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BIG
PICTURE

Η «ατίθαση» κόρη της πριγκίπισσας 
Στεφανί, Πολίν Ντικριέ, με τα 

μεγάλα εκφραστικά μάτια.

Όπως φημολογείται, η κόρη της 
πριγκίπισσας Στεφανί του Μο-
νακό εκτός του ότι μοιάζει με τη 

μητέρα της, έχει και τον ίδιο χαρακτήρα. 
Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Πολίν δή-
λωσε ότι η μητέρα της ήταν πάντα υποστη-
ρικτική και της επέτρεπε να εκφράζεται σε 
όλη την πορεία τής μέχρι τώρα ζωής της. 
«Οι γονείς μου ποτέ δεν μου είπα τι πρέ-
πει να κάνω. Δεν μου είπαν ποτέ ντύσου 
έτσι ή ντύσου αλλιώς. Πάντα μου επέτρε-
παν να κάνω πράγματα που ταίριαζαν στην 
προσωπικότητά μου. Πάντα ήμουν λίγο 
ροκ». Η 25χρονη Πολίν σπούδασε σχέ-
διο μόδας στο Parsons Design School στη 
Νέα Υόρκη και όπως λέει η ίδια, πιστώνει 
στους γονείς της αυτό που είναι σήμερα. 
Η Στεφανί και ο σύντροφός της, Ντανιέλ 
Ντικριέ, χώρισαν το 1996, αλλά η κόρη 
τους μιλάει για εκείνους με περηφάνια: «Ο 
πατέρας και η μητέρα μου -και οι δυο μαζί- 
με έκαναν τη γυναίκα που είμαι. Η μητέρα 
μου με επηρέασε πολύ στον τρόπο που 
βλέπω τα πράγματα. Είμαστε ίδιες». Να 
θυμίσουμε ότι η Πολίν Ντικριέ είναι 16η 
στη σειρά διαδοχής του θρόνου των Μο-
νεγάσκων.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ 

Η «ΑΤΙΘΑΣΗ» 
ΚΟΡΗ ΤΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΟΥ 
ΜΟΝΑΚΟ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ 
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙ 
ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ, ΠΟΛΙΝ 

ΝΤΙΚΡΙΕ, ΜΟΙΑΖΕΙ 
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ

ΠOΛΙΝ ΝΤΙΚΡΙΕ
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αΓΩΝαΣ εΠΙβΙΩΣΗΣ

Τον Γιώργο Αγγελόπουλο 
έτυχε να τον γνωρίσω 
από κοντά ένα βράδυ 

σε κάποια επίσημη τελετή. 
Η συνομιλία μας ήταν σύντομη 
και μετρημένη, όμως από την 
πρώτη στιγμή τον συμπάθησα. 
Δεν είχε το ύφος του ατόμου 
που προσπαθούσε εντυπωσιάσει 
τον συνομιλητή του με μεγάλες κουβέντες ούτε 
έδειχνε να τον επηρέασε ως άνθρωπο η μεγάλη 
επιτυχία και η αναγνωρισιμότητα.Είναι ένα άτομο 
που βγήκε νικητής από ένα ριάλιτι επιβίωσης και 
«εκμεταλλεύτηκε» την αναγνωρισιμότητά του δεόντως.
Όμως δεν ξέχασε να είναι άνθρωπος και να θέλει 
να βοήθα τον συνάνθρωπό του. Αυτός είναι ο 
Γιώργος Αγγελόπουλος, ο «Ντάνος», που μπορεί 
να συμμετείχε στο Survivor, αλλά ποτέ δεν ξέχασε 
ότι η ζωή του όλη ήταν ένας αγώνας επιβίωσης. 

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com
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40 χΙου τζαΚμαΝ 
ο ταλαντούχος Αυστραλός ηθοποιός
με ελληνικές ρίζες
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VICHY LABORATORIES 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ 
ΑνΑρωτιέσΑι πωσ θΑ ένισχύσέισ την έπιδέρμιδΑ σού 
έπιβρΑδύνοντΑσ, τΑύτοχρονΑ, τη ΦωτογηρΑνση; την 
ΑπΑντηση σού την προσΦέρούν τΑ έργΑστηριΑ Vichy μέ τισ 
σύνθέσέισ των Minéral 89 κΑι idéal Soleil κΑτΑ των ρύτιδων. 

ADVERTORIAL

προστΑτέύέι Απο 
τισ Ακτινέσ τού 
ηΛιού 365 ημέ-
ρέσ τον χρονο

Η καλή υγεία της επιδερμίδας 
αντικατοπτρίζεται στη γε-
μάτη ζωντάνια όψη της. Επι-

πλέον, μας κάνει να αισθανόμαστε 
αυτοπεποίθηση και να δείχνουμε 
όμορφες. Ωστόσο μία από τις 
βασικές ιδιότητες του δέρματος 
είναι η λειτουργία φραγμού, μια 
ασπίδα προστασίας ανάμεσα στο 
περιβάλλον και το σώμα μας. Γι' 
αυτό λοιπόν το πρώτο επίπεδο της 
επιδερμίδας, η κεράτινη στιβάδα, 
πρέπει να είναι ανθεκτική, ώστε να 
αντιμετωπίσει όλους τους επιθε-
τικούς παράγοντες: εξωτερικούς, 
όπως οι ακτίνες UV και η ρύπανση, 
και εσωτερικούς, όπως το στρες, 
η κόπωση και η μη ισορροπημένη 
διατροφή. Σήμερα οι επιστήμονες 
χρησιμοποιούν τον όρο εκθεσίωμα 

και ορίζουν το σύνολο των εξωτε-
ρικών και εσωτερικών επιθετικών 
παραγόντων κατά τη διάρκεια 
της ζωής μας. Ο ενδυναμωμένος 
επιδερμικός ιστός λειτουργεί ως 
ασπίδα ενάντια στο εκθεσίωμα και 
ταυτόχρονα παρέχει αντιμικρο-
βιακή και αντιοξειδωτική δράση, 
συγκρατεί το νερό στα βαθύτερα 
στρώματα της επιδερμίδας και την 
προστατεύει από τη φωτογήρανση. 
Η Vichy μέσα από δύο ενισχυμένες 
και καινοτόμες συνθέσεις, το 
καινοτόμο booster Minèral 89 και 
την αντηλιακή, αντιγηραντική και 
αντιοξειδωτική κρέμα Idéal Soleil 
κατά των ρυτίδων με SPF50, μας 
εφοδιάζει με τα κατάλληλα «όπλα» 
για να «χτίσουμε» μέρα με τη μέρα 
μία πιο δυνατή και υγιή επιδερμίδα. 

Minéral 89
Το θαυματουργό Mineral 89 της 
Vichy είναι ένα ισχυρό booster με 
89% ιαματικό μεταλλικό νερό από τα 
βάθη των γαλλικών ηφαιστείων. Είναι 
πλούσιο σε 15 απαραίτητα μεταλλικά 
άλατα και ιχνοστοιχεία που ενισχύουν 
τη φυσική άμυνα της επιδερμίδας. 
Συνδυάζεται με υαλουρονικό οξύ, 
ένα ισχυρό ενυδατικό συστατικό που 
ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό. Τα 
δύο αυτά συστατικά ενώνονται σε μια 
πραγματικά πρωτοποριακή σύνθεση 
για να δράσουν από κοινού και να 
χαρίσουν ενυδάτωση, τόνωση και 
ενδυνάμωση στην επιδερμίδα. Είναι 
η πρώτη κίνηση μετά τον καθαρισμό.
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Αυτό το πρωτοποριακό αντηλιακό 
γαλάκτωμα είναι ένα μοναδικό προϊόν 
που θωρακίζει την επιδερμίδα από τον 
ήλιο χάρη στον συνδυασμό αντηλιακών 
φίλτρων (με Mexoryl XL & SX) που 
εξασφαλίζουν υψηλή προστασία από τις 
ακτίνες UVA και UVB, αλλά και από τις 
μακρές UVA. Παράλληλα, προσφέρει 
ολοκληρωμένη πρόληψη αλλά και 
επανόρθωση της φωτογήρανσης, καθώς 
περιέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά συστατικά 

όπως: camu camu (πλούσιο σε βιταμίνη C), 
κομπούχα (εκχύλισμα από αντιοξειδωτικό 
μαύρο τσάι) και α-τοκοφερόλη, την πιο 
αποτελεσματική μορφή βιταμίνης Ε, 
που σχηματίζει μια πανίσχυρη ασπίδα 
προστασίας ενάντια στις ελεύθερες ρίζες. 
Και σημείωσε: Αφήνει ματ τελείωμα στην 
επιδερμίδα, που θα τη νιώθεις άνετη, 
ελαστική και πλήρως προστατευμένη. Μη 
μου πεις… Τώρα βρήκες την ιδανική παρέα 
για να απολαύσεις τον ήλιο ελεύθερα! 

