όχι την Ella Fitzgerald. Και αυτό απο-
δεικνύει τον φαλλοκεντρικό τρόπο σκέψης με 
τον οποίο μεγάλωσε η πλείστη κοινωνία. Δεν εί-
ναι θέμα δυσκολίας. Είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν 
μπήκα ποτέ στο τρυπάκι τού να αλλάξω τον εαυτό 
μου για να πετύχω, ούτε με ενδιαφέρει πλέον το 
να αρέσω αν δεν είμαι εγώ. Όταν δεν γουστάρω 
μια κατάσταση, φεύγω και όταν δεν γουστάρω 
τους ανθρώπους που με περιτριγυρίζουν, τους αλ-
λάζω. Η επιτυχία μου είναι καθαρά αντανάκλαση 
του επαγγελματισμού μου, της μουσικής μου, του 
αυθορμητισμού μου και της τρέλας μου. Υπάρ-

«ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗρχΑΝ ΑΥΤΟί 
ΠΟΥ ΠρΟσΠΑθΟΥΝ ΝΑ 

ΜΑσ ρίξΟΥΝ ψΥχΟΛΟΓίΚΑ 
ΚΑί ΝΑ ΜΑσ ΠΕίσΟΥΝ ΟΤί 

ΔΕΝ ΑξίζΟΥΜΕ, ίσωσ ΚΑί ΝΑ 
ΜΗΝ ΕίχΑ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΕίσΜΑ 
ΝΑ ΠΑΤΗσω ΤΟ ΠΟΔί ΜΟΥ 

ΓΕρΑ ΚΑί ΝΑ ΤΟΥσ ΑΠΟΔΕίξω 
ΤΟ ΑΝΤίθΕΤΟ ΕΜΠρΑΚΤΑ» 
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Τον Ιούλιο η Γεωργία 
θα ανοίξει τη 

συναυλία του Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου.
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χουν πολλές ωραίες γυναίκες και πολλοί άν-
δρες στη μουσική σκηνή της Αμερικής, οι οποίοι 
δεν πάνε και δεν πήγαν ποτέ πουθενά. Καιρός 
ν’ αρχίσουμε να ακούμε μουσική για τη μουσική 
και όχι για το κορμί που στέκεται πίσω της.

Στην Κύπρο θα σε δούμε με το συ-
γκρότημά σου; 
Ναι. Ανυπομονώ πολύ να φέρω στην Κύπρο τον 
ήχο των No/Hugs. Θα ταρακουνήσει, θα εξιτά-
ρει και θα αναζωογονήσει την κυπριακή μουσι-
κή σκηνή. 

Γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι 
να κάνεις καριέρα σε μια αγορά όπως 
η Αμερική. Εσύ γιατί πιστεύεις ότι ξεχώ-
ρισες; 
Επειδή όταν ήρθα στην Αμερική, ήρθα για να πε-
τύχω, Γιώργο μου. Χωρίς σχέδιο βήτα. Ή πετυχαί-
νω ή πετυχαίνω. Αυτό. Δεν μου αρέσουν οι δικαι-
ολογίες. Όταν κάτι δεν το ήξερα, απλώς πίεζα 
τον εαυτό μου να το μάθω. Δεν μου αρέσουν οι 
μισές δουλειές. Όταν αρχίζω κάτι, το τελειώνω. 
Επίσης ποτέ μου δεν συμμερίστηκα τη νόσο του 
α λα κυπριακά "λαφαζανιού". Όποιος θέλει να 
κάνει κάτι, δεν χρειάζεται να μιλάει πολύ γι’ αυτό. 
Ας βάλει ο οποιοσδήποτε τον νου του κάτω και 
να φτιάξει μέσα σε λογικά σχέδια ένα σχέδιο 
επιτυχίας. Οι ώρες και οι μέρες που έμεινα ξύ-
πνια για να τελειώσω ένα τραγούδι, για να στεί-
λω 200 περισσότερα e-mails. Όλοι οι μουσικοί 
με τους οποίους συνεργάστηκα, όλοι οι φίλοι 
που έχασα, όλοι οι φίλοι που κέρδισα, όλες οι 
σχέσεις που αγνόησα για τη μουσική μου και 
όλος ο πόνος και η ευτυχία που ένιωσα πάνω 
στη σκηνή. Όλα αυτά είναι ο λόγος που ξεχώρι-
σα και ξεχωρίζω. 

Ο ξένος Τύπος ουκ ολίγες φορές ανα-
φέρθηκε σε σένα ως τη διάδοχο της 
θρυλικής Janis Joplin. Ποια είναι τα 
συναισθήματά σου;
Στην αρχή με πείραζε, αλλά ξέρεις κάτι; Μετά 
από μια συναυλία στη Νέα Υόρκη, μία μεγά-
λη γυναίκα έτρεξε πάνω μου. Πρέπει να ήταν 
70αρα. Άρχισε να κλαίει και να μου σφίγγει το 
χέρι. Μου είπε ότι στα νιάτα της είδε την Janis 
στο Woodstock και πρώτη φορά στη ζωή της 
μετά από τότε ξανάκουσε κάποια, η οποία την 
έκανε να νιώσει τόσο έντονα. Με ευχαρίστησε 
για τη φωνή μου και με αγκάλιασε τόσο αληθινά. 
Τότε κατάλαβα ότι η σύγκριση δεν είναι απλώς 
φωνητική. Όταν σε συνδέουν με έναν θρύλο 
που άγγιξε εκατομμύρια κόσμο ανά το παγκό-
σμιο, τότε καταλαβαίνεις την εμβέλεια του τα-
λέντου σου. Νιώθω ευγνωμοσύνη και είναι τιμή 
μου. 

Η μουσική πώς ήρθε στη ζωή σου και 
πώς επέλεξες τη ροκ μουσική;
Δεν ξέρω. Απλώς ήρθε. Και απλώς συνέχισα. 
Είναι ένας εθισμός η μουσική. Που άλλους τους 
σκοτώνει και άλλους τους απογειώνει. Η ροκ 

μουσική με επέλεξε. Είναι το μόνο είδος μουσι-
κής που κάνει την καρδιά μου να χτυπά δυνα-
τά. Την πρώτη φορά που άκουσα το αγαπημένο 
μου συγκρότημα Acid Black Cherry νόμισα ότι 
θα πάθαινα καρδιακή προσβολή - τόσο πολύ με 
συνεπήρε ο ήχος. Η ροκ μουσική έχει μια βαθιά 
ιστορία πάθους και θυμού, η οποία όμως κατα-
λαγιάζει με πολύ τρυφερά συναισθήματα. Για 
μένα είναι το απόλυτο είδος μουσικής. 

Σε ηλικία 16 ετών επιλέχθηκες από 
την Κυπριακή Δημοκρατία να μας αντι-
προσωπεύσεις μέσω του οργανισμού 
GYLC στο Κοινοβούλιο της Ουάσι-
γκτον ως μικρή πολιτικός. Σχολίασέ 
μας αυτή σου την εμπειρία.
Δεν μου αρέσει να μιλώ πολύ για πολιτικά, για-
τί έχω αντιφατικές απόψεις, οι οποίες ενοχλούν 
τους πλείστους πουριτανούς. Ήταν μια εμπει-
ρία η οποία μου άνοιξε τα μάτια όσον αφορά 
το Κυπριακό, είχα την ευκαιρία να συζητήσω 
αυτό το θέμα στα Ηνωμένα Έθνη με τη γραμμα-
τέα του τότε Γ.Γ. Μπαν Κι Μουν. Κατάλαβα ότι 
οι μόνοι που νοιάζονται για το τι έγινε τότε ήταν 
μόνο ο κόσμος που υπέφερε, και οι πολιτικοί 
αντιπρόσωποι της ελληνικής, τουρκικής και αμε-
ρικανικής κυβέρνησης είναι απλώς ανίκανοι να 
βοηθήσουν τα θύματα και να πολιτικοποιήσουν 

τα εγκλήματα. Ήταν καταλυτική εμπειρία στο να 
μην ακολουθήσω πολιτική καριέρα μιας και μί-
σησα τον τρόπο αντιμετώπισης από τα Ηνωμένα 
Έθνη προς το νησί μου αλλά επίσης κατάλαβα 
ότι και οι δικοί μας πολιτικοί άλλα λένε, άλλα 
υπόσχονται και άλλα κάνουν. 

Γιατί δεν έγινες τελικά πολιτικός και 
ακολούθησες τη μουσική;
Επειδή δεν αντέχω την υποκρισία. Δεν μπορώ να 
συνυπάρξω με άτομα τα οποία χειρίζονται την 
πολιτική τους καριέρα ως μια επιταγή. Με άτομα 
τα οποία βγαίνουν στην πολιτική χωρίς να νοιά-
ζονται για τον συνάνθρωπό τους και τη χώρα 
τους. Δεν μπορώ το ψέμα. Αποφάσισα να αλλά-
ξω τον δικό μου κόσμο μέσω της μουσικής μου 
και πιστεύω ότι άγγιξα περισσότερες καρδιές με 
αυτό που κάνω εγώ παρά ο οποιοσδήποτε ψευ-
τοβουλευτής. 

Στην προσωπική σου ζωή πώς σε βρί-
σκω;
Busy Busy Busy. 

Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο έρωτας 
για σένα;
Κανένα ρόλο απολύτως. Είναι ένα αυτοκατα-
στροφικό συναίσθημα, το οποίο αρχίζει και 
τελειώνει κάθε φορά όλο και χειρότερα. Ένα 
υπερ-αίσθημα, το οποίο φουσκώνουν χολιγου-
ντιανές  ταινίες και τηλενουβέλες. Βάζει τους 
ανθρώπους στη διαδικασία να χάσουν φίλους, 
χρήματα, ώρα και την αξιοπρέπειά τους για ένα 
φλερτ, το οποία θα περάσει σαν κακή ίωση. Η 
αγάπη είναι η πιο σημαντική αξία στη ζωή. Ο 
έρωτας είναι μια κατάρα με περιτύλιγμα Kit Kat. 

Από πού εμπνέεσαι για τα τραγούδια 
που γράφεις;
Από τη ζωή μου και τη συνύπαρξή μου με άλ-
λους ανθρώπους. Μου αρέσει να πλάθω τρα-
γούδια - διδάγματα από τις σχέσεις μου με τον 
οποιοδήποτε γνώρισα στη ζωή μου. Μου αρέσει 
να αναδημιουργώ ιστορίες, να κατακρίνω κακου-
χίες και να αναζωπυρώνω τις αναμνήσεις μου. 
Είναι ένας τρόπος coping και ένας τρόπος αυτο-
κριτικής και αυτός. 

Τέλος μίλα μας και για τη νέα δισκο-
γραφική σου δουλειά. 
H νέα μου δισκογραφική δουλειά ονομάζεται 
In/Tension και θα κυκλοφορήσει από την και-
νούρια  Manic Kat Records τον Σεπτέμβριο του 
2019. Είναι μια συλλογή πέντε υπέροχων κομ-
ματιών alternative pop, τα οποία ανυπομονώ 
πολύ να μοιραστώ με όλους μέσω της ιστοσελί-
δας μας www.nohugsband.com.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΠΑΡΑΔΕΙΣΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ «PARADEISAS MAKE 

UP WORK SHOP»
ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΗΝ AGGELA’S LUXURY APARTMENTS

«ΤΟ NARCISSUS A-NGEL 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΟΥ 

ΟΝΟΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΕΠΕΛΕξΑ ΕΓΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 

ΜΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΕΝΑΣ ΑΔΕΙΟΣ 

ΚΑΜΒΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ 

ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΗ ΜΟΥ.» 
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ΣΕ ΕΝΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΤΗΣ TEZENIS  ΣΤΟ ΠΙΟ FAN ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

ΤΕΖΕΝΙS

TO ΠΙΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ 
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Ο Όμιλος Μαλλούπας & Παπακώστας 
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το από-
γευμα της Τετάρτης, 12 Ιουνίου, το VIP 

exclusive party της Tezenis στο Columbia Beach 
στη Λεμεσό. Δημοσιογράφοι, fashion bloggers, 
social media influencers και άτομα από την κοσμι-
κή ζωή του νησιού, έδωσαν μαζικά το «παρών» 
τους στο πιο διασκεδαστικό πάρτι του καλοκαι-
ριού, που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό. Οι 
προσκεκλημένοι απόλαυσαν νόστιμα εδέσματα 
και δροσιστικά κοκτέιλ και αφέθηκαν στους χο-
ρευτικούς ρυθμούς του DJ. «Παιχνιδιάρικα» φου-
σκωτά και στρώματα θαλάσσης με το λογότυπο 
της Tezenis έδωσαν μία επιπλέον καλοκαιρινή 
νότα στην όλη ατμόσφαιρα. Τα καλλίγραμμα μο-
ντέλα παρουσίασαν τις γυναικείες και ανδρικές 
swimwear δημιουργίες του brand περπατώντας 
γύρω από την πισίνα του Columbia Beach. Έντο-

να χρώματα, μοτίβα με φρούτα, animal prints, κα-
λειδοσκοπικές τονικές αντιθέσεις, floral και ρίγες 
με vintage διάθεση, είναι μερικές από τις τάσεις 
που ξεχωρίζουν στη νέα συλλογή της Tezenis. 
Φίνα υφάσματα και νήματα δημιουργούν ψυχεδε-
λικά εφέ, που ενισχύουν τη νέα σειρά beachwear: 
από το ολόσωμα μαγιό που εξακολουθούν να 
είναι κυρίαρχη τάση, μέχρι τα τρίγωνα μπικίνι και 
τα μπαντό τοπ που έρχονται ξανά στο προσκήνιο. 
Στην επίδειξη εμφανίστηκε και η πρέσβειρα της 
Tezenis στην Κύπρο, Κάλια Ελευθερίου, η οποία 
ενθουσίασε τους παρευρισκομένους με το χαμό-
γελο και τη θετική της ενέργεια. Την επιμέλεια του 
μακιγιάζ είχε η ομάδα της MAC Cosmetics, ενώ 
το hairstyling ανέλαβε o Vakis Hair Design.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΡΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Η Κατερίνα 
Θεοδώρου.

Με καλοκαιρινή διάθεση τα καλλίγραμμα μοντέλα της Τezenis.

Η Ολίβια 
Κωνσταντινίδη.

Η Ραφαέλα 
Χαραλάμπους.

Η Μαρία Πορφυρίου 
και η Ειρήνη 
Καραντώνη.

Η Κάλια Ελευθερίου.

