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«α MIDSUMMER DREAM»
ΞΕΧωΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΙα ΤΟ 
«ΕΝα ΟΝΕΙΡΟ μΙα ΕΥΧΗ»

ΣαΚΗΣ ΡΟΥΒαΣ
Ο αΠΟλΥΤΟΣ ΤΟΥ 
ΚαλΟΚαΙΡΙΟΥ

ΕΛΕΝΑ 
ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΔΑΚΡΥΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ

ΤΟΥ ΝίΚΟΥ ΠΑΝΑγίωΤίΔη ΤωΝ antique
η ΣΥγΚίΝηΤίΚη ΣΤίγΜη ΤωΝ super music awards with pringles
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BIG
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Oι της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας περίμεναν με μεγάλη αγωνία την εμ-

φάνιση επί σκηνής του Γιώργου Μαζωνάκη, του ανα-
τρεπτικού καλλιτέχνη που ήταν το τιμώμενο πρόσωπο 
της βραδιάς. Το κοινό της Κύπρου μέσω ψηφοφορίας 
ανέδειξε τον ερμηνευτή ως τον «Καλύτερο Άνδρα Καλ-
λιτέχνη (adult)» της χρονιάς, ενώ στο τέλος της εκδή-
λωσης του απονεμήθηκε το βραβείο «SMA LEGEND» 
για τη συνολική του προσφορά, αφού προηγήθηκε και 
προβολή ενός video - αφιερώματος για τον ίδιο με τον 
κόσμο να χειροκροτεί. Ακολούθησε η ανεπανάληπτη 
Special Live Performance με επιτυχίες του με τη συνο-
δεία της 10μελούς ορχήστρας του. Ο τραγουδιστής 
περνώντας μέσα από το κοινό έκανε μια ανατρεπτική 
είσοδο στη σκηνή ερμηνεύοντας το κομμάτι «Με λένε 
Γιώργο». Το κοινό ζητωκραύγαζε και στην ερώτηση του 
τραγουδιστή «πώς τον λένε» όλη η αρένα τραγουδού-
σε με μια φωνή το όνομά του. Ο εκκεντρικός καλλιτέ-
χνης μετά το τέλος της βραδιάς διασκέδασε σε γνω-
στό μπαράκι της Λευκωσίας παίρνοντας και πάλι το 
μικρόφωνο, όπου έγινε ο απόλυτος χαμός.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

Εκρηκτικη 
Εμφάνιση στά 
Super MuSic 

AwARds
Me TA BρABeiA «κάΛΥτΕρΟΥ 

άνΔρά κάΛΛιτΕΧνη 
ADuLT» KAi «SMA 

LeGeND» ΒράΒΕΥτηκΕ Ο 
ΓιΩρΓΟσ μάΖΩνάκησ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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με αΠΛεΣ ΚΙΝΗΣεΙΣ 
μαθαμε Να 
ΧαΛαΡΩΝοΥμε

Το περασμένο Σαββατοκύριακο 
είχα μια πρωτόγνωρη εμπειρία, 
που θα την θυμάμαι γι’ αρκετό 

καιρό. Μετά από πρόσκληση 
των ιθυνόντων του πολυτελούς 
ξενοδοχείου Anassa, στην Πάφο, 
είχα τη ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά την Αναστασία 
Αχιλλέως, η οποία με την πολυπλατφορμική θεραπεία 
της κατόρθωσε μέσα σε λίγα λεπτά να μου διώξει το 
άγχος και το στρες της καθημερινότητας. Με απλές 
κινήσεις, που μου έδειξε να εφαρμόζω καθημερινά, 
προσπάθησε (και το κατάφερε) να μάθω να περιποιού-
μαι το δέρμα μου και, επιτέλους, να το «εκτιμήσω». ο 
τρόπος της ήταν «μαγικός», γι’ αυτό άλλωστε φημίζεται 
για τα «μαγικά χέρια» της από ξένα ειδησεογραφικά 
πρακτορεία. οι υπόλοιποι συνάδελφοι που ήταν μαζί 
μου επικρότησαν με τη σειρά τους τη μέθοδο της 
Αγγλο-Κυπρίας Αναστασίας Αχιλλέως, και γι’ αυτό 
κι εγώ με τη σειρά μου την συστήνω ανεπιφύλακτα.. 

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com
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ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟ, ΛΑΜΠΕ-
ΡΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΖΗΣΑΝ 
ΟΣΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ-

ΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, OΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ SUPER MUSIC AWARDS WITH PRINGLES 

SUPER MUSIC AWARDS 

ΥΠΕΡΘΕΑΜΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

To λαμπερό opening των 
βραβείων έκανε ο κορυ-
φαίος σταρ Σάκης Ρου-

βάς προκαλώντας παραλή-
ρημα στις θαυμάστριές του 
και ερμηνεύοντας για πρώτη 
φορά το νέο του τραγούδι 
με τίτλο «Έλα στο χορό». Στη 
συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή 
ο οικοδεσπότης της βραδιάς, 
Θέμης Γεωργαντάς, όπου με 
το κέφι και τη θετική του ενέρ-

γεια ανέβασε ακόμη περισσό-
τερο τη διάθεση των χιλιάδων 
παρευρισκόμενων. 
Είκοσι από τα πιο δημοφιλή 
ονόματα της ελληνικής δισκο-
γραφίας μοιράστηκαν τη σκη-
νή παρουσιάζοντας φαντα-
σμαγορικά shows και εντυπω-
σιακά live acts. Ιδιαίτερη στιγ-
μή της βραδιάς ήταν η στιγμή 
της βράβευσης της Έλενας 
Παπαρίζου ως «Καλύτερη Γυ-

ναίκα (Adult)». Συγκινημένη η 
Ελληνίδα τραγουδίστρια δεν 
έκρυψε τα δάκρυά της όταν 
είδε τη μεγάλη έκπληξη που 
της ετοίμασαν οι διοργανω-
τές, που δεν ήταν άλλη από 
τη μετάβαση από τη Σουηδία 
του Νίκου Παναγιωτίδη σε 
ένα ανεπίσημο reunion των 
Antique, ο οποίος της απένει-
με το βραβείο. 

Ο κορυφαίος σταρ Σάκης Ρουβάς ερμήνευσε επί σκηνής για πρώτη φορά 
το νέο του τραγούδι " Έλα στο χορό"

Η στιγμή που ο Σάκης Ρουβάς 
παραλαμβάνει το βραβείο του 
"Καλύτερου Άνδρα - Modern"
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ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟ, ΛΑΜΠΕ-
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ΟΣΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ-

ΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, OΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ SUPER MUSIC AWARDS WITH PRINGLES 

ΥΠΕΡΘΕΑΜΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ιδιαίτερη ήταν η εμφάνιση του 
Θέμη Αδαμαντίδη, στον οποίο 
απονεμήθηκε το ειδικό βρα-
βείο «Golden Idol». Με δά-
κρυα στα μάτια παρέλαβε το 
βραβείο του και ο Ηλίας Βρετ-
τός για την «Μπαλάντα της χρο-
νιάς by Cablenet» με το κομμά-
τι «Φώναξέ με», λέγοντας πως 
αυτό είναι το πρώτο βραβείο 
που πήρε στη ζωή του. To τιμητι-
κό βραβείο «SMA Inspiration» 
απονεμήθηκε στην Τάμτα, η 
οποία με την εκρηκτική της πα-
ρουσία επί σκηνής και ερμηνεύ-
οντας το Replay αποθεώθηκε. 
Ο μοναδικός Γιώργος Μαζω-
νάκης παρουσίασε μια Special 
Live Performance ειδικά για τη 
φετινή απονομή, ενώ τη βραδιά 
των SMA 2019 έκλεισε η pop 
queen Ελένη Φουρέιρα με ένα 
εκρηκτικό live concert με όλες 
τις μεγάλες επιτυχίες της. Μάλι-
στα, λίγο πριν ανέβει στη σκη-

νή οι χιλιάδες κόσμου φώναζαν 
ρυθμικά το όνομά της. Το μεγά-
λο βραβείο «SMA Legend» για 
τη συνολική προσφορά ενός 
καλλιτέχνη απονεμήθηκε φέτος 
στον Γιώργο Μαζωνάκη. Καλ-
λιτεχνικός διευθυντής της εκ-
δήλωσης ήταν ο Ζήνωνας Ζι-
ντίλης, ενώ τη γενική επιμέλεια 
και τις χορογραφίες για τα live 
acts είχε ο Χάρης Σάββα. Η 
οργάνωση και διεύθυνση πα-
ραγωγής έγινε από την Beyond 
Entertainment. Μέρος των εσό-
δων από την πώληση των εισι-
τηρίων θα δοθεί για ενίσχυση 
του Συνδέσμου Φίλων Ιδρύ-
ματος Χρήστου Στέλιου Ιωάν-
νου. Σύνθημα της φετινής γιορ-
τής της μουσικής ήταν το “We 
Celebrate Together” με μηνύμα-
τα κατά του ρατσισμού και υπέρ 
της διαφορετικότητας.  ok!

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η έκπληξη των διοργανωτών να φέρουν από τη Σουηδία 
τον Νίκο Παναγιωτίδη για να της απονείμει το βραβείο 
"Καλύτερη Γυναίκα (Adult)", συγκίνησε την Έλενα 
Παπαρίζου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαρίστησε το κοινό για 
το βραβείο "SMA Legend".

Ο Θέμης Αδαμαντίδης ερμήνευσε με τους Kings 
το νέο τους τραγούδι "Βασιλιάς" και έγινε χαμός.

Εκρηκτική η Ελένη 
Φουρέιρα. Πήρε τα 
βραβεία "Καλύτερη 

Γυναίκα - Modern" και 
"Καλύτερο International 

Single" για το τραγούδι 
Fuego.
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Πριν την έναρξη της βραδιάς οι DJ's του Super 
FM διασκέδασαν τους παρευρισκόμενους

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης προκάλεσε 
ουρλιαχτά στις θαυμάστριές του

Ο Louis στη σκηνή των Super Music 
Awards

Η Τάμτα ξεσήκωσε το κοινό 
ερμηνεύοντας το "Replay"

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν 
μπόρεσε να παραλάβει το βραβείο για 
το "Άλμπουμ της Χρονιάς", έστειλε 
όμως ένα όμορφο μήνυμα στους 
θαυμαστές του

Η Τζόζεφιν ανέβασε τη θερμοκρασία 
στα ύψη με το νέο της τραγούδι "Τι"

Η Αντωνέλλα πιο σέξι από ποτέ

Ο Σταν Αντιπαριώτης στη σκηνή των 
Super Music Awards χαρούμενος 
για το βραβείο "Καλύτερο Βίντεο" στο 
τραγούδι "Τετράγωνα".
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SINGLE ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
 by ΧΑΡΑλΑμπΙδΗΣ-ΚΡΙΣΤΗΣ

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

ALbUM ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ - 

ΤΟ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΚΑλΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ADULT)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ

ΚΑλΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ (ADULT)
 ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

ΚΑλΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (MODERN)
ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ

ΚΑλΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ (MODERN)
 ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ

ΚΑλΥΤΕΡΟ ΓΚΡΟΥπ
ONIRAMA

ΚΑλΥΤΕΡΟ VIDEO
STAN ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

ΚΑλΥΤΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ & ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ - 

ΤΑ ΖΟΡΙΚΑ ΒΡΑΔΙΑ

ΚΑλΥΤΕΡΟ INTERNATIONAL SINGLE
 ELENI FOUREIRA - FUEGO

μπΑλΑΝΤΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ by CAbLENET 
ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ - ΦΩΝΑΞΕ ΜΕ

yOUNG IDOL by SEAT ARONA
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ

ΚΑλΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥδΙ
 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ -

 ΤΩΡΑ ΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ

SMA INSPIRATION
 ΤΑΜΤΑ

SMA GOLDEN IDOL
ΘΕΜΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

SMA LEGEND
 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ

οι νικητεσ

Το συγκρότημα Players σε μια 
αισθησιακή εμφάνιση

Ο Άκης Δείξιμος παρέλαβε το βραβείο για το 
"Καλύτερο Τραγούδι", "Τώρα τι να το κάνω", 
του Νίκου Οικονομόπουλου, στο οποίο 
έγραψε τη μουσική.

Ο Μάικ έκαψε καρδιές επί 
σκηνής

Άκρως ανεβαστικοί όπως πάντα οι Onirama, 
οι οποίοι πήραν το βραβείο για το "Καλύτερο 
Γκρουπ"

Ο Χρήστος Μενιδιάτης σε μια ανεβαστική 
εμφάνιση.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης, από τους πιο 
ταλαντούχους καλλιτέχνες της γενιάς 
του, αποθεώθηκε από το κοινό.

Ο Νίκος Απέργης, η Κατερίνα Λιόλιου και ο Ηλίας Βρεττός ήταν ανάμεσα στους 
καλλιτέχνες που φρόντισαν να ανεβάσουν τους ρυθμούς στη σκηνή των Super 
Music Awards.
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Ο Γιώργος Λακκοτρύπης και ο 
Χρύσανθος Τσουρούλλης

Η Κική Τσόλκα και ο Ζήνωνας 
Ζιντίλης

Η Αναστασία 
Γρούτα

Η Κωνσταντίνα 
Ευριπίδου

Ο Κώστας Χριστοφόρου 
και ο Ιωσήφ Ιωσήφ

Η Αλέξια 
Γιαλλουρίδου

Η Εύα Μιχαηλίδου Η  Βαρβάρα 
Χριστοφή

Η Έφη Παπαϊωάννου και
η Κλέλια Γιασεμίδου 

H Γεωργία Τουτουντζιάν και
ο Κωνσταντίνος Ανανιάδης

Η Άντρη 
Καραντώνη 
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Ο Πιέρος Σωτηρίου και 
η Μαρία Κορτζιά Η Μαρία Κυριάκου

Η Μαίρη Χάματσου Η Μαρία Ταμάσιου

Η Ελένη Σιμοπούλου και η 
Μαρία Παπαποστόλου

Η Μελίνα Δημητρίου 

Η Χριστίνα ΠελεκάνουΗ Νατάσα Καλογήρου 
και ο Κώστας Γαλάτης

Η Ελευθερία 
Ανδρέου

Η Χριστιάνα Νικολάου και ο 
Ανδρέας Ιωαννίδης

Η Ζωή Σοφοκλέους
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Ο  Στάθης Σταθολόπουλος, ο Πλούταρχος Πλουτάρχου, 
ο Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, η Μικαέλλα Πασχάλη, η 
Χριστιάνα Πογιατζή, η Μαρία Παπαποστόλου, η Ελένη 
Σιμοπούλου και η Αναστασία Γρούτα

Η Κωνσταντίνα 
Ευριπίδου και η Γεωργία 
Τουτουντζιάν σε μια selfie

Το station της εταιρείας Cablenet, 
μιας εκ των χορηγών, που χάριζε 
δώρα στους παρευρισκόμενους

Η Τζοζεφίν με τον 
Ηλία Βρεττό

Τα τεράστια κουτιά από 
το γαλατάκι της εταιρείας 
Χαραλαμπίδης-Κρίστης 
μαγνήτιζαν τα βλέμματα

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης και ο 
Θέμης Γεωργαντάς

Η ομάδα της Oriflame επιμελήθηκε με τα 
προϊόντα της το μακιγιάζ των εκλεκτών 
καλεσμένων

Τα promo girls και boys της Pringles 
κερνούσαν τους παρευρισκόμενους 
με τα υπέροχα Pringles

Τα μαλλιά επιμελήθηκε η καλλιτεχνική 
ομάδα της Wella Creative Cyprus με 
προϊόντα Wella Professionel

O Άντζελα Βασιλείου
και η Τάμτα

Χορηγός μεταφοράς όλων των 
επωνύμων που βρέθηκαν στη σκηνή 
ήταν η εταιρεία Unicars