IDÉAL SOLEIL ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ
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ΣΕ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΟΚΤΩ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ

Μια βραδιά γεμά-
τη από συγκίνηση, 
μόδα, λάμψη, ομορ-

φιά πέρασαν όσοι παρευρέθη-
καν την Τετάρτη 5 Ιουνίου στη 
φιλανθρωπική επίδειξη μόδας 
«Οκτώ με ένα σκοπό». Για ακόμη 
μια χρονιά οκτώ Κύπριοι σχεδι-
αστές ένωσαν τις δυνάμεις τους 
στην επίδειξη που παρουσίασε 
το Perwoll και πραγματοποιήθη-
κε στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η 
φιλανθρωπική επίδειξη διοργα-
νώθηκε από το Δημοτικό Συμ-

βούλιο Νεολαίας Δήμου Έγκω-
μης και τελούσε υπό την υψηλή 
προστασία της Πρώτης Κυρίας, 
Άντρης Αναστασιάδη. Αξιοση-
μείωτη ήταν η έμπρακτη στήρι-
ξη του Οργανισμού Hope For 
Children CRC Policy Center για 
την υπεράσπιση των δικαιωμά-
των των παιδιών και του Panos 
Evripidou Foundation, το οποίο 
συμβάλλει στη στήριξη των οι-
κογενειών πρόωρων νεογνών. 
Οι Κύπριοι σχεδιαστές είχαν την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν τις 
δημιουργίες τους, ενώ τα όμορ-

«OKTΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΚΟΠΟ»

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ
ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

Παρουσιαστές της βραδιάς 
ήταν ο Ανδρέας Φαλάς και η 

Μαρία Ονησιφόρου

Calia Monoyiou

Constantinos Vasiliades elina leVenti
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ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ
ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

Παρουσιαστές της βραδιάς 
ήταν ο Ανδρέας Φαλάς και η 

Μαρία Ονησιφόρου

Kristo AvrAAm

CAliA monoyiou

CompliCe stAlo 
theodorou

Η Εύη Οδυσσέως

Η Άντρια 
Χριστοφόρου

Η Έλενα Φτελέχα Η Βαλεντίνα Τσίγκη
 Η Ηλιάνα Χαραλάμπους και 
η Λίζα Καρατζιά

ConstAntinos vAsiliAdes 
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φα μοντέλα περπάτησαν 
στην ειδικά διαμορφωμέ-
νη πασαρέλα. Το συγκινη-
τικό μέρος της βραδιάς 
ήταν η παρουσία στην 
πασαρέλα της Δέσποινας 
Ψύλλου και της Κατερί-
νας Βασιλείου, οι οποί-
ες χρησιμοποίησαν τη 
μέθοδο του Cambridge 
Welght Plan και έχασαν 
τα παραπανίσια τους κιλά 
ξεκινώντας μια νέα αρχή 
στη ζωή τους. Οι ίδιες μί-
λησαν για την απόφασή 
τους να χάσουν τα περιτ-
τά κιλά τους λόγω του 
μπούλινγκ που αντιμετώ-
πιζαν από τον περίγυρό 
τους, αλλά και την έλλει-
ψη αυτοπεποίθησης που 
είχαν. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ 

ΜΩΥΣΕΩΣ

Polyxeni Pazarou

Η Δέσποινα Ψύλλου και η Κατερίνα Βασιλείου, 
οι οποίες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του 
Cambridge Welght Plan και έχασαν τα 
παραπανίσια τους κιλά, περπάτησαν με 
αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα

MorK

Marios GreGoriades 
Jewellery

MiCHel daliMindy by iliana

CHris K
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ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΑΝΙΣΤΟΝ

«Δεν ντρέπομαι. Κανείς δεν θα έπρεπε να ντρέπεται. Πι-
στεύω πως τα σώματά μας είναι πανέμορφα, πως πρέ-
πει να τα χαιρόμαστε και να νιώθουμε άνετα, όποια 

ηλικία και να έχουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν θα πρέπει να 
υπάρχει καμία ντροπή ή αμηχανία σχετικά. Εξάλλου καλύπτω το 
στήθος μου. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι προσβλητικό εκτός 
και αν κάποιος θεωρεί προσβλητικά τα ίδια τα στήθη». Αυτό δή-
λωσε η γνωστή ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον στην παρουσιάστρια 
Έλεν Ντε Τζένερις όταν ρωτήθηκε σε σχετική της ερώτηση. Η ίδια 
αναφέρθηκε στην αγαπημένη σειρά «Φιλαράκια» αλλά και στην 
ημίγυμνη φωτογράφιση που έκανε για γνωστό περιοδικό. Η ίδια 
πάντως συμφωνεί με την επανένωση για τα «Φιλαράκια» με αφορ-
μή τη συμπλήρωση 25 ετών της σειράς «Γιατί όχι; Το έχω ξαναπεί, 
θα το έκανα άνετα. Τα κορίτσια επίσης θα το έκαναν αλλά και τα 
αγόρια. Είμαι σίγουρη. Όλα είναι πιθανά. Ακόμη και κανείς να μη 
δεχόταν, θα το έκανα μόνη μου», είπε χαρακτηριστικά. Να θυ-
μίσουμε ότι η γνωστή ηθοποιός είναι ήδη 50 χρόνων, αλλά δεν 
έχει αλλάξει πολύ από την εποχή που υποδύονταν τη Ρέιτσελ στη 
γνωστή σειρά «Τα φιλαράκια». Η ηθοποιός στην πρόσφατη συνέ-
ντευξή της αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις διάφορες φήμες που 
κυκλοφορούν για εκείνη. «Όπως φαίνεται, πρόσφατα έκανα ένα 
makeover κόστους ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Οπότε να ΄μαι. 
Είναι κάτι που υποτίθεται πως πας και τα σηκώνεις όλα, τα μαζεύ-
εις και τα κόβεις. Μετά τα πετάς», είπε γελώντας η Τζένιφερ Άνι-
στον. «Είναι αρκετά διασκεδαστικό. Κάθε φορά που πηγαίνω στο 
γραφείο ενός γιατρού πετάω στα σκουπίδια όλα αυτά τα κουτσο-
μπολίστικα περιοδικά», συνέχισε.. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ

Παρά την ηλικία της, η γνωστή 
ηθοποιός εξακολουθεί να είναι 
φρέσκια και ωραία

ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

«ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ»
Η ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΑΝΙΣΤΟΝ 

ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΗΜΙΓΥΜΝΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ 
ΗΜΙΓΥΜΝΗ
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ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ

ΛΑΜΠΕΡΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΣΤΟ 
ΜΠΑΚΙΓΧΑΜ

Δ είπνο προς τιμήν του Αμερικανού Πρόε-
δρου Ντόναλντ Τραμπ, της πρώτης κυρίας 
Μελάνια Τραμπ και μελών της συνοδείας 

τους παρέθεσε την Τρίτη 4 Ιουνίου στο παλάτι του 
Μπάκιγχαμ η βασίλισσα Ελισάβετ. Το «παρών» τους 
έδωσαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ 
Μίντλετον. Για άλλη μια φορά η δούκισσα του Κέι-
μπριτζ έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση, εκπλήσσοντας 
τους παρευρισκομένους. Την ευθύνη της βραδιάς 
ανέλαβαν δεκαεννέα μπάτλερ και μια στρατιά από 
σεφ. Η βασίλισσα Ελισάβετ καλωσόρισε τους κα-
λεσμένους της, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ, η σύζυγός 
του και τα τέσσερα από τα πέντε παιδιά τους, Ιβάν-
κα, Έρικ, Ντόναλντ Τζούνιορ και Τίφανι, έτυχαν με-
γάλης τιμής ως επίσημοι επισκέπτες της Βρετανίας. 
Το δείπνο περιελάμβανε ψάρι, αρνί και τάρτα σα-
μπλέ φράουλας. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ

Την δούκισσα του Κέιμπριτζ συνόδευσε στην αίθουσα του 
δείπνου, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Στιβ Μνούτσιν.

Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ 
ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ ΑΦΗΣΕ 

ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣΜΕ

ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ

Η βασίλισσα Ελισάβετ παρέθεσε δείπνο προς τιμήν
του Αμερικανού Πρόεδρου και της συνοδείας του.
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ΣΑΝ ΝΤΙΒΑ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ 
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Η ΜΕΛΑΝΙΑ 
ΤΡΑΜΠ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ. 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΤΩΝ ΗΠΑ ΠΑΡΕΔΩΣΕ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΥΛ ΣΤΟ 

ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΜΠΑΚΙΓΧΑΜ

ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΡΑΜΠ

ΣΑΝ ΝΤΙΒΑ ΤΟΥ 
ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ

ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Kατά τη διάρκεια της επί-
σκεψής της στη Βρετα-
νία, συνοδευόμενη από 

τον Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα 
3 Ιουνίου, όπου τους περίμενε η 
βασίλισσα Ελισάβετ, η Μελάνια 
Τραμπ σχολιάστηκε ποικιλοτρό-
πως από τα βρετανικά Μέσα. Η 
εμφάνισή της έγινε πρώτο θέμα 
στον βρετανικό Τύπο, αφού η 
πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πο-
λιτειών κατόρθωσε να επισκιά-
σει τις εμφανίσεις της Μέγκαν 
Μαρκλ αλλά και της Κέιτ Μίντλε-
τον. Η Μελάνια περπάτησε στον 
κήπο του Μπάκιγχαμ με αέρα 

μοντέλου, φορώντας ένα λευκό 
φόρεμα Dolce & Gabbana, το 
οποίο συνδύασε με ένα ζευγά-
ρι μπλε γόβες Manolo Blahnik. 
Την σικ εμφάνισή της συμπλή-
ρωσαν τα αξεσουάρ, μια μπλε 
ζώνη, ένας μπλε γιακάς αλλά και 
μια μπλε κορδέλα στο καπέλο. 
Όπως λέχθηκε, η πρώτη κυρία 
των ΗΠΑ προτιμά γενικά τις φω-
τεινές αποχρώσεις όταν επισκέ-
πτεται το Λονδίνο, αφού και την 
προηγούμενη φορά είχε φορέσει 
παρόμοια απόχρωση.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΚΥΠΕ

Η επιλογή της, όπως λέγεται, έγινε γιατί ήθελε να αποτίσει φόρο 
τιμής στο διαχρονικό στυλ της Νταϊάνας, καθώς επέλεξε τον 
αγαπημένο χρωματικό συνδυασμό της πριγκίπισσας, το λευκό 
και το μπλε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με την εντυπωσιακή σύζυγό του Μελάνια, τη 
βασίλισσα Ελισάβετ, τον πρίγκιπα της Ουαλίας και τη σύζυγό του στην 
κατοικία τους, το Κλάρενς Χάουζ, όπου παρέθεσαν γεύμα προς τιμήν τους.
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΕΜΠΕΔΕΛΗ 

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΕΜΠΕΔΕΛΗ «ΚΟΥΒΑΛΑ» ΜΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑ 57 
ΧΡΟΝΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΕΡΑ, ΣΥΖΥΓΟΣ, ΓΙΑΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΙΑ 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ, ΣΤΕΛΙΟ 
ΚΑΥΚΑΡΙΔΗ, ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ 
ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η ΙΔΙΑ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΥΚΑΡΙΔΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ

«ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΙΩΝΙΑ 
ΜΑΘΗΤΡΙΑ...»
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Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΕΜΠΕΔΕΛΗ «ΚΟΥΒΑΛΑ» ΜΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑ 57 
ΧΡΟΝΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΕΡΑ, ΣΥΖΥΓΟΣ, ΓΙΑΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΙΑ 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ, ΣΤΕΛΙΟ 
ΚΑΥΚΑΡΙΔΗ, ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ 
ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η ΙΔΙΑ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΥΚΑΡΙΔΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ

«ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΙΩΝΙΑ 
ΜΑΘΗΤΡΙΑ...»

Πώς αποφασίσατε να γίνετε ηθοποιός;
Ως μαθήτρια πρωτοστατούσα στις σχολικές 
παραστάσεις, στις επετειακές εκδηλώσεις, 

στη χορωδία, αλλά στόχευα να σπουδάσω Γαλλικά. 
Φοιτούσα ήδη στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, όμως οι 
καθηγητές μου με προέτρεψαν να σπουδάσω Θέατρο. 
Δεν ήταν κάτι που δεν επιθυμούσα, αντιθέτως. Απλώς 
δεν τολμούσα να το ομολογήσω. Στη δεκαετία του ’50 
ήταν αδύνατο ή έστω πολύ δύσκολο για ένα γονιό να 
επιτρέψει στην κόρη του να γίνει ηθοποιός, παρόλο 
που οι γονείς μου ήταν φανατικοί θεατρόφιλοι. Με τη 
μεσολάβηση όμως των καθηγητών μου, ο πατέρας μου 
έδωσε τη συγκατάθεσή του. «Έφυγε» δυστυχώς πολύ 
νέος, πρόλαβε όμως να με δει να παίζω ανάμεσα σε 
σπουδαίους ηθοποιούς. Η χαρά του που με έβλεπε 
στη σκηνή ήταν απερίγραπτη. Νιώθω βαθιά ευγνωμο-
σύνη προς τους γονείς μου, γιατί ένα «όχι» του πατέρα 
μου θα έδινε άλλη κατεύθυνση στη ζωή μου. Όφειλα 
να τον υπακούσω.

Μια ηθοποιός της δικής σας εμβέλειας έχει 
άγχος πριν από την πρεμιέρα κάθε παρά-
στασης;
Όχι μόνο στην πρεμιέρα, αλλά σε κάθε παράσταση. 
Κάθε βραδιά είναι διαφορετική. Ο ρόλος δεν είναι 
μαγνητόφωνο που πατάς το κουμπί και αρχίζει να παί-
ζει. Χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση και ετοιμότητα 
να αντιμετωπίζεις κάθε βράδυ ένα διαφορετικό κοινό. 
Σκοπός του ηθοποιού είναι να αδράξει τους θεατές με 
την είσοδό του στη σκηνή. Δεν είναι πάντα εύκολο. Για 
μένα τρακ, όχι άγχος, είναι η μικρή ταραχή στην κουί-
ντα, που νιώθω να ανεβάζει τους ρυθμούς της καρδιάς 
μου και με βοηθάει από Δέσποινα να γίνω ο ρόλος, 
ένας άλλος άνθρωπος. 

Στο θέατρο τέχνης στην Ελλάδα γνωρίσατε 
τον σύζυγό σας Στέλιο Καυκαρίδη. Ερωτευ-
τήκατε κεραυνοβόλα και αποφασίσατε να 
μετακομίσετε στην Κύπρο. Δεν ήταν μεγάλο 
ρίσκο για την καριέρα σας;
Ρίσκο καθόλου. Πόνος θα έλεγα, γιατί άφησα πίσω 
μου δύο λατρευτά μου πρόσωπα. Τη χήρα μητέρα μου 
και τη γιαγιά μου. Ήξερα πως πήγαινα στην Κύπρο 
όπου τα πάντα ήταν ήδη οργανωμένα για μια νέα αρχή, 
αλλά και για κάτι σαν συνέχεια του θεάτρου τέχνης Κά-
ρολου Κουν, απ’ όπου έφυγε μια ομάδα Κύπριων ηθο-
ποιών που ονειρεύονταν να κάνουν θέατρο στην πατρί-
δα τους. Τους ακολούθησα με την καρδιά μου και δεν 
το μετάνιωσα ποτέ. Ήταν το 1969 όταν ιδρύθηκε το 
θεατράκι του ΡΙΚ. 

Ποιες συμβουλές θα δίνατε στους νέους 
ηθοποιούς;
Δεν δίνω συμβουλές. Πιστεύω ότι ο νέος ηθοποιός 
που αγαπά το θέατρο και θέλει να το υπηρετήσει, εκτός 
από το ταλέντο του πρέπει να έχει ήθος, αφοσίωση, 
επαγγελματική συνείδηση, αίσθημα συλλογικότητας, 
σεβασμό στους συνεργάτες του και αυτά δεν μαθαί-
νονται με συμβουλές. Η ευαισθησία, αν έχεις, σου τα 
διδάσκει. Μόνο με το ταλέντο δεν θα γίνει ποτέ κά-
ποιος ηθοποιός. Το ίδιο το θέατρο θα τον αποβάλει. 
Έχω θαυμάσει νέους ταλαντούχους ηθοποιούς για το 
ήθος, τη σεμνότητά τους, τον ζήλο τους και έχω φρί-
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ξει με την έπαρση, την οκνηρία, την επιπολαιότη-
τα, την παντελή έλλειψη σεβασμού κάποιων άλ-
λων προς τους συνεργάτες τους και πιστεύω ότι 
η όποια προσπάθεια για να γίνουν ηθοποιοί θα 
είναι μάταιη.

Πώς είναι η Δέσποινα Μπεμπεδέλη 
στην καθημερινότητά της;
Σύζυγος, μητέρα, γιαγιά, οικοκυρά, μαγείρισσα 
παλαιάς κοπής. Αντίγραφο της γιαγιάς και της 
μαμάς, αλλά και αιώνια μαθήτρια βιβλιολάτρης 
με μολύβι, γόμα και ξύστρα ανελλιπώς δίπλα 
μου, μακριά από λάπτοπ, φέισμπουκ και έξυπνα 
τηλέφωνα. 