Η Μαρία Χαραλάμπους και η 
Μαρία Σωκράτους.
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Ο Όμιλος Μαλλούπας & Παπακώστας 
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το από-
γευμα της Τετάρτης, 12 Ιουνίου, το VIP 

exclusive party της Tezenis στο Columbia Beach 
στη Λεμεσό. Δημοσιογράφοι, fashion bloggers, 
social media influencers και άτομα από την κοσμι-
κή ζωή του νησιού, έδωσαν μαζικά το «παρών» 
τους στο πιο διασκεδαστικό πάρτι του καλοκαι-
ριού, που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό. Οι 
προσκεκλημένοι απόλαυσαν νόστιμα εδέσματα 
και δροσιστικά κοκτέιλ και αφέθηκαν στους χο-
ρευτικούς ρυθμούς του DJ. «Παιχνιδιάρικα» φου-
σκωτά και στρώματα θαλάσσης με το λογότυπο 
της Tezenis έδωσαν μία επιπλέον καλοκαιρινή 
νότα στην όλη ατμόσφαιρα. Τα καλλίγραμμα μο-
ντέλα παρουσίασαν τις γυναικείες και ανδρικές 
swimwear δημιουργίες του brand περπατώντας 
γύρω από την πισίνα του Columbia Beach. Έντο-

να χρώματα, μοτίβα με φρούτα, animal prints, κα-
λειδοσκοπικές τονικές αντιθέσεις, floral και ρίγες 
με vintage διάθεση, είναι μερικές από τις τάσεις 
που ξεχωρίζουν στη νέα συλλογή της Tezenis. 
Φίνα υφάσματα και νήματα δημιουργούν ψυχεδε-
λικά εφέ, που ενισχύουν τη νέα σειρά beachwear: 
από το ολόσωμα μαγιό που εξακολουθούν να 
είναι κυρίαρχη τάση, μέχρι τα τρίγωνα μπικίνι και 
τα μπαντό τοπ που έρχονται ξανά στο προσκήνιο. 
Στην επίδειξη εμφανίστηκε και η πρέσβειρα της 
Tezenis στην Κύπρο, Κάλια Ελευθερίου, η οποία 
ενθουσίασε τους παρευρισκομένους με το χαμό-
γελο και τη θετική της ενέργεια. Την επιμέλεια του 
μακιγιάζ είχε η ομάδα της MAC Cosmetics, ενώ 
το hairstyling ανέλαβε o Vakis Hair Design.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΡΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Με καλοκαιρινή διάθεση τα καλλίγραμμα μοντέλα της Τezenis.

Η Ολίβια 
Κωνσταντινίδη.

Η πρέσβειρα της Tezenis στην Κύπρο, Κάλια Ελευθερίου,
μαζί με τα μοντέλα.

Η Μαρία Πορφυρίου 
και η Ειρήνη 
Καραντώνη.

Η Έλενα Αποστόλου και ο 
Νικόλας Παπαντωνίου.

Η Στεφάνη Σόλωνος. Η Αντριάνα και η Θέλξια 
Βαλέρια- Φραγκούδη.

Η Έλενα Σπύρου.

Η Άντρεα 
Κυριάκου.

Ο Νίκος 
Παυλίδης.

Η Έλενα 
Θεοδώρου.

Η Νάσια 
Σιαϊλή.

Η Μαρία Χαραλάμπους και η 
Μαρία Σωκράτους.

Η Μαρία Κωνσταντινίδου, η Έμα 
Χρυσάνθου και η Ελίνα Πρωτοπαπά.
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ΧΑΛΑΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΑΣΑΝ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 

ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΑ SUPER MUSIC AWARDS 2019

SUPER MUSIC AWARDS 

ΣΤΙΓΜΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Για τους περισσότερους καλ-
λιτέχνες τέτοιου είδους μεγά-
λες εκδηλώσεις αποτελούν 

μια ιδανική ευκαιρία για να βρε-
θούν όλοι από κοντά, να κάνουν 
χαβαλέ και να ανταλλάξουν τα νέα 
τους. Τα Super Music Awards απο-
τελούν την κορυφαία μουσική εκ-
δήλωση του νησιού μας. Φέτος, 
περισσότερο από 21 καλλιτέχνες 
βρέθηκαν στη φαντασμαγορική 
σκηνή που στήθηκε στην Πανεπι-
στημιούπολη του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, οι οποίοι κατέφθασαν 
στο νησί μας δύο μέρες προηγου-
μένως. Στον ελεύθερό τους χρόνο 
απόλαυσαν τον καφέ τους και έκα-
ναν βουτιές στην πισίνα. Ο φωτο-
γραφικός φακός του ΟΚ! καραδο-
κούσε εκεί και απαθανάτισε όμορ-
φες στιγμές.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Οι Kings με την εκρηκτική Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και το 
Άκη Δείξιμο ετοιμάζονται να κάνουν βουτιές στην πισίνα.

Σέξι κι όποιος αντέξει, η  Έλενα 
Παπαρίζου κυκλοφορούσε 
με καυτό σορτς και έκλεβε τις 
ανδρικές ματιές.

Ο Ηλίας Βρεττός, η Τζοζεφίν και ο Σταν απόλαυσαν 
τον καφέ τους στο λόμπι του ξενοδοχείου.

Χαμογελαστός ο Θοδωρής Μαραντίνης απολαμβάνει το 
μεσημεριανό του με τους συνεργάτες του.
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Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΣΤΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΛΑΜΠΡΗ ΤΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΝΑΨΑΝ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΟΥ 
ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Τα φώτα του ιστορικού και εμβληματικού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας άναψαν 
το βράδυ της Τρίτης, 18 Ιουνίου, στην παρουσία πλήθους κόσμου. Το ανακαινι-
σμένο κτήριο, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτιστική και καλλιτεχνική 

ζωή της Κύπρου, πήρε ξανά σάρκα και οστά για να συνεχίσει να φιλοξενεί παραστά-
σεις και συναυλίες. Το Δημοτικό Θέατρο εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, ενώ το φιλό-
τεχνο κοινό που παρευρέθη στην εκδήλωση είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά τη 
συγκινητική αναδρομή του μέσα από μια θεατρική ιστορία που σκηνοθέτησε η Λέα 
Μαλένη με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών. Το «παρών» τους έδωσαν επίσης παλιοί 
ηθοποιοί που ήταν ενεργοί στην εποχή της δεκαετίας του ’60 και η συγκίνηση ήταν 
έκδηλη μεταξύ τους. Το κτήριο, έντεκα χρόνια από την ημέρα της κατάρρευσης της 
οροφής του, μοιάζει σήμερα αγνώριστο, αφού έχει μετατραπεί σε έναν υπερσύγχρο-
νο χώρο φιλοξενίας,  χωρητικότητας πέραν των 1000 ατόμων. Τα αποκαλυπτήρια της 
πλάκας των εγκαινίων του θεάτρου πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης, παρουσία του Δημάρχου της Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκά-
τζη  αλλά και γνωστών ατόμων από το  καλλιτεχνικό, πολιτικό, και εκπαιδευτικό στερέ-
ωμα της Κύπρου. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα θεατρι-
κό από γνωστούς ηθοποιούς, ενώ τη βραδιά έκλεισε η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, 
υπό την διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή Γενς Γκρέοργκ Μπάχμαν, σε έργα Σό-
λωνα Μιχαηλίδη και Λούντβιχ βαν Μπετόβεν,  καθηλώνοντας το κοινό.   ok!

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ, ΚΥΠΕ
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Η Ελένη Σοφοκλέους, ο Σπύρος Πίσινος, η Κατερίνα Νικήτα και 
η Ξένια Λοϊζίδου.

Η Σάβια 
Ορφανίδου.

Η Φωτεινή Παπαδοπούλου και
ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.

Η Ξάνθη και
ο Χαράλαμπος Πετρίδης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε τα εγκαίνια στην παρουσία του Δημάρχου Λευκωσίας 
Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη, της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Βασιλικής Αναστασιάδη 
και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Δρος Κώστα Χαμπιαούρη. Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε το 
κτήριο «κυψέλη πολιτισμού» και «κορωνίδα» ανάμεσα στις πολιτιστικές στέγες της Κύπρου.

Η Βούλα Πελεκάνου και
ο Νεόφυτος Νεοφύτου.

Ο Βαρνάβας Κυριαζής και
η Μαρίνα Μαλένη.

Η Στέλλα Κυριακίδου και
η Ελένη Γιωρκάτζη.

Η Βασιλική και ο Στέλιος 
Αναστασιάδη.
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Η Ειρήνη Χριστοδούλου 
και ο Νίκος Κουρούσιης.

Η Μαρία 
Βασιλειάδου

Η Χριστίνα Πελεκάνου και
η Παρασκευή Χριστοφή.

Η Μαρία Αντωνίου

Η Μαρίνα 
Πηλακούτα

Ο Δημήτρης 
Δημητρίου και
η Ντίνα Πέγκα.

Η Σόφη Μιχαηλίδου και 
ο Κώστας Δημητρίου.

Η Σοφία και ο Αλέκος 
Πατσαλίδης.

Η Μαριάννα 
Καυκαρίδου και
ο Βασίλης Μιχαήλ.

Η Αλεξία και 
η Μαρίλια 
Γιαλλουρίδου. Η Λία Λαπίθη

Η βραδιά έκλεισε με ένα καταπληκτικό πρόγραμμα από τη Συμφωνική 
Ορχήστρα Κύπρου σε έργα Σόλωνα Μιχαηλίδη και Λούντβιχ Βαν 
Μπετόβεν. 

Ο Χρύσανθος Φάκας, η Λεώνη Ορφανίδου και
ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.

Ο Φίλιππος Κωνσταντίνου, η Κατερίνα 
Χριστοφίδου και ο Άλεξ Παναγή.





30

MIA ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΤΗΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕ 
ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥΣ ΣΟΛΙΣΤ ΚΑΙ ΤΗΝ COMMANDARIA ORCHESTRA

TELETHON

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΚΑΤΩ
ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

Η Commandaria Orchestra, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου 
Francis Guy, παρουσίασε την γκαλά συναυλία «Μια πόλη κάτω 
από τα αστέρια» στο Προεδρικό Μέγαρο. Το πρόγραμμα περι-

λάμβανε αγαπημένα αποσπάσματα από τον μαγικό κόσμο της όπερας 
και έργα κλασικού ρεπερτορίου. Τα σολιστικά μέρη ερμήνευσαν κατα-
ξιωμένοι σολίστ όπως ο Δημήτρης Ναλμπάντης, η νεαρή ταλαντούχα 
σοπράνο Ester Ustaeva και η μετζοσοπράνο Tatiana Kokoreva. Ιδιαίτε-
ρη σημασία στο πρόγραμμα είχε η συμμετοχή της πιανίστριας Tatiana 
Stupak και του κλαρινετίστα Γιώργου Γεωργίου. Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους επώνυμα πρόσωπα και τελούσε υπό την αιγίδα 
του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίου Νίκου Αναστασι-
άδη και της Πρώτης Κυρίας Άντρης Αναστασιάδη, επίτιμης προστάτι-
δας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Την εκδήλωση 
παρουσίασαν η δημοσιογράφος Ευτυχία Ανδρέου και η παραγωγός 
Παμπίνα Θεμιστοκλέους. Πριν την εκδήλωση δόθηκε κοκτέιλ στους 
κήπους του Προεδρικού Μεγάρου. Όλα τα έσοδα διατέθηκαν στο 
TELETHON. Μεγάλος Χορηγός TELETHON: ΟΠΑΠ Κύπρου. 
Στηρίζουν το συγκρότημα ΔΙΑΣ και η τηλεόραση ΣΙΓΜΑ.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΕΣΙΟΣ

Ο Δημήτρης Ναλμπάντης, η Ester Ustaeva και
η Tatiana Kokoreva.
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Η Βασιλική και ο Στέλιος 
Αναστασιάδης.

Η Νίκη και ο Μάκης 
Κεραυνός.

Ο Κωνσταντίνος 
Ιωάννου.

H Ελένη Χρυσοστομίδου 
και ο Κύπρος 
Χρυσοστομίδης.

Ο Γιώργος Ευθυμίου και
η Ναταλία Γεωργίου.

Ο Αδάμος Αδάμου και ο 
Αλέξης Χαραλαμπίδης.

Ο Λεωνίδας Φυλακτού και
η Στέλλα Κυριακίδου.

Η Φωτεινή 
Παπαδοπούλου.

Την εκδήλωση τιμήσαν δημόσια και πολιτικά 
πρόσωπα της Κύπρου.

Η παρουσιάστρια 
της βραδιάς 

Ευτυχία Ανδρέου.

Τα έσοδα της εκδήλωσης 
διατέθηκαν στο TELETHON.
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Η Πόπη Τάμα
H Ειρήνη Ζαννέτου, o Μιχάλης 
Σαββίδης και η Μαρία Λοΐζου.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε αγαπημένα αποσπάσματα από τον 
κόσμο της όπερας, και έργα κλασικού ρεπερτορίου με ερμηνείες 
καταξιωμένων σολίστ.

Ο Άδωνης Τερλικκάς
Η Δέσποινα Παπαδοπούλου και
ο Πάνος Παπαδόπουλος.

Η Μαίρη Παπαδοπούλου και
ο Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.

Η Miliam Ratsekova, ο Daniel 
Belansky και η Elmira Zaripova.

Η Angelina 
Kanova

H Ρένα 
Δημοσθένους
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ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΕΡΑ

«ΧΑΜΗΛΟΥΣ 
ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ 

ΤΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ 

ΜΗΝΕΣ»
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟ.

Η ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ’ ΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΟ ΟΚ! ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ

Είστε η αστρολόγος που εμπι-
στεύονται και συμβουλεύονται 
πολλοί -εδώ και πολλά χρόνια- 

μέσα από την πρωινή ζώνη. Έχετε 
άγχος για το αν υπάρξουν στιγμές 
που δεν θα επιβεβαιωθούν οι προ-
βλέψεις σας;
Δεν έχω άγχος. Έχω εμπιστοσύνη στο πλα-
νητικό σύστημα, χωρίς βεβαίως να ισχυρίζο-
μαι ότι διεκδικώ το αλάθητο. Τονίζω όμως ότι 
δεν κάνουν λάθος οι πλανήτες, αλλά οι άν-
θρωποι στο πώς τα ερμηνεύουν.

Έχετε δηλώσει ότι η Αστρολογία εί-
ναι επιστήμη που χρειάζεται μελέτη. 
Δεν πιστεύετε στο χάρισμα; Πολλοί 
είναι εκείνοι που είναι σίγουροι πως 
το έχετε!
Και αν ακόμα έχω χάρισμα, εμπιστεύομαι 
μόνο τη φωνή των πλανητών.

Πριν από κάθε κίνησή σας, επαγ-
γελματική ή προσωπική, συμβου-
λεύεστε τον αστρολογικό σας χάρ-
τη;
Ναι, όμως πιστεύω πως και η ελεύθερη βού-
ληση έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτό.

Υπήρξαν στιγμές σε προσωπικό επί-
πεδο που πέσατε έξω στις προβλέ-
ψεις σας και πώς το διαχειριστήκα-
τε;
Σίγουρα στη ζωή μας υπάρχουν στιγμές που 
το συναίσθημα μάς οδηγεί σε λανθασμέ-
νους δρόμους. Εκεί κατάλαβα πως αν το 
συναίσθημα με οδήγησε σε λάθος δρόμο, 
αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μάθημα ζωής.

Υπάρχουν συνάδελφοι που να τους 
σέβεστε επαγγελματικά και ίσως να 

ακούτε τις προβλέψεις τους;
Εκτιμώ όλους όσοι αντιμετωπίζουν την 
Αστρολογία με τη δέουσα σοβαρότητα που 
της αξίζει.

Δεν είστε από εκείνους που μιλούν 
για την προσωπική τους ζωή. Είναι 
στάση ζωής;
Σίγουρα θεωρώ πως η προσωπική μας ζωή 
θα πρέπει να είναι χαραγμένη στην καρδιά 
μας και όχι στις εφημερίδες.

Έχετε δηλώσει ότι τα εγγόνια σας 
έχουν το δικό τους δωμάτιο στο σπί-
τι σας και ότι η εγγονή σας ρωτά για 
τα άστρα και τους πλανήτες. Σκε-
φτήκατε ότι ίσως έχει πάρει το χάρι-
σμα της γιαγιάς της και ενδεχομέ-
νως είναι η συνέχειά σας;
Δεν θα μπορούσα να πω κάτι τέτοιο με βε-
βαιότητα.