Ο Άκης Δείξιμος και ο Ζήνωνας 
Ζηντίλης

Ο Ήλιας Βρεττός, η Κική Τσόλκα και
ο Πέτρος Ιακωβίδης
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Η ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕδΩΣΕ ΤΟ 
«ΠΑΡΩΝ» ΤΗΣ ΣΤΑ ΓΕΝΕθΛΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ

ROYAL NEWS

H ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΚΑΝ

Kάθετη λέγεται ότι ήταν η Μέγκαν 
Μαρκλ εάν θα συναντούσε τον Ντό-
ναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του 

στη βρετανική πρωτεύουσα. Όταν ο Πρόε-
δρος των ΗΠΑ με τη σύζυγό του και τη συνο-
δεία αναχώρησαν από το Λονδίνο, η Δούκισ-
σα του Σάσσεξ έκανε την εμφάνισή της στην 
ετήσια ανοιξιάτικη παρέλαση με την οποία 
γιορτάζει τα επίσημα γενέθλιά της κάθε χρό-
νο η Βασίλισσα Ελισάβετ. Το βασιλικό ζευ-
γάρι έφτασε στην τελετή με άμαξα, μαζί με 
τη Δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα και 
τη Δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ. Πάντως, η 
εμφάνισή της σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, 
αφού η ίδια είχε χαθεί από τα φώτα της δημο-
σιότητας μετά τη γέννηση του πρώτου της παι-
διού, Άρτσι, ενώ η απουσία της ήταν μια ακό-
μη δικαιολογία να μη συναντήσει τον Πρόε-
δρο των ΗΠΑ, λόγω του ότι η ίδια τον θεωρεί 

μισογύνη αλλά και ανάξιο ως πολιτικό. Να 
θυμίσουμε ότι η Μέγκαν στις προεδρικές 
εκλογές του 2016 είχε υποστηρίξει τη Χίλαρι 
Κλίντον. Η Μέγκαν εντυπωσίασε με το μπλε 
- σκούρο φόρεμά της, δημιουργία της Κλερ 
Γουάιτ και το καπέλο της από τον Νόελ Στιού-
αρτ, αλλά υπήρχαν και αυτοί που σχολίασαν 
αρνητικά το βλέμμα της και τα παραπανίσια 
κιλά της. Φανατικοί θαυμαστές των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης δημιουργήσαν ένα δι-
αδικτυακό poll, όπου εκεί κάποιος μπορούσε 
να επιλέξει εάν του άρεσε η φετινή ή η περ-
σινή εμφάνισή της. Κάποιοι έγραψαν ότι η 
Μέγκαν θύμιζε πολύ τη μαμά της, ενώ άλλοι 
σχολίασαν το κουρασμένο της βλέμμα και τα 
κιλά της.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΚΥΠΕ

Η Μέγκαν εντυπωσίασε με το μαύρο 
φόρεμά της, δημιουργία της Κλερ Γουάιτ 
Κέλερ, και το καπέλο της από τον Νόελ 
Στιούαρτ.

Η Μέγκαν συνοδευόνταν από το σύζυγό 
της Πρίγκιπα Χάρι.
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Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ ΑΠΕΣΠΑΣΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ 
ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ

ROYAL NEWS

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ

Εκθαμβωτική ήταν η Κέιτ Μίντλετον στα επί-
σημα γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ. 
Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ κατέφθασε στο 

Παλάτι μαζί με τον Πρίγκιπα Χάρι, τη σύζυγό του, 
αλλά και την Καμίλα μέσα στην άμαξα. Με ένα 
κίτρινο φόρεμα η Κέιτ Μίντλετον έκλεψε για ακό-
μα μια φορά τις εντυπώσεις στους εορτασμούς 
για τα γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ. H γιορ-
τή Trooping the Colour γίνεται κάθε χρόνο και εί-
ναι μια από τις πιο επίσημες στιγμές για το Παλάτι, 
καθώς γιορτάζονται με κάθε επισημότητα τα γενέ-
θλια της Βασίλισσας Ελισάβετ. Η Δούκισσα του 
Κέιμπριτζ επέλεξε να φορέσει ένα κίτρινο σύνο-
λο Alexander McQueen με ένα αντίστοιχου χρώ-
ματος καπέλο. Όπως είναι γνωστό, ο Αlexander 
McQueen είναι ένας σχεδιαστής που επιλέγει τις 
περισσότερες φορές στις επίσημες βασιλικές εμ-
φανίσεις της.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΚΥΠΕ

Η βασιλική οικογένεια παρακολουθεί από το 
μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ τους εορτασμούς που 
έγιναν προς τιμήν της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Σύσσωμη η πριγκιπική οικογένεια παρακολουθεί 
από το μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ την παρέλαση.
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ΕΝΟΧΛΗΜΕΝΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η LADY GAGA ΑΠΟ ΤΗ 
ΦΗΜΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ MΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ. 

ΑΡΚΕΤΟΙ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

LADY GAGA - MΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ

Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ «ΧΗΜΕΙΑ» ΤΟΥΣ
ΜΕΤΑ ΤΟ «Α STAR IS BORN» 

Αιτία της φημολογίας είναι ο 
χωρισμός της Ιρίνα Σάικ με 
τον Μπράντλεϊ Κούπερ, οι 

οποίοι το τελευταίο διάστημα έχουν 
γίνει πρωτοσέλιδο στα περισσότερα 
αμερικανικά έντυπα. Κάπου στη μέση 
βρίσκεται και η Lady Gaga, η οποία 
μετά το ρομαντικό Οσκαρικό τραγού-
δι «Shallow», που τραγούδησαν μαζί, 
οι φήμες τούς φέρουν να είναι το νέο 
ζευγάρι του Χόλιγουντ. Συγκεκριμέ-
να, σε συναυλία που έδωσε το βρά-
δυ του Σαββάτου, 8 Ioυνίου, στο Λας 
Βέγκας η Lady Gaga, την ώρα που 
πήγε να τραγουδήσει το «Shallow», 
οι θαυμαστές της την ρώτησαν που 
είναι ο Μπράντλεϊ. Εκείνη με αυστη-
ρό ύφος τούς έδωσε μιαν απάντη-
ση που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, 
αφού νιώθει ενοχλημένη, θεωρώντας 
ότι αιτία του όλου ζητήματος είναι η 
αναπαραγωγή της φημολογίας που 
γίνεται από τα social media. Πάντως, 
ο χωρισμός του Μπράντλεϊ και της 
Ιρίνα δεν εξέπληξε τους θαυμαστές 
τους, ενώ λέγεται ότι ήταν αναμενό-
μενη. Οι φήμες ξεκίνησαν αμέσως 
μετά τα Όσκαρ, όταν ο Μπράντλεϊ 
Κούπερ και η Lady Gaga, σε μια συ-
γκλονιστική ερμηνεία του τραγουδιού 
«Shallow», από την ταινία «Ένα αστέ-
ρι γεννιέται», στη σκηνή της 91ης Τελε-
τής Απονομής των Βραβείων Όσκαρ, 
ξεσήκωσαν την αίθουσα. Πληρο-
φορίες πάντως λένε ότι δεν υπάρχει 
οτιδήποτε μεταξύ της Lady Gaga και 
του Μπράντλεϊ Κούπερ και ότι απλώς 
οι δύο τους έχουν μιαν απίστευτη χη-
μεία, η οποία γεννήθηκε κατά τη δι-
άρκεια της ταινίας «Ένα αστέρι γεν-
νιέται». Η 33χρονη Ρωσίδα καλλονή 
Ιρίνα, σύζυγος του 44χρονου ηθο-
ποιού, έχει ήδη φύγει από το σπίτι και, 
όπως λέγεται, ούτε η κόρη τους δεν 
μπορεί πλέον να τους φέρει πιο κο-
ντά».  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Kx novaRock-Cyprus 20,8x9cm.indd   1 10/06/2019   15:51

Η Lady Gaga κέρδισε το πρώτο βραβείο Όσκαρ της καριέρας της χάρη στο «Shallow», που αναδείχθηκε 
το «Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι» στην 91η Τελετή Απονομής της διοργάνωσης. Η διασκευή του 
κλασικού μιούζικαλ «A Star Is Born» ( Ένα Αστέρι Γεννιέται), που επιμελήθηκε ο Μπράντλεϊ Κούπερ, στην 
οποία συμπρωταγωνίστησε μαζί με τη Lady Gaga, είχε αποσπάσει συνολικά οκτώ υποψηφιότητες στα 
φετινά Βραβεία Όσκαρ.

Η φημολογία ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι ξεκίνησε μετά 
τη συγκλονιστική ερμηνεία του τραγουδιού «Shallow» 
από την ταινία   «Ένα αστέρι γεννιέται», στη σκηνή της 
91ης Τελετής Απονομής των Βραβείων Όσκαρ.
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Η Ιρίνα και ο Μπράντλεϊ ήταν μαζί 
από το 2015, και έχουν αποκτήσει μια 
κόρη, τη Λέα ντεν Σέιν. 

Η φημολογία ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι ξεκίνησε μετά 
τη συγκλονιστική ερμηνεία του τραγουδιού «Shallow» 
από την ταινία   «Ένα αστέρι γεννιέται», στη σκηνή της 
91ης Τελετής Απονομής των Βραβείων Όσκαρ.

ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ ΣΤΗ NOVA 
CYPRUS

Η ταινία Α Star is Born κάνει πρε-
μιέρα στην Nova Cyprus με πρώ-
τη τηλεοπτικη προβολή αποκλει-
στικά στο κανάλι των πρεμιέρων, 
Novacinema1HD, την Κυριακή 28 
Ιουλίου στις 22:00. Η ταινία θα εί-
ναι διαθέσιμη και στην υπηρεσία 
Nova On Demand από την Nova 
Cyprus αμέσως μετά την πρώτη της 
προβολή. Το Novarock, το κανάλι 
που δημιουργήθηκε για να γιορτά-
σει την Παγκόσμια μέρα μουσικής 
(21 Ιουνίου) θα προβάλλει κάθε 
βράδυ, από το Σάββατο15 Ιουνίου 
μέχρι και  την Τετάρτη 31 Ιουλίου, 2 
θρυλικές ροκ ταινίες ανάμεσα τους 
A STAR IS BORN, BOHEMIAN 
RHAPSODY, WOODSTOCK,Pink 
Floyd, «Pink Floyd: The Wall», 
PURPLE RAIN, Love & Mercy και 
πολλά άλλα.
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ΤΟ ΠΙΟ ΛΑΜΠΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ OPENING ΕΚΑΝΕ 
Ο ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ ΣΤΟ NAVA SEASIDE ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΩΘΗΚΕ

ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ

Ο AΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΑΡ
ΣΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Ο Σάκης Ρουβάς κατά την άφιξή του
σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας.
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Ο Σάκης Ρουβάς ταξίδεψε στο νησί μας την 
προηγούμενη βδομάδα για τη μεγάλη βρα-
διά. Φθάνοντας έκανε βόλτα στην Αγία 

Νάπα και γευμάτισε σε γνωστή ψαροταβέρνα της πε-
ριοχής απολαμβάνοντας τον ηλιόλουστο καιρό του 
νησιού μας και τη θάλασσα και επιλέγοντας σούσι 
και φρέσκο ψάρι. Το απόγευμα επισκέφθηκε το Nava 
Seaside για να κάνει την πρόβα ήχου του, να μιλήσει 
με τους συνεργάτες του για τις τελευταίες λεπτομέρει-
ες και στη συνέχεια πήγε στο ξενοδοχείο όπου διέ-
μενε για ξεκούραση. Στο μαγαζί λίγο πριν εμφανιστεί 
ο Σάκης δεν έπεφτε καρφίτσα. Περισσότεροι από 
2.000 θαυμαστές του από όλες τις ηλικίες γέμισαν 
ασφυκτικά το μαγαζί για να τον απολαύσουν. Γύρω 
στις 23:30 ο ουρανός του Πρωταρά φωτίστηκε από 
δεκάδες πυροτεχνήματα και ο Σάκης ανέβηκε στη 
σκηνή, όπου ακολούθησε το… χάος. Εκείνος επί σκη-
νής μοναδικός και γεμάτος ενέργεια, ενώ από κάτω 
τα κορίτσια ούρλιαζαν στην κυριολεξία ζητώντας ένα 
άγγιγμά του. Κάποιες τυχερές ανέβηκαν στη σκηνή 
και εκείνος πάντα επικοινωνιακός και ευγενικός τις 
αγκάλιαζε και τις φιλούσε. Μίαν από αυτές, την πρώ-
ην διαγωνιζόμενη του «The Voice», Μιχαέλλα Θε-
οδώρου, την ανέβασε στη σκηνή και τραγούδησαν 
μαζί την τεράστια επιτυχία «Shallow». Η βραδιά τελεί-
ωσε στις 02:30 και η επιστροφή του στο ξενοδοχείο 
είχε όπως κάθε φορά ένα γνώριμο θέαμα. Περισσό-
τερα από 50 κορίτσια τον περίμεναν για μια αγκαλιά 
και μια αναμνηστική φωτογραφία, κάτι που δεν τους 
αρνήθηκε.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ανέβασε 
στη σκηνή την πρώην διαγωνιζόμενη 
του «The Voice» Μιχαέλλα Θεοδώρου, όπου 
τραγούδησαν μαζί την τεράστια επιτυχία 
«Shallow».  

Μια από τις τυχερές της βραδιάς,
στην οποία ο Σάκης χάρισε ένα 
τρυφερό φιλί.

Ο Σάκης Ρουβάς κατά την άφιξή του
σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας.

Περισσότεροι από 2.000 θαυμαστές του 
αποθέωσαν τον κορυφαίο σταρ.

Η μεγάλΗ εκπλΗξΗ γιά τις κύπριες 
θάύμάςτριες τού

είναι γνωστό το μεγάλο δέσιμο που έχει ο κορυφαίος σταρ με 
τις θαυμάστριες του στο νησί μας, οι οποίες τον ακολουθουν 
σε κάθε του βήμα. θέλοντας να δείξει και αυτός τον σεβασμό 
και την αγάπη του παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο του κομ-
μάτι στην σκηνή των Super Music Awards σηματοδοτώντας 
και την έναρξη των βραβείων. το κομμάτι έχει τίτλο " Έλα στο 
χορό", είναι άκρως ανεβαστικό και μας προσκαλεί να αφεθού-
με στην μουσική και στον ρυθμό του. οι ρουβίτσες τον αποθέ-
ωσαν και έδειξαν πως λάτρεψαν απο την πρώτη στιγμή το νέο 
του κομμάτι, που αναμένεται να γίνει και αυτό μεγάλη επιτυχία.
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Η μοναδική εμφάνιση του Σάκη Ρου-
βά στα SuperMusic Awards τέσσε-
ρις μέρες αργότερα αποτέλεσε μια 
ιδανική ευκαιρία για τον κορυφαίο 
σταρ ώστε να παραμείνει στη μεγα-
λόνησο και να κάνει διακοπές, έτσι 
τις υπόλοιπες μέρες διέμεινε σε πο-
λυτελές ξενοδοχείο της Λευκωσίας 
και ένα από τα βράδια γευμάτισε με 
τους στενούς του φίλους, Αλέξη και 
Χαρά Χαραλαμπίδη. Χορηγοί Επι-
κοινωνίας: IloveStyle και περιοδικό 
ΟΚ!.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο Νίκος Κουγιάλης
Ο Ανθούλλης Κουντουρής και η Σοφία Μαλέκου

Η Όλγα Πολίτου και η Ελένη Ευριπίδου

O Aντώνης Ηλία, η Δανάη Παναγιώτου, ο Χάρης 
Λοΐζου, η Ελίνα Λουκά και η Μαρία Μιχαήλ.