Πώς είναι η συμβίωση δύο τόσο μεγά-
λων ηθοποιών και ισχυρών προσω-
πικοτήτων όπως εσείς και ο σύζυγός 
σας;
Μπορεί κανείς να φανταστεί δύο ανθρώπους 
που συμβιώνουν επι 56 χρόνια να μην ταιριά-
ζουν, να μην επικοινωνούν, να μην αλλοκατανο-
ούνται, να μην αγαπιούνται, να μη συμπληρώνουν 
ο ένας τον άλλον; Μπόρες περάσαμε πολλές. 
Τις αντιμετωπίσαμε μαζί. Κλάψαμε, θυμώσαμε, 
απελπιστήκαμε, φοβηθήκαμε αλλά και χαρήκαμε, 
γελάσαμε, διασκεδάσαμε, χορέψαμε, ταξιδέψα-
με, νιώσαμε απέραντη ικανοποίηση για ό,τι κατα-
φέραμε στη ζωή μας μαζί ως τώρα και για όσο 
μας είναι γραφτό να είμαστε μαζί. 

Συμπίπτουν οι καλλιτεχνικές ανησυχί-
ες σας;
Πώς αλλιώς; Είμαστε από την ίδια πάστα καμω-
μένοι, βγαλμένοι από την ίδια καλλιτεχνική μή-
τρα. Το θέατρο τέχνης Κάρολου Κουν.

Υπήρχε στιγμή που ήρθατε σε σύ-
γκρουση με τον σύζυγό σας σε κάποια 
παράσταση ή σε κάποιο ρόλο;
Στη σκηνή την ώρα της δουλειάς δεν είμαστε σύ-
ζυγοι, είμαστε συναδέρφοι. Ο σεβασμός στον 
συνάδερφο είναι βασικός κανόνας και μάλιστα 
σε μια συλλογική δουλειά. Οι συγκρούσεις δημι-
ουργούν ρωγμές τέτοιες που τραυματίζουν ψυχο-
λογικά όλο τον θίασο με αρνητικό αντίκτυπο στην 
πρόβα ή την παράσταση. Αυτό δεν συμφέρει και 
δεν ωφελεί κανέναν. 

Κάνετε κριτική ο ένας στον άλλο;
Αμέ, με πρόθεση πάντα αυτό που κάνουμε να είναι 
το καλύτερο και για τους δυο μας. 

Συμβουλεύετε ο ένας τον άλλο πριν από 
κάθε επαγγελματικό σας βήμα;
Το συζητάμε. Μαζί βλέπουμε τα υπέρ και τα κατά 
και συναποφασίζουμε. 

Είναι ο κος Στέλιος Καυκαρίδης ο πιο 
σκληρός κριτής σας;
Ο πιο σκληρός κριτής είναι ο εαυτός μου. Στα δύ-
σκολα ο Στέλιος με ενθαρρύνει, με αποφορτίζει 
και με επαναφέρει στην ηρεμία. Αυτά σε ό,τι αφο-

ρά τις αγωνίες μου στη δουλειά μας. Είναι κριτής 
μου -και ιδιαιτέρως ενθουσιώδης- στη μαγειρική 
μου. 

Στα βραβεία Madame Figaro Awards 
παίρνοντας το βραβείο μιλήσατε για τις 
εγγονές σας. Τι ρόλο παίζουν στη ζωή 
σας; Σας δίδαξαν πράγματα ή σας έκα-
ναν να αναθεωρήσετε πράγματα;
Του παιδιού μου το παιδί δυο φορές παιδί μου. Οι 
εγγονές μου είναι το οξυγόνο μου. Μου χάρισαν 
χρόνια, με ξανάνιωσαν, έχω παίξει μαζί τους κου-
μπάρες και κουμπάρους, έχω κάνει τραμπάλα και 
τσουλήθρες, έχω γελάσει με τα καμώματά τους, 
τις μιμήσεις τους και τα ανέκδοτα που μου λένε 
και συγκινούμαι με τις υψηλές επιδόσεις τους στο 
σχολείο. Τις κοιτάζω και λέω «Η ζωή είναι ωραία». 

Ποια ήταν η πιο συγκινητική στιγμή της 
καριέρας σας;
Αυτή η καριέρα είναι 57 ετών. Οι συγκινήσεις 
πολλές, ειλικρινά δεν μπορώ να ξεχωρίσω μια απ’ 
όλες. 

Είστε μια ηθοποιός που ομολογουμέ-
νως θαυμάζουν όλοι. Εσείς ποιους έχε-
τε ή είχατε πρότυπα και ποιους θαυμά-
ζετε;
Είμαι δηλωμένη λάτρης της αγγλικής σχολής. 
Θαυμάζω την τεχνοτροπία των Άγγλων ηθοποι-
ών. Οι σχολές τους βγάζουν νέους ηθοποιούς 
διαμάντια και εκείνο που εκτιμώ είναι ότι διαμορ-
φώνουν μια εντελώς δική τους προσωπικότητα, 
αλλά πίσω από αυτήν η επίδραση των δασκάλων 
και ο σεβασμός στη σπουδαία παράδοσή τους 
είναι ολοφάνερα. Δεν μιμούνται απλώς, θυμού-
νται τους θεμελιωτές και στυλοβάτες του αγγλι-
κού θεάτρου και θέλουν να είναι αντάξιοί τους. 
Είναι θέμα κουλτούρας και ήθους. Θέλετε και 
ονόματα; Μαθητεύω ακόμα από την υποκριτική.
της Βανέσα Ρεντγκρέιβ, της Μάγκι Σμιθ, της Τζού-
ντι Ντεντς και της Έλεν Μίρεν. 

Σκεπτόμενη όλη αυτή την τεράστια πο-
ρεία σας, ποιο συναίσθημα σας έρχεται 
πρώτο στο μυαλό και γιατί;
Της χαράς, γιατί έκανα αυτό που ήθελα και δεν 
τολμούσα να το ομολογήσω πριν 57 χρόνια. Της 
ευγνωμοσύνης προς τον πατέρα μου, γιατί τότε 
δεν μου είπε όχι. 

Μετανιώσατε για πράγματα που κάνατε 
στη ζωή σας κι αν ναι, ποια ήταν αυτά;
Για κάποια πράγματα ναι, έχω μετανιώσει. Είναι 
ελάχιστα βέβαια. Ίσως έπρεπε να είχα διαχειρι-
στεί τα γεγονότα διαφορετικά, αλλά ήμουν νέα 
και άπειρη. Όσο για το ποια ήταν δεν βρίσκω 
τον λόγο να τα κοινοποιήσω. 

Μένετε μια ζωή μαζί. Τι είναι οικογένεια 
για εσάς;
Ένας πυκνός, εξαιρετικά ανθεκτικός ιστός που 
κανένας θνητός δεν μπορεί να τον σπάσει. 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
«Του παιδιου μου 

Το παιδι δυο φορές 
παιδι μου. οι 

έγγονές μου έιναι 
Το οξυγονο μου»
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ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΥΚΑΡΙΔΟΥ

«Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 
Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΟΥ…»

Πώς αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός; Έπαιξαν 
ρόλο οι γονείς σου;
Η αλήθεια είναι ότι το αποφάσισα σχετικά αργά. Είχα διάφο-
ρες επιλογές στο μυαλό μου, όμως στο τέλος με κέρδισε το 
θέατρο, το οποίο, από μικρό παιδί, ήταν η μεγάλη μου αγάπη. 
Μεγάλωσα μέσα στο θέατρο, ήταν το δεύτερό μου σπίτι και 
πιστεύω τελικά πως ήταν γραφτό να ακολουθήσω αυτόν το 
δρόμο. 

Ήταν δική τους απόφαση αρχικά να ακολουθή-
σεις το επάγγελμά τους;
Όχι, η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική μου. Οι γονείς μου 
ήθελαν μόνο να βεβαιωθούν ότι έχω το απαιτούμενο ταλέντο, 
ώστε να μπορέσω να προοδεύσω και να αισθάνομαι ευτυχής 
και πλήρης με την επιλογή μου. 

Πώς είναι η Δέσποινα Μπεμπεδέλη σαν μαμά;
Είναι μαμά με τα όλα της! Δοτική, στοργική, τρυφερή, γενναι-
όδωρη... Αυστηρή και επίμονη όταν χρειάζεται. Είναι η φίλη 
μου, η δασκάλα μου, η συνάδελφός μου... Η ζεστή μου αγκα-
λιά, η απόλυτη έκφανση της αγάπης και ταυτόχρονα η δύναμη 
και η ασφάλειά μου. Είναι πάντα δίπλα μου, με φροντίζει, με 
νοιάζεται, με στηρίζει... Και το κυριότερο, δεν παραλείπει ποτέ 
να εκφράζει την περηφάνια της και να καμαρώνει για μένα και 
τη δουλειά μου. 