Πέρασε ποτέ από το μυαλό σας το 
ενδεχόμενο να αποχωρήσετε από 
την τηλεόραση και να χαλαρώσετε 
μακριά από όλα;
Θα το κάνω όταν αποδημήσω εις Κύριον…

Δημιουργήσατε μια σχόλη αστρολο-
γίας μέσα από το διαδίκτυο. Ήταν 
μια ανάγκη να μεταδώσετε τις γνώ-
σεις σας;
Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος. Θα ήθελα να 
μάθει το πλατύ κοινό ότι υπάρχει σύμπαν με 
συμπαντικούς νόμους, τους οποίους αν γνω-
ρίζουμε, θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και 
η πορεία της ζωής μας θα αποκτήσει ουσία. 
Δεν θα είναι ένας ανούσιος περίπατος γεμά-
τος λάθη. Θέλω να τονίσω πως ο σοφός κυ-
βερνάει τα άστρα. Έτσι η ελεύθερη βούληση 

«ΘΕΛω ΝΑ ΤΟΝΙΣω 
ΠωΣ Ο ΣΟΦΟΣ 

ΚΥβΕΡΝΑΕΙ ΤΑ ΑΣΤΡΑ. 
ΕΤΣΙ, Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

βΟΥΛΗΣΗ ΜΑζΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΠΟΡΟΥΝ 

ΝΑ ΑΝΑΤΡΕψΟΥΝ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ»
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μαζί με την προσευχή μπορούν να ανατρέψουν 
γεγονότα.

Υπήρξαν στιγμές που βλέπατε αστρολο-
γικά να έρχονται άσχημα πράγματα και 
δεν μπορούσατε να μιλήσετε γι’ αυτά, 
ώστε να μην αναστατώσετε τον κόσμο;
Σίγουρα ο τρόπος που δίνεις τον αποσυμβολι-
σμό των πλανητών θα πρέπει να είναι πολύ προ-
σεκτικός. Εξάλλου δεν έχουν ανακαλυφθεί ακό-
μα δύο πλανήτες (την ανακάλυψη των οποίων 
περιμένουμε), οι οποίοι μπορούν να δρουν ευερ-
γετικά και να σώζουν κάποιες καταστάσεις. Ας 
μην ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι πρόγονοί μας γνώρι-
ζαν μόνο τον Κρόνο. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνά-
με πως η Αστρολογία είναι στατιστική και δείχνει 
τάσεις.

Ποια ζώδια ευνοούνται ερωτικά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και ποια 
ζώδια είναι ευάλωτα στους χωρισμούς;
Ο Ιούλιος είναι αρκετά σημαντικός μήνας. Έχου-
με δύο εκλείψεις οι οποίες επηρεάζουν τα πα-
ρορμητικά ζώδια, δηλαδή τους Κριούς – Καρκί-
νους – Ζυγούς – Αιγόκερους (όλοι του δευτέρου 
δεκαημέρου), αλλά και τον Άρη (ένταση) στον 
Λέοντα, ο οποίος είναι αρκετά ενοχλητικός για 
τα ζώδια του σταθερού σταυρού, δηλ. Ταύρους – 
Λέοντες – Σκορπιούς – Υδροχόους. Θα πρέπει να 
κρατήσουμε χαμηλούς τόνους. Να θυμόμαστε 
ότι «ο σοφός κυβερνά τα άστρα». Μετά τις 12 
Αυγούστου ο Δίας –ευεργέτης– θα περάσει σε 
ορθή φορά. Έτσι πολλά θα εξομαλυνθούν.

Προσέχετε την εξωτερική σας εμφάνι-
ση; Είστε από τις γυναίκες που έχουν 
καλή σχέση με τον χρόνο; Τον φοβά-
στε ή τον σέβεστε;
Φυσικά προσέχω την εξωτερική μου εμφάνιση. 
Τον χρόνο δεν τον φοβάμαι, αλλά τον σέβομαι.

Πού μπορούν να σας βρουν αυτοί που 
θέλουν να μάθουν μέσω της Αστρολο-
γίας για το άτομό τους;
Μπορούν στην ιστοσελίδα litsapatera-
mayoschool.gr.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΥΛΙΣΤΑΣ: ΠΑΝΟΣ ΓΕΡΟΛΕΜΙΔΗΣ
MAKE UP: ΠΑΡΑΔΕΙΣΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΡΟΥΧΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΑξΕΣΟΥΑΡ: Mindy BoUtiqUE

«ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΜΑΣ ΖΩΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΓΜΕΝΗ 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ»
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αφιερωμα  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

MAOURIS OIKOSET
ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ «ΛΥΝΟΥΝ» ΤΑ ΧΕΡΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗN ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΑΣ
Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΜΙΑ 

ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ. 
Ο ΧΧΧΧ ΤΟΥ MAOURIS OIKOSET ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ 

ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
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Ποια είναι η σειρά των ενεργειών που πρέπει να ακο-
λουθήσω για να κάνω ανακαίνιση στο σπίτι μου;
Κατ’ αρχάς πρέπει να γίνει η επιλογή του κατάλληλου μελετητή, ο 
οποίος θα ετοιμάσει τα σχέδια και τις προδιάγραφες βάσει των ανα-
γκών και του προϋπολογισμού που θα θέσει ο καθένας. Ο μελετη-
τής αυτός μπορεί να είναι αρχιτέκτονας, αν η εργασία απαιτεί αρχι-
τεκτονική μελέτη, ή διακοσμητής αν πρόκειται για απλή ανακαίνιση. 
Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η επιλογή του εργολάβου, ο οποίος 
θα έχει και την ευθύνη τοποθέτησης των υλικών αλλά και τον συντο-
νισμό των διάφορων υπεργολάβων (ηλεκτρολόγος, υδραυλικός 
κ.τ.λ.). Τέλος, θα πρέπει να γίνουν οι επιλογές των υλικών και να λά-
βουμε προσφορές από τους προμηθευτές για να επιλέξουμε τα κα-
τάλληλα προϊόντα στις καλύτερες τιμές.

Ερχόμενος στην εταιρεία σας για να μου ετοιμάσετε 
μια προσφορά θα επιβαρυνθώ οικονομικά;
Δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για την ετοιμασία της 
προσφοράς. Εκτός αυτού, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων/
διακοσμητές της εταιρείας θα προτείνουν τις κατάλληλες επιλογές 
για να έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα, πάντοτε στον προϋπολογισμό 
που θέτει ο πελάτης.

Πώς μπορώ να γνωρίζω το κόστος της ανακαίνισης 
και να μην ξεφύγω από τον προϋπολογισμό μου;
Όπως είπαμε και πιο πάνω, ο προϋπολογισμός είναι αυτός που μας 
καθορίζει τι θα προτείνουμε στον πελάτη. Γνώμονάς μας είναι να 
έχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα έχοντας πάντοτε υπόψιν το βαλά-
ντιο του κάθε πελάτη. Στην εταιρεία μας υπάρχουν προϊόντα που 
μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κάθε πελάτη και φυσικά τον δικό 
του προϋπολογισμό.

MAOURIS OIKOSET
ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ «ΛΥΝΟΥΝ» ΤΑ ΧΕΡΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗN ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΑΣ
Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΜΙΑ 

ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ. 
Ο ΧΧΧΧ ΤΟΥ MAOURIS OIKOSET ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ 

ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
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αφιερωμα  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

Ανακαινίζοντας το σπίτι μου τι θα με συμβουλεύατε να διαλέξω 
πρώτα απ’ όλα και γιατί;
Νομίζω ότι το πάτωμα είναι η βάση στην οποία θα μπορέσουμε να βασίσουμε 
και τις υπόλοιπες επιλογές μας. Διαλέγοντας το πάτωμα που μας αρέσει, θα μας 
δώσει την ευχέρεια να συνδυάσουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως η ξυλεία, τα 
χρώματα στα μπάνια κ.τ.λ.

Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε στην ανακαίνιση του 
σπιτιού μας;
Θα πρέπει να γίνει η ορθή επιλογή του μελετητή και των προμηθευτών των υλι-
κών, ούτως ώστε να υπάρχει συντονισμός και ενημέρωση σχετικά με τις προδιά-
γραφες και τον ορθό τρόπο τοποθέτησής τους. Συχνά βλέπουμε να μην τηρού-
νται οι προδιάγραφες όσον αφορά στον τρόπο τοποθέτησης των υλικών, με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις ή και επιπλέον έξοδα που βαραίνουν 
τον πελάτη.

Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται συνήθως για να ανακαινι-
στεί ένα σπίτι;
Αυτό εξαρτάται από τις εργασίες που θα γίνουν. Αν είναι πλήρης ανακαίνιση, 
που χρειάζονται να γίνουν αλλαγές σε δωμάτια και άλλους χώρους, θα πάρει σί-
γουρα περισσότερο χρόνο από την περίπτωση που θα κάνουμε ένα γενικό φρε-
σκάρισμα του σπιτιού. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε με τον αρχιτέκτο-
να, διακοσμητή και εργολάβο, ούτως ώστε να γίνει ένα χρονοδιάγραμμα εργασι-
ών, το οποίο θα ακολουθείται από όλους. Σημαντικό επίσης είναι να έχουμε όλα 
τα υλικά που θα χρειαστούμε έγκαιρα για να αποτρέψουμε τις καθυστερήσεις.

Θα πρέπει να βρω άλλο σπίτι μέχρι να ολοκληρωθεί η ανακαίνι-
ση;
Αναλόγως με τις εργασίες που θα γίνουν θα πρέπει να παρθεί και η απόφαση. 
Αν οι εργασίες αφορούν ολόκληρο το σπίτι (υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα), 
τότε θα πρέπει να γίνει κάποια διευθέτηση μέχρι να τελειώσουν οι εργασίες. Αν 
μπορούν οι εργασίες να γίνουν τμηματικά, τότε ίσως να μη χρειαστεί να βρείτε 
άλλο σπίτι.

Τι εγγύηση παρέχει η εταιρεία σας;
Η εταιρεία μας συνεργάζεται και εισάγει προϊόντα από τα πιο καταξιωμένα εργο-
στάσια στην Ευρώπη. Οι εγγυήσεις διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, αλλά για 
όλα τα προϊόντα υπάρχουν οι ανάλογες εγγυήσεις βάσει της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει προμηθευτής που δίνει εγγύηση εφ’ όρου ζωής 
για τα προϊόντα που κατασκευάζει! Επίσης εγγύηση στον πελάτη είναι η παρου-
σία μας στην αγορά για περισσότερα από 25 χρόνια και οι χιλιάδες ικανοποιη-
μένοι πελάτες μας.

Ποιο είναι το μέρος του σπιτιού που ανακαινίζει πιο συχνά ο Κύ-
πριος;
Η κουζίνα και τα μπάνια είναι οι χώροι που ανακαινίζονται πιο συχνά. Ο λόγος 
είναι ότι στους χώρους αυτούς υπάρχει καθημερινή και έντονη χρήση, αλλά 
και το γεγονός ότι μετά από κάποια χρόνια ο κόσμος θεωρεί ότι μια ανανέωση 
στους χώρους αυτούς δίνει μια φρέσκια νότα στο σπίτι και στην καθημερινότη-
τά μας. 

Πόσο απαιτητικοί είναι στις αγορές τους οι Κύπριοι;
Πρέπει όλοι να είμαστε απαιτητικοί για οποιαδήποτε αγορά κάνουμε. Ο Κύπρι-
ος είναι πλέον πολύ απαιτητικός και «ψαγμένος» σε ό,τι αφορά τα προϊόντα για 
το κτίσιμο και ανακαίνιση του σπιτιού. Εμείς στη Maouris Οikoset έχουμε πάντοτε 
ως στόχο την άψογη εξυπηρέτηση, οποιαδήποτε κι αν είναι η ανάγκη του πελάτη.

Τι μπορεί να βρει κάποιος κοντά σας;
Στο κατάστημά μας υπάρχει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που αφορά το χτίσιμο 
ή και την ανακαίνιση σπιτιών, εμπορικών χώρων, καταστημάτων, γραφείων κ.τ.λ. 
Υπάρχουν επιλογές που αφορούν τις επενδύσεις πατωμάτων και τοίχων, είδη 
υγιεινής, έπιπλα και αξεσουάρ μπάνιου. Επίσης υπάρχει το τμήμα κουζίνας, το 
οποίο παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν τον σχεδιασμό και κατα-
σκευή του επίπλου, τις ηλεκτρικές συσκευές και αξεσουάρ κουζίνας (Franke) και 
ό,τι άλλο χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Παρέχουμε πρωτοποριακά και σύγχρο-
να προϊόντα που δίνουν λύσεις για όλες τις κατασκευές και όλες τις ανάγκες.

Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε αυτούς που θέλουν να ανακαινί-
σουν;
Να γίνεται ένας καλός σχεδιασμός σε συνεργασία με τους μελετητές και να θέ-
τουμε το ορθό χρονοδιάγραμμα εργασιών. Φυσικά πρέπει πάντα να ακολουθού-
με τον προϋπολογισμό και να κάνουμε τις σωστές επιλογές των υλικών.
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EXTENSIONS ΜΑΛΛΙΩΝ

ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΠΥΚΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
ΤΑ EXTENSIONS ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑ 
ΥΓΙΗ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΟ 
ΣΤYΛ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΑΜΠΕΡΑ

Τα πλούσια μαλλιά είναι ένα σημάδι θηλυκότητας και ομορφιάς. Δυστυχώς, μερι-
κές φορές και η πιο προσεκτική φροντίδα των μαλλιών δεν μπορεί να τους δώσει 
μια υγιή, καλλωπισμένη εμφάνιση. Τα extensions μαλλιών έχουν αυτή τη δύναμη. 
Μέσα σε λίγες ώρες μπορείς να αποκτήσεις μαλλιά σαν στη διαφήμιση –λαμπερά, 
ογκώδη, μακριά και όμορφα! Τα extensions μαλλιών δεν είναι μόνο μια υπηρεσία 
κομμωτικής. Για να εφαρμόσεις extensions υψηλής ποιότητας χρειάζεσαι επιθυμία, 
επαγγελματισμό (που επιτυγχάνεται με πολυετή εμπειρία), ακρίβεια και υπομονή.

TOP ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΑ EXTENSIONS 
ΜΑΛΛΙΩΝ
Υπάρχει περίπτωση η τοποθέτηση των 
extensions να βλάψει τα μαλλιά μου;
Τα extensions μαλλιών με κανένα 
τρόπο δεν βλάπτουν τα μαλλιά, υπό 
τον όρο ότι η διαδικασία εκτελείται 
από ειδικευμένο έμπειρο ειδικό. 
Πώς γίνεται η αφαίρεση των extensions;
Αν θέλετε να τα αφαιρέσετε, θα βρείτε 
τα μαλλιά σας όπως ήταν πριν από τα 
extensions, με μόνη διαφορά το μάκρος.
Είναι δύσκολη η φροντίδα 
των extensions μαλλιών;
Το κύριο πράγμα είναι να επιλέξετε το 
σωστό προϊόν φροντίδας (δεν είναι 
απαραίτητο να αγοράσετε ακριβά και 
επαγγελματικά προϊόντα). Αναγκαίο είναι 
να τηρούνται οι κανόνες όπως το πλύσιμο, 
χτένισμα και στέγνωμα των μαλλιών σε 
όρθια θέση, όπως επίσης και η έγκαιρη 
συντήρηση. Μετά τα extensions, μπορείτε 
να βάφετε και να ισιώνετε τα μαλλιά. 
Επίσης, σημαντικό είναι να προσέχουμε 
τα σημεία σύνδεσης από υπερθέρμανση.
Ποια μέθοδο extensions 
μαλλιών να επιλέξω;
Τα extensions με μικροκάψουλες (μικρο-
εξτένσιονς) σάς επιτρέπουν να αποκτήσετε 
φυσικές μπούκλες. Πρόκειται για μια 
σύγχρονη τεχνολογία, η οποία συστήνεται 
ως η καλύτερη από τις υπάρχουσες 
μεθόδους. Αυτή η νέα μέθοδος  μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τα extensions  
σε όλα τα σημεία του κεφαλιού. 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ELENA VLAS 99716502
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Για τα ματια
σου μονο
τα Γυαλια ηλιου 
προστατευουν τα ματια 
σου, αλλα δεν χρειαζεται 
να τα φορασ και σε 
εσωτερικουσ χωρουσ Για 
να «κρυψεισ» ρυτιδεσ, 
μαυρουσ κυκλουσ 'η 
σακουλεσ κατω απο τα 
ματια σου! επιλεξε την 
καταλληλη κρεμα και 
θα Γινει ο απολυτοσ 
συμμαχοσ σου.