Ο Πέτρος Αθανασίου και η Κλέλια Γιασεμίδου

Η Κωνσταντίνα 
Ευριπίδου

Η Έλβα 
Μιχαηλίδου

Η Στέλλα Γεωργίου και η 
Αφροδίτη Κλεάνθους
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ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΟΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΛΙΑ ΜΟΝΟΓΙΟΥ, NATALIA KOTLIAROVA 

ΚΑΙ Η EDGE BOUTIQUE. Η ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ 
ΗΤΑΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΑΡΚΕΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

«Α MIDSUMMER DREAM»

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ 
ΓΙΑ ΤΟ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ»

ΗΞεχωριστή ήταν η πασαρέλα 
που στήθηκε την Πέμπτη, 6 
Ιουνίου, στο πολυτελές Grand 

Hall του ξενοδοχείου GrandResort 
στη Λεμεσό,  αφού στόχος της επί-
δειξης ήταν η συνεισφορά από τους 
παρευρισκομένους στον  Παγκύπριο 
Σύνδεσμο για Παιδιά με Καρκίνο 
και Συναφείς Παθήσεις «Ένα Όνει-
ρο Μια ευχή». Το δικό τους λιθαράκι 
στον σκοπό έβαλαν με τις δημιουργί-
ες τους οι σχεδιάστριεςς μόδας Κά-
λια Μονογιού, Natalia Kotliarova και 
η Edge Βoutique, που παρουσίασαν τις 
νέες τους συλλογές. Στη φιλανθρωπι-
κή επίδειξη συμμετείχαν τα καταστήμα-
τα Trendy Shoes και η Luxury Οptical 
Βoutique Classy & Fabulous. Η βραδιά 
τελούσε υπό την αιγίδα της Πρώτης Κύ-
ριας Άντρης Αναστασιάδη, ενώ την εκ-
δήλωση παρουσίασε η Μαρίνα Φιλιπ-
πίδου Θεοχάρους. Την επιμέλεια παρα-
γωγής και συντονισμό ανάλαβε ο Νό-
της Παναγιώτου. Ο Σύνδεσμος  «Ένα 
Όνειρο μια Ευχή» ιδρύθηκε τον Νοέμ-
βριο του 1997 από μια ομάδα γονιών 
και φίλων παιδιών που υποφέρουν από 
καρκίνο, λευχαιμία και άλλες αιματο-
λογικές παθήσεις. Μετά το τέλος της 
επίδειξης ακολούθησε δεξίωση στους 
κήπους του ξενοδοχείου. Χορηγός επι-
κοινωνίας ήταν το Madame Figaro και 
το lovestyle.com  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΕΣΙΟΣ

Η Κάλια Μονογιού
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Η Χρυστάλλα Χαραλάμπους και η 
Μιράντα Ζαχαρίου.

Η Πωλίνα Λεωνίδου, η Χριστίνα 
Νταβινόβα και η Ναταλία Μπούσκο. 

Η Αννίτα Αγαθοκλέους και η 
Χρυστάλλα Ζαχαρίου.

Η Άντρη Αναστασιάδη.

Η Αναστασία Πέρικλου-Γεωργαλλή  
και η Λένα Χειμωνίδου. Η Μαρία Βασιώτου. 

Η Άντρια 
Χριστοδουλίδου.

Η Μαρίνα Φιλιππίδου-Θεοχάρους και 
ο  Γιώργος Πενηνταέξ.
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Η Αννίτα Επαμεινώνδα.

Η Στέλλα 
Επαμεινώνδα.

Η Σπυρούλα Ηλία 
και η Άντρη Στυλιανού.

Η Σεμέλη Χριστοδουλίδου, η Αναστασία Σωτηρίου, η Ιωάννα Μονογιού,  η 
Μέριλιν Σεραφείδου, η Ελίνα Σεραφείδου και η Λία Παπαϊακώβου.

Η Μαρία Κωνσταντίνου και η 
Δήμητρα Ζήνωνος. 

Η Γρηγορία και 
η Χριστιάνα Γρηγορίου.
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ΜΕ ΑΚΡΩΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΚΑΙ ΜΕ «ΒΟΥΤΙΑ» ΣΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ 
ΤΟ CALZEDONIA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΙΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΕ ΕΝΑN

 ΥΠΕΡΟΧΟ ΧΩΡΟ ΔΙΠΛΑ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

CALZEDONIA

DIVE INTO SUMMER… 
ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ 

ΕΠΙΔΕΙΞΗ

Eίκοσι και πλέον καλλίγραμ-
μα μοντέλα ανέδειξαν με 
τον καλύτερο τρόπο ό,τι πιο 

trendy και hot προτείνει η συλλογή 
Calzedonia για την παραλία, την Τε-
τάρτη, 5 Ιουνίου. Την επίδειξη άνοιξε 
η πρέσβειρα του brand στην Κύπρο, 
Άντρεα Κυριάκου, ενώ το κλείσιμο 
έκανε η guest Έβελυν Καζαντζό-
γλου. Την πρώτη της όμως εμφάνιση 
μετά το GNTM έκανε και η Κύπρια 
φιναλίστ Εβελίνα Σκίτσο. Οι προ-
σκεκλημένοι απόλαυσαν τη βραδιά 
βλέποντας τις τελευταίες συλλογές 

δίπλα στη  θάλασσα με videowalls, 
ενώ νόστιμα εδέσματα, εξωτικά κο-
κτέιλ, χορευτική μουσική και photo 
booth στήθηκαν ειδικά για τη βρα-
διά που θύμιζε καλοκαιρινό πάρτι. 
Την επιμέλεια του μακιγιάζ είχαν ο 
Chief Make-up Artist της Beautyline, 
Μιχάλης Ορφανίδης και η ομάδα 
του με προϊόντα Diego de la Palma, 
ενώ το hairstyling ανέλαβε η Wella 
Creative Team με προϊόντα Wella 
Professional. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ

Η Μαριέλλα Σαββίδου και η Μαρίνα 
Φιλιππίδου-Θεοχάρους.

Η Μαρία Κοτζιά μαζί με τα promo boys. 

Το  κλείσιμο της επίδειξης έκανε η guest 
Έβελυν Καζαντζόγλου.

Η Εβελίνα Σκίτσκο.
Στιγμιότυπα από την επίδειξη.
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Η Μαριέλλα Σαββίδου και η Μαρίνα 
Φιλιππίδου-Θεοχάρους.

Ο Νικόλας 
Ιωαννίδης.

Ο Ρηγίνος 
Χριστοφόρου.

O Πέτρος Αθανασίου και η Κλέλια 
Γιασεμίδου.

Η Βαρβάρα 
Χριστοφή.

Η Έλενα Αποστόλου και ο Νικόλας 
Παπαντωνίου.

Το  κλείσιμο της επίδειξης έκανε η guest 
Έβελυν Καζαντζόγλου.

Την επίδειξη άνοιξε η 
πρέσβειρα του brand στην 
Κύπρο, Άντρεα Κυριάκου.
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ Η 1Η ΤΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ «CYPRUS EDUCATION LEADΕRS 

AWARDS 2019» ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

CYPRUS EDUCATION LEADERS AWARDS 2019

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ
ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Τα πρώτα βραβεία «Cyprus Education Leaders 
Awards 2019» διοργανώθηκαν για πρώτη φορά 
από τον εκδοτικό οίκο ΔΙΑΣ και την Dias & Boussias 

Communications υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, της Οργάνωσης των Ελλήνων Λειτουργών 
των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου, της Οργάνω-
σης Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης, τον Οργανισμό 
Νεολαίας Κύπρου, την Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δι-
δασκάλων και τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν σημαντικοί εκπρόσωποι της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου, 
καθώς και δημοσιογράφοι οι οποίοι συγχάρηκαν από κο-
ντά τους νικητές της βραδιάς Boussias Communications 
Κύπρου. Παρουσιαστές της λαμπερής βραδιάς ήταν ο Αν-
δρέας Δημητρόπουλος και η Άντρη Καραντώνη. Τα βρα-
βεία παρουσίασε η Ελληνική Τράπεζα, ενώ Χορηγοί ήταν 
οι: Papantoniou Supermarkets, PartyCity και η Xenos Travel. 
Υποστηρικτές ήταν οι: Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύ-
πρου, του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, 
CONEQ, HERCULES και η Landas Colour. Χορηγός Επικοι-
νωνίας: EconomyToday.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Οι νικητές των βραβείων

Οι παρουσιαστές της βραδιάς, Άντρη Καραντώνη 
και Ανδρέας Δημητρόπουλος, καθώς και
η Μαρία Κυριάκου και ο Μιχάλης Μπούσιας



33

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ Η 1Η ΤΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ «CYPRUS EDUCATION LEADΕRS 

AWARDS 2019» ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Άννα-Μαρία 
Ευτυχίου

Η Τούλα Συρίμη και
η Κωνσταντίνα Λούτσιου

Ο Κώστας 
Χαμπιαούρης

Η Ξένια και
ο Σωκράτης Μεταξά

Ο Παναγιώτης Σεντώνας και ο Σπύρος Μακριδάκης

Η Μαίρη 
Κουτσελίνη

Ο Ανδρέας 
Παπαδόπουλος

Η Έλενα Παπαντωνίου 
και ο Μάριος Βασιλείου
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Ο Κυριάκος Νικηφόρου και
ο Σωτήρης Χριστοφή

Ο Γιάννης Κωνσταντίνου και
η Ευανθία Αρέστη

Η Στέλλα Λάμπη, ο Γιώργος Παπάς 
και η Άντρη Αβρααμίδου

Ο Γιώργος και η Σοφία 
Φυλακτού

Η Μαρία και η Αναστασία 
Κυριάκου 

Ο Κυριάκος Πιερής, ο Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου και
ο Λούης Καστελάνη

Η Σοφία Κοντού και η Ελένη 
Κωνσταντίνου Ο Σπύρος, η Πίτσα και η Αίγλη Σπυριδάκη

Ο Γιαννάκης 
Γιαννάκη

Η Αντιγόνη και ο Χρήστος 
Τζιαπούρας

Η Μαρία 
Γαλάτη 

Η Σταύρη Αγγελή και
ο Γιώργος Παναγιώτου





12

αφιερωμα  ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

AROXOL
«Ομπρέλα» πρΟστασίασ

 απΟ τΟυσ ανέπίθυμητΟυσ έπίσκέπτέσ τΟυ καλΟκαίρίΟυ
η κυπρΟσ έίναί μία χώρα η ΟπΟία φημίζέταί γία την 

ηλίΟφανέία τησ, τίσ καταγαλανέσ θαλασσέσ τησ, 
καθώσ καί γία τίσ μΟναδίκέσ τησ ΟμΟρφίέσ. 

To καλΟκαίρί, ώστΟσΟ, πέρα απΟ  έυχαρίστέσ στίγμέσ, 
ένδέχΟμένώσ να μασ "χαρίσέί" καί έπαφέσ μέ ανέπίθυμητΟυσ 

έπίσκέπτέσ, πΟυ δέν έίναί αλλΟί απΟ τα έντΟμα.



Κατσαρίδες, μυρμήγκια, μύγες και κουνούπια είναι κάποια από τα 
πιο γνωστά απρόσκλητα έντομα του καλοκαιριού, τα οποία είναι 
επικίνδυνα, αφού ενδέχεται να κουβαλούν μεταδοτικές ασθένει-
ες, που μπορεί να «κατοικούν» μαζί με τους ανθρώπους στο σπίτι.

Μύθοι και αλήθειες για τα πιο 
ενοχλήτικα εντοΜα τού καλοκαιριού
Κατσαρίδες, μυρμήγκια, μύγες και κουνούπια. Οι ενοχλητικοί 
βραδινοί επισκέπτες που μας χαλάνε τον ύπνο. Πώς επιλέγουν 
όμως τον στόχο τους και πόσο αθώοι είναι τελικά για την υγεία 
μας;

Κατσαρίδεσ: Δεν είναι απλώς αηδιαστικές αλλά 
είναι και επικίνδυνες, καθώς μπορεί να κουβαλούν 
ασθένειες όπως η σαλμονέλα. Όταν εξολοθρευτούν, 

τα πτώματά τους μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές 
αντιδράσεις, όπως άσθμα. Η εξολόθρευσή τους είναι δύσκολη, 
ωστόσο εδώ βοηθά η χρήση ειδικών εντομοκτόνων, όπως το κα-
τσαριδοκτόνο AROXOL 4 με 4 αιθέρια έλαια, η καθαριότητα κυ-
ρίως στην κουζίνα και η επισκευή των ρωγμών και των τρυπών σε 
τοίχους και πατώματα.

Mύγεσ: Οι μύγες είναι βρόμικα έντομα, τα οποία εν-
δεχομένως να κουβαλούν πάνω από 1 εκατομμύριο 
βακτήρια στο σώμα τους! Μπορούν να προκαλέσουν 

εντερικές μολύνσεις, μολύνοντας το φαγητό. Για να τις 
αποφύγετε, κρατήστε το φαγητό και τα σκουπίδια σε κλειστά 
σκεύη και κάδους και εγκαταστήστε σίτες στα παράθυρά σας. 
Χρησιμοποιήστε το εντομοκτόνο AROXOL 4, με 4 αιθέρια έλαια 
για αποτελεσματική προστασία.

Κούνούπία: Τα κουνούπια δεν είναι απλώς ενο-
χλητικά, καθώς το ξύσιμο μπορεί να προκαλέσει μόλυν-
ση, ενώ μεταδίδουν πολλές ασθένειες. Σε αυτήν την πε-

ρίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απωθητικά για να 
προστατευτείτε, και καλυφθείτε με ελαφριά ρούχα όταν βρίσκε-
στε έξω τα καλοκαιρινά βράδια. Πλήθος τα εντομοκτόνα αλλά 
και τα διάφορα σκευάσματα που εφαρμόζονται για την καταπο-
λέμηση των εντόμων. Έτσι, λοιπόν, εμείς βρήκαμε τη λύση και σας 
την παρουσιάζουμε για να μπορέσετε να διώξετε όλα αυτά τα πα-
ράσιτα που «κυκλοφορούν» και να προστατέψετε την υγεία σας.

Τα AROXOL NATURAL 4 MAT και COIL, τα οποία περιέχουν 4 
αιθέρια έλαια και δεν περιέχουν βλαβερές εντομοκτόνες ουσί-
ες στη σύνθεσή τους, είναι η καλύτερη λύση και σας "λύνουν" τα 
χέρια!
Συγκεκριμένα, τα αιθέρια έλαια των νέων AROXOL 4 και 
AROXOL NATURAL 4, είναι η σιντρονέλλα, ο ευκάλυπτος, το 
λεμόνι και η λεβάντα. Τα έλαια της σιντρονέλλας είναι ευρέως 
γνωστά, διότι είναι η πιο συνηθισμένη φυσική προστασία από τα 
κουνούπια. Βεβαίως, και τα αιθέρια έλαια του ευκαλύπτου, βρί-
σκονται το ίδιο μήκος κύματος, αφού  εκτός από τη φαρμακευ-
τική τους δράση, έχουν και εντομοαπωθητικές ιδιότητες. Όσον 
αφορά το λεμόνι, με αιθέρια έλαια, πρέπει να γνωρίζεις ότι τα 
δωμάτια στα σπίτια της αρχαίας Αθήνας μοσχοβολούσαν με 
άρωμα λεμονιού, το οποίο μεταξύ άλλων προστάτευε τους χώ-
ρους από τα έντομα. Τέλος, το τέταρτο συστατικό, η λεβάντα, 
είναι ένα υπέροχο πράσινο φυτό με μωβ άνθη και αιθέρια έλαια 
που τους αποδίδονται πολλές χρήσεις ως εντομοαπωθητικά 
αλλά λειτουργούν και ως κατασταλτικά του άγχους.