Τι θυμάσαι από την παιδική ηλικία με τη μαμά σου;
Άπειρες στιγμές, μικρές και μεγάλες και έντονα συναισθήμα-
τα. Τι να πρωτοθυμηθώ; Έχω έντονα χαραγμένα στο μυαλό 
μου τα παιχνίδια, τα γέλια, τα τραγούδια μας. Τα καβγαδάκια 
μας, τις εντάσεις μας, τους θυμούς μας. Τα πάρτι γενεθλίων 
μου που οργάνωνε με τόση φροντίδα. Την αγωνία της να εί-
μαι καλή μαθήτρια και τη χαρά και την επιβράβευσή της όταν 
προόδευα. Την περηφάνια της και την κριτική της όταν λάμβα-
να μέρος σε εκδηλώσεις και παραστάσεις του σχολείου. Την 
ανεμελιά και τη διασκέδαση στις διακοπές και στα ταξίδια 
μας. Τα δάκρυά μας όταν έφυγα για σπουδές και τον ενθου-
σιασμό με τον οποίο με υποδεχόταν όταν επέστρεφα στην 
Κύπρο. Την αγκαλιά και τα τρυφερά της λόγια όταν περνούσα 
δύσκολες στιγμές. Και πάνω απ' όλα την αγωνία της, παρόλο 
τον φόρτο εργασίας, να είναι παρούσα. Και ήταν.

Ένιωσες ποτέ πως θα ήθελες η μαμά σου να κάνει 
άλλο επάγγελμα για να έχει περισσότερο χρόνο 
μαζί σου;
Δεν αισθάνομαι ότι την στερήθηκα. Είχα αποδεχτεί από νωρίς 
ότι οι γονείς μου δουλεύουν πολλές ώρες. Και επειδή αγα-
πούσα το θέατρο, ήταν χαρά μου να τους ακολουθώ στη δου-
λειά τους και να ζω το καμαρίνι, την πρόβα, την παράσταση. 
Άλλωστε, όπως είπα και πριν, η μαμά μου φρόντιζε να είναι 
πάντα παρούσα στα σημαντικά.

Πόσο δύσκολο είναι να έχεις μαμά τη Δέσποινα 
Μπεμπεδέλη και μπαμπά τον Στέλιο Καυκαρίδη; 
Καθόλου δύσκολο. Ίσα-ίσα μεγάλωσα μέσα σε μια όμορφη 
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και υγιή οικογένεια από δύο εξαιρετικούς 
γονείς που μου πρόσφεραν αστείρευτη αγά-
πη, αγωνίστηκαν για να μη μου λείψει ποτέ 
τίποτα και μου έδωσαν τις σωστές βάσεις 
για να πορευτώ σε αυτή τη ζωή. Τους είμαι 
ευγνώμων γιατί μου έμαθαν τι θα πει ήθος 
και ανιδιοτέλεια, σεμνότητα και σεβασμός, 
τιμιότητα, αφοσίωση και σκληρή δουλειά. 
Και νιώθω ιδιαίτερα τυχερή γιατί εκτός από 
γονείς μου ήταν και είναι οι πιο σημαντικοί 
δάσκαλοί μου στον χώρο του θεάτρου.

Ακολουθώντας το επάγγελμα της 
ηθοποιού φοβήθηκες τη σύγκριση 
με τους γονείς σου;
Στα πρώτα μου βήματα ήξερα ότι η σύγκρι-
ση θα ήταν αναπόφευκτη. Όμως είχα εμπι-
στοσύνη στον εαυτό μου και ήμουν απο-
φασισμένη να χαράξω τη δική μου πορεία, 
ώστε σιγά σιγά ο κόσμος να μιλά για τη Μα-
ριάννα και όχι την κόρη του Καυκαρίδη και 
της Μπεμπεδέλη. 

Άκουσες κριτικές που σε στεναχώ-
ρησαν;
Φυσικά. Αν δεν στενοχωριόμουν, δεν θα 
ήμουν άνθρωπος. Όμως στην πορεία συνει-
δητοποίησα ότι πρέπει να λαμβάνω σοβαρά 
υπόψη μόνο την καλοπροαίρετη κριτική, η 
οποία προέρχεται από αξιόλογους ανθρώ-
πους, και να προσπαθώ να γίνομαι καλύτε-
ρη.

Η μαμά σου είναι αυστηρή κριτής 
μαζί σου;
Είναι αυστηρή γιατί πιστεύει σε μένα και τις 
ικανότητές μου και θέλει να δίνω πάντα τον 
καλύτερό μου εαυτό. Δεν μου επιτρέπει να 
εφησυχάζω και να καταφεύγω στις ευκολίες 
μου. Με πιέζει πάντα για παραπάνω, γιατί εί-
ναι σίγουρη ότι μπορώ.

Σε μια παράσταση που συνεργά-
ζεσαι με τους γονείς σου είναι ίσοι 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ
«Η ΜΑΜΑ Μου ΕίνΑί Η 
ΦίλΗ Μου, Η ΔΑΣΚΑλΑ 
Μου, Η ΣυνΑΔΕλΦοΣ 
Μου... Η ζΕΣΤΗ Μου 

ΑγΚΑλίΑ, Η ΑπολυΤΗ 
ΕΚΦΑνΣΗ ΤΗΣ ΑγΑπΗΣ ΚΑί 
ΤΑυΤοχρονΑ Η ΔυνΑΜΗ 

ΚΑί Η ΑΣΦΑλΕίΑ Μου»

με όλους ή είναι πιο αυστηροί μαζί 
σου επειδή είσαι κόρη τους;
ούτε είναι πιο αυστηροί ούτε όμως μου χα-
ρίζονται. περιμένουν από εμένα, όπως και 
από τον υπόλοιπο θίασο, επαγγελματισμό, 
μεράκι και αγάπη για τη δουλειά, συνέπεια, 
μελέτη και αφοσίωση.

Μένετε μια ζωή μαζί. Τι είναι οικο-
γένεια για εσάς;
Τα πάντα. Η οικογένειά μου είναι η καρδιά 
μου. Το φως και η ζεστασιά μου. Είναι η 
ζωή μου. 

Όταν αποφάσισες να παντρευτείς 
με τον σύζυγό σου δεν σε προβλη-
μάτισε το ότι κάνετε το ίδιο επάγ-
γελμα και θα είχατε πολλές και δι-
αφορετικές ώρες δουλειάς, επομέ-
νως και ελάχιστο προσωπικό χρό-
νο;
Όχι, δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όταν αγα-
πάς κάποιον βρίσκεις και τον χρόνο και τον 
τρόπο να είσαι μαζί του. Και επειδή ο χρό-
νος είναι λίγος, οι στιγμές που περνάτε μαζί 
είναι πιο ουσιαστικές και πολύτιμες.

Ήθελες να παντρευτείς κάποιον του 
δικού σου χώρου ή προέκυψε;
προέκυψε. Εγώ ονειρευόμουν να ερωτευτώ 
και να παντρευτώ έναν αξιόλογο, τρυφερό 
άνθρωπο που να με αγαπά, να με σέβεται 
και να με νοιάζεται. Έτυχε αυτός ο υπέροχος 
άνθρωπος να είναι ηθοποιός. ο Βασίλης 
μου.  ok!

Απο Τον γίΩργο ΜίχΑΗλ
ΦΩΤογρΑΦοΣ: ΒΑλΕνΤίνοΣ

πΑπΑΚΩνΣΤΑνΤίνου
ΣΤυλίΣΤρίΑ: ΜΑρίΑννΑ χΑΤζΗΜΗνΑ 

ΜΑλλίΑ: ρΑΦΑΕλλοΣ ΚΩΣΤΑ
ΜΑΚίγίΑζ: πΑρΑΔΕίΣΑ πΑπΑγΕΩργίου ΚΑί 
ίΩΑννΑ ΕυγΕνίου, PARADISAS MAKE UP 

WORKSHOP
ίΔίΑίΤΕρΕΣ ΕυχΑρίΣΤίΕΣ ΣΤO JOLLY JOKER
ΣΤο ΚΕνΤρο ΤΗΣ λΕυΚΩΣίΑΣ γίΑ ΤΗν 

πΑρΑχΩρΗΣΗ Του χΩρου γίΑ ΤίΣ ΑνΑγΚΕΣ
ΤΗΣ ΦΩΤογρΑΦίΣΗΣ 

ρουχΑ:
ΔΕΣποίνΑ ΜπΕΜπΕΔΕλΗ: ρουχΑ ΚΑί 
ΑΞΕΣουΑρ Απο προΣΩπίΚΗ ΣυλλογΗ 

ΜΑρίΑννΑ ΚΑυΚΑρίΔου: ΤοΤΑL OUTFIT MARKS 
& SPENCER
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