Liftactiv Micro Hyalu Patchs, Vichy, 
επιθέματα για τα μάτια, που δρουν κατά 
τη διάρκεια της νύχτας, μιμούμενα τις 
ιδιότητες «γεμίσματος» του υαλουρονι-
κού οξέος όταν αυτό εφαρμόζεται τοπι-
κά. 160 μικρο-κώνοι αποτελούμενοι από 
100% καθαρό υαλουρονικό οξύ φυσι-
κής προέλευσης, για μεταμόρφωση του 
βλέμματος.

Moisture Surge Eye™ 96-Hour 
Hydro-Filler Concentrate, 
Clinique, η πρώτη στο είδος της 
σύνθεση με ενθυλακωμένα σφαιρί-
δια που ενισχύει άμεσα την κυκλο-
φορία των υγρών, λειαίνει και φω-
τίζει με μια υπερ- ανάλαφρη, προ-
στατευτική και δροσερή υδάτινη gel 
υφή. πλημμυρίζει την επιδερμίδα με 
96 ώρες εντατικής ενυδάτωσης και 
«γεμίζει» τις γραμμές.

Wrinkles Erasure Cream 
For Eyes, YOUTH LAB, κρέμα 
ενισχυμένης σύνθεσης που εξα-
σφαλίζει τη λείανση των ρυτίδων 
στο «πόδι της χήνας», την ανα-
δόμηση του φυσικού φραγμού 
προστασίας της επιδερμίδας και 
τη βελτίωση της μικροκυκλοφο-
ρίας και της λεμφικής κυκλοφο-
ρίας στο κάτω βλέφαρο.

Absolue Revitalizing Eye 
Serum, Lancôme, φρέσκο και 
αναζωογονητικό σέρουμ ματιών, 
ανανεώνει ορατά το περίγραμ-

μα των ματιών για μια πιο φωτει-
νή εμφάνιση. φτιαγμένο με εκ-
χυλίσματα τριαντάφυλλου, θα 
αναζωογονήσει και θα αναπλη-
ρώσει τις λεπτές γραμμές και τις 

ρυτίδες.

Touch Eclat High Cover, 
Y.S.L., καλύπτει τους μαύρους 
κύκλους κάτω από τα μάτια, 
βάζοντας λίγο προϊόν στην πε-
ριοχή και απλώνοντάς το με το 
πινέλο ή τα δάχτυλα. μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί και 
στα βλέφαρα ως βάση για το 
μακιγιάζ, προσφέροντας ομοιό-
μορφη όψη. είναι η τέλεια λύση 
για κάθε ατέλεια.

Hyalu B5 Anti Wrinkle Eye 
Cream, La Roche Posay, αντιρυ-
τιδική κρέμα ματιών με υαλουρονικό 
οξύ, για το λεπτό περίγραμμα ματιών. 
καταπολεμά τα σημάδια κούρασης, 
ενώ οι δύο τύποι υαλουρονικού οξέ-
ος και η Βιταμίνη Β5 λειαίνουν και 
επανορθώνουν την επιδερμίδα γύρω 
από τα μάτια αποκαθιστώντας τον 
ενυδατικό φραγμό του δέρματος. οι 
ρυτίδες και οι λεπτές γραμμές μει-
ώνονται. η επιδερμίδα γύρω από τα 
μάτια αναπλάθεται. το βλέμμα είναι 
πιο φρέσκο.

Advanced Night Repair Eye 
Supercharged Complex, 
Synchronized Recovery, Estee 
Lauder, κρέμα 24ωρης ενυδάτωσης, τρι-
πλής δράσης σύνθεση περιποίησης για τα 
μάτια, επιδιορθώνει ενεργά, μειώνοντας 
θεαματικά την εμφάνιση των βασικών ση-
μαδιών γήρανσης όπως είναι οι γραμμές, 
τα πρηξίματα και η ξηρότητα. χαρίζει φω-
τεινότητα στους μαύρους κύκλους μειώνο-
ντας την εμφάνιση τους σε μόλις 3 εβδο-
μάδες. συμβάλλει στην πρόληψη ενάντια 
στις φθορές που προκαλούν οι ελεύθερες 
ρίζες χάρη στην αντιοξειδωτική της δύνα-
μη 8ωρης διάρκειας.

Essential Energy Eye Definer, Shiseido, 
24ωρη κρέμα ματιών, με μοναδικό εφαρμο-
στή και λεπτή, αναζωογονητική υφή, περιορί-
ζει τους μαύρους κύκλους, τα οιδήματα και τη 
θαμπή όψη. προλαμβάνει τις λεπτές γραμμές 
γύρω από την περιοχή των ματιών, ενισχύει τη 
μικροκυκλοφορία για να μειώσει τους μαύρους 
κύκλους, τη θαμπάδα και το πρήξιμο. μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και πάνω από μακιγιάζ.
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BEAUTYshopping

Τα must 
have Της 
ομορφιας
Ειναι ολα νΕα και 
Εφθαςαν για να 
φρονΤιςουν και 
να αναδΕιξουν Τα 
χαρακΤηριςΤικα ςου 
ςΤο προςωπο και Τα 
μαλλια ςου. ΕμΕις 
ςου Τα ςυςΤηνουμΕ 
κι Εςυ ΕπιλΕγΕις…

Eyeboost™ 
Reviving 
Eye Mask, 
Glamglow, νέα 
sheet mask που 
αναζωογονεί άμε-
σα τα κουρασμέ-
να μάτια σου. κα-
λύπτει ολόκληρη 
την περιοχή του 

ματιού με ένα sexy, αση-
μί σχέδιο που ενυδα-
τώνει και ανακουφίζει 
άμεσα.

CC Creme No2 με SPF50, 
Payot, καταπραϋντική, διορ-
θωτική κρέμα, που χάρη στο 
χρώμα που έχει στη φόρμου-
λά της καταπολεμά την ερυ-
θρότητα και σου προσφέρει 
και αντηλιακή προστασία. 
η εξαιρετικά λεπτή υφή της 
λειαίνει το δέρμα εξασφαλί-
ζοντας φυσική διόρθωση του 
χρώματος.

Aqua Super 
Concentrates, 

Biotherm, τρεις άμεσες, 
θαυματουργές λύσεις που 
δημιουργήθηκαν για τα κο-
ρίτσια της γενιάς Z που βρί-

σκονται συνεχώς εν κινή-
σει. η ξηρότητα, η θάμπη 

όψη -ακόμα και τα σπυρά-
κια- ανήκουν πλέον στο 

παρελθόν.

Ginger & Coriander 
Potion, από τη νέα σειρά 
Botanicals Fresh Care, 
L’Oréal Paris, με 98% συ-
στατικά φυσικής προέλευ-
σης και vegan σύνθεση. 
Εμπλουτισμένο με εκχύλι-
σμα Τζίντζερ και έλαιο κορί-
ανδρου για εντατική ενδυνά-
μωση των εύθραυστων μαλ-
λιών και μείωση του σπα-
σίματος της τρίχας.

L’Eau Micellaire, 
Chanel, νερό καθα-
ρισμού, που αφαιρεί 
τέλεια το μακιγιάζ και 
αφήνει την επιδερμίδα 
πεντακάθαρη. Τα ενερ-
γά του μικκύλια δεσμεύ-
ουν και αφαιρούν κάθε 
τύπο μακιγιάζ, ακόμα 
και το μακιγιάζ διαρκεί-
ας ή το waterproof μακι-
γιάζ. Επιπλέον, απελευ-
θερώνουν την επιδερμί-
δα από τις ακαθαρσίες 
και τα σωματίδια της 
ρύπανσης,

Lip Volumizer, 
La Mer, ένα εξει-
δικευμένο προϊόν, 
σε μορφή gloss, 
για μεταξένια απα-
λότητα και πλού-
σια υφή στα χείλη, 
εμπλουτισμένο 
με τον πανίσχυ-
ρο ορό miracle 
Brothtm στη σύν-
θεσή του, προσφέ-
ρει ορατή ανανέ-
ωση με ένα μόνο 
πέρασμα.

CC Complete 
Cream for Eyes, 
Youth Lab, πολυ-
δραστική κρέμα μα-
τιών νέας τεχνολογί-
ας με φυσικές χρω-
στικές, που χαρίζει 
άμεση φωτεινότητα 
και λάμψη στην πε-
ριοχή, ενώ μειώνει 
ορατά μαύρους κύ-
κλους και σημάδια 
γήρανσης.

Άγριο Τριαντάφυλ-
λο Foundation, 
Κorres, υγρό make-
up μεγάλης διάρκειας 
με ελαστική υφή που 
απλώνεται ομοιόμορ-
φα, «ενώνεται» με την 
επιδερμίδα χωρίς το 
ανεπιθύμητο build-up 
effect. Freshno-make-
up skin, αποτέλεσμα 
που διαρκεί τουλάχι-
στον για 8 ώρες, χα-
ρίζει αψεγάδιαστη, 
τέλεια εικόνα και φυ-
σική λάμψη,
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ΑγΑπημένη
μΑρινιέρΑ
Το marine look έινΑι Το ΑπολυΤο
summer trend

Τα χρυσά σάνδάλιά 
θα προσθέσουν άνεση 

και στυλ στο ντύσιμό σου! 
(ARMANI EXCHANGE).

Ρολόι, 
SWATCH.

Πλεκτό,
PIAZZA ITALIA.

Φούστα Oasis €45, 
DEBENHAMS.

Top €11,
TOP SHOP.

Ολόσωμο μαγιό,
OCEAN BLUE by 

Marcia Thrasyvoulou.

Μπλούζα,
PARFOIS.

Ολόσωμο 
μαγιό,

ΖάΚΟ.

Shorts, 
PIAZZA 
ITALIA.

Γυαλιά ηλίου,
TOM FORD.
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Hello yellow
Το κίΤρίνο Του ήλίου χρωμαΤίζεί 
Το καλοκαίρί μας!

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
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Playsuit, 
TERRANOVA.

Μπλούζα 
€22, 

DOROTHY 
PERKINS.

top €25.99, 
MANGO.

Τσάντα, 
ACCESSORIZE.

Μπλούζα, 
TERRANOVA.

Γ υαλιά ηλίου 
€25.99,

MANGO.

Μπικίνι, 
CALZEDONIA.

Κολιέ (σετ 
Χ 5) €7.99, 

STRADIVARIUS.

Παπούτσια 
€35.99, 

STRADIVARIUS.
Shorts €17.99,

STRADIVARIUS.
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Casual summer
Γαλαζιο, denim και λευκο συνδυαζονται 
στα casual outfits των διακοπων!

M
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I

Καπέλο,
TERRANOVA.

 Ολόσωμο μαγιό, 
CALZEDONIA.

Φούστα €35,
TOP SHOP.

T-shirt €22,
TOP SHOP.

Γυαλιά ηλίου,
WEB.

Trainers,
ALDO.

Shorts €17.99,
STRADIVARIUS.

Shirt dress €19.99, 
STRADIVARIUS.

 Playsuit,
TERRANOVA.

Denim jacket, 
TERRANOVA.
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ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ
«ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΥΝΑΤΑ…»

Μετά από έναν χειμώνα γεμάτο και 
ποικιλόμορφο, η Μαρίζα Ρίζου ξεκινάει την 

καλοκαιρινή της περιοδεία πραγματοποιώντας 
δύο εμφανίσεις στο νησί μας. Συγκεκριμένα, 
σήμερα Κυριακή 23 Ιουνίου θα εμφανιστεί 

στο Vinylio Summer Party στις 19:30 και αύριο 
Δευτέρα 24 Ιουνίου στις 21:00 στο Σκαλί 
Αγλαντζιάς στη Λευκωσία. Στο πρόγραμμα 
θα υπάρχουν τραγούδια από τη μέχρι τώρα 

δισκογραφία της αλλά και τον 3ο της δίσκο, που 
σύντομα θα κυκλοφορήσει από την Feelgood 
Records και που ακούμε ήδη στα ραδιόφωνα. 

Προπώληση εισιτηρίων: www.tickethour.com.cy 
& acs courier και στο τηλέφωνο 77777040.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ» 
Ο πολυαγαπημένος καλλιτέχνης Γιάννης 
Πλούταρχος έρχεται στην Κύπρο για να 
μοιραστεί μαζί μας σε δύο συναυλίες μονα-
δικές «Μικρές Φωτογραφίες» από την πο-
λυβραβευμένη καριέρα του. Η πρώτη εμφά-
νισή του θα πραγματοποιηθεί στο Κηποθέ-
ατρο Λεμεσού την Παρασκευή 28 Ιουνίου 
και η δεύτερη στο Παττίχειο Αμφιθέατρο 
Λάρνακας το Σάββατο 29 Ιουνίου. Οι θαυ-
μαστές του θα υποδεχθούν τον καλλιτέ-

χνη της αγάπης Γιάννη Πλούταρχο σε ένα 
ταξίδι μαγικό, με άρωμα ελληνικό, γεμάτο 
πλούσια συναισθήματα και υπέροχες ανα-
μνήσεις. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 30 
και 35 ευρώ και η πώληση έχει ήδη αρχί-
σει από την www.tickethour.com.cy. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
99408315. Χορηγός επικοινωνίας: Το πε-
ριοδικό ΟΚ!, το περιοδικό Check in Cyprus 
και το Ράδιο Πρώτο.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«FANEROMENI19»
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΝΑΣΤΡΟ ΟΥΡΑΝΟ

27/06 - 30/09/2019
Η αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τρά-
πεζας Κύπρου μετατρέπεται στη σκηνή 
του «FANEROMENI19». Χορός, μου-
σική, θέατρο συνθέτουν για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ τεχνών 
«FANEROMENI19». Κύπριοι και ξένοι καλλιτέχνες, μόνοι ή σε συνερ-
γασίες, καταφτάνουν στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας 
Κύπρου για ένα καλοκαίρι γεμάτο πρωτότυπες παραστάσεις. Από τις 27 
Ιουνίου 2019, μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου, κάθε Πέμπτη, στις 21.00, 
απολαμβάνουμε συναυλίες, μουσικοθεατρικές παραστάσεις και κινημα-
τογραφικές προβολές κάτω από τον έναστρο ουρανό της Λευκωσίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22128157.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕκΑΝΟΥliving

κAΛΟκΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2019
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙκΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ κΥΠΡΟΥ
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου οργα-
νώνει και φέτος ένα ξεχωριστό και ανατρεπτικό 
καλοκαιρινό σχολείο από τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 
μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου, από τις 07:00 
μέχρι τις 15:30, για ηλικίες από 6 έως 12 ετών. 
Στο εκπαιδευτικό «ταξίδι», στο οποίο αναδεικνύ-
εται η πολιτιστική πτυχή της κυπριακής υπαίθρου, 
τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να στήσουν μια 
μοναδική θεατρική παράσταση για τα ανεκτίμητα 
αγαθά της ζωής. Το «ταξίδι» προσφέρει μια δια-
φορετική οπτική των φυσικών πτυχών του νησιού 
μας. Τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες ανάλο-
γα με την ηλικία τους. Το κόστος για κάθε παιδί 
ανέρχεται στα €115 (συμπεριλαμβανόμενου 
πρωινού σνακ και μεσημεριανού φαγητού). Για 

περισσότε-
ρες πληρο-
φορίες στο 
τηλέφωνο 
22128157.