13

AROXOL: Η κορυφαία μάρκα εντομοκτόνων
Το AROXOL δεν είναι τυχαία το Νο 1 brand στην κατηγορία του 
(σε αξία πωλήσεων στα εντομοκτόνα για το 2018, βάση στοιχεί-
ων RAI). Για να γίνει μια μάρκα μεγάλη και να παραμείνει στην 
κορυφή χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, επιμονή, ορ-
γάνωση αλλά και σκληρή δουλειά. Η εν λόγω μάρκα εισακούει 
τις ανάγκες του καταναλωτή για πιο στοχευμένες λύσεις στην 
καταπολέμηση ενοχλητικών εντόμων, ειδικά όταν αυτά συχνά-
ζουν σε ευαίσθητους χώρους του σπιτιού, όπως η κουζίνα και 
οι πάγκοι τροφίμων. Παράλληλα, είναι κοινά αποδεκτό ότι έχει 
κερδίσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, ο οποίος την επιλέγει 
και τη βάζει στο ράφι του. Εξάλλου, οι πραγματικές πωλήσεις 
είναι που κάνουν μια μάρκα Νο 1. Το Aroxol, έχοντας περάσει 
με επιτυχία τα «φίλτρα» της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικό-
τητας, έχει καταφέρει να αποκτήσει πιστούς καταναλωτές και να 
προσελκύει συνεχώς καινούργιους.

χρήςιΜοποιήςτε τα προϊοντα αROXOL 4 και θα ςας 
χαριςούν τήν ήρεΜια καθε καλοκαιρινής βραδιας!

χωρις αΜφιβολια, το AROXOL 4 ειναι ή απολύτή 
αςπιδα προςταςιας τοςο για τούς εςωτερικούς 

οςο και για τούς εξωτερικούς χωρούς. 
χαριςτε ςτον χωρο ςας

τήν ήρεΜια πού τού αξιζει!

AROXOL 4 για 
ερποντα εντοΜα
Εάν θέλετε να απαλλαγείτε εύκολα και 
γρήγορα από κατσαρίδες, μυρμήγκια 
και σκόρους σε κατοικημένους χώρους 
καθόλη τη διάρκεια του έτους, τότε το 
μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χρη-
σιμοποιήσετε το AROXOL 4. Τα σταγο-
νίδια που απελευθερώνονται κατά τον 
ψεκασμό περιέχουν συστατικά τα οποία 
καταπολεμούν τα έρποντα έντομα. 

AROXOL 4 για 
ιπταΜενα εντοΜα
Με το εν λόγω προϊόν που 
προσφέρει η νέα σειρά του 
AROXOL 4 μπορείς να εξολο-
θρεύσεις τα ιπτάμενα έντονα, 
όπως μύγες, κουνούπια και σκνί-
πες, γρήγορα και αποτελεσματι-
κά. Τα σταγονίδια που απελευθε-
ρώνονται περιέχουν ένα μοναδι-
κό συνδυασμό αιθέριων ελαίων 
και δραστικών συστατικών.
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αφιερωμα  ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

Άλλο ένα ακόμα δείγμα καινοτομίας…

Δεν αντέχετε τα μυρμήγκια μέσα 
στη κουζίνα σας; Οι μυρμιδόνες 
δεν σας αφήνουν σε ησυχία; Τρέ-
μετε στην ιδέα ότι το κρεβάτι σας 
περιέχει ακάρεα; Τα κατοικίδια σας 
έχουν ψύλλους; Χρησιμοποιώντας 
το ΑROXOL BIO σπρέι για έντομα, 
ξεμπερδέψατε με φυσικό τρόπο! 
Είναι ένα καινοτόμο προϊόν, το μο-
ναδικό στο είδος του, βασισμένο 
σε φυτικής πρόελευσης πολυμε-
ρές,το οποίο καταπολεμά το έντο-
μα με φυσικό τρόπο δράσης. Εί-

ναι αποτελεσματικό και σκοτώνει 
με φυσικό τρόπο έντομα, τα οποία 
είναι φορείς ασθενειών επικίνδυ-
νων για την ατομική υγεία. Όταν 
ψεκαστεί στο έντομο δρα σαν κολ-
λώδης παγίδα και το ακινητοποιεί, 
εμφανίζοντας έτσι μειώμενη επιθε-
τικότητα. Ο κίνδυνος τσιμπήματος 
είναι απομακρυσμένος. 
Είναι άοσμο και καταλάλληλο για 
μύγες, κουνούπια, μυρμήγκια, 
σκόρους, ακάρεα, κοριούς, ψύλ-
λους και μυρμηδόνες.

αROXOL NATURAL 4 MAT & 
AROXOL NATURAL 4 COIL
Είναι τα μοναδικά matt και coil που περιέχουν 4 μοναδικά-
φυσικά αιθέρια έλαια και ευωδιάζουν τον χώρο, έχοντας φυ-
σικά την εγγύηση του AROXOL. Είναι καινοτόμα και δεν περιέ-
χουν βλαβερές εντομοκτόνες ουσίες.

ΟΛα αΥΤα ΣΥΝΔΥαΖΟΝΤαι αρμΟΝιΚα 
μεΣα ΣΤΗ Νεα Σειρα AROXOL NATURAL 4

BioBio

 ΣΠρεΪ ΚαΤα ΤωΝ εΝΤΟμωΝ αΠαΛΛαΓμεΝΟ  
αΠΟ ΒΛαΒερεΣ εΝΤΟμΟΚΤΟΝεΣ ΟΥΣιεΣ
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ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΑΤΦΟΡΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΙΧΑΝ ΤΗN ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ 

ΟΣΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ANASSA ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ. 
ΤΑ «ΜΑΓΙΚΑ ΧΕΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ FACIALIST ΚΑΙ Η 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣEΦΕΡΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ 

ΜΙΑΝ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

ΤΑ «ΜΑΓΙΚΑ ΧΕΡΙΑ»

Ανάμεσα στους «τυχερούς» εκπρο-
σώπους των ΜΜΕ που βρέθηκαν 
το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 

στο ξενοδοχείο Anassa στην Πάφο ήταν 
και η γράφουσα. Η εμπειρία που ζήσα-
με, τόσο εγώ αλλά και οι συνάδελφοι των 
ΜΜΕ, ήταν ανεπανάληπτη και σε αυτό συ-
νέβαλε και η… γνωριμία μας με τη θερα-
πεία της Αναστασίας Αχιλλέως, την οποία 
εφαρμόζει στα ξενοδοχεία Anassa και 
Almyra, αφού ήταν κάτι πρωτόγνωρο και 
μοναδικό για μας. Μετά την πρόσκληση 
της Thanos Hotels και το πρώτο θερμό κα-
λωσόρισμα από τους ιθύνοντες, οι δημο-
σιογράφοι είχαν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν τη θεραπεία, η οποία δρα σε δύο επί-
πεδα, προσφέρει ολιστικές συναισθηματι-
κές εμπειρίες, ενώ παράλληλα προσφέρει 
αποτελεσματική θεραπεία του δέρματος 
και μασάζ. Με έναν αξιοθαύμαστο τρόπο 
αξιοποιεί τους κρανιοϊερείς ρυθμούς του 
οργανισμού χρησιμοποιώντας την εμπειρία 
της στο ρέικι και τις θεραπευτικές γραμμές 
ενέργειας. Αυτή η καινοτόμος μέθοδος ευ-
θυγραμμίζει το κεντρικό νευρικό σύστημα 
ανακουφίζοντας τους συνδετικούς ιστούς, 
οι οποίοι γίνονται ολοένα και πιο δύσκα-
μπτοι και σκληροί με το πέρασμα του χρό-
νου. Ως αποτέλεσμα, η μέθοδος της Ανα-
στασίας κάνει το δέρμα να δείχνει νεότε-
ρο. H ίδια πάντως πιστεύει ότι ο καθένας 
από εμάς χρειάζεται μια εξατομικευμένη 
θεραπεία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
μας. Η Αναστασία Αχιλλέως, την οποία 
οι Financial Times ανέδειξαν ως «magic 
hands», έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη 
μοναδική πολυπλατφορμική θεραπεία της, 
η οποία είναι κάτι πολύ περισσότερο από 
μια απλή περιποίηση προσώπου (facial). 
Άλλωστε, η ίδια έχει αφιερώσει πολλά 
χρόνια αναπτύσσοντας και τελειοποιώντας 
τη συγκεκριμένη θεραπεία. Οι εκλεκτοί 
πελάτες της και οι πιστοί πρωτοκλασάτοι 
οπαδοί της διανύουν μεγάλες αποστάσεις 
για να επωφεληθούν από τα μυστικά της 
μεθόδου της, η οποία συνδυάζει στοιχεία 
κρανιοϊερής θεραπείας και μασάζ. Η ίδια 
δραστηριοποιείται εδώ είκοσι χρόνια στο 
χώρο της ομορφιάς και δεν σταμάτησε 

ποτέ να εξελίσσει τη μέθοδό της. Εργάστη-
κε ακούραστα με τις ομάδες σπα των ξε-
νοδοχείων Anassa και Almyra και μοιρά-
στηκε μαζί τους τα μυστικά των εξαιρετικά 
εξειδικευμένων μεθόδων της. Μάλιστα, 
οι θεραπεύτριες παρακολούθησαν εντατι-
κά, ιδιαίτερα μαθήματα με την Αναστασία, 
ώστε να κατανοήσουν πλήρως τα βασικά 
στοιχεία της μεθόδου της και να μπορούν 
να εντοπίζουν την ένταση στο πάνω μέρος 
του σώματος και να ανακουφίζουν με επι-
δεξιότητα τους μυς και τους συνδετικούς 
ιστούς, προσφέροντας την απόλυτη θερα-
πεία προσώπου.

Oμορφιά κάι ευεξιά
Η μέθοδος της Αναστασίας Αχιλλέως εί-
ναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή 
περιποίηση προσώπου (facial). Δεν σκο-
πεύει μόνο να βελτιώσει την εμφάνιση του 
προσώπου, αλλά να δώσει επίσης μια αί-
σθηση ισορροπίας στον οργανισμό, συμ-
βάλλοντας στη γενική ευεξία του ατόμου. 
Είναι μια καθηλωτική εμπειρία με ατμό και 
μασάζ που αναζωογονεί και χαλαρώνει. Εί-
ναι μια μέθοδος που αξίζει κάθε ένας από 
εμάς να δοκιμάσει για να καταλάβει για τι 
ακριβώς μιλάμε.  ok!

ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

Η Αναστασία Αχιλλέως, η οποία εντυπωσίασε τους 
παρευρισκόμενους και όσους την γνώρισαν από 
κοντά.

Η μέθοδος της 
Αναστασίας Αχιλλέως 

είναι κάτι πολύ 
περισσότερο από 

μια απλή περιποίηση 
προσώπου (facial).
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VALMONT

Ο «μάγΟς» τΟυ χρΟνΟυ!
ΑNAKΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ SUPER MODELS ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ VALMONT ΚΑΙ ΖΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΞΑΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ADVERTORIAL

Η δημιουργία των καλλυντικών Valmont προέρχεται 
από ιατρικές καινοτομίες πάνω στη χρήση του 
DNA ως προς την επούλωση του δέρματος 

στην τότε κλινική στην Ελβετία. Εξάγεται ατόφιο σε 
θερμοκρασίες ακραίου κρύου από το γονιμοποιημένο 
ωάριο του σολομού σύμφωνα με αποκλειστική πατέντα. 
Αυτό το DNA έχει πολλαπλές ευεργετικές ιδιότητες 
για το δέρμα, προστατεύει, ενυδατώνει την επιδερμίδα, 
διεγείρει την ανάπλαση κυττάρων και έχει αντιοξειδωτικές 
λειτουργίες. Πέρα από την αρχική σειρά για το πρόσωπο, 
η Valmont επεκτάθηκε και διαθέτει αντιγηραντικές σειρές 
καλλυντικών και για τα μαλλιά και για το σώμα, αλλά και 
αντηλιακά, προϊόντα λεύκανσης, εντατικές θεραπείες 
και την premium σειρά Elixir des Glaciers. Ιδρύθηκε το 
1985 σε ένα ιατρικό περιβάλλον, μία κλινική κοντά στο 
Montreux, και ανήκει στην ομάδα των κυτταρικών καλλυ-
ντικών. Δηλαδή χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη εκχυλίσματα 
από κύτταρα, όπως το DNA του γονιμοποιημένου ωάριου 
του άγριου σολομού του Καναδά. Επίσης, άλλα φυσικά 
συστατικά, όπως το νερό των παγετώνων των Άλπεων, 
συμβάλλουν στην ανάπλαση κυττάρων. Η Valmont σβήνει 
άμεσα και μακροπρόθεσμα τα σημάδια του περάσματος 
του χρόνου με προϊόντα που χαρακτηρίζονται από 
Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα και Απόλαυση. Λεπτές 
υφές και στιγμιαία διείσδυση των προϊόντων χάρη σε 
high-tech συστατικά και οχήματα - λιποσώματα, νάνο 
emulsion, εγγυώνται για την υψηλή απόδοσή τους. Oι 
Coco Chanel, Charlie Chaplin, Georges Simenon, Rainer 
Maria Rilke και Ingrid Bergman, εκτός του ότι είναι μεταξύ 
των πιο διάσημων προσωπικοτήτων του 20ού αιώνα, όλοι 
αγαπούσαν τη Valmont και ήταν πιστοί οπαδοί της εμπει-
ρίας φροντίδας του δέρματος, που έχει κρατήσει την ελίτ 
του κόσμου αναζητώντας το καλύτερό της από τις αρχές 
του 1900. Κληρονόμος της παραδοσιακής ελβετικής 
ιατρικής, το εμπορικό σήμα έχει κερδίσει τις οπαδούς 
των διάσημων ανθρώπων. Ακολουθώντας τα βήματα της 
ελβετικής ιατρικής παράδοσης, η φροντίδα του δέρματος 
αντλεί από τους παρθένους φυσικούς πόρους της χώρας 
και την πρωτοποριακή κυτταρική αισθητική έρευνα για να 
σχηματίσει ένα προϊόν απολέπισης της επιδερμίδας που 
διασπάται στο έδαφος και προσφέρει ορατά και μακρο-
χρόνια αποτελέσματα. Και ευτυχώς για σας, είναι πιο προ -
σιτό από ποτέ. Είτε ψάχνετε για αιώνια νεολαία, θεαματική 
επιστήμη ή απλά την εμφάνιση ύπνου καλής νύχτας, η 
ελβετική βιομηχανία περιποίησης είναι ένας σημαντικός 
κόσμος για να ανακαλύψετε. Η Valmont, δεν σταματά 
ποτέ να καινοτομεί για να διατηρήσει την ομορφιά της 
πρωτεύουσας και την υγεία του δέρματος. Ανακαλύψτε τα 
μυστικά ομορφιάς των super models και των ηθοποιών.
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Βενετία, η καλλιέργεια 
της τέχνης της αρωματι-
κής περιποίησης, ο πολι-
τισμός και το μυστήριο.
Αυτή η πολυπόθητη 
πόλη είναι η σκηνή για 
την Storie Veneziane 
από την Valmont: μια 
σειρά πέντε οσφρητικών 
παραμυθιών που απο-
καλύπτουν τις μυριάδες 
πλευρές μιας πόλης 
ταυτόχρονα γοητευτι-
κές και αινιγματικές, 
θρυλικές και συνεχώς 
επαναπροσδιορισμένες.
Storie Veneziane, μια 
εμπειρία στην γνώση, μια 

oμάδα στα ποικίλα σχή-
ματα της λιμνοθάλασ-
σας. Η τέχνη της αρω-
ματοποιίας κοσμείται, 
το γυαλί Murano ενθρο-
νίστηκε και το ιταλικό 
δέρμα σε όλη τη λαμπρή 
δόξα του: αισθησιακό 
και άγριο ταυτόχρονα. 
Αρώματα με ιδιαίτερες 
μυρωδίες, για κάθε 
γούστο που ξυπνούν 
όλες τις αισθήσεις.
Δεν υπάρχει κομψότητα 
χωρίς αρώμα. Είναι αό-
ρατο, αξέχαστο, απόλυτο 
αξεσουάρ που κάθε γυ-
ναίκα πρέπει να φοράει!