«ΞΕΡΩ ΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΙΕΜΑΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΜΟΥ»

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ, TO OΠOIO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΗΔΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. ΣΤΟ ΠΛΑΪ ΤΟΥ, 

ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, Ο ΕΠΙΣΤΗΘΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΟΥΡΛΑΣ Η μεγάλη αγκαλιά στον Λουκά Φουρλά και 
τα συγχαρητήρια για την εκλογή του ως ευρω-
βουλευτής.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος 
ποζάρει στον φακό μαζί με 

το βιβλίο του.
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Πρόκειται για ένα βιβλίο ψυ-
χογράφημα, μια αυτοβιο-
γραφία και μια παρότρυνση 

«σε αυτούς που ψάχνουν να αντικρί-
σουν τη δική τους δύναμη». Μέσα 
από αυτό μπορεί κανεις να κατανο-
ήσει πώς ο Γιώργος Αγγελόπουλος 
κατάφερε ξεκινώντας από μια απλή 
ζωή στο νησί της Σκιάθου να γίνει 
αναγνωρίσιμος σε όλη τη χώρα με 
εφόδια την υπομονή, την επιμονή, 
την αλληλεγγύη και τη σκληρή προ-
σπάθεια. Το Survivor, που τον έκανε 
γνωστό στο πανελλήνιο, το χαρακτη-
ρίζει ως τη «μικρογραφία της πραγ-
ματικής ζωής» και δεν έχει άδικο. Ο 
ίδιος αναφέρεται και εξηγά τη βα-
σική του φιλοσοφία: «Ευτυχώς έχω 
μέσα μου, όπως όλοι μας, έναν μυ-
θικό Φοίνικα και ξέρω να αναγεννιέ-
μαι από τις στάχτες μου. Η διαφορε-
τικότητα των ανθρώπων έγκειται στο 
ότι κάποιοι έχουν τον μυθικό Φοί-
νικα σε πρώτη θέση, εκεί μπροστά, 
στην αίθουσα της ψυχής τους, και 

πιστεύω πως ανήκω σε αυτή την κα-
τηγορία ανθρώπων. Άλλοι τον έχουν 
καταχωνιασμένο στα άδυτα της ψυ-
χής, κάτι που καθιστά την πρόσβαση 
σε αυτόν πιο δύσκολη και πιο χρονο-
βόρα, αλλά έχω την πεποίθηση πως 
ο μυθικός Φοίνικας είναι αναπόσπα-
στο κομμάτι της ψυχής όλων μας και 
αργά ή γρήγορα, όταν κάποιος τον 
αναζητήσει, θα τον βρει». 
Η παρουσίαση του βιβλίου, που 
έφερε πολλά σχόλια και συζητή-
σεις στο πανελλήνιο, έγινε στο κατά-
στημα Public στο Nicosia Mall την 
Παρασκευή 31 Μαΐου. Τίτλος του 
«Ντάνος: Μια αφήγηση στην Αυγή 
Σαββίδου», σε συνεργασία με την 
Εκδοτική Αθηνών. Το βιβλίο προλό-
γισε η εκδότρια Χριστιάνα Χριστο-
πούλου και μίλησαν ο προσωπικός 
φίλος, δημοσιογράφος, πρεσβευ-
τής φιλανθρωπίας του ιδρύματος 
Ελπίδα και πλέον ευρωβουλευτής, 
κ. Λουκάς Φουρλάς, η συγγραφέ-
ας του βιβλίου και συνεργάτιδά του 

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος έφθασε 
στον χώρο συνοδευόμενος από τη 
συγγραφέα του βιβλίου και συνερ-

γάτιδά του Αυγή Σαββίδου.

Η μεγάλη αγκαλιά στον Λουκά Φουρλά και 
τα συγχαρητήρια για την εκλογή του ως ευρω-
βουλευτής.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος 
ποζάρει στον φακό μαζί με 

το βιβλίο του.
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ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ

«Σε αυτό το βιβλίο καταθέτω, μέσα από τις ιστορίες που 
ακολουθούν, τους δικούς μου αγώνες και απώλειες. Έφτα-
σα στα όριά μου ξανά και ξανά στην προσπάθεια να κάνω 
την πρόθεσή μου πραγματικότητα για μια καριέρα, μια επι-
χείρηση, μια σωστή σχέση, μια αξιοπρεπή και όμορφη ζωή. 
Όλες οι εμπειρίες μου τελικά συνέβαλαν στο να είμαι εδώ 
που είμαι σήμερα. Να λέω την ιστορία μου και να ευχαρι-
στώ τον Θεό που είχα το “προνόμιο” της απελπισίας και μια 
ζωή να σχοινοβατώ χωρίς δίχτυ. Γιατί μόνο έτσι δεν αφήνεις 
τη δύναμή σου να φύγει από τα μάτια σου. Όταν δεν έχεις 
από κάπου να πιαστείς».

Στις πρώτες θέσεις για την παρουσίαση του βιβλίου βρέθηκε και
ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης.

Η Έλενα Ευσταθίου έδωσε το «παρών» 
της στην παρουσίαση του βιβλίου.

Αυγή Σαββίδου και ο ίδιος ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Η στιγμή που 
έφθασε στον χώρο ο Λουκάς Φουρλάς ήταν ιδιαίτερη, καθώς ο Γιώρ-
γος Αγγελόπουλος τον πλησίασε και τον αγκάλιασε συγχαίροντάς τον 
για την εκλογή του ως ευρωβουλευτής. «Ο Γιώργος βρισκόταν στην Αθή-
να σε ένα κανάλι και ανέλυε με άλλους καλεσμένους τα αποτελέσματα 
των ευρωεκλογών στην Ελλάδα. Η έγνοια του όμως ήταν στην Κύπρο 
για το αν εκλέχθηκε ο φίλος του ή όχι. Όταν τον ενημέρωσα πως κλεί-
δωσε η εκλογή μου στην Ευρωβουλή έφυγε από το στούντιο και με πήρε 
τηλέφωνο πολύ συγκινημένος, λέγοντάς μου πως θα είναι δίπλα μου και 
αυτό που κάνουμε μαζί θα το συνεχίσουμε, εννοώντας το φιλανθρωπικό 
έργο, που είναι για μένα στόχος ζωής και θα το κάνω μέχρι να πεθάνω», 
είπε ο Λουκάς Φουρλάς, ενώ σχετικά με την αποκάλυψη πως ο Γιώρ-
γος Αγγελόπουλος είναι πλέον πρεσβευτής φιλανθρωπίας του ιδρύμα-
τος Ελπίδα πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη τιμή και για τον ίδιο αλλά και για 
το ίδρυμα Ελπίδα. Πολλά παιδιά τα πήγαν πολύ καλύτερα επειδή είδαν 
από κοντά τον Ντάνο, το ίνδαλμα που είχαν στο μυαλό τους να είναι 
δίπλα τους, να κάθεται ώρες ολόκληρες το απόγευμα να τους διαβάζει 
παραμύθια και να παίρνουν θάρρος και να τους εξηγά πως πρέπει να 
πολεμήσουν για να παίρνουν κάτι». Από την άλλη, ο Ντάνος μίλησε για 
τον κοινό τρόπο σκέψης με τον Λουκά Φουρλά: «Έχουμε την ίδια στάση 
ζωής και έκανε πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν γνωστοποιηθεί». 
Παρών στην παρουσίαση του βιβλίου ήταν και ο καλός του φίλος και 
Πρόεδρος της Βουλής, κ. Δημήτρης Συλλούρης. Την παρουσίαση παρα-
κολούθησε πλήθος κόσμου, οι οποίοι εξασφάλισαν ένα υπογεγραμμέ-
νο αντίτυπο του βιβλίου και μίλησαν και φωτογραφήθηκαν με τον συγ-
γραφέα. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Γιώργος Αγγελό-
πουλος ανέφερε πως «δεν έχω σκέψεις για δεύτερο βιβλίο και σε καμία 
περίπτωση δεν θα δημιουργούσα κάτι εάν δεν είχα κάτι να πω»..  ok!     