O ΒΑΦΤΙΣΤΙκΟΣ
21/06-19/07
Μια κωμωδία γεμάτη υπέροχα τρα-
γούδια, σπαρταριστές παρεξηγή-
σεις, ερωτικά παιχνίδια και συνε-
χείς ανατροπές είναι η οπερέτα του 
Θεόφραστου Σακελλαρίδη, που 
παρουσιάζεται για πρώτη φορά από τον ΘΟΚ, σε καλοκαιρινή περιο-
δεία στην Κύπρο. Η πιο αγαπημένη μουσική κωμωδία της ελληνικής 
σκηνής, που βασίζει την ιστορία της σε μια σπαρταριστή γαλλική 
φάρσα, μας ταξιδεύει στην Ελλάδα των αρχών του 20ού αιώνα. Ο 
σκηνοθέτης Παναγιώτης Λάρκου και οι εξαιρετικοί ηθοποιοί της πα-
ράστασης ετοιμάζουν μια παραγωγή με ζωντανή μουσική, ευφάντα-
στα σκηνικά και πολύχρωμα κοστούμια. Πληροφορίες 77772717.

ΟΠΕΡΑ 
ΤΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

ΘΑ κΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΥΛΑΙΑ ΤΟΥ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑκΑΣ
Την Τετάρτη 31 Ιουλίου στις 21:00 στο 
Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνα-
κας κλείνει η αυλαία του Φεστιβάλ Λάρνα-
κας 2019 με τη δημοφιλή, ρομαντική, κω-
μική όπερα του Ιταλού συνθέτη Gaetano 
Donizetti L’Elisir d’Amore «Το Ελιξίριο του 
Έρωτα». Πρόκειται για μια από τις πιο γο-
ητευτικές και μελωδικές όπερες του διε-
θνούς ρεπερτορίου, αλλά και μια από τις 
αγαπημένες του κοινού της όπερας παγκο-
σμίως. Είσοδος €25 & €20. Προπώλη-

ση: www.
tickethour.
com.cy 
& ACS 
Couriers. Για 
περισσότε-
ρες πληρο-
φορίες στο 
τηλέφωνο 
99430654. 
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ΘΕΡΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΕΙΣ 
ΜΝΗΜΗN ΝΙΚΟΥ 

ΣΙΑΦΚΑΛΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΗΔΕΙΑ
Το θερινό Ινστιτούτο Αρχαί-

ου Ελληνικού Δράματος σε συ-
νεργασία με το Πανεπιστήμιο 

«Frederick» διοργανώνει σεμινά-
ρια-εργαστήρια πάνω στη «Μή-

δεια» του Ευριπίδη. Τα σεμινάρια 
θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα, 1 
Ιουλίου, μέχρι την Πέμπτη, 4 Ιου-
λίου, από τις 9.30 μέχρι 13.00, 

στην αίθουσα «Τάσος Παπα-
δόπουλος» του Πανεπιστημίου 
«Frederick», στη Λευκωσία. Για 

δηλώσεις συμμετοχής στο email 
neoph.neophytou@gmail.com και 

στο τηλέφωνο 99480680.

ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ-SALAMIS TOURS
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ 
Το Ράδιο Πρώτο, σε συνεργασία με τη Salamis Tours 
και το κρουαζιερόπλοιο Salamis Filoxenia, θα πραγ-
ματοποιήσει τριήμερη κρουαζιέρα στη Μύκονο από 
την Παρασκευή 19 μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουλίου στο 
κοσμοπολίτικο νησί της Μυκόνου. Το πλήρως ανακαι-
νισμένο κρουαζιερόπλοιο Salamis Filoxenia θα ταξιδέ-
ψει στην καρδιά της διασκέδασης για ένα τριήμερο fun 
cruise, με διανυκτέρευση στη Μύκονο. Οι ραδιοφωνι-
κοί παραγωγοί του Ράδιο Πρώτο θα είναι εκεί. Μαζί και 

ο Γιώργος Στα-
ματάρης, για ένα 
ξέφρενο πάρτι εν 
πλω. Για περισσό-
τερες πληροφο-
ρίες καλέστε τη 
Salamis Tours στο 
77778500.

Best of the Rest

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
Η σχολή χορού Just Dance Academy δι-
οργανώνει φιλανθρωπική συναυλία με 
τον Χρήστο Δάντη το Σάββατο 29 Ιουνί-
ου στις 21:00 στο κοινοτικό γήπεδο Πυρ-
γών. Όλα τα καθαρά έσοδα από τις πω-
λήσεις των εισιτηρίων θα διατεθούν στην 
πρωτοβουλία του Λουκά Φουρλά για 
τους Μικρούς Ήρωες του Παιδοογκολο-
γικού. Για περισσότερες πληροφορίες στα 
τηλέφωνα 99147086,99297345.

ΠAΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
«ΚΥΠΡΟΣ ΣΟΥ ΓΡΑΦΩ»
Με ρετρό νοσταλγία αλλά και σύγχρονη jazz διάθεση 
οι Αλκυονίδες θα παρουσιάσουν το βιβλίο της Ιρένας 
Μαρκίδου, με τίτλο «Κύπρος σου Γράφω», την Κυριακή 
30 Ιουνίου, στις 19:00, στο Υπαίθριο Θέατρο του Πολι-
τιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου. Το βιβλίο θα διατί-
θεται προς πώληση στην τιμή των €15 κατά τη διάρκεια 

της παρουσίασης και στη 
συνέχεια μέσω της ιστο-
σελίδας www.alkionides.
org.cy. Όλα τα έσοδα 
θα διατεθούν στο Φι-
λανθρωπικό Ίδρυμα 
Αλκυονίδες με σκοπό τη 
στήριξη άπορων οικογε-
νειών. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινω-
νήστε στο τηλέφωνο 22 
361295.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Οι δύο σπουδαίες και χαρισματικές ερμηνεύ-
τριες Γλυκερία και Μελίνα Ασλανίδου έρχο-
νται την Παρασκευή 28 Ιουνίου, στις 21:00, 
στον χώρο στάθμευσης Αγίου Τύχωνα στη 
Λεμεσό. Πρόκειται για μια κορυφαία μουσική 
συνάντησή επί σκηνής, όπου θα παρουσιά-
σουν ένα ξεχωριστό, αυθεντικό και ιδιαίτερα 
ψυχαγωγικό πρόγραμμα, με τις μεγαλύτερες 
επιτυχίες τους αλλά και αγαπημένα τραγού-
δια –σταθμούς σπουδαίων Ελλήνων δημιουρ-
γών. Είσοδος ελεύθερη. Για περισσότερες 
πληροφορίες στα τηλέφωνα 25323567, 
25878744.

ΓΛΥΚΕΡΙΑ - ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΡΙΩΝ
ΛΙΑ ΖΩΤΟΥ, 
ΘΟΔΩΡΗΣ 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
Σε ένα νησί που αποζη-
τά την ελευθερία του, η 
Μυρτώ Θεοτοκά θα χάσει τα πά-
ντα. Ο πόλεμος θα της στερήσει 
τον έρωτα και οι άνθρωποι θα της 
αρπάξουν μέσα από την αγκαλιά 
ό,τι αγάπησε περισσότερο κι από 
τον ίδιο της τον εαυτό. 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ 
ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ
CARA HUNTER
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΔΙΟΠΤΡΑ
Πώς μπορεί να εξαφα-
νιστεί ένα παιδί χωρίς κανένα απο-
λύτως ίχνος; Κανείς δεν είδε τίποτα 
στο ήσυχο προάστιο – ή τουλάχιστον 
έτσι λένε όλοι. Όμως ο επιθεωρη-
τής Άνταμ Φόλεϊ, που ανέλαβε την 
υπόθεση, ξέρει ότι εννιά στις δέκα 
φορές ο δράστης είναι κάποιος 
γνωστός της οικογένειας. Ο επιθε-
ωρητής Φόλεϊ ξεκινάει έναν αγώνα 
δρόμου για να βρει τα ίχνη της Ντέ-
ιζι, καθώς ο χρόνος του λιγοστεύ-
ει, μαζί και οι ελπίδες για να βρεθεί 
ζωντανή… 

Books Etc

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΤΗΣ

CYPRUS RESPONSIBLE
BUSINESS AWARDS 2019

Ο Εκδοτικός Οίκος Δίας και η Τηλεόραση Σίγμα σε συ-
νεργασία με την Boussias Communications διοργανώνουν 
για πρώτη φορά τα Cyprus Responsible Business Awards 
2019, με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν 
τα έργα, τις ιδέες και τις συνεργασίες πίσω από τη δέ-
σμευση των Υπεύθυνων Επιχειρήσεων και Φορέων της 
Κύπρου στις αρχές της αειφορίας, της εταιρικής υπευθυ-
νότητας και της βιώσιμης και κοινωνικής ανάπτυξης. Στα 
βραβεία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα Ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις, Επαγγελματικοί Φορείς, Οργανισμοί Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Εθελοντικές 
Οργανώσεις, ΜΚΟ και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Η υπο-
βολή των υποψηφιοτήτων θα διαρκέσει μέχρι το τέλος 
Ιουνίου, ενώ η Τελετή Απονομής των βραβείων θα πραγ-
ματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2019. Για να δείτε ανα-
λυτικά τις κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία, τους 
όρους συμμετοχής και όλες τις πληροφορίες, επισκε-
φθείτε το site των βραβείων www.responsiblebusinesscy.
com. Διοργανωτές: Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ και η Boussias 
Communications. Υποστηρικτές: Coneq & Landas. Xορη-
γός επικοινωνίας: Economy Today.



συνταγεσ

ΕκτΕλΕση
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τον ανανά DEL MONTE με το σιρόπι του και 
το κορν φλάουρ και βράζουμε σε χαμηλή φωτιά ανακατεύοντας σταδιακά 
μέχρι να πήξει. Για τη βάση θρυμματίζουμε τα μπισκότα και στη συνέχεια 
βάζουμε το βούτυρο σε ένα κατσαρολάκι σε πολύ χαμηλή θερμοκρα-
σία για να λιώσει. Όταν θα ομογενοποιηθούν πολύ καλά, στρώνουμε το 
μείγμα ομοιόμορφα σε ένα ταψί και το βάζουμε στο ψυγείο να παγώσει. 
Ανακατέυουμε τη σαντιγί με το τυρί-κρέμα και απλώνουμε ομοιόμορφα στη 
βάση μπισκότου. Ξαναβάζουμε στο ψυγείο. Αφήνουμε για 2 ώρες. Βάζου-
με τον ανανά DEL MONTE πάνω από τη σαντιγί και απλώνουμε. Σερβί-
ρουμε το γλυκό και γαρνίρουμε με φύλλα βασιλικού (προαιρετικά).

ΤΣΙΖΚΕΪΚ ΜΕ ΣΑΝΤΙΓΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΑ DEL MONTE

Υλικά
• 11/2 πακέτο μπισκότα πτι-μπερ
•250 γρ. βούτυρο
•100 γρ. σαντιγί 
•200 γρ. τυρί κρέμα
• 1 κονσέρβα ανανά σε χυμό 

(μεγάλη) DEL MONTE
•5 κουταλιές κορν φλάουρ
• φύλλα βασιλικού 

(προαιρετικά)

Ο άνάνάσ del monte 
προσφέρει στον οργανι-

σμό μας σωστή διατροφή 
και υγεία. συγκεκριμένα, 
μια μεγάλη φέτα ανανά 

παρέχει περισσότερη από 
την ημερησία συνιστώμενη 
δόση Βιταμίνης c, περιέχει 
τρεις φορές περισσότερη 

Βιταμίνη c aπ’ ο,τι μια φέτα 
παραδοσιακού ανανά και 

60% περισσότερη βιταμίνη 
από ένα ακτινίδιο ή ένα 

ροδάκινο. Παρέχει επίσης 
διπλάσια ποσότητα φυτι-
κών ινών από ένα τσαμπί 

σταφύλι και περισσότερες 
φυτικές ίνες, όσες μία 

μπανάνα ή ένα πορτοκάλι. 
Μια μεγάλη φέτα ανανά πε-
ριέχει επίσης Β-καροτίνη, 
50% περισσότερη από ένα 
ακτινίδιο και περισσότερη 
από ένα μήλο ή μία μπανά-
να. mε τον anana del 
monte μαλακώνουν οι 

αρθρώσεις, αφού ο χυμός 
και το στέλεχος του φυτού 
περιέχουν το αντιφλεγμο-
νώδες ένζυμο Βρομελίνη.

ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΡΩΜΗ MORNFLAKE
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ΕκτΕλΕση
Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 
200o C. Μ’ ένα βουρτσάκι απλώστε 
το ελαιόλαδο σ’ ένα ταψί. Βουρτσίστε 
τη μουστάρδα πάνω από τα φιλέτα 
μπακαλιάρου/γλώσσας. Ανακατέψτε 
μαζί τα θρυμματισμένα δημητριακά, 
τη βρώμη MORNFLAKE και τον 
λιωμένο βούτυρο. Βάλτε πάνω τα φιλέτα 
μπακαλιάρου, πιέζοντας ελαφρά με τα 
δάχτυλά σας για να βεβαιωθείτε ότι 
τα ψίχουλα μένουν σταθερά. Βάλτε τα 
στο ταψί και μετά στον προθερμασμένο 
φούρνο. Αφήστε τα να ψηθούν για 15-
20 λεπτά μέχρι να ψηθεί το ψάρι και 
από τις δύο πλευρές, και οι νιφάδες 
να μπορούν εύκολα κρατηθούν με το 
πιρούνι. Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται 
από το πάχος του κάθε φιλέτου. Ελέγξτε 
σε 10-15 λεπτά. Εάν δεν ψηθούν, τότε 
συνεχίστε το ψήσιμο, ελέγχοντας κάθε 
2 λεπτά μέχρι να είναι έτοιμα.