IL PROFVMO
Η IL PROFVMO ανακάλυψε την αρωματοποιία υψηλής 
ποιότητας και μεταμόρφωσε τον κόσμο των αρωμάτων για…
πάντα. Με τις πολύπλοκες συνθέσεις της, συνδυάζοντας 
απρόσμενους συνδυασμούς και εκλεπτυσμένες μυρω-
διές, η IL PROFVMO προσφέρει μοναδική και αυθεντική 
αισθητική έκφραση για κάθε τύπο δέρματος. Τα αρώματα 
εμπνέονται από τη μαγεία της φύσης και δημιουργούνται 
από τα εξειδικευμένα χέρια του δημιουργού τους, Silvana 
Casoli. Οι λεπτές αποχρώσεις των φυσικών αρωμάτων 
αποκαλύπτονται στα κρυσταλλικά διαφανή μπουκάλια 
της IL PROFVMO, και τιμούν το Βενετικό savoir-faire. 
Τα γραφικά και η συσκευασία της IL PROFVMO, σαφώς 
μοντέρνα στο πνεύμα, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ως 
προς την έμπνευσή τους. Η βαθιά συσκευασία Bordeaux 
διακοσμημένη με πατίνα χρυσού αντανακλά τους κώδικες 
που είναι αφιερωμένοι στην Haute Parfumerie και αποτίει 
φόρο τιμής στη μαγεία και το μυστήριο της Βενετίας.

STORIE VENEZIANE

Θα βρείτε όλα τα προϊό-
ντα στην ολοκαίνουργια 
Boutique στο ξενοδοχείο 
Vrissiana Beach Hotel, 
στον Πρωταρά, Valmont 
Vrissiana Boutique & Spa 

Το valmont 
bOuTIquE SPA 

θα ανοιξει 
σΤισ 21/6
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Hair
majesty 
Όταν μπαίνεί τΌ 
καλΌκαίρί φρΌντίζΌυμε 
τΌ δερμα μας, αλλα 
παραμελΌυμε τα 
μαλλία μας… κί 
Όμως, με τα ςωςτα 
πρΌϊΌντα μπΌρείς να 
τα φρΌντίςείς κί αυτα 
θα ςε ανταμείψΌυν, 
αφΌυ θα είναί πίΌ 
ςτίλπνα καί μεταξενία. 

Huile Prodigieuse Floral, 
Nuxe, το ανανεωμένο ξηρό λάδι 
για πρόσωπο, σώμα και μαλ-
λιά, με 7 φυτικά έλαια (Tsubaki, 
Sweet almond, Camellia, Borage, 
Hazelnut, Macadamia, Argan) και 
βιταμίνη ε. με τον μοναδικό συν-
δυασμό αρωμάτων λουλουδιών 
μανόλια, λευκού μόσχου και νό-
τες από pink grapefruit, μας χαρί-
ζει μια νέα δροσερή εμπειρία που 
αναδεικνύει τη θηλυκότητα κάθε 
γυναίκας. 

Botanicals Fresh Care, L’Oréal Paris, 
μια νέα premium σειρά περιποίησης μαλλιών, 
εμπνευσμένη από τη φύση. ςτη νέα σειρά χρη-
σιμοποιούνται φυτικά έλαια σε κάθε προϊόν, 
που προορίζονται για συγκεκριμένο τύπο μαλ-
λιών και έχουν θεραπευτικά αποτελέσματα.

Bronze Goddess 
Shimmering Oil Spray for 
Hair & Body, Estee Lauder, 
λαδάκι λάμψης, για να αναζωο-
γονήσεις και να θρέψεις την επι-
δερμίδα, αλλά και να προσφέ-
ρεις λάμψη στα μαλλιά σου και 
να μειώσεις τον στατικό «ηλε-
κτρισμό».

Collagen Boost, Orzene, κρέμα ενδυνά-
μωσης με πρωτοποριακή σύνθεση (με βάση 
το κολλαγόνο), διεισδύει στο εσωτερικό της 
τρίχας, ενισχύοντας την εσωτερική της δομή 
και βελτιώνοντας τόσο την όψη της όσο και 
την υγεία της.

Protect & Shine, Oil 
hairspray, Carroten, spray 
περιποίησης μαλλιών που 
προστατεύει από την ηλιακή 
ακτινοβολία, τη θάλασσα και 
το χλώριο τα μαλλιά μας και 
ενισχύει τη φυσική άμυνα της 
τρίχας. Η σύνθεση είναι τόσο 
ελαφριά και μη λιπαρή που 
μπορείς να το επαναλάβεις 
όσες φόρες θέλεις μέσα στην 
ημέρα!

Surf Spray, 
Bumble and 
bumble, σπρέι 
χτενίσματος 
εμπλουτισμένο με 
θαλασσινό αλά-
τι για εκπληκτι-
κό αποτέλεσμα! 
αυτό το σπρέι 
χαρίζει όγκο και 
υφή, για ένα σέξι 
look, σμιλευμένο από 
τον αέρα και τον ήλιο. Ένταση, κρά-
τημα και χαλαρό ματ φινίρισμα, 
χάρη στο θαλασσινό αλάτι.

Volumizing Spray - 
Texture & Density, 
από τη συλλογή Hair 
Rituel, Sisley, σπρέι για 
την περιποίηση και την 
φροντίδα μαλλιών με 
ενεργά συστατικά φυ-
τικής προέλευσης για 
περισσότερο όγκο και 
μεταξένια υφή. και εί-
ναι και ανθεκτικό στην 
υγρασία. 

Effetti Speciali, L’Elisir, Diego 
Dalla Palma, ένα πραγματικό ελι-
ξίριο για τα μαλλιά σου, αφού κάνει 
θαύματα: αφήνει τα μαλλιά λεία και 
μεταξένια, με μία λάμψη υγείας, μει-
ώνει το φριζάρισμα, γεμίζει την τρί-
χα χαρίζοντάς της όγκο. και εκτός 
αυτών, μειώνει τον χρόνο στεγνώ-
ματος στο μισό και 
προστατεύει τα μαλ-
λιά από τις θερμικές 
διεργασίες. 
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BEAUTYshopping

Τα 
απαραίΤηΤα 
Του 3ημέρου
πακέΤαρέίς γία Το 
3ημέρο, αλλα έκΤος 
απο Το μαγίο, Τα 
ςορΤς καί Τα ςανδα-
λία, έΤοίμαςέ καί 
Το νέςέςέρ ςου μέ 
ολα Τα must have 
Της προςΤαςίας ςου, 
Του μακίγίαζ καί 
Των μαλλίων ςου. 

Facial Water Spray, 
Carroten, νερό προσώπου 
με μεταλλικά άλατα και ιχνο-
στοιχεία, που προσφέρει στην 
επιδερμίδα μας την extra 
δροσιά και μοναδικές περι-
ποιητικές ιδιότητες που συμ-
βάλλουν στην ενυδάτωση της 
επιδερμίδας και αφήνουν μια 
μοναδική αίσθηση αναζωο-
γόνησης.

Bronzing Powder Duo, από τη 
συλλογή Beach_Metals, Bobbi 
Brown, ένας συνδυασμός ματ και 
λαμπερών αποχρώσεων, με τόνους 
που μιμούνται εκείνους του φυσι-
κού μαυρίσματος και μικροσκοπικές 
πέρλες, χαρίζουν στο δέρμα σου μια 
ελαφρά ζεστή όψη, απόλυτα φυσι-
κή. Θα τη βρεις στις αποχρώσεις: 
Golden Light & maui, medium & 
santa Barbara.

Good in bed™, Glamglow, νέα ενυ-
δατική κρέμα νυκτός με φρούτα του πά-
θους, εμπλουτισμένη με ισχυρά, αλλά 
ωφέλιμα για την επιδερμίδα σου οξέα 
απολέπισης και υαλουρονικό οξύ, για 
φρέσκια, φυσική όψη του δέρματος.

Beautifying 
Protective Creme 
Sublime Glow SPF 
30 και SPF 50, από τη 
σειρά Dior Bronze, για 
το πρόσωπο, που ανα-
νεώθηκε πλήρως, ενώ 
το Beautifying Protective 
milky mist sublime Glow 
αύξησε την προστασία 
του σε sPF 50, παρέχο-
ντας μια πλήρη γκάμα 
αντηλιακής προστασίας.

Collagen Boost, Orzene, 
μάσκα περιποίησης, που ενυ-
δατώνει, ενισχύει και αναζω-
ογονεί τα μαλλιά από τη ρίζα 
ώς την άκρη, βελτιώνοντας την 
ελαστικότητά τους και συμβάλ-
λοντας έτσι στην αύξηση του 
όγκου τους.

Neo Nude Fusion 
Powder, Giorgio 
Armani Beauty, 
η πρώτη πούδρα φι-
νιρίσματος που συν-
δυάζει τα συστατικά 
και τη λάμψη ενός 
foundation με την κα-
θαρή εφαρμογή και 
την πρακτική συσκευ-
ασία μιας πούδρας. 
Θα τη βρεις σε 9 απο-
χρώσεις, για υπέροχο 
αποτέλεσμα «χωρίς 
μακιγιάζ».

Bronze Goddess Powder 
Bronzer, Estee Lauder, 
η απαλή, μη-λιπαρή 
πούδρα έχει ανανε-
ωθεί με μεταλλικές 
λεπτομέρειες από 
ροζ- χρυσό. Ένα 
πέρασμα και θα 
σου χαρίσει 
στο πρόσωπο, 
τους ώμους 
και το ντεκολ-
τέ μια σαγη-
νευτική μπρονζέ 
εμφάνιση.

Ultra-Light Daily UV 
Defense Mineral 
Sunscreen SPF 50, 
Kiehl’s, ελαφρύ, oil-free 
αντηλιακό για καθημερινή 
προστασία, ιδανικό για ευ-
αίσθητο και με τάση ακμής 
δέρμα. προστατεύει την επι-
δερμίδα από ηλιακά εγκαύ-
ματα, έχει αντιγηραντικές ιδι-
ότητες και παρέχει προηγμέ-
νη προστασία κατά του καρ-
κίνου του δέρματος. απορ-
ροφάται γρήγορα και αφήνει 
στο δέρμα ματ όψη.
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Ναυτικός
κόμπός
Ναυτικόι κόμπόι ςτόλιζόυΝ
τα πιό elegant ςυΝόλα

Τα χρυσά άξεσουάρ 
ολοκληρώνουν ιδανικά το 
ναυτικό σας look! (€7.99 

STRADIVARIUS).

Μπικίνι, 
OLIVIA+HANK.

Shorts €29.95, ZARA.

Μπλούζα €30, 
Dorothy 
Perkins.

Στέκα μαλλιών 
€5.99, 

STRADIVARIUS.

Ζώνη,
TALLY 
WEIJL.

Blazer €63, 
WALLIS.

Μπλούζα 
€50, 

WALLIS.

Παντελόνα 
€39.95, 
ZARA.

Τσάντα, 
CARPISA.

Κολιέ 
€19.99, 

MANGO.
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Dots & Dots
ΣυνδυαΣε πουα με πουα 
για super stylish outfits

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
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Μπικίνι, 
CALZEDONIA. 

Μπλούζα €25.95, 
ZARA.

Σκουλαρίκια, 
FOREVER21.

Mules, 
ALDO.

Ολόσωμο μαγιό, 
CALZEDONIA.

Παντελόνα 
€29.99, ZARA.

Ζώνη €29.99, 
MANGO.

Τσάντα, 
PARFOIS.Πέδιλα €49.99, 

MANGO.
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Summer Safari
Urban safari looks για ανέμέλές 
καλοκαιρινές βολτές

IS
SE

Y 
M

IY
A

KE
Σκουλαρίκια, 
PARFOIS.

Μπικίνι, OCEAN 
BLUE by Marcia 
Thrasyvoulou.

Πουκάμισο,
PIAZZA ITALIA.

Shorts €38,
TOP 

SHOP.

Φόρεμα €36, 
DOROTHY 
PERKINS.

Τσάντα €35.99, 
STRADIVARIUS.

Σανδάλι, 
ALDO.

Φούστα,
PIAZZA ITALIA.

Slides €35.99, 
MANGO.

Γυαλιά ηλίου, 
TIMBERLAND.
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ΠΑΟΛΑ LIVE
ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

To Τheama Venue (πρώην Dolce 
Club) παρουσιάζει σήμερα Κυριακή, 
16 Ιουνίου, στις 23:00, την Πάολα. 

Η ανεπανάληπτη ερμηνεύτρια θα 
χαρίσει στους θαυμαστές της ένα 

αξέχαστο και μοναδικό βράδυ 
τραγουδώντας τις αγαπημένες 
της επιτυχίες. Για περισσότερες 

πληροφορίες στο τηλέφωνο 
70004711.

ANNA BIΣΣΗ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Τ
ο Nava Seaside παρουσιάζει την 
Παρασκευή, 21 Ιουνίου, την Άννα 
Βίσση σε μια μοναδική καλοκαιρι-
νή εμφάνιση. Η αγαπημένη Κυπρία 

ερμηνεύτρια θα εμφανισθεί για μια μαγική 
βραδιά για τους θαυμαστές της, όπου θα 
ερμηνεύσει γνωστές παλιές και νέες επιτυχί-
ες της. Powered by: Super FM

Χρυσός χορηγός: Belvedere Vodka. Χορη-
γοί μεταφοράς: BMW Cyprus. Χορηγός 
επικοινωνίας: περιοδικό OK! Magazine 
Cyprus και το Ilovestyle.com. Για την περι-
οχή της Λάρνακας θα γίνεται αποστολή 
μέσω Akis Express. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες και στο τηλέφωνο 22777744.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΕΒΑΝΤΑΣ
ΣΤΟN ΥΠΕΡΟΧΟ ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΧΡΙ 23/06/2019
Στον Βοτανικό Kήπο Cyherbia στο Αυγόρου 
διεξάγεται το Φεστιβάλ Λεβάντας με πολλές 
δραστηριότητες και φυσικά χρώματα κι αρώματα. Το φεστιβάλ πραγματο-
ποιείται για 8η συνεχή χρονιά και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο, 23 Ιου-
νίου. Το πάρκο είναι ένας μοναδικός χώρος, όπου στους βοτανόκηπους 
χιλιάδες λεβάντες συνθέτουν ένα μαγευτικό σκηνικό και σχηματίζουν το 
μονοπάτι του διαλογισμού. Στο αποστακτήριο θα γίνεται η απόσταξη του αι-
θέριου ελαίου της λεβάντας. Τιμή εισόδου: μεγάλοι 5 ευρώ, παιδιά 3 ευρώ. 
Ανοικτό καθημερινά 9:00 π.μ. - 20:00. Για περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 99915443. 

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΜΕΛΙSSES
SUMMER TOUR ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Οι Μέλιsses, το νούμερο 1 συγκρότημα της Ελ-
λάδας, το ποπ συγκρότημα που δεν παύει να 
μας εκπλήσσει με κάθε του μουσικό εγχείρημα, 
έρχεται Κύπρο την Παρασκευή, 21 Ιουνίου, στο 
Breeze Summer Club, στις 22.00, για μία εκρη-
κτική εμφάνιση. Ένα πάρτι γεμάτο ενέργεια και 
εξαιρετική διάθεση, όπως άλλωστε μας έχουν 
συνηθίσει και με hits όπως τα «Επικίνδυνα Φιλιά», 
«Κράτα Τα Μάτια Σου Κλειστά», «Σαν Σκιά», 
«Ό,τι Άφηνες Μισό», «Έλεγες», «Η Μόνη Επιλο-
γή», «Ένα», «Δεν Μπορούμε Να ‘Μαστε Μαζί», 
«Το Κύμα», «Είμαι Αλλού», «Το Κρυφτό» και «Για-
τί». Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 7000 58 68.