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 
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Παντρεύτηκαν αγκαλια
με τη μονακριβη κορη τούς

NIKOΛΑΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΣΕΛΕΠΗ
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Πέρσι σε αποκλειστική συνέντευ-
ξή του στο ΟΚ! αποκάλυψαν 
πως το Σάββατο 1η Ιουνίου 

του 2019 θα ανέβουν τα σκαλιά της 
εκκλησίας. Τότε περιέγραψαν και το απί-
στευτο περιστατικό όταν ο Νικόλας έκα-
νε πρόταση γάμου στην Οδύσσεια, δύο 
χρόνια πριν, στις 9 Ιουλίου 2017, σε ένα 
κοινό πάρτι γενεθλίων που διοργάνωσαν: 
«Τη στιγμή που μου έφερνε την τούρτα 
και ήταν γύρω μου 30 καλεσμένοι είδα 
στην κορυφή το δακτυλίδι. Συγχύστηκα 
τόσο πολύ που έπεσα μέσα στην πισίνα», 
μας είπε η Οδύσσεια, με τον Νικόλα να 
προσθέτει χαμογελώντας: «Εγώ ήμουν 
γονατιστός και την περίμενα να βγει έξω 
από την πισίνα να μου απαντήσει θετικά». 
Το μυστήριο του γάμου τους έγινε στην 
εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στην Αμα-
θούντα. Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν 
o ποδοσφαιριστής Ευγένιος Κυριάκου, 
o Πάνος Σιάνιος, η Βίβιαν Κωνσταντίνου 
και η χορογράφος Άντρεα Νικολάου. 
Υπέροχο στιγμιότυπο ήταν όταν έφθα-
σε η νύφη στην εκκλησία συνοδευόμενη 
από την ενός χρόνου κόρη τους, Γεωρ-
γία, με τον γαμπρό να δίνει στη νύφη την 
υπέροχη ανθοδέσμη με άσπρες παιώνιες 
και να ανταλλάζουν συγκινημένοι το κα-
θιερωμένο φιλί στα χείλη. Μετά το τέλος 

Η μονάκριβη κόρη τους συνόδεψε τη 
μαμά της στην εκκλησία και πλησίασε 
τον μπαμπά της με ένα αυτοκινητάκι.

Η είσοδος του ζευγαριού από την εκκλησία.  Ο Ευγένιος Κυριάκου και η Έλενα Ιωνά.
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Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οι Ευγένιος Κυριάκου, 
Άντρεα Νικολάου και Βίβιαν Κωνσταντίνου.

Ο γαμπρός σε μια αναμνηστική 
φωτογραφία με τις φίλες της νύφης.

Η Γεωργία και ο Γιώργος Τσελεπή 
συγκινημένοι με την κόρη τους, 
Οδύσσεια.

Η Νάσια Κολονά
με τον Αντρέα Σταύρου.

 Ο γαμπρός με τους γονείς του, 
Δημήτρη και Βίκυ Εγγλέζου. 

Η νύφη με τις κουμπάρες της, Άντρεα 
Νικολάου και Βίβιαν Κωνσταντίνου.

του μυστηρίου ακολούθησε γαμήλιο 
γλέντι σε γνωστό ξενοδοχείο της Λε-
μεσού, όπου όλα ήταν υπέροχα. Tην 
εντυπωσιακή διακόσμηση ανέλαβε 
ο Ρόης Ηροδότου, ο οποίος επέλε-
ξε ένα tropical romantic σκηνικό με 
άσπρες ορτάνσιες και άσπρα δελφί-
νιουμ. Το ζευγάρι έκανε είσοδο στο 
γαμήλιο πάρτι με το άκρως ανεβαστι-
κό κομμάτι "A Sky Full Of Stars" των 
Coldplay, ενώ μετά το δείπνο χόρε-
ψαν «Το μυστικό» της Πέγκυ Ζήνα. 
«Όλα έγιναν όπως τα ονειρευτήκαμε. 
Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα 
μας με τόσο ενθουσιασμό σε αυτή τη 
μοναδική στιγμή της ζωής μας», έλε-
γαν στους καλεσμένους, τους δείχνο-
ντας να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι 
με την εξέλιξη της βραδιάς. Έλαμπαν 
κυριολεκτικά από ευτυχία και δεν στα-
μάτησαν να χορεύουν κρατώντας πολ-
λές φορές στην αγκαλιά τους και την 
κορούλα τους, που παρά το προχωρη-
μένο της ώρας έδειχνε να απολαμβά-
νει τη βραδιά.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 
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ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΟΠΩΣ ΤΑ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΝΣΕΠΤ 
ΠΟΥ ΠΑΡΕΠΕΜΠΕ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ –  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ 
ΣΤΗ XΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ 
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Η Έλια Ιωαννίδου και ο αγαπημένος της 
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, 11 μήνες 
μετά από την πρόταση γάμου, ανέβηκαν 

τα σκαλιά της εκκλησίας. Το μυστήριο τέλεσε ο 
Μητροπολίτης Ταμασού Ησαΐας, την Κυριακή 2 
Ιουνίου, στις 17:00, στον ιερό ναό Αποστόλου 
Ανδρέα και Πάντων των Ρώσων Αγίων. Ο γα-
μπρός έφθασε μια ώρα νωρίτερα από τη νύφη, 
κάνοντας μάλιστα drifting με το αυτοκίνητό του 
στον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας, αφού ως 
γνωστόν ασχολείται με το ράλι και είναι πρωτα-
θλητής στα carts. Tα οκταράκια που έκανε για 10 
περίπου λεπτά έξω από την εκκλησία απαθανατί-
στηκαν από τα κινητά όλων των παρευρισκομένων, 
μέχρι τη στιγμή που έφθασε η νύφη με αυτοκίνητο 
αντίκα και έστρεψε όλα τα βλέμματα επάνω της. 
Πιο όμορφη και λαμπερή από ποτέ, η Έλια Ιωαν-
νίδου έφθασε συνοδευόμενη από τη μαμά της 
Ρέα Ιωαννίδου Μαντέλα και τον Πήτερ Βίντλερ 
Μαντέλα. Το νυφικό της, διά χειρός Μιχάλη Λά-
ζου, ήταν διακοσμημένο με 8.000 κρύσταλλα 
swarovski. Ο αγαπημένος της την υποδέχθηκε με 

Η Έλια Ιωαννίδου έφθασε συνοδευόμενη 
από τη μαμά της Ρέα Ιωαννίδου Μαντέλα 
και τον Πήτερ Βίντλερ Μαντέλα.

Ο αγαπημένος της την υποδέχθηκε 
με ένα φιλί στα χείλη, δίνοντάς της μια 
ανθοδέσμη με γαλάζια, μοβ και πράσινα 
τριαντάφυλλα.

Στα τραπέζια υπήρχε ως 
μπομπονιέρα ένα μπουκαλάκι με 
λικέρ μαστίχας σε χρώματα ροζ 
και τιρκουάζ.

Ένα τρυφερό φιλί του ζευγαριού
μετά το τέλος του μυστηρίου. 

Το νυφικό της Έλιας Ιωαννίδου, διά χειρός 
Μιχάλη Λάζου, ήταν διακοσμημένο με 

8.000 κρύσταλλα swarovski.
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Η είσοδος διαμορφώθηκε
σε σχήμα σκακιέρας.

Λεπτομέρειες από
τη διακόσμηση.

Ο γαμπρός έφθασε μια ώρα νωρίτερα από τη νύφη, κάνοντας μάλιστα 
drifting με το αυτοκίνητό του στον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας.

Η Λένια Σορόκου, η Μαρία 
Φιακά και η κόρη της Οφηλία.

ένα φιλί στα χείλη, δίνοντάς της μια ανθοδέσμη με 
γαλάζια, μοβ και πράσινα τριαντάφυλλα, τα οποία 
αντέχουν, όπως πληροφορηθήκαμε, χωρίς νερό 
για τρία χρόνια. Στη συνέχεια, πιασμένοι χέρι-χέρι 
περπάτησαν προς το εσωτερικό της εκκλησίας, 
διασχίζοντας την είσοδο που διαμορφώθηκε ως 
σκακιέρα με πιόνια. Στο εσωτερικό της εκκλησίας 
υπήρχαν τεράστια λευκά τριαντάφυλλα με χρυσό 
που ξεπερνούσαν σε ύψος τα 2 μέτρα. Κουμπάροι 
του ζευγαριού ήταν ο Γιώργος Σιαμμάς και η Ειρή-
νη Ζορνά. Στο γαμήλιο πάρτι όλα ήταν παραμυθέ-
νια. Το ζευγάρι χόρεψε την τεράστια επιτυχία της 
Άννας Βίσσης «Δεν σ’ αλλάζω» και αποθεώθηκε 
από τους παρευρισκομένους. Στα τραπέζια υπήρχε 
ως μπομπονιέρα ένα μπουκαλάκι με λικέρ μαστί-
χας σε χρώματα ροζ και τιρκουάζ, ενώ το ζευγά-
ρι έδωσε τσαγιερούλες με γλυκό στους καλεσμέ-
νους. Μετά τον γάμο, χαλαρώνουν στο σπίτι τους 
απόλυτα ικανοποιημένοι, αφού όλα έγιναν όπως τα 
ονειρεύτηκαν και προγραμματίζουν το honeymoon 
τους. Προς το παρόν δεν έχουν καταλήξει σε κά-
ποιο προορισμό.   ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩυΣΕΩΣ

Η Λίτσα Ιωαννίδου και η Ειρήνη Ζορνά.