Υλικά
•�500γρ.�φιλέτο�μπακαλιάρου/
γλώσσας
•1�κ.σ.�μουστάρδα�
•�1�φλ.�θρυμματισμένα�
δημητριακά�απλά
•�30γρ.�θρυμματισμένη�βρώμη�

MORNFLAKE
•1�κ.σ.�μαργαρίνη�φυτική
•2�κ.σ.�ελαιόλαδο

ΦΙΛΕΤΟ�ΨΑΡΙΟΥ�ΜΕ�ΚΡΟΥΣΤΑ�ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ�ΚΑΙ�
ΒΡΩΜΗ MORNFlAKE

η βρώμη ξεχωρί-
ζει για τη μεγάλη 
περιεκτικότητά 

της σε βιταμίνες 
του συμπλέγ-

ματος Β, μεταλ-
λικά στοιχεία, 

ιχνοστοιχεία και 
φυτικές ίνες, με 
γνωστές ευεργε-
τικές επιδράσεις 
στον ανθρώπινο 
οργανισμό. Έχει 
μοναδική θρεπτι-
κή αξία και ενι-
σχύει γευστικά 
τη μεσογειακή 
διατροφή μας.
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YVES ROCHER 
60 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
Σε ένα καλοκαιρινό πάρτυ, στο Aelia 
Wellness Retreat ο Yves Rocher 
παρουσίασε την ιστορία των 60 χρόνων 
παρουσίας του σε περισσότερες 
από 90 χώρες παγκοσμίως και 
έδωσε την υπόσχεση να συνεχίσει 
να προσφέρει περισσότερες στιγμές 
φυσικής ομορφιάς, φροντίδας και 
περιποίησης, μέσα από αγαπημένες 
σειρές προϊόντων εμπνευσμένες 
από τη φύση, όπως μας έχει 
συνηθίσει άλλωστε τα τελευταία 
χρόνια σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η Μαρία 
Πορφυρίου

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να απαθανατίσουν τις στιγμές και να 
δουν από κοντά τα προϊόντα φροντίδας και περιποίησης 

Η Ελεονώρα Ορθοδόξου Η Χριστίνα Αργυρού και η 
Παναγιώτα Προκόπη

Η Ελένη Αριστοτέλους και η 
Ειρήνη Χριστοδούλου

Η Χριστιάνα Γιαννακού

Η Μαρίνα Λαζάρου

Η Ζωή 
Σοφοκλέους

Η Γεωργία Γεωργίου, η Μαρία Κρύφτη, η Ειρήνη Χριστοδούλου 
και η Κλαίρη Σκουφίδου



ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
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CHARIS STUDIO
H ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑΣ
Η σχεδιάστρια 
Χάρις Χαραλάμπους 
πραγματοποίησε τα εγκαίνια 
του Charis Studio στην οδό 
Θεμιστοκλή Δέρβη στη 
Λευκωσία και ο φωτογραφικός 
φακός του ΟΚ! ήταν εκεί.

Η Χριστιάνα Γιαννακού

Η Μαρίνα Λαζάρου

Η Βανέσα 
Χατζηιωσήφ

Η Ιωάννα Κωνσταντίνου και η 
Έλενα Λουκαΐδου

Η Έλενα Αριστοφάνους 
και η Άννα Χαρικλή

Η Άντρη ΓεωργίουΗ Χαριτίνη Ηλιάδου

Η Ιωάννα ΧαραλάμπουςΗ Χάρις Χαραλάμπους και ο 
Παναγιώτης Κούλουρος

Η Μελίνα ΧρήστουΗ Μαρία ΦωτιάδουΗ Δέσποινα Τζιαπούρα-
Μάτσα
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MATTHEW ZORPAS
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΟΥ ΠΟΡΤΡΕΤΟ 
"MAKE/BELIEVE"
Παρουσιάστηκε στο Θέατρο 
Παλλάς το φιλμ «Matthew 
Zorpas:Make/Believe» σε 
σκηνοθεσία Κωνσταντίνου 
Μενελάου. Πρόκειται για το 
προσωπικό πορτρέτο του fashion 
influencer Matthew Zorpas, ενός 
από τους πιο μοντέρνους εκπρο-
σώπους της παγκόσμιας μόδας.

Η Νικολέτα 
Τζιαλή.

Ο Νικόλας 
Χριστοφή.

Η Μαρία 
Ιωάννου.

Η Νόνη 
Κυπριανού.

Η Αγγέλω 
Δημητρίου.

Η Σόνια 
Κυπριανού.

Η Τερέζα 
Ηλιάδου.

Η Ντίνα και ο Δημήτρης 
Δημητρίου.

Ο Matthew Zorpas και ο 
Κωνσταντίνος Μενελάου.

Η Νικολέτα 
Ντορζή.

Η Μαρίτα 
Βασιλείου-Λάντα.
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SALAMIS TOURS 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΚΟΚΤΕΪΛ ΣΤΟ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ 
SALAMIS FILOXENIA
Φιλανθρωπικό κοκτέιλ πραγματο-
ποιήθηκε στο κρουαζιερόπλοιο 
Salamis Filoxenia στο νέο λιμάνι 
Λεμεσού από τη Salamis Tours και το 
ίδρυμα Άγιος Στέφανος για άτομα 
με νοητική αναπηρία. Η όλη εκδή-
λωση, τα έσοδα της οποίας επωφε-
λείται το ίδρυμα, είναι προσφορά 
της εταιρείας Salamis Tours Ltd.

Η Έφη Ευθυμίου, η Άντρη 
Νικολάου και η Μαρκέλλα 
Νικολάου.

Η Σούλα Μιχαηλίδου και η 
Έλενα Νικολαΐδου.

Η Πέρη Παπακώστα, η Μαρία Ξενοφώντος και 
η Ευτυχία Ανδρέου.

Η Δέσπω Σιαφή και η 
Ιρίνα Βασίλεβα.

Ο Αντώνης Δημητριάδης και 
ο Κώστας Παπαδόπουλος.

Ο Φίλιππος Μιχαηλίδης και ο 
Άρης Προκοπίου.

Η Έλενα Χατζηαθανασίου 
και ο κάπταιν Θεοτόκης 
Καβαλιεράτος.

Ο κάπταιν Γιάννης Παναγιωτάκης και ο Κίκης 
Βασιλείου.

Η Σούλα Μιχαηλίδου και ο 
Φίλιππος Μιχαηλίδης.

Η Μαρία Χριστοφή, η Γιάννα Ιωάννου και 
η Χριστίνα Ζωγράφου.

Ο Κωνσταντίνος Τζιακούρης 
και η Ιρίνα Ιάνοβα.



ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
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C.A.PAPAELLINAS - ΝUXE
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ 
ΤΟ ΝΕΟ HUILE 
PRODIGIEUSE
Ο όμιλος C.A.Papaellinas και η 
NUXE παρουσίασε τη νέα εκδοχή 
του HUILE PRODIGIEUSE μέσα 
από μια μοναδική εμπειρία που 
δημιούργησαν στον χώρο του 
Pralina Experience. Στην εκδή-
λωση παρευρεθήκαν εκλεκτοί 
προσκεκλημένοι από τον χώρο 
των Μ.Μ.Ε που είχαν την ευκαιρία 
να δοκιμάσουν το νέο προϊόν 
του HUILE PRODIGIEUSE.

H Mαρία Λάμπρου. Η Ρεβέκκα Σιδερά.

Η Ευτυχία Κουσιάππη.

Η Γεωργία Γεωργίου 
και η Βαρβάρα 
Γεωργιάδου.

Η Δήμητρα Πηλαβά 
και η Μαρία Κρυφτή.

Η Χριστιάνα 
Θεμιστοκλέους και η 
Μαρία Βαρελάκη.

Η Άντρη Κούκου.
Η Μάρω 
Χριστοφόρου.

Η Ελεονώρα 
Ορθοδόξου.

Η Ιασωνία Τσελεπή.
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

ΈγινΈ 34 Έτών και το 
γιορτασΈ στη ΛΈμΈσο 
O Mάρκος Παγδατής τη Δευτέρα 
17 Ιουνίου γιόρτασε τα γενέθλιά του 
οικογενειακά στο πατρικό του σπίτι στη 
Λεμεσό. Ο Κύπριος τενίστας, που έκανε 
περήφανη την Κύπρο μας με τις τεράστιες 
επιτυχίες του, επέλεξε αυτή την ξεχωριστή 
μέρα να βρίσκεται με τα δυο του παιδιά, 
τη σύζυγό του Καρολίνα Σπρεμ και την 
υπόλοιπη οικογένειά του. Στα 34 του 
χρόνια ο Μάρκος Παγδατής κατάφερε 
τα περισσότερα του όνειρα να γίνουν 
πραγματικότητα και να έχει μια ονειρεμέ-
νη οικογένεια.

MΑρΚΟΣ ΠΑγΔΑΤηΣ

τΈΛοσ στισ φημΈσ χώρισμού.
οι φώτογραφιΈσ πού ΈκΛΈισαν
τα στοματα
Εδώ και λίγες μέρες οι φήμες πως ο Κύπριος 
πρωταγωνιστής έχει χωρίσει δίνουν και παίρ-
νουν. Ο ίδιος, μέσω δηλώσεών του, διέψευσε 
τις φήμες και δήλωσε πιο ερωτευμένος από 
ποτέ. Ο αγαπημένος Τόνυ Δημητρίου θέλοντας 
να βάλει και επίσημα τέλος στις φήμες χωρι-
σμού πόσταρε μια φωτογραφία με την κούκλα 
σύντροφό του Λίνα Καλλέργη και έδειξαν πιο 
ευτυχισμένοι από ποτέ να απολαμβάνουν τις 
πρώτες καλοκαιρινές διακοπές τους.

ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΘΚΙΕ ΠΑΠΑ
ΞΈκινούν γύρισματα
1η ιούΛιού
η πρώτη συνάντηση του παραγωγού 
νικόλα Κουμίδη με τους ηθοποιούς 
της νέας κωμωδίας του ΣιγμΑ «Άλλα 
λόγια θκιε παπά» έγινε προ ημερών 
σε κλίμα ενθουσιασμού. Την 1η ιουλί-
ου αρχίζουν τα γυρίσματα και αναμέ-
νεται η σειρά να αποτελέσει από τα 
πιο ισχυρά όπλα της τηλεόρασης Σιγ-
μΑ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν με 
πρωταγωνιστές την Άννα μονογιού, 
τον Κώστα Καζάκα, τη Βαλεντίνα 
Σοφοκλέους, τον Κωστάκη Κωνστα-
ντίνου, τον μιχάλη μουστάκα, τον 
χάρη Αριστείδου και πολλούς 
άλλους. 

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν την Κυριακή, 16 ιουνίου, στον ιερό ναό Αγίων 
ισιδώρων στον λυκαβηττό ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη μπαλατσινού. Δύο χρό-
νια μετά τη γνωριμία τους επισημοποίησαν τη σχέση τους σε πολύ στενό κύκλο, με 

μόλις 100 καλεσμένους, πολύ κοντινούς συγγενείς και φίλους. Στην εκκλησία, την Τζέ-
νη μπαλατσινού, που επέλεξε νυφικό από τον οίκο Zeus + Dione, συνόδευσε ο γιος 
της, μάξιμος, ο οποίος είναι 11,5 ετών, ενώ πολύ νωρίτερα έφθασαν και οι κόρες της, 

Αμαλία και Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, οι οποίες μαγνήτισαν τα φλας των φωτογράφων. 
Κουμπάροι είναι ο ηλίας Καντζούρη, αδερφικός φίλος του Βασίλη Κικίλια από το 
Πανεπιστήμιο και προπονητής μπάσκετ στην ΑΕΚ, με τη σύζυγό του Έμη Πανουσοπού-
λου. Το γαμήλιο πάρτι του ζευγαριού δεν έγινε τη μέρα του γάμου τους λόγω βαρυφορ-
τωμένων υποχρεώσεων του Βασίλη Κικίλια ενόψει εκλογών και σύμφωνα με πληροφο-
ρίες το έχουν προγραμματίσει το φθινόπωρο. 

ΤΟ ΠρωΤΟ 
γυνΑιΚΕιΟ portal 
ΤηΣ ΚυΠρΟυ 
γιΟρΤΑζΕι!
Κορυφαίο στην κατηγορία 
του, με διαρκή ανοδική 
πορεία, το ilovestyle.com 
συμπληρώνει επτά χρόνια 
ζωής και το γιορτάζει μ’ 
έναν μεγάλο διαγωνισμό, 
θέλοντας να ευχαριστήσει 
όλες τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες του που το έχουν αναδείξει ως 
το πρώτο γυναικείο portal της Κύπρου. Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη 
και την αγάπη του κοινού, το ilovestyle.com κάνει δώρο στις αναγνώστριες 
και τους αναγνώστες του τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε ονειρεμένους 
προορισμούς, σε συνεργασία με το Xenos travel, μέσα από έναν μεγάλο 
διαγωνισμό που θα αναδείξει δύο νικητές. Ο πρώτος διαγωνισμός αρχίζει 
στις 18 ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 27 ιουνίου και το δώρο είναι ένα 
ταξίδι επτά διανυκτερεύσεων στο καταπράσινο νησί των Σποράδων, τη Σκιά-
θο, για δύο άτομα, αξίας €1.500. ημέρα αναχώρησης 18 ιουλίου. Ο δεύ-
τερος διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 28 ιουνίου μέχρι τις 9 ιουλίου και 
ένας τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο άτομα, τεσσάρων διανυκτε-
ρεύσεων, σε έναν από τους πιο αγαπημένους ταξιδιωτικούς προορισμούς 
της Ευρώπης, την Πράγα, αξίας €1.200. ημέρα αναχώρησης 29 ιουλίου. 
Ο διαγωνισμός θα είναι προσβάσιμος από τη σελίδα του ilovestyle.com 
στο Facebook, όπου οι επισκέπτες θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία 
τους στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα.

WWW.IloVEStYlE.CoM

ο ύπΈροχοσ γαμοσ τούσ

ΤΟνυ ΔημηΤριΟυ

tZENH μΠΑλΑΤΣινΟυ- ΒΑΣιληΣ ΚιΚιλιΑΣ
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Οι βΟυτιές ςτην πιςινα
για τΟ νέΟ της διαφημιςτικΟ τΡέΪΛέΡ 
H Θέκλα Πετρίδου με την εκπομπή της «Θέκλα… Μιλάμε 
ανοιχτά» μετακομίζει απόγευμα. Η νέα ώρα προβολής της θα 
είναι καθημερινά 16:00-18:00 από τη Δευτέρα 24 Ιουνίου. 
Στο διαφημιστικό τρέιλερ της εκπομπής την βλέπουμε να κάνει 
βουτιές με κόκκινο μαγιό σε πισίνα της Λευκωσίας, ενώ ο 
Πέτρος κάθεται αμέριμνος και ξαφνικά τους φωνάζουν να 
τρέξουν γρήγορα πίσω στο κανάλι, αφού η εκπομπή συνεχίζε-
ται και το καλοκαίρι.

Το πρώΤο 
γυναικειο portal 
Της κυπρου 
γιορΤαζει!
κορυφαίο στην κατηγορία 
του, με διαρκή ανοδική 
πορεία, το ilovestyle.com 
συμπληρώνει επτά χρόνια 
ζωής και το γιορτάζει μ’ 
έναν μεγάλο διαγωνισμό, 
θέλοντας να ευχαριστήσει 
όλες τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες του που το έχουν αναδείξει ως 
το πρώτο γυναικείο portal της κύπρου. ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη 
και την αγάπη του κοινού, το ilovestyle.com κάνει δώρο στις αναγνώστριες 
και τους αναγνώστες του τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε ονειρεμένους 
προορισμούς, σε συνεργασία με το Xenos travel, μέσα από έναν μεγάλο 
διαγωνισμό που θα αναδείξει δύο νικητές. ο πρώτος διαγωνισμός αρχίζει 
στις 18 ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 27 ιουνίου και το δώρο είναι ένα 
ταξίδι επτά διανυκτερεύσεων στο καταπράσινο νησί των ςποράδων, τη ςκιά-
θο, για δύο άτομα, αξίας €1.500. ημέρα αναχώρησης 18 ιουλίου. ο δεύ-
τερος διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 28 ιουνίου μέχρι τις 9 ιουλίου και 
ένας τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο άτομα, τεσσάρων διανυκτε-
ρεύσεων, σε έναν από τους πιο αγαπημένους ταξιδιωτικούς προορισμούς 
της ευρώπης, την πράγα, αξίας €1.200. ημέρα αναχώρησης 29 ιουλίου. 
ο διαγωνισμός θα είναι προσβάσιμος από τη σελίδα του ilovestyle.com 
στο Facebook, όπου οι επισκέπτες θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία 
τους στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα.