4O ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΦΟΥ
21/06/2019 - 23/06/2019
Το τριήμερο φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί 
στην αυλή του Πολιτιστικού Χώρου Τεχνόπο-
λις 20 με θερινές προβολές κάτω απ’ τον ένα-
στρο ουρανό της Πάφου. Το PIFF υποστηρίζει 
ανεξάρτητες ταινίες μικρού μήκους και στο-
χεύει στη διερεύνηση, την προώθηση και την ανάπτυξη της τέχνης 
των ανεξάρτητων κινηματογραφικών παραγωγών. Φέτος στο πρό-
γραμμα περιλαμβάνονται ταινίες από βραβευμένους και πρωτοεμφα-
νιζόμενους δημιουργούς, όπως επίσης και πολύ ενδιαφέρουσες φοι-
τητικές παραγωγές απ’ όλον τον κόσμο. Η είσοδος στις προβολές 
είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες: www.piffcyprus.com.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται για μια 
live εμφάνιση στο Verano Lounge Bar 
στο κέντρο του Πρωταρά σήμερα Κυρια-
κή, 16 Ιουνίου, στις 21.00. Ο  γνωστός 
και αγαπημένος τραγουδιστής Μιχάλης 
Χατζηγιάννης θα ερμηνεύσει τα πιο γνω-
στά τραγούδια που οι θαυμαστές του 
έχουν αγαπήσει. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 96 132590. 
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ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ
ΜΕ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα, με 

μουσική και διασκεδαστικές δραστηρι-
ότητες, διοργανώνει ο Δήμος Πόλεως 
Χρυσοχούς. Σήμερα Κυριακή, 16 Ιου-
νίου, θα εμφανισθούν οι τραγουδιστές 
Τριαντάφυλλος και Πέτρος Ίμβριος. 

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν θαλάσ-
σια αγωνίσματα, χορός και άλλες ψυ-
χαγωγικές δραστηριότητες. Η είσοδος 
σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟ-
ΚΟΜΙΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί στην 
Οδού το Φεστιβάλ Μελιού και Μελισσοκομίας Ορει-
νής Λάρνακας την Κυριακή, 23 Ιουνίου. Το φεστιβάλ 
διοργανώνουν το Κοινοτικό Συμβούλιο Οδού με τη 
συνεργασία των κοινοτήτων των Κάτω Λευκάρων, Κάτω 
Δρυ, Βάβλας, Λάγιας, Οράς, Αγίων Βαβατσινιάς, Με-
λίνης, του Δήμου Λευκαρών, του Δήμου Λάρνακας, 
της παγκύπριας Κίνησης Επαγγελματιών Μελισσοκό-
μων, και των Κέντρων Νεότητας των περιοχών. Στόχος 
των διοργανωτών και φέτος είναι οι επισκέπτες, μικροί 
και μεγάλοι, να ζήσουν μια όμορφη μελένια μέρα.

Best of the Rest

HAPPY HOUR FOR LIFE!
Την Τετάρτη, 26 Ιουνίου, στις 18:30, στους 
κήπους  του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, δι-
οργανώνεται ένα super καλοκαιρινό Happy 
Hour For Life… για πολλά παιδικά χαμό-
γελα. Καλοκαιρινά κοκτέιλς από το Lost & 
Found Drinkery, καλοκαιρινά εδέσματα και 
όμορφη καλοκαιρινή μουσική από τον γνω-
στό DJK – Κύπρο Καραβιώτη. Εισφορά: €15 
(εισιτήρια θα υπάρχουν και στην είσοδο). Για 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
στο 22210858 ή 95119565.

ALEXANDER COLLEGE
EΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ
Ο κλάδος Μόδας του Πανεπιστημίου Alexander College 
διοργανώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά επίδειξη μόδας με 
δημιουργίες φοιτητών του, σε μια εκδήλωση που έχει γί-
νει θεσμός στη Λάρνακα. Η επίδειξη μόδας θα πραγματο-
ποιηθεί σε μια λαμπερή βραδιά την Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 

στις 20:30, στο 
Iguana (περιο-
χή Μακένζι), στη 
Λάρνακα. Πολ-
λοί καταξιωμέ-
νοι επαγγελματί-
ες από τον χώρο 
της μόδας τιμούν 
κάθε χρόνο με την 
παρουσία τους 
την εκδήλωση. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Η δημοφιλής ηθογραφική σατιρική κωμωδία 
του Αντρέα Κουκκίδη «Οι όρνιθες τ' Αριστο-
φάνη» συνεχίζεται με επιτυχία στην έδρα του 
Θεάτρου στα Λατσιά. Το έργο ανεβαίνει σε 
σκηνοθεσία του Μαρίνου Ξενοφώντος, όπως 
και τα τρία προηγούμενα έργα του συμπατρι-
ώτη μας κωμωδιογράφου, που ανέβηκαν στο 
θέατρο Ανεμώνα. Τα σκηνικά και κοστούμια εί-
ναι της Σόσε Εσκιτζιάν και τον φωτιστικό σχεδι-
ασμό υπογράφει ο Βασίλης Πετεινάρης.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 
στο τηλέφωνο 70007721.

«ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ Τ' ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ»! 

ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
AGATHA CHRISTIE
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
«Το κακό δεν μένει ποτέ 
ατιμώρητο, μεσιέ. Η τιμω-
ρία, όμως, ενίοτε παρα-
μένει κρυφή». Νικ Μπάκλεϊ. Αυτό 
το όνομα είναι εντελώς ασυνήθιστο 
για μια νέα και όμορφη γυναίκα! 
Όμως, δεν είναι το μόνο ασυνήθι-
στο πράγμα στη ζωή της. Αρχικά, σε 
μια απότομη πλαγιά στην Κορνουά-
λη, χαλάνε τα φρένα του αυτοκινή-
του της. Έπειτα, σε ένα στενό μονο-
πάτι, γλιτώνει την τελευταία στιγμή 
από έναν βράχο που πέφτει από 
ψηλά. Κι ακόμη πιο μετά, ένας βα-
ρύς πίνακας αποκολλάται από τον 
τοίχο και παραλίγο να την αφήσει 
νεκρή στο κρεβάτι της. 

ΑΙΩΝΙΟΙ 
ΨΙΘΥΡΟΙ
ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΗΝΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΔΙΟΠΤΡΑ
Αληθεύει άραγε ο θρύ-
λος της Δούκισσας της 
Πλακεντίας με τον λήσταρχο Ντα-
βέλη και τις υπόγειες στοές; Υπήρξε 
πράγματι εραστής της; Μήπως τε-
λικά αυτό που τους έδενε ήταν μια 

Books Etc

    KAΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΑ
«ΤΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ Ο ΓΑΜΟΣ»

Την ξεκαρδιστική ελληνική κωμωδία «Του Κουτρούλη 
ο γάμος» του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή επέλεξε να 
ανεβάσει για την καλοκαιρινή περίοδο το Θέατρο Ένα. 
Πρόκειται για μια καυστική πολιτική κωμωδία/σάτιρα, 
που γράφτηκε το 1845, η οποία θίγει τα διαχρονικά 
προβλήματα της κοινωνίας τότε. Μιας κοινωνίας, όμως, 
η οποία δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου μέχρι και σή-
μερα. Η διαχρονικότητα του έργου προσδίδει μάλιστα 
κι έναν τραγικό τόνο σε μια πραγματικότητα, την οποία 
βιώνουμε καθημερινά έστω κι αν βρισκόμαστε στον 

21ον αιώνα. 
Τακτικές παρα-
στάσεις στο 
«θέατρο ένα» 
κάθε Τετάρ-
τη, Πέμπτη και 
Παρασκευή, 
στις 20:30. Για 
περισσότερες 
πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 
22348203



συνταγεσ

ΕκτΕλΕση
Χτυπάμε σ' ένα μπoλ το γιαούρτι, τη ζάχαρη άχνη 
και την κρέμα γάλακτος με μίξερ χειρός, ώσπου να 
γίνει μια παχύρρευστη κρέμα. Στη συνέχεια προ-
σθέτουμε τον ανανά DEL MONTE σε κομματάκια, 
τους ξηρούς καρπούς και ανακατεύουμε. Μοιρά-
ζουμε το μείγμα σε μπολάκια και τα βάζουμε για 
λίγη ώρα στο ψυγείο.

Υλικά
•2 κεσεδάκια γιαούρτι στραγγιστό
•1 κρέμα γάλακτος 20% λιπαρά
(200 ml συσκευασία)
•1 κομπόστο ανανά DEL MONTE
•2 κ.σ. ζάχαρη άχνη
•1/2 κούπα καρύδια και αμύγδαλα τριμμένα
•σταφιδάκια για γαρνίρισμα

ΔΡΟΣΕΡΟ ΓΙΑΟΥΡΤΟΓΛΥΚΟ ΜΕ ΑΝΑΝΑ 
DEL MONTE ΚΑΙ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ

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.

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ ΦΑΚΕΣ ΚΑΙ ΒΡΩΜΗ MORNFLAKE
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ΔΡΟΣΕΡΟ ΓΙΑΟΥΡΤΟΓΛΥΚΟ ΜΕ ΑΝΑΝΑ 
DEL MONTE ΚΑΙ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΕκτΕλΕση

Βράζουμε πολύ καλά τις φακές, τις 
θέλουμε να είναι σχεδόν λιωμένες. Με 
ένα σουρωτήρι τις σουρώνουμε μέχρι να 
φύγουν όλα τα υγρά τους και να έχουν 
κρυώσει. Αλέθουμε τις φακές σε ένα 
μίξερ. Ρίχνουμε σε ένα μεγάλο και βαθύ 
σκεύος τις αλεσμένες φακές. Έπειτα 
ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο 
και τον μαϊντανό και τα ρίχνουμε μέσα 
στο μείγμα. Χτυπάμε τα αβγά και τα 
ρίχνουμε και αυτά μέσα στο μείγμα. Στη 
συνέχεια βάζουμε το γάλα, τη βρώμη 
MORNFAKE, τα μυρωδικά, το αλάτι 
και το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε 
μέχρι να ομοιογενοποιηθεί το μείγμα. 
Παίρνουμε από το μείγμα μια μπάλα 
και πλάθουμε σε σχήμα μπιφτεκιού. 
Τοποθετούμε μια λαδόκολλά ή βάζουμε 
λίγο λαδάκι σε ένα ταψί. Ψήνουμε σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 190o C 
για 25 με 30 λεπτά. 

Υλικά
•320 γρ. ωμές φακές
•μισό ποτήρι γάλα
• 2 (μεγάλες) κούπες βρώμη 

MORNFLAKE
•3 αβγά
•3 μεγάλα κρεμμύδια
•1 σκελίδα σκόρδο
•1 μικρό ματσάκι μαϊντανό
•μυρωδικά: ρίγανη, κύμινο, 
•θυμάρι, πιπέρι, αλάτι
•μισό ποτήρι ελαιόλαδο

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ ΦΑΚΕΣ 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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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

LIDI FOOD 
ACADEMY
ΠΡΩΙΝΕΣ 
ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ
Bρεθήκαμε στον κήπο 
του Lidi Food Academy 
και απολαύσαμε 
πρωινές νοστιμιές 
μαζί με τον σεφ 
Δημήτρη Κοπαράνη.

Ο Δημήτρης 
Κοπαράνης

Η Άντρη 
Καραντώνη

Η Νάταλι 
Νικολαΐδου

Η Ρέα Πέτσα

Η Φωτεινή Παλληκαρίδου και 
η Μικαέλλα Μικελίδου

Η Ειρήνη 
Καραντώνη

Η Ελένη 
Σαββίδου

Η Βάσω 
Πέτρου

Ο Χοβίγκ Ντεμιρτζιάν και η 
Αααα Αααα

Ο Πέτρος Αθανασίου και η 
Κλέλια Γιασεμίδου

Η Μαρίνα 
Μακρή



ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 
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ΤIFFANY BOUTIQUE
ΚΟΚΤΕΪΛ ΠΑΡΤΙ
Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε το cocktail party 
προς τιμήν της Ιταλίδας σχεδιάστριας 
μόδας Sara Roka στην Tiffany 
Boutique Λεμεσού. Φίλοι και πελάτες 
του καταστήματος παρευρέθηκαν 
και είδαν από κοντά τη νέα της 
συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2019. 
Να σημειωθεί πως η επωνυμία Sara 
Roka αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά 
στην Κύπρο από τις Tiffany Boutiques.

Η Έφη 
Αριστείδου

Η Sara Roka

Η Αγγέλα Δημητρίου Η Τερέζα Ηλιάδη Το μουσικό μέρος της βραδιάς ανέλαβε ο 
Τεύκρος Νεοκλέους και η  LSN Band

Η Στέφανη 
Βροντή

Η Μαρία Χρήστου

Η Μαρίνα Πηλακούτα, η Βέρα Λυσσιώτη 
και η Sara Roka

Η Δέσποινα 
Παπαδοπούλου

Η Σεμέλη 
Χριστοδουλίδου
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ΙDEAL AESTHETICS 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ 
LASER LE SHAPE
To Ιdeal Aesthetics προσκάλεσε 
τους φίλους, συνεργάτες και 
εκπροσώπους των ΜΜΕ στον 
νέο ανανεωμένο χώρο του στη 
Λευκωσία για την παρουσίαση 
της πιο καινοτόμου τεχνολογίας 
για τη Μη Επεμβατική Λιπο-
διάλυση με Laser Le Shape.

Η Βίκυ Χατζηγεωργίου

Η Μαρκέλλα Ιακώβου Η Κωνσταντίνα 
Κυπριανού

Η Τζιώρτζια 
Παναγή

Η έμπειρη ομάδα 
της Ideal Aesthetics

Ο Χρήστος Ροδόπουλος και η 
Έλενα Γρηγοροπούλου

Η Χριστιάνα Θεμιστοκλέους και η 
Χριστίνα Πελεκάνου

Ο Νικηφόρος Κρανιδιώτης

Η Γεωργία 
Γιαννακοπούλου

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση με Laser Le Shape, το οποίο αποτελεί 
την πιο σύγχρονη πρόταση υψηλής τεχνολογίας για την αντιμετώπιση 
του τοπικού πάχους με 25% μείωση σε 25 λεπτά.
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RAW
ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ ΣΤΟΝ 
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
Στην καρδιά της παλιάς Λευκωσίας 
άνοιξε τις πόρτες του το Raw Concept. 
Η ιδιοκτήτρια Μικαέλλα Νικολαΐδης 
προσκάλεσε τους εκπροσώπους των 
ΜΜΕ για να δουν από κοντά το
Raw Concept, όπου o καθένας θα 
μπορεί να βρει γυναικεία κομμάτια ρού-
χων, κοσμήματα και είδη σπιτιού και 
παράλληλα θα μπορεί να χαλαρώσει.

ΝΕSPESSO
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ 
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ 
COFFEE BARISTAS
Η εταιρεία Βάσσος Ηλιάδης 
Λτδ προσκάλεσε τους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ στο 
ξενοδοχείο Four Seasons στη 
Λεμεσό για να δοκιμάσουν 
τις πρωτοποριακές συνταγές 
από τους έμπειρους coffee 
baristas του ξενοδοχείου.