Η Αντιγόνη Κασουρή και
ο Χρήστος Γρηγοριάδης.

Το ζευγάρι έδωσε 
τσαγιερούλες 

με γλυκό στους 
καλεσμένους.
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ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ 

ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ ΤΗΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 20:00 

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ

SUPER MUSIC AWARDS

ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ 
ΜΕ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗ 

ΤΟΝ ΘΕΜΗ 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Τ α φετινά SUPER MUSIC AWARDS with Pringles έρχονται! Ο με-
γαλύτερος μουσικός θεσμός της Κύπρου έχει καθιερωθεί και 
επιστρέφει για 4η φορά για να μας παρουσιάσει το πιο εντυ-

πωσιακό μουσικό γεγονός της χρονιάς. Οι εκπλήξεις της βραδιάς 
θα είναι πολλές και οι διοργανωτές τις κρατούν ως επτασφράγιστο 
μυστικό. Το σίγουρο είναι πως η λαμπερή βραδιά θα κλείσει με ένα 
εκρηκτικό live concert από την pop queen Ελένη Φουρέιρα! Ο μονα-
δικός Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει ένα Special Live Performance, ει-
δικά για τη φετινή απονομή, που θα ανατρέψει τα δεδομένα. Ο σού-
περ σταρ Σάκης Ρουβάς με μια εμφάνιση-έκπληξη επί σκηνής θα κά-
νει τις Ρουβίτσες -και όχι μόνο- να αναστενάξουν, αλλά και η Έλενα 
Παπαρίζου θα δώσει το «παρών» της για πρώτη φορά και θα ξεση-
κώσει τους πάντες. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί για πρώτη φορά 
και ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο οποίος αναμένεται να αποθεωθεί ερμη-
νεύοντας live αγαπημένες επιτυχίες του. Οικοδεσπότης της βραδιάς 
θα είναι και φέτος ο αγαπημένος Θέμης Γεωργαντάς. «Eίναι μεγάλη 
μου τιμή που και φέτος θα είμαι κοντά σας, στο μεγαλύτερο μουσι-
κό event της Κύπρου. Πέρασα υπέροχα πέρσι και δεν βλέπω την ώρα 
να σας δω όλους από κοντά. Θα είμαι κοντά στον κόσμο και στους 
καλλιτέχνες και θα μεταφέρω τον παλμό των SMA καθόλη τη διάρ-
κεια της βραδιάς», δήλωσε στο ΟΚ! και πρόσθεσε πως ετοιμάζονται 
πολλές εκπλήξεις επί σκηνής, συμπεριλαμβανομένης και μιας δικής 
του έκπληξης. Μέρος των εσόδων από την πώληση των εισιτηρίων 
θα δοθεί για ενίσχυση του Συνδέσμου Φίλων Ιδρύματος Χρήστου 
Στέλιου Ιωάννου. Σύνθημα της φετινής γιορτής της μουσικής: «We 
Celebrate Together», με μήνυμα κατά του ρατσισμού και υπέρ της δι-
αφορετικότητας.  ok!

ΑΠΟ  ΤΟΝ γιωργΟ μιχΑηλ
ΦωΤΟγρΑΦιΕΣ: ΑρχΕιΟ ΟΚ!

Η λαμπερή βραδιά θα κλείσει με ένα εκρηκτικό live 
concert από την pop queen Ελένη Φουρέιρα!

«Eίναι μεγάλη μου 
τιμή που και φέτος θα 
είμαι κοντά σας, στο 
μεγαλύτερο μουσικό 

event της Κύπρου. 
Πέρασα υπέροχα πέρσι 
και δεν βλέπω την ώρα 
να σας δω όλους από 

κοντά», είπε μεταξύ 
άλλων ο οικοδεσπότης 

της βραδιάς Θέμης 
Γεωργαντάς.
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Εισιτήρια προπωλού-
νται στην τιμή των €9 

(€10 στην είσοδο) online 
στο soldoutticketbox.com, 
στα καταστήματα Stefanis 
και σε επιλεγμένα So Easy 

Kiosks, παγκύπρια.

Ο μοναδικός Γιώργος 
Μαζωνάκης ετοιμάζει 
ένα Special Live 
Performance ειδικά 
για τη φετινή απονομή 
που θα ανατρέψει τα 
δεδομένα.

Ο σούπερ σταρ Σάκης Ρουβάς με μια εμφάνιση-έκπληξη 
επί σκηνής θα κάνει τις Ρουβίτσες -και όχι μόνο- να 
αναστενάξουν.

Η λαμπερή βραδιά θα κλείσει με ένα εκρηκτικό live 
concert από την pop queen Ελένη Φουρέιρα!

«Eίναι μεγάλη μου 
τιμή που και φέτος θα 
είμαι κοντά σας, στο 
μεγαλύτερο μουσικό 

event της Κύπρου. 
Πέρασα υπέροχα πέρσι 
και δεν βλέπω την ώρα 
να σας δω όλους από 

κοντά», είπε μεταξύ 
άλλων ο οικοδεσπότης 

της βραδιάς Θέμης 
Γεωργαντάς.
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ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 
Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ 
ΚΑΙ INFLUENCER, ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

KAI ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΩΛΗΤΗ

Εδώ και λίγους μήνες ο Νι-
κόλας Ιωαννίδης έδωσε 
τα χέρια με τον κουμπάρο 

του που είναι ιδιοκτήτης εταιρεί-
ας επιδιόρθωσης τηλεφώνων και 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
εργάζεται καθημερινά στην υπο-
δοχή. Ο παρουσιαστής της εκπο-
μπής «Τρεις Λαλούν» του ΣΙΓΜΑ 
με το χαμόγελό του και τη θετι-
κή του διάθεση υποδέχεται τους 
πελάτες και είναι πάντα πρόθυ-
μος να τους βοηθήσει σε τυχόν 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
με τα κινητά ή τους υπολογιστές 
τους, αλλά και να τους προτείνει 

αξεσουάρ. Η εκπομπή που συ-
μπαρουσιάζει με τη Στάλω Πα-
τσιά και τη Νατάσα Κακούτση θα 
ρίξει αυλαία στις 14 Ιουλίου και 
εκείνες τις μέρες θα τους ενημε-
ρώσουν για το εάν θα πάρει το 
πράσινο φως για τη νέα τηλεοπτι-
κή σεζόν. Παράλληλα, ο παρου-
σιαστής συζητά και για ένα νέο 
project-έκπληξη με το κανάλι. Ο 
Νικόλας Ιωαννίδης λατρεύει την 
τηλεόραση και φαίνεται πως και 
ο φακός τον αγαπάει.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο Νικόλας Ιωαννίδης εργάζεται καθημερινά 
στην υποδοχή εταιρείας επιδιόρθωσης 
τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η εκπομπή που συμπαρουσιάζει με τη Στάλω Πατσιά και τη 
Νατάσα Κακούτση θα ρίξει αυλαία την Κυριακή 14 Ιουλίου.
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Ο ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ, ΧΙΟΥ ΤΖΑΚΜΑΝ 
ΔΗΛΩΝΕΙ ΛΑΤΡΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ 

ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ

Χιου Τζάκμάν

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ SHOWMAN
ΕΧΕΙ ΡΙΖΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

O 50χρονος ηθοποιός έχει στο ενεργη-
τικό του αμέτρητα βραβεία, ωστόσο 
εξεπλάγη όταν παρέλαβε από τον αρχι-

συντάκτη του βιβλίου των Ρεκόρ Γκίνες πιστοποιητι-
κό που βεβαιώνει ότι πλέον κατέχει το ρεκόρ για τη 
μακροχρόνια καριέρα ως υπερήρωας της Marvel. 
Το εν λόγω βραβείο αποτελεί όνειρο ζωής, καθώς 
όταν ήταν μικρός μαζί με τον αδελφό του έψαχναν 
τρόπους για να καταρρίψουν ένα ρεκόρ. Ο Χιου 
Τζάκμαν υποδύθηκε πρώτη φορά τον «Γούλβεριν» 
στην ταινία «X-Men» του 2000. 
Το ιστορικό του πολυπράγμονος ηθοποιού είναι 
«πλούσιο», ενώ μια ακολουθία από γεγονότα τον 
οδήγησαν στο «κατώφλι» της δόξας. Ο Τζάκμαν 
γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από Βρετα-
νούς γονείς, ενώ ο προπάππους του από τη μεριά 
του πατέρα του ήταν Έλληνας. 
Οι γονείς του αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη 
Μεγάλη Βρετανία και να εγκατασταθούν στην Αυ-
στραλία μαζί με τα 4 αδέλφια του. Ο ίδιος έμελλε 
να βιώσει δύσκολα παιδικά χρόνια, καθώς όταν 
ήταν οκτώ ετών η μητέρα του, Γκρέις, τους εγκατέ-
λειψε και