WWW.IloVEStYlE.CoM πανος ζαρΛας

αγνώςΤοι προςπαθουν να 
πουΛηςουν φώΤογραφιες Του
ςάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες με 
αγνώστους που υποστηρίζουν πως έχουν στην κατο-
χή τους φωτογραφίες από το άψυχο σώμα του νικη-
τή του power of love που κείτεται στην άσφαλτο. 
Μάλιστα επιτήδειοι έστειλαν μηνύματα σε διάφορες 
διαδικτυακές ιστοσελίδες και περιοδικά ότι θέλουν 
να πουλήσουν φωτογραφίες του τη στιγμή του ατυ-
χήματος προς 2.000 ευρώ. ευτυχώς κανείς δεν 
δέχθηκε να πληρώσει γι’ αυτές τις εικόνες.

ο κυριάκος πελεκάνος απο-
χώρησε το βράδυ της Τρί-
της από το Survivor. ο 

κύπριος παίκτης έφθασε τόσο 
κοντά στον μεγάλο τελικό, αλλά δεν 
τα κατάφερε. Λίγο μετά την αποχώ-
ρησή του έγραψε στα social media: 
«Όλα συμβαίνουν για κάποιον 
λόγο! αυτό τον λόγο εύχομαι να 
μάθω κάποτε και να αξίζει τον κόπο, 
τώρα που τέλειωσε και αυτή η εμπει-
ρία. Μια εμπειρία γεμάτη με δυσκο-
λίες, συγκινήσεις, καλές και κακές στιγμές, που κάποτε έβγαιναν στον αέρα και κάποτε όχι. Ένα 
τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξη όλον αυτόν τον καιρό και για τα μηνύματά σας. Δεν ήμουν 
σίγουρα ο καλύτερος παίκτης στο παιγνίδι και σίγουρα ήμουν ο πιο αργός, αλλά πάλευα μέχρι 
την τελευταία στιγμή και δικαιωνόμουν γι’ αυτή μου την επιμονή. Ήμουν αληθινός, με τα καλά μου 
και τα κακά μου, που σε κάποιους αρέσουν και σε άλλους όχι… Μεγάλο ευχαριστώ στους κολλη-
τούς μου που βοήθησαν με τη δουλειά που άφησα πίσω και ένα ΤεραςΤιο ευχαριστώ στον 
άνθρωπο που με στηρίζει στα πάντα και είναι δίπλα μου τα τελευταία χρόνια και στάθηκε βράχος 
όσο έλειπα, τη γυναίκα μου Τατιάνα. Δυστυχώς δεν πραγματοποίησα τον σκοπό μου, αλλά δεν θα 
σταματήσω μέχρι να τα καταφέρω. θα βρω τον τρόπο. Το Survivor είναι εδώ για να σου θυμίζει ότι 
μπορείς να ζήσεις με ελάχιστα, αλλά και πόσο σημαντικά είναι αυτά που έχεις δεδομένα. Ότι 
μπορείς να κάνεις κάτι που κάποτε φάνταζε ακατόρθωτο, να ξεπεράσεις φοβίες, αντοχές και προ-
καταλήψεις. ςε λίγες μέρες επιστροφή στην πραγματικότητα που τόσο μου έλειψε».

θεκΛα πεΤριΔου κυριακος πεΛεκανος 

απΟχώΡηςέ 
μια αναςα 
πΡιν απΟ
τΟν τέΛικΟ 
τΟυ Survivor 
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

    Stella  artoiS

Το fashion Show που έγινε θεσμός, «Οκτώ για έναν σκοπό», στήριξε 
έμπρακτα για ακόμη μια χρονιά το πρόγραμμα Διατροφής Cambridge 
Weight Plan, ως χρυσός χορηγός. Το γνωστό γεγονός από τον χώρο 

της μόδας πραγματοποιήθηκε για 6η συνεχόμενη χρονιά στις 5 Ιουνίου στο 
ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο catwalk περπάτησαν 
και ξεχώρισαν δύο γυναίκες, οι οποίες κατάφεραν να γυρίσουν σελίδα στη 
ζωή τους ακολουθώντας το πρόγραμμα διατροφής. Ο λόγος για τη νικήτρια 
του φετινού Slimmer Of the Year, Κατερίνα Βασιλείου, που έχασε 90 κιλά 
κερδίζοντας την υγεία της αλλά και την καλύτερή της φίλη, Δέσποινα Ψύλ-
λου, που έχασε 35 κιλά. Οι δύο γυναίκες στήριξαν η μία την άλλη σε αυτή τη 

σημαντική τους απόφαση, με 
τη συμμετοχή τους στο φετι-
νό «Οκτώ για έναν σκοπό» να 
αποτελεί πηγή έμπνευσης για 
τόσους άλλους ανθρώπους 
που πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν τον δρόμο για απώλεια βάρους 
για λόγους υγείας. Τα καθαρά έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν στη 
στήριξη του Οργανισμού Hope For Children CRC Policy Centre για την υπε-
ράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και του Panos Evripidou Foundation, 
το οποίο συμβάλλει στη στήριξη των οικογενειών πρόωρων νεογνών.

liDi
ΣΤΗΝ ΠαγΚΥΠρΙα ΦΙΕΣΤα αΚαΔΗ-
ΜΙΩΝ ΠαΙΔΙΚοΥ ΠοΔοΣΦαΙροΥ 
GraSSrootS ΚοΠ 2019
Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της Lidl Κύπρου 
στη φετινή Παγκύπρια Φιέστα Ακαδημιών Παι-
δικού Ποδοσφαίρου Grassroots ΚΟΠ 2019, 
που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου, στο 
Nuevo Campo, στη Λευκωσία, με στόχο την 
ενίσχυση της προβολής των αξιών που πρε-
σβεύει το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γε-
νικότερα. Στο χώρο της μεγάλης εκδήλωσης 
Grassroots ΚΟΠ 2019, την οποία διοργάνωσε 
η ΚΟΠ με τον ΠΟΑ και στην οποία συμμετεί-
χαν 70 ποδοσφαιρικές ακαδημίες από όλη την 
Κύπρο, η Lidl είχε την ευκαιρία να προσφέρει 
ποικιλία παιχνιδιών και δραστηριοτήτων με ομά-
δες παιδιών να παίζουν μεταξύ τους, αναγνω-
ρίζοντας την αξία της συμμετοχής και το τίμιο 
παιχνίδι. Επισκεφθείτε μας και στο
www.lidl.com.cy

γΙα αΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤοΥ ΠαΙΔΙΚοΥ 
ΚαρΚΙΝοΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠρο
Τη σύναψη συμφωνίας επισημοποιήσαν στις 
5 Ιουνίου 2019 με την υπογραφή μνημονίου 
συνεργασίας ο ΠΑΣΥΚΑΦ και ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολο-
γικής Μονάδας. Σκοπός του μνημονίου είναι 
η στρατηγική σύμπραξη των δύο Συνδέσμων 
για αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλή-
σεων που αφορούν στην αντιμετώπιση του 
παιδικού καρκίνου στην Κύπρο. Το πλαίσιο 
συνεργασίας επικεντρώνεται στην αξιοποίη-
ση πόρων και στην πραγματοποίηση κοινών 
δράσεων στους τομείς της Διαφώτισης, της 
Διάγνωσης, της Θεραπείας, της Ανακουφιστι-
κής και Υποστηρικτικής Φροντίδας, της Ψυ-
χοκοινωνικής Στήριξης, της Αποκατάστασης 
και Επανένταξης, καθώς και στον τομέα των 
Δικαιωμάτων των Ασθενών και των Οικογενει-
ών τους.

ΗΙltoN ParK
γΙορΤαΣΕ Τα 100 ΧροΝΙα 
ΤοΥ οΜΙΛοΥ HiltoN
Σε μια λαμπρή γιορτή που διοργάνωσε για το 
προσωπικό του, το Hilton Park Nicosia γιόρτα-
σε τα 100 χρόνια του διεθνούς ομίλου Hilton. 
O πρώτος παγκόσμιος κολοσσός ξενοδοχείων 
γιορτάζει φέτος 100 χρόνια από την ημέρα που 
ο Κόνρατ Χίλτον, ο ιδρυτής του ομίλου, αγόρα-
σε το πρώτο ξενοδοχείο στο Τέξας των ΗΠΑ. Ο 
εορτασμός πραγματοποιήθηκε στο Hilton Park 
Nicosia στην παρουσία του Jochem - Jan Sleiffer, 
Senior Vice President of Operations. Το Hilton 
Park Nicosia προετοιμάζεται να λάβει το 5ο του 
αστέρι και η παρουσία του επικεφαλής του Ομί-
λου προσέδωσε πανηγυρικό κλίμα στην εκδήλω-
ση. Τα ξενοδοχεία Hilton ξεχωρίζουν διαχρονικά 
για την κουλτούρα καινοτομίας, τη συνεχή ανά-
πτυξη και την ανάγκη τους να ωθούν τον κόσμο 
να γίνεται καλύτερος μέσω της ποιοτικής φιλο-
ξενίας. 

ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Με το μότο Worth Savoring η 
Stella Artois μάς καλεί να ζήσου-
με τις εμπειρίες εκείνες που θα 
γίνουν οι καλύτερές μας αναμνή-
σεις, να υψώσουμε τα ποτήρια 
μας σε όσα αξίζει να μοιραζό-
μαστε με αυτούς που αγαπάμε. 
Με ένα διαγωνισμό για όλο τον 
μήνα Ιούνιο και μέχρι και τις 11 
Ιουλίου, η Stella Artois χαρίζει την 
ευκαιρία σε έναν μεγάλο τυχερό 
να ταξιδέψει με ένα αγαπημένο 

του πρόσωπο στο Βέλγιο, ενώ 
άλλοι 4 τυχεροί θα κερδίσουν 
διπλές προσκλήσεις για μια μονα-
δική γαστρονομική εμπειρία στις 
19 Ιουλίου, στο Marina Beach 
στη Λεμεσό. Περισσότερες πλη-
ροφορίες στο Facebook.com/
StellaArtoisCy.

«Οκτώ για έναν σκΟπΟ»
ΧρυσΟσ ΧΟρηγΟσ τΟ πρΟγραμμα διατρΟφησ Cambridge Weight Plan

     l’oreal PariS
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΒΟΤΑΝΩΝ
H L’Oréal Paris λάνσαρε την 
«Botanicals Fresh Care», μια νέα 
premium σειρά περιποίησης μαλλιών, 
εμπνευσμένη από τη φύση. Στη νέα 
σειρά χρησιμοποιούν φυτικά έλαια 
σε κάθε προϊόν, τα οποία προορίζο-
νται για συγκεκριμένο τύπο μαλλιών 
και έχουν θεραπευτικά αποτελέσματα. 
Τα Botanicals fresh care ήρθαν για να 
προσφέρουν μία νέα εμπειρία στην 
περιποίηση των μαλλιών σας με μονα-

δικούς συνδυασμούς βοτάνων. Δημι-
ουργούμε vegan συνθέσεις υψηλής 
αποτελεσματικότητας με εξαιρετικές 
υφές και αρώματα που φτάνουν σε 
εσάς σε συσκευασίες από ανακυκλω-
μένα και ανακυκλώσιμα υλικά.

μνημΟνιΟ συνέργασιασ

    aMBre Solaire UV Water MiSt SPF30

lOUiS iVi mare  
έπαναπρΟσδιΟριΖέι την κατηγΟρια 4lUX
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    AMBRE SOLAIRE UV WATER MIST SPF30

Άλλη μια ποιοτική επιλογή έχει προσθέσει 
στην γκάμα των ξενοδοχείων της η Louis 
Hotels με το νεόκτιστο ξενοδοχείο Louis 

Ivi Mare στην Πάφο, που από τις 22 Μαΐου 
ξεκίνησε τη λειτουργία του. Το Louis Ivi Mare, 
αντιπροσωπεύοντας επάξια την Εlegant συλλογή 
των ξενοδοχείων της Louis Hotels, σχεδιάστηκε 
και διακοσμήθηκε με ιδιαίτερη καλαισθησία και 
σεβασμό προς το περιβάλλον. Το λευκό που 
επικρατεί παντού σε συνδυασμό με το γαλάζιο της 

θάλασσας αποτελούν την παλέτα για τις ιδανικές 
διακοπές. Με το παραλιακό μέτωπο της Κάτω 
Πάφου να απλώνεται στα πόδια σου, το ξενοδοχείο 
απέχει λίγα λεπτά με τα πόδια από τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της περιοχής όπως το γραφικό λιμανάκι 
της Πάφου. Κάνοντας τις κρατήσεις σας στο www.
louishotels.com επωφελείστε μεγάλων εκπτώσεων 
και επιβραβεύεστε με την πρώτη κιόλας κράτηση 
μέσω του Online Loyalty Scheme της Louis Hotels 
My LH Points!

NOVA CYPRUS
Αντίστροφη μέτρηση
γίΑ τον 2ο κύκλο τησ σέίρΑσ 
«BIg LITTLE LIES»
Ο 2ος κύκλος της συγκλονιστικής σειράς της 
HBO, «Big little lies», η οποία έχει κερδίσει μέ-
χρι σήμερα 8 βραβεία Emmy, 3 Χρυσές Σφαί-
ρες και 2 SAG Awards, που στην πλειοψηφία 
τους αφορούν τις εξαιρετικές ερμηνείες των 
πρωταγωνιστών, αλλά και την κατηγορία Καλύ-
τερης Τηλεοπτικής Σειράς, έκανε πρεμιέρα, ταυ-
τόχρονα με την Αμερική, την Κυριακή 9 Ιουνίου 
και κάθε Κυριακή, και σε Prime Time προβολή 
τη Δευτέρα 10 Ιουνίου και κάθε Δευτέρα, στις 
22:00, στο Novacinema4HD! Το «Big Little 
Lies» βασίζεται στο ομώνυμο best seller της 
Λιάν Μοριάρτι, ενώ τη σκηνοθεσία του 2ου 
κύκλου υπογράφει η πολυβραβευμένη Αντρέα 
Άρνολντ. Για περισσότερες πληροφορίες για 
το novago μπείτε στο www.novacyprus.com/
novago

έΞύΠνοσ τούρίσμοσ
στη μέσογέίο ΘΑλΑσσΑ
Οκτώ έξυπνες τουριστικές διαδρομές, επτά 
φεστιβάλ διαπολιτισμικού διαλόγου και ένα 
βιντεοπαιχνίδι αφιερωμένο στις αρχαίες 
εμπορικές διαδρομές των Φοινίκων είναι οι 
στόχοι του ευρωπαϊκού έργου TRAMES, το 
οποίο επιχειρεί τη δημιουργία και προώθηση 
καινοτόμων τουριστικών προϊόντων σε πέντε 
πιλοτικές περιοχές στη λεκάνη της Μεσο-
γείου. Η πρωτοβουλία συγχρηματοδοτείται 
από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος 
COSME και βασίζεται στη Ρότα των Φοινί-
κων -μια διαδρομή που συμπεριλαμβάνεται 
από το 2003 στο πρόγραμμα Διεθνικών Πο-
λιτιστικών Δρομολογίων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και αναγνωρίζεται από το 2016 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, 
ο οποίος προωθεί τον πολιτισμικό διάλογο 
μέσω της πολιτιστικής και αρχαιολογικής κλη-
ρονομιάς των μεσογειακών πολιτισμών. 