CYTA
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 5G
Η Cyta, σε δημοσιογραφική 
διάσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε στα κεντρικά γραφεία 
της στη Λευκωσία, ανα-
κοίνωσε τη λειτουργία του 
πρώτου πιλοτικού δικτύου τε-
χνολογίας 5G στην Κύπρο.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ KLAPP 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Η εταιρεία Κώστας Παπα-
έλληνας προσκάλεσε τους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ στο 
ξενοδοχείο Hilton Cyprus για να 
παρουσιάσει τη νέα άφιξη των 
προϊόντων Klapp στην Κύπρο.

Οι εκπρόσωποι 
της ηγεσίας του 
Οργανισμού Η Μαρία Ζένιου

Η Ριάνα Ράουνα

Η Νίκη Ιωάννου, η Γιούλα Χριστοφόρου, η Άντρη Ανδρέου, η 
Μόνικα Παπαέλληνα, η Senka Orec, η Αθηνούλα Νικολαΐδου, 
η Μαρία Μιχαήλ, η Όλγα Ζεβεδαίου και η Ρέα Ιωαννίδου

Η Αλεξία ΓιαλλουρίδουΗ Παναγιώτα Κονναρή

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση 
των προϊόντων Klapp

Η Λένα Τσουκαλά και η 
Άντρη Ανδρέου

Η Μπιάνκα 
Λεοντίου

Η Μόνικα 
Παπαέλληνα

Η Κλαίρη 
Σκουφίδου

Η Ρένα Ρουβιθά Πάνου και ο Ανδρέας 
Νεοκλέους 
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RAW
ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ ΣΤΟΝ 
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
Στην καρδιά της παλιάς Λευκωσίας 
άνοιξε τις πόρτες του το Raw Concept. 
Η ιδιοκτήτρια Μικαέλλα Νικολαΐδης 
προσκάλεσε τους εκπροσώπους των 
ΜΜΕ για να δουν από κοντά το
Raw Concept, όπου o καθένας θα 
μπορεί να βρει γυναικεία κομμάτια ρού-
χων, κοσμήματα και είδη σπιτιού και 
παράλληλα θα μπορεί να χαλαρώσει.

ΝΕSPESSO
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ 
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ 
COFFEE BARISTAS
Η εταιρεία Βάσσος Ηλιάδης 
Λτδ προσκάλεσε τους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ στο 
ξενοδοχείο Four Seasons στη 
Λεμεσό για να δοκιμάσουν 
τις πρωτοποριακές συνταγές 
από τους έμπειρους coffee 
baristas του ξενοδοχείου.

Η Κωνσταντίνα 
Χατζηζαχαρία και η 
Μαρία Κρύφτη

Η Μικαέλλα 
Νικολαΐδης

Η Ελένη 
Τριπιθαράκη

Οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία 
να δοκιμάσουν τις πρωτοποριακές 
συνταγές του Nespesso

Η Δήμητρα 
Πέτρου

Η Μικαέλα Κακα 
και ο Γιώργος 
Θεοδώρου

Η Μαριλένα 
Ιεροδιακόνου και η 
Θεώνη Παναγή

Η Κλαίρη 
Σκουφίδου και ο 
Μαρίνος Σαξατές

O Λεωνίδας Λεωνίδου, η 
Αθηνά Παπαμιχαήλ και ο 
Μαρίνος Σαξατές

Η Αναστασία 
Γρούτα

Η Βασιλική 
Θεοχάρους

Η Έλενα Στυλιανού και η 
Άννα-Μαρί Πάρνερ

CYTA
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 5G
Η Cyta, σε δημοσιογραφική 
διάσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε στα κεντρικά γραφεία 
της στη Λευκωσία, ανα-
κοίνωσε τη λειτουργία του 
πρώτου πιλοτικού δικτύου τε-
χνολογίας 5G στην Κύπρο.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ KLAPP 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Η εταιρεία Κώστας Παπα-
έλληνας προσκάλεσε τους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ στο 
ξενοδοχείο Hilton Cyprus για να 
παρουσιάσει τη νέα άφιξη των 
προϊόντων Klapp στην Κύπρο.

Οι εκπρόσωποι 
της ηγεσίας του 
Οργανισμού Η Μαρία Ζένιου

Η Ριάνα Ράουνα

Η Νίκη Ιωάννου, η Γιούλα Χριστοφόρου, η Άντρη Ανδρέου, η 
Μόνικα Παπαέλληνα, η Senka Orec, η Αθηνούλα Νικολαΐδου, 
η Μαρία Μιχαήλ, η Όλγα Ζεβεδαίου και η Ρέα Ιωαννίδου

Η Αλεξία ΓιαλλουρίδουΗ Παναγιώτα Κονναρή

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση 
των προϊόντων Klapp

Η Λένα Τσουκαλά και η 
Άντρη Ανδρέου

Η Μπιάνκα 
Λεοντίου

Η Μόνικα 
Παπαέλληνα

Η Κλαίρη 
Σκουφίδου

Η Ρένα Ρουβιθά Πάνου και ο Ανδρέας 
Νεοκλέους 
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ LIVE COOKING 
SHOW
Ένα επιτυχημένο live cooking show πραγ-
ματοποίησε πρόσφατα η Coca Cola με 
τη γνωστή Κύπρια μαγείρισσα Αθηνά 
Λοϊζίδου, στην Υπεραγορά Σκλαβενίτη 
στη Λάρνακα. Το εύγευστο μενού της 
αγαπημένης μαγείρισσας περιελάμβανε 
«Περουβιανό κοτόπουλο Coca-Cola», 
με πικάντικη πράσινη σος και σαλάτα με 
κινόα, φρούτα και αβοκάντο. Ένας πραγ-
ματικά απολαυστικός συνδυασμός για 
ένα μοναδικό οικογενειακό γεύμα, ή για 
μια ειδική ξεχωριστή βραδιά με φίλους, 
παρέα φυσικά με Coca-Cola.

CoCa-Cola - ΑθηνΑ 
λΟϊζιδΟυ

ΣυγκΙνημΕνη ΣΤην πΡΩΤη γΙΟΡΤη 
ΤηΣ κΟΡΟυλαΣ ΤηΣ
Η Άντρη Καραντώνη το απόγευμα της Δευτέρας, 
10 Ιουνίου, παρευρέθη με τον σύζυγό της, Νεοκλή 
Σκουρουμούνη, στη γιορτή του νηπιαγωγείου της 
κόρης τους, Αργυρώς και η συγκίνησή τους ήταν 
τεράστια καθώς για πρώτη φορά η κορούλα τους 
συμμετείχε σε μια τέτοια παράσταση. Στα στιγμιό-
τυπα που μοιράστηκε η παρουσιάστρια στον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο instagram είδαμε την 
Αργυρώ μεταμφιεσμένη σε μελισσούλα να χορεύει 
και να λέει το ποιηματάκι της. Όλα τα παιδάκια 
καταχειροκροτήθηκαν για την προσπάθειά τους και 
για την Άντρη Καραντώνη ήταν διπλή η συγκίνηση, 
καθώς αφενός έβλεπε την κορούλα της στη σκηνή 
και αφετέρου η εκδήλωση ελάμβανε χώραν στο 
θέατρο του λυκείου όπου η ίδια φοιτούσε.

ΘΕΚΛΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
μΕΤακΟμΙζΕΙ ΣΤην 
απΟγΕυμαΤΙνη ζΩνη 
η εκπομπή «θέκλα... μιλάμε ανοι-
χτά», που προβάλλεται κάθε πρωί 
από την τηλεόραση ΣιγμΑ, μετακομί-
ζει στην απογευματινή ζώνη. Από τη 
δευτέρα, 24 ιουνίου, η θέκλα Πετρί-
δου και ο Πέτρος Αθανασίου θα βρί-
σκονται στις οθόνες μας καθημερινά, 
στις 16:00, με ακόμη πιο ενδιαφέρο-
ντα θέματα, που θα συζητηθούν και 
πλέον με συμμετοχή του κοινού live. 

ΕΥΑ ΚΑΛΤΣΗ 
ΤΟ κΟΡΙΤΣΙ ΤΟυ POWEr Of 
LOVE ΕΡΩΤΕυΤηκΕ γνΩΣΤΟ 
κυπΡΙΟ 
η Εύα Κάλτση, ένα από τα πιο εντυπω-
σιακά κορίτσια που πέρασαν από το 
ριάλιτι αγάπης της τηλεόρασης Σιγ-
μΑ, «Power of love», ερωτεύτηκε και 
μάλιστα γνωστό Κύπριο. για χάρη του 
ταξιδεύει συνέχεια στο νησί μας για να 
περνάει όσο το δυνατόν περισσότερο 
χρόνο μαζί του. Ο λόγος για τον 
Παναγιώτη δημητρίου, που έκλεψε την 
καρδιά της ωραίας Εύας. Εκείνη χτυπη-
μένη από τα βέλη του έρωτα αποκάλυ-
ψε τον έρωτά της με μια εικόνα στα 
social media και γράφοντας: «Είναι 
αυτό που λένε δεν πάνε όλα στα κομ-
μάτια, δεν με νοιάζει τίποτα παρά μόνο 
η δουλειά… και εκεί σου σκάει το ένα 
και μοναδικό… Το άλλο σου μισό…»

με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διαγωνι-
σμός του ράδιο Πρώτο σε συνεργασία με το 
Top Kinisis Travel και την Qatar airways. η 

νικήτρια του διαγωνισμού είναι η Ελένη Ομήρου, η οποία 
θα ταξιδέψει, παρέα με ακόμα ένα άτομο, σε έναν από 
τους πιο μαγευτικούς προορισμούς, το Πουκέτ. Είναι 
ένας ονειρικός προορισμός με μαγευτικά δειλινά, μονα-
δικές παραλίες με λευκή άμμο και κρυστάλλινα γαλαζο-

πράσινα νερά και υπέροχη τροπική βλάστηση. Παράλλη-
λα, η εξαιρετική φιλοξενία και οι ανωτάτου επιπέδου υπη-
ρεσίες έχουν κατατάξει το Πουκέτ ως έναν από τους 
δημοφιλέστερους προορισμούς, προσφέροντας όλα 
όσα χρειάζεσαι για να νιώσεις πως βρίσκεσαι σ’ έναν επί-
γειο παράδεισο. μείνε συντονισμένος στους 99.3, 89.4 
και 87.9 για την πρώτη ενημέρωση, την ψυχαγωγία και 
τον αθλητισμό. Αυτό πάντα θα είναι το Πρώτο σου.

θλιψη ΚΑι ΠΟλλΑ «γιΑΤι» ΣΤην ΚηδΕιΑ ΤΟυ
Το τελευταίο αντίο στον Πάνο ζάρλα είπαν φίλοι και συγγενείς στην 
κηδεία του που τελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη μυτιλήνη. Τραγική 
φιγούρα η μητέρα του, Στέλλα νικολάου, η οποία αποχαιρέτησε τον αγαπη-
μένο της γιο κρατώντας συνεχώς τη φωτογραφία του στο χέρι. Ο Πάνος 
ζάρλας βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα της Παρασκευής, 31 μαΐ-
ου, όταν κατευθυνόμενος προς το κέντρο της Αθήνας έχασε, κάτω από αδι-
ευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, η οποία εξετράπη 
της πορείας της, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Πολλοί 
φίλοι του, τόσο από το Power οf love όσο και από τον κόσμο της ελληνι-
κής σόουμπιζ έδωσαν το «παρών» τους, μεταξύ τους και η πρώην σύντρο-
φός του Στέλλα μιζεράκη. 

ΠΑνΟΣ ζΑρλΑΣ

κΕΡδΙΣΕ ΤΟ μΕγαλΟ ΤαΞΙδΙ
ΣΤΟ πΟυκΕΤ

ΑνΤρη ΚΑρΑνΤωνη 

χΑμΟγΕλΑ ΕυΤυχιΑΣ ΑΠΟ Τη μΕγΑλη 
νιΚηΤριΑ ΤΟυ ρΑδιΟ ΠρωΤΟ
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

    JIMMY CHOO FLORAL

Για το Summer Look 2019 ο Global Beauty 
Director του οίκου YSL Beauté Tom Pecheux 
εμπνεύστηκε από τα πλούσια χρώματα του 

Μαρακές, το οποίο αποτελεί ένα τόσο σημαντικό 
κομμάτι της κληρονομιάς του YSL. Δημιούργησε 
μια συλλογή μακιγιάζ με ζωηρά, έντονα και ζεστά 
χρώματα. Από το πράσινο του λάιμ μέχρι το φω-
τεινό πορτοκαλί, τα χρώματα αποπνέουν φλογερή 
ένταση. Εντυπωσιακό ή διακριτικό αποτέλεσμα, 
σοφιστικέ ή καθημερινό, η συλλογή αυτή αψη-

φά τους χαρακτηρισμούς και απαιτεί να φορεθεί. 
Φρέσκια και εντυπωσιακή. Ο μοντέρνος συνδυα-
σμός του σκούρου πράσινου, του χρώματος του 
λάιμ και του λευκού με το κλασικό χρυσό πλαίσιο 
και το λευκό λογότυπο Cassandre του YSL καθι-
στούν αυτήν την παλέτα ένα εξαιρετικό συλλεκτι-
κό αντικείμενο που αναδεικνύει τέλεια τα χρώμα-
τα των σκιών στο εσωτερικό της. Ένας νέος εντυ-
πωσιακός και πρωτοποριακός συνδυασμός που 
ξυπνά ένα φλογερό, καλοκαιρινό πάθος.

FREZYDERM
ΚαΛοΚαΙρΙΝΕΣ ΣΤΙγΜΕΣ
ΣΤοΝ ΗΛΙο ΜΕ ΠροΣΤαΣΙα
Τι είναι για σένα καλοκαίρι; Είναι όμορφες στιγ-
μές που θα περάσεις με την οικογένειά σου, οι 
περιπέτειες με τους φίλους σου και οι ατελεί-
ωτες ώρες που θα αράξεις στην παραλία; Για 
όλες τις στιγμές που ανυπομονείς να ζήσεις 
κάτω απ’ τον ήλιο, η Frezyderm φρόντισε να τις 
απολαύσεις χωρίς να ανησυχείς για τις βλα-
βερές ακτίνες του ήλιου. Η σειρά Frezyderm 
Sun Screen Velvet αποτελείται από 2 αντηλιακά 
προϊόντα προσώπου και ένα αντηλιακό σώμα-
τος, με πολύ υψηλή προστασία SPF50+. Βρείτε 
όλη τη σειρά Frezyderm Sun Screen Velvet στα 
φαρμακεία. Τα προϊόντα Frezyderm διατίθενται 
στην κυπριακή αγορά από την εταιρεία Μ. Σ. 
Ιακωβίδης, μέλος του Ομίλου MSJ. Βρείτε τη 
Frezyderm στο Facebook: @FrezydermCyprus 
και στο Instgram: @FrezydermCy.

αΥΤο ΕΙΝαΙ Το γαΛαΤαΚΙ ΣοΥ!
Με αποδέκτες τους νέους κάθε ηλικίας που 
λατρεύουν τη δράση στη ζωή τους, η Χαρα-
λαμπίδης Κρίστης ξεκίνησε από την 1η Ιου-
νίου, Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος, μια πολυ-
διάστατη digital καμπάνια με πρωταγωνιστή 
το αγαπημένο σε όλους μας γαλατάκι. Με 
γενικό τίτλο καμπάνιας «Αυτό είναι το γαλα-
τάκι σου» αναδεικνύονται μέσα από τρεις 
θεματικές ενότητες, που είναι η Ενέργεια, η 
Πρωτεΐνη και η Αποκατάσταση, τα ουσια-
στικά διατροφικά οφέλη που προσφέρει το 
γαλατάκι στον οργανισμό μας! Στο πλαίσιο 
της καμπάνιας έχει σχεδιαστεί ένα ειδικό 
Landing Page στο site της Χαραλαμπίδης 
Κρίστης με λεπτομερή πληροφόρηση σχετι-
κά με τα οφέλη που προσφέρει το μοναδικό 
love brand, το γαλατάκι της Χαραλαμπίδης 
Κρίστης, που εδώ και δεκαετίες είναι στην 
κορυφή της προτίμησής μας. 