SYOSS
10 ΧρονίΑ μέ 10 λΑμΠέρέσ 
κομμΩσέίσ
Σε μια πρωτότυπη 
εκδήλωση και ένα 
άκρως εορταστι-
κό κλίμα, το Syoss 
γιόρτασε 10 χρό-
νια επιτυχημένης 
παρουσίας στην 
αγορά. Στην εκδή-
λωση που πραγ-
ματοποιήθηκε την 
Τρίτη 14 Μαΐου 
παρευρέθηκαν δε-
κάδες εκπρόσωποι των media και influencers, 
οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την 
ομάδα του Beauty Care της Henkel και να ενη-
μερωθούν για τα νέα προϊόντα καλλυντικών 
μαλλιών Syoss. Τιμώντας τα 10 χρόνια του κο-
ρυφαίου brand, η GPM - Henkel διοργάνωσε 
έναν ξεχωριστό διαγωνισμό γεμάτο στυλ και 
λαμπερά μαλλιά. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 
10 στελέχη των μέσων ενημέρωσης και 10 
influencers. Οι 10 διαγωνιζόμενοι αφού χτενί-
στηκαν σε 10 γνωστούς κομμωτές με προϊόντα 
Syoss, έκαναν πασαρέλα μπροστά από τους 
influencers για να τους αξιολογήσουν.

ΤώΡΑ Η ΑνΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΧΕΙ ΤΗν ΑΙΣθΗΣΗ νΕΡΟύ 
νέο UV Water Mist, το πρώτο αντηλι-
ακό Mist της Garnier με ειδικό στόμιο 
για 360° εφαρμογή. Δεν κολλάει, είναι 
κατά των ακτίνων UVA – UVB, εμπλουτι-
σμένο με aloe vera. Προστατεύει άμε-
σα την επιδερμίδα από τον ήλιο και της 
προσφέρει δροσιά σαν το νερό, ενώ 
παράλληλα προσφέρει μείωση της θερ-
μοκρασίας του σώματος -20C. Κατάλλη-
λο για πρόσωπο και σώμα.

LOUIS IVI MARE  
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4LUX

   ΠΑσύκΑφ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑνΤΙΜΕΤώΠΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙνΟύ ΤΗΣ 
ΟύΡΟΔΟΧΟύ ΚύΣΤΗΣ
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρ-
κινοπαθών και Φίλων ΠΑΣύΚΑΦ 
ανακοίνωσε σε διάσκεψη Τύπου την 
έναρξη του προγράμματος πρόλη-
ψης και αντιμετώπισης καρκίνου της 
ουροδόχου κύστης που εντάσσε-
ται στη στρατηγική του Συνδέσμου 
για καταπολέμηση του καπνίσματος. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η 
διαφώτιση για πρόληψη, έγκαιρη 
διάγνωση, σωστή αντιμετώπιση του 

καρκίνου της ουροδόχου κύστης και 
παράλληλα η στήριξη και η μεταθε-
ραπευτική αποκατάσταση των ατό-
μων με εμπειρία καρκίνου, μέσα από 
τις υπηρεσίες του Συνδέσμου. Για 
πληροφορίες καλείται το κοινό να 
επικοινωνεί με τα κεντρικά γραφεία 
του ΠΑΣύΚΑΦ, τηλέφωνο επικοινωνί-
ας 22345444.

TRAMES
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σας. Οι στόχοι σας έρχονται πιο 
κοντά και η αυτοπεποίθησή σας 
αυξάνεται. Στα οικονομικά αυτό 
δεν έχει φανεί ακόμα. Ίσως να νιώ-
θετε περιορισμένοι και αυτό σας 
κάνει πιο αυστηρούς και υπεύθυ-
νους στη διαχείριση. Επίσης αυτή 
την εποχή είναι πιθανό να βλέπετε 
τι έχει πραγματική αξία για εσάς. 

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Διανύετε μια περίο-

δο που είναι σαν να περνάτε μέσα 
από Συμπληγάδες. Από τη μια 
πλευρά γίνεστε πιο εσωστρεφείς. 
Σας απασχολούν μεταφυσικά θέ-
ματα και αισθάνεστε μια πηγαία 
ανάγκη να βοηθήσετε. Από την 
άλλη πλευρά, αλλάζει η επικοινω-
νία σας και γίνεται πιο αιθερική. 
Δεν στέκεστε πια στα λόγια που 
ακούτε, αλλά ψάχνετε τη βαθύτε-
ρη έννοια του μηνύματος που σας 
έρχεται.

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Διανύετε μια περί-

οδο που συμβαίνουν αλλοπρό-
σαλλες καταστάσεις στη ζωή σας. 
Σε αυτό δεν είστε αμέτοχοι, αλλά 
έχετε ευθύνη με τη συμπεριφορά 
σας. Οι φιλίες και οι κοινωνικές 
συναναστροφές σάς ευνοούν και 
σας φέρνουν σημαντικές επαφές. 
Θα έχετε τη δυνατότητα μέσα από 
πολιτικές ομάδες να ανταλλάξετε 
ιδέες και να πρωτοστατήσετε σε 
έναν κοινό στόχο. 

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Τον τελευταίο και-

ρό νιώθετε πως αλλάζει ο τρό-
πος σκέψης και επικοινωνίας σας. 
Προσεγγίζετε περισσότερο την 
αλήθεια και προσπαθείτε η λογική 
σας να ανταποκρίνεται περισσότε-
ρο στις δικές σας ανάγκες. Αυτή 
είναι μια επιρροή που θα έχει δι-
άρκεια και μέσα από ανατροπές 
θα σας απελευθερώσει τη σκέψη 
από αγκυλώσεις και προκαταλή-
ψεις. Ακολουθήστε τις αλλαγές 
χωρίς φόβο, γιατί εκτός του ότι θα 
είναι αναπόφευκτες, θα είναι και 
εξελικτικές για εσάς. 

κριός 
21/3 - 20/4
Θυμηθείτε ότι κλεί-

νοντας ένας κύκλος ανοίγει πά-
ντα μία νέα πόρτα. Οι εκλείψεις 
δεν είναι ευχάριστες, αλλά δημι-
ουργούν χώρο για νέα πράγματα. 
Όλα αυτά μπορεί να κάνουν τις 
σκέψεις σας σκοτεινότερες κοντά 
στα μέσα του μήνα. Εκεί χρειάζε-
ται προσοχή και στις μετακινήσεις 
σας, προκειμένου να αποφύγετε 
ατυχήματα. 

 
ΤΑΥρός

 21/4 - 21/5
Καλό είναι να προσέ-
χετε βλάβες, αναπο-

διές με το μεταφορικό σας μέσο 
και τυχόν ατυχήματα. Ο σεξουα-
λικός τομέας επίσης θα σας απα-
σχολήσει, αλλά και θέματα που 
σχετίζονται με οικονομικά τρίτων. 
Ευκαιρία να εστιάσετε σε εκείνα 
που θέλετε να αλλάξετε και να 
αποτινάξετε όσα δεν λειτουργούν 
υπέρ σας και επηρεάζουν αρνητι-
κά την ψυχολογία σας.

διδΥμόι
 22/5 - 21/6
Δεν είναι το ότι δεν 
μπαίνουν νέοι άνθρω-

ποι στη ζωή σας. Είναι που δεν 
«τροφοδοτείστε» όσο έχετε ανά-
γκη, κι αυτό θα είναι έντονο τον 
Ιούνιο. Πέραν αυτών, focus γίνεται 
στον τομέα των σχέσεων και των 
συνεργασιών, όπου δεν λείπουν οι 
ευκαιρίες. Ευκαιρίες παράλληλα 
υπάρχουν από τις 23 του μήνα και 
μετά για να περάσετε όμορφα και 
να έλξετε θετικές καταστάσεις και 
ανθρώπους.

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Όσοι έχετε γεννη-

θεί 10 έως 12 Ιουλίου, υποδέχε-
στε και πάλι τον Κρόνο απέναντί 
σας, που έχει επιστρέψει για να 
κάνει «ταμείο», κάτι που μεταφρά-
ζεται σε πίεση, υποχρεώσεις αλλά 
και ευκαιρίες. Κάποιες σχέσεις ή 
συνεργασίες δεν είναι απίθανο να 
πάρουν τη θέση τους στο παρελ-
θόν σας και να σας αναγκάσουν 
να κοιτάξετε μπροστά. Κρατήστε 
όσο γίνεται χαμηλούς τόνους, δι-

ZωδιΑ

ότι οι εκνευρισμοί θα είναι βέ-
βαιοι.

Λεων
 23/7 - 23/8
Δεν θα λεί-

ψουν οι ψυχολογικές εντάσεις, 
με τον Άρη στον 12ο φυσικό 
σας οίκο να σας φορτίζει. Αυτό 
μπορεί να προκληθεί και από 
τον επαγγελματικό σας χώρο, 
που φαίνεται να σας δυσκολεύ-
ει εδώ και καιρό, με συνεργάτες 
και υφισταμένους να δημιουρ-
γούν θέματα. Παράλληλα, προ-
σπαθήστε να προστατεύσετε την 
υγεία σας. Οι πολλές υποχρεώ-
σεις που έχετε, επαγγελματικές 
και μη, εύκολα μπορούν να σας 
αποδυναμώσουν και να χρεια-
στεί να απομονωθείτε. 

ΠΑρθενός
24/8 - 23/9
Δεν υπάρχει αμφι-

βολία ότι η στήριξη που δέχεστε 
αυτό το διάστημα είναι πολύτιμη. 
Ο Ιούνιος, με τον Άρη να ξεκι-
νά την υποστηρικτική για εσάς 
επιρροή του, σας ωθεί να κάνετε 
νέα σχέδια, να ενεργοποιηθείτε 
σε συλλογικότητες και να ασχο-
ληθείτε με τους φίλους σας κι 
εκείνοι με εσάς. Αν φερθείτε 
λίγο προσεκτικά, ο Ιούνιος μπο-
ρεί να σας δείξει το θετικό του 
πρόσωπο και να ενεργοποιηθεί-
τε στους σημαντικούς τομείς της 
ζωής σας.

ΖΥγός
 24/9 - 23/10
Το τελευταίο διά-
στημα βιώνετε αλ-
λαγές και ίσως και 

ανατροπές σε οικονομικά θέματα 
που μοιράζεστε με άλλους. Αυτή 
η επιρροή θα διαρκέσει για μεγά-
λο διάστημα. Οι αλλαγές που θα 
συντελεστούν θα σας ανεξαρτη-
τοποιήσουν οικονομικά και θα σας 
φέρουν πιο κοντά στις πραγμα-
τικές σας ανάγκες. Γι’ αυτό εμπι-
στευθείτε τη διαίσθησή σας και μη 
φοβηθείτε την εξέλιξη αυτή. 

ςκόρΠιός
24/10 - 22/11
Περνάτε μια μακρά πε-
ρίοδο που συντελού-

νται αλλαγές. Τα οικονομικά σας 
αρχίζουν να πηγαίνουν καλύτερα. 
Σας παρουσιάζονται ευκαιρίες να 
αυξήσετε τα εισοδήματά σας, έχε-
τε εύνοια σε συναλλαγές και μπο-
ρείτε τώρα να αποκτήσετε ένα πε-
ριουσιακό στοιχείο. Από την άλλη, 
σοβαρεύει η επικοινωνία σας και 
είστε πιο προσεκτικοί σε αυτά που 
λέτε. Μπορείτε να επισημοποιήσε-
τε κάποιες γνώσεις σας, να πάρετε 
μια πιστοποίηση ή να ολοκληρώ-
στε μια μαθητεία. 

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12   
Εδώ και αρκετό και-
ρό βιώνετε αισιο-

δοξία και σιγουριά για τον εαυτό 

   ΚΛΟΕ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ    
   ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ - 27/06/1984

H Κλοέ Αλεξάντρα Καρντάσιαν είναι Αμερι-
κανίδα επιχειρηματίας & τηλεοπτική προσω-
πικότητα. Από το 2007 πρωταγωνιστεί στο 
οικογενειακό reality “Keeping Up With The 
Kardashians” του E! Entertainment, ενώ μαζί 
με την αδελφή της, Κόρντνεϊ, έχει συμμετά-
σχει και στα spin-offs “Kourtney & Khloe Take 
Miami” (2009-2013) και “Kourtney and Khloé 
Take The Hamptons” (2014–2015). Από το 
2017 ασχολείται και με την εταιρεία ένδυσης 
“Good America”, την οποία έχει ιδρύσει η 
ίδια. Επίσης, παρουσιάζει και το reality show 
“Revenge Body with Khloé Kardashian”. Απέ-
κτησε μια κόρη, την Τρου, το 2018 με τον καλα-
θοσφαιριστή Τρίσταν Τόμσον, τον οποίο χώρι-
σε το 2018 λόγω απιστίας του.
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ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΤΟΠ ΜΟΝΤΕΛ 
ΑΠΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΛΑΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ 

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΕΞΟΡΓΙΣΕ ΤΟΥΣ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ

Η Μπέλα Χαντίντ, που πρόσφατα επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία, 
ανάρτησε στο Instastory μια εικόνα σε αεροδρόμιο, στην οποία 
φαίνεται το παπούτσι της μπροστά από τις σημαίες των αεροπλά-

νων της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Αρκε-
τοί θαυμαστές της όμως θεώρησαν ότι η φωτογραφία δεν ήταν η αρμόζου-
σα και η ίδια ζήτησε συγγνώμη από όσους προσεβλήθησαν λέγοντας ότι 
δεν είχε σκοπό να προσβάλει κανέναν. Το μοντέλο ανάρτησε την απολογία 
της λέγοντας: «Κάνω αυτή την ανάρτηση για να ξεκαθαρίσω μερικά πράγ-
ματα που με βαραίνουν. Ξεκινώντας, ποτέ δεν θα ήθελα να χρησιμοποιώ 
τις αναρτήσεις μου ή την πλατφόρμα μου για να δείξω το μίσος ενάντια σε 
κάποιον άλλον, ειδικά απέναντι σε εκείνους από τη δική μου πανέμορφη 
και δυνατή κληρονομιά. Αγαπώ και σέβομαι τόσο πολύ τη μουσουλμανική 
και αραβική πλευρά της οικογένειάς μου, καθώς και τους αδερφούς και τις 
αδερφές μου σε όλον τον κόσμο. Όχι μόνο τους σέβομαι από τα βάθη της 
καρδιάς μου, αλλά πάντα προσπαθούσα να υποστηρίξω όσα θεωρούσα 
σωστά, ειδικά αναφορικά με τη Μέση Ανατολή!». Στη συνέχεια απολογήθη-
κε λέγοντας: «Ποτέ μέχρι τώρα και ούτε στο μέλλον δεν θα μιλήσω αρνη-
τικά γι’ αυτές τις χώρες. Μόνο για να εκφράσω την αγάπη και την αληθινή 
ομορφιά τους, όπως πάντα μου δίδασκε ο πατέρας μου. Το να νιώθω ότι 
σας απογοήτευσα είναι αυτό που με πονάει περισσότερο. Η φωτογραφία 
του παπουτσιού δεν έχει να κάνει με την πολιτική. Σας το υπόσχομαι. Δεν 
πρόσεξα ποτέ τα αεροπλάνα στο φόντο και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είχα 
ποτέ σκοπό να δείξω ασέβεια προς αυτές τις αεροπορικές εταιρείες, πόσο 
μάλλον προς αυτές τις εκπληκτικές χώρες. Αγαπώ αυτές τις αεροπορικές 
εταιρείες που έχουν τα καλύτερα αεροπλάνα και ανθρώπους. Μια ειλικρι-
νή συγγνώμη σε όσους πίστεψαν ότι μπορεί να τους προσέβαλα, ειδικά 
στη Σαουδική Αραβία και στα ΗΑΕ. Δεν ήθελα ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο και 
ελπίζω να κατανοείτε την παρεξήγηση. Θα είμαι πιο υπεύθυνη. Σας ευχαρι-
στώ για τον χρόνο σας. Σας αγαπώ όλους ξεχωριστά».  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΚΥΠΕ

MΠΕΛΑ ΧΑΝΤΙΝΤ
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