TOYOTA YARIS WRC
ΔΕYTEρΗ ΣΥΝΕΧοΜΕΝΗ 
ΝΙΚΗ γΙα ΤοΝ TANAK
Ο Ott Tänak και TOYOTA GAZOO Racing 
World Rally Team πανηγυρίζουν τη δεύτερή 
τους συνεχόμενη νίκη -και την τρίτη συνολικά 
μέσα στο 2019- στο Ράλι Πορτογαλίας. Κα-
τακτώντας το προβάδισμα από την τρίτη ειδική 
διαδρομή οTänak προηγείτο κατά 4,3 δευτε-
ρόλεπτα στις πέντε τελευταίες δοκιμές από τον 
ομόσταβλό του Kris Meeke, ο οποίος ήταν μό-
λις 4,9 δευτερόλεπτα μπροστά από τον τρίτο. 
Ωστόσο, ο Meeke είχε ένα ατύχημα, λόγω του 
οποίου αναγκάστηκε να αποσυρθεί.

ΕΝΑ ΝΤΕΛΙΚΑΤΟ ΜΠΟΥΚΕ-
ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
Ο οίκος Jimmy Choo παρου-
σιάζει το νέο Eau de Toilette 
Jimmy Choo Floral. Ένα ντε-
λικάτο μπουκέτο λουλουδιών 
που φτιάχτηκε με βάση την 
εκλεπτυσμένη ομορφιά του 
ανθού της Magnolia. Αυτό 
το λουλουδένιο, φρουτώδες, 
musky άρωμα ακτινοβολεί θη-
λυκότητα, όπως και η γυναί-
κα Jimmy Choo. Ένα λεπτό 

μπουκάλι σε σχήμα κουκού-
λι εμπνευσμένο από πολύτιμο 
γυαλί Murano, 
σε απαλό πρά-
σινο χρώμα, με 
καπάκι σε σχή-
μα κύβου και 
μοντέρνα αση-
μένια τελειώμα-
τα. Διαθέσιμο 
σε συσκευασί-
ες των 40, 60 
και 90ml.

YSL SUMMER LOOK 2019 
ΖΩΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΑΚΕΣ

    «ΚΥΠρΙα ΦΙΛοΞΕΝΙα»
ΑΠΟΝΟΜΗ 2ΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
Ο φορέας «Κύπρια Φιλοξενία» 
πραγματοποίησε την επίσημη τελετή 
των 2ων ετήσιων βραβεύσεών του, 
απότοκο θεσμοθετημένης διαδικασί-
ας επιλογής και ανάδειξης των βέλ-
τιστων επαγγελματικών πρακτικών 
τουρισμού. Η τελετή πραγματοποι-
ήθηκε στο ξενοδοχείο 
Four Seasons στη 
Λεμεσό την Τρίτη 11 
Ιουνίου 2019, στις 3 
μ.μ. Ο θεσμός και η 

τελετή ήταν υπό την αιγίδα του Υφυ-
πουργού Τουρισμού Σάββα Περδί-
ου, ο οποίος προσφώνησε και έκανε 
τις απονομές. Ο φορέας «Κύπρια 
Φιλοξενία» είναι μη κερδοσκοπικός 
και μη κυβερνητικός, στον οποίο 
συμμετέχουν πλείστοι επαγγελματι-
κοί σύνδεσμοι και πληθώρα διακε-
κριμένων επαγγελματιών του τουρι-

σμού. Μετά το πέρας 
της τελετής ακολού-
θησε δεξίωση. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ
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ΤοξοΤης 
23/11 - 21/12   
Η Πανσέληνος 

στις 17/6 προμηνύει εμπλοκές και 
εμπόδια. Σίγουρα, λοιπόν, σε συμ-
φέρει να ποντάρεις σε γόνιμες 
συνεργασίες μέχρι τα μέσα Ιουνί-
ου, από εκεί και ύστερα όμως ό,τι 
είναι να κάνεις καν’ το μόνος/η 
σου. Επιπλέον, όμως, είναι σκό-
πιμο να έχεις τον νου σου και σε 
«αρπακτικά» ή άτομα του περιθω-
ρίου, ιδιαίτερα προς τις 19/6. 

Αιγοκερως 
22/12 - 20/1
Το πιο «καυτό» διά-

στημα είναι οι ημέρες κοντά στις 
19/6, με τη σύναψη μιας νέας συ-
νεργασίας να είναι το ίδιο πιθανή 
με τη διάλυση μιας τρέχουσας. 
Επιπλέον, μπορεί να προκύψει κι 
ένα επιτακτικό οικογενειακό ή πε-
ριουσιακό ζήτημα. Η Πανσέληνος 
στις 17/6 μπορεί να αναδείξει 
θέματα υγείας ή διατροφής, με 
το ζητούμενο να είναι το κόψιμο 
συνηθειών που σε βλάπτουν και η 
ένταξή σου σε κάποιο πρόγραμ-
μα ευεξίας.  

Υδροχοος
21/1 - 19/2
Οι εντάσεις και οι 

διαμάχες που θα προκύψουν στο 
χώρο της εργασίας σου θα σου 
χαλάσουν μεν τη… ζαχαρένια, 
αλλά αν δώσεις τόπο στην οργή 
δεν θα υπάρξει συνέχεια. Αν 
όμως φανατιστείς και δεν κάνεις 
βήμα πίσω, ουδείς γνωρίζει πού 
και πώς θα καταλήξει η ιστορία…
Εάν έχεις παιδιά, η Πανσέληνος 
στις 17/6 σε καλεί να «σκύψεις» 
επάνω στο πρόβλημά τους.

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Η Πανσέληνος στις 

17/6 θα αναδείξει όλα εκείνα 
που δεν πήγαν καλά και απαιτεί-
ται να διορθωθούν, ενώ δεν απο-
κλείεται να αποσυντονιστείς από 
προβλήματα ενός οικείου σου. Σε 
κάθε περίπτωση, πάντως, θα έχεις 
τη δυνατότητα να «τα φορτώσεις 
στον κόκορα» και να εξαφανι-
στείς από την… επικίνδυνη ζώνη. 

κριος 
21/3 - 20/4
Οι καλλιτεχνικές 

αναζητήσεις ή δημιουργίες σου 
θα πάρουν «τα πάνω τους». Πα-
ράλληλα, βέβαια, ο Άρης στον 
Καρκίνο σε ωθεί να επαναπροσδι-
ορίσεις τη σχέση σου με την οικο-
γένεια αλλά και το πού τελικά… 
θέλεις να μείνεις, κάτι το οποίο 
θα συνδυαστεί τόσο με την ανά-
ληψη πρωτοβουλιών που θα «πιά-
σουν τόπο» όσο και με εντάσεις-
συγκρούσεις με τους οικείους 
σου -κι όχι απαραίτητα για σοβα-
ρό λόγο.  
 

ΤΑΥρος
 21/4 - 21/5

Ίσως βγουν στη 
φόρα και κάποιες 

παλιές ιστορίες που θα σε κάνουν 
«τούρμπο», αλλά «παίζει» και μια 
δική σου ενδοσκόπηση, μέσω της 
οποίας θα αναγνωρίσεις απωθη-
μένα και συμπλέγματα που κουβα-
λάς παιδιόθεν ή αποτελούν οικο-
γενειακά βιώματα. Ανάλογο κλί-
μα επικρατεί και γύρω στις 19/6, 
όπου εκτός των άλλων αναμένο-
νται ζημιές στον εξοπλισμό σου. 

διδΥμοι
 22/5 - 21/6
Η παρουσία του Άρη 
στον Καρκίνο είναι 

για σένα «όλα τα λεφτά», αλλά 
όσο εύκολο είναι να κάνεις μια 
μεγάλη «μπάζα» ή να εντατικοποι-
ήσεις αποταμιευτικές πρακτικές, 
άλλο τόσο είναι να ξοδέψεις μο-
νομιάς τα χρήματά σου ή να πέ-
σεις θύμα της κακόβουλης δρά-
σης «αρπακτικών».

κΑρκινος 
22/6 - 22/7
Παρά τα όποια 

προβλήματα, οι δουλειές σου 
πάνε καλά προσφέροντάς σου το 
επιθυμητό «μπαξίσι». Κι αυτό γιατί 
στην παρούσα φάση θα έχεις την 
ευκαιρία να καρπωθείς «άδηλους 
πόρους» που δεν εμπίπτουν στη 
δικαιοδοσία της εφορίας!
Καλό είναι να μην κάνεις… τίπο-
τε γύρω στις 19/6, αφού κινδυ-
νεύεις να πέσεις πάνω σε μια «το-
ξική» κατάσταση. 

ZωδιΑ

Λεων
 23/7 - 23/8
Η παρουσία 

του Άρη στον Καρκίνο μπορεί 
να συνδυαστεί με παρασκηνι-
ακές ενέργειες σε βάρος σου 
αλλά και την αναζωπύρωση 
μιας «βεντέτας» ύστερα από 
όλα εκείνα που θα μάθεις για 
μια υπόθεση του παρελθό-
ντος. Κοντά στις 19/6 οι… πι-
σώπλατες μαχαιριές δίνουν και 
παίρνουν. Επιπλέον είναι εύκολο 
να «κυλήσεις» σε ανθυγιεινές 
συνήθειες αλλά και να επανεμ-
φανιστεί ένα θέμα υγείας που 
θεωρούσες πως είχες ξεπερά-
σει οριστικά.  

ΠΑρθενος
24/8 - 23/9
Είναι πιθανό να 

αναβιώσουν παρέες και ενδι-
αφέροντα μιας άλλης εποχής, 
όχι όμως πάντα για… καλό! 
Κοντά στις 19/6 μπορεί να γί-
νει ξανά «το μάλε βράσε», γι’ 
αυτό να είσαι σε επιφυλακή. 
Ένα πράγμα μην κάνεις όμως, 
το να συνεργαστείς στα… σο-
βαρά, αφού όσο ιδανικά κι αν 
δείχνουν τα πράγματα «κάποιο 
λάκκο έχει η φάβα».  

ΖΥγος
 24/9 - 23/10
Η Πανσέληνος 
στις 17/6 φέρνει 

εμπόδια και υποχρεώσεις περι-

ορίζοντας αισθητά τον ελεύθερο 
χρόνο σου αλλά και τις χαρούμε-
νες στιγμές σου που θα τις διαδε-
χθούν οι πιο «συννεφιασμένες» κι 
εκείνο που μπορείς να κάνεις σε 
πρώτη φάση είναι το να λειτουρ-
γήσεις όσο γίνεται πιο προνοη-
τικά, ιδιαίτερα στα μετακινήσεις 
σου. Οι νομικές υποθέσεις - ρυθ-
μίσεις σου τείνουν να αναβλη-
θούν ή να καταστούν άκυρες μελ-
λοντικά, είτε αυτό σε εξυπηρετεί 
είτε όχι.  

ςκορΠιος
24/10 - 22/11
Η παράδοση θα γίνει 
για σένα μια πολύτιμη 

πηγή γνώσεων και τεχνικών. Όσον 
αφορά όμως στις σχέσεις σου 
με συγγενικά πρόσωπα, γείτονες 
αλλά και όσους/ες ανακατεύο-
νται στις δουλειές σου, φαίνεται 
πως θα δημιουργηθούν ακραίες 
εντάσεις γύρω στις 19/6. Σε κάθε 
περίπτωση, προσπάθησε να συ-
γκρατήσεις τα νεύρα σου, αφού 
«όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει 
ο χρόνος».

 ΝΙΚΟΛ ΚΙΝΤΜΑΝ - 20/06/1967
H Νικόλ Κίντμαν είναι βραβευμένη 
με Όσκαρ Αυστραλή ηθοποιός. Το 2006 
ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποι-
ός της κινηματογραφικής βιομηχανίας. 
Αφού έκανε αρκετές εμφανίσεις στην τη-
λεόραση και τον κινηματογράφο, η Κίντμαν 
έκανε το ντεμπούτο της στο θρίλερ «Κρουα-
ζιέρα στην Άκρη του Τρόμου» (Dead Calm, 
1989). Έκτοτε, η καριέρα της ηθοποιού 
έχει αναπτυχθεί αρκετά. Οι ερμηνείες της 
σε αρκετές ταινίες, όπως τα «Έτοιμη για 
Όλα» (To Die For, 1995), (2001) και Κιθ 
Ούρμπαν, με τον οποίο απέκτησε το πρώ-
το της παιδί, την Σάντυ Ρόουζ Κίντμαν 
Ούρμπαν. Επίσης, έχει δύο υιοθετημέ-
να παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Τομ 
Κρουζ, την Ιζαμπέλα και τον Κόνορ.
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Η ΑΛΙ ΣΤΡΟΚΕΡ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ 

ΒΡΑΒΕΙΟ TONY. H TΕΛΕΤΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΛΑΜΨΗ, 
ΠΕΡΙEΛΑΜΒΑΝΕ ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΤΗΤΑ

TOMY AWARDS

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΣΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

Η ηθοποιός παρέλαβε το βραβείο 
Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμη-
νεία της στο μιούζικαλ Oklahoma, 

αφιερώνοντάς το σε κάθε παιδί με ανα-
πηρία που έβλεπε την απονομή των Tony 
Awards. H τελετή πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα, 10 Ιουνίου, στο φημισμένο Radio 
City Music Hall της Νέας Υόρκης. Η 31 
ετών τραγουδίστρια και ηθοποιός γεννη-
μένη το 1987 είχε ένα ατύχημα με αυτοκί-
νητο σε ηλικία δύο ετών και την άφησε πα-
ράλυτη από το στήθος και κάτω. Σε ηλικία 
επτά ετών είδε την πρώτη της παράσταση 
στο Μπρόντγουεϊ και αποφάσισε να γί-
νει ηθοποιός. Συμμετείχε επίσης σε μικρές 
παραστάσεις και στο The Glee Project του 
Fox, πριν ανέβει στη σκηνή για την αναβί-
ωση του «Οklahoma!». Παρουσιαστής της 
βραδιάς ήταν ο βραβευμένος και ο ίδιος 
με Tony, και παρουσιαστής του «Late Late 
Show», Τζέιμς Κόρντεν, ο οποίος εντυπωσί-
ασε τους παρευρισκόμενους με τη θεατρι-
κότητα και το χιούμορ του, ενώ ξεκίνησε με 
έναν μουσικό μονόλογο αποτίοντας φόρο 
τιμής σε μερικές από τις μεγαλύτερες παρα-
στάσεις και παραγωγές του Μπρόντγουεϊ 
που ήταν υποψήφιες. Το πολυπόθητο βρα-
βείο στην κατηγορία Καλύτερο Θεατρι-
κό Έργο πήρε το "The Ferryman" του Τζεζ 
Μπατεργουόρθ, και Καλύτερο Μιούζικαλ 
ψηφίστηκε το "Hadestown", το οποίο ήταν 
υποψήφιο σε 14 κατηγορίες και απέσπασε 
οκτώ διακρίσεις.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΚΥΠΕ

Η 31χρονη Άλι Στρόκερ είναι η πρώτη ηθοποιός 
και τραγουδίστρια σε αναπηρικό αμαξίδιο που 
κέρδισε το βραβείο Tony. 

O παρουσιαστής Τζέιμς Κόρντεν 
με την σύζυγό του Τζούλια Κάρεϊ.

Οι πρωταγωνιστές του "The Ferryman", που βραβεύτηκαν 
για το Καλύτερο Θεατρικό Έργο. 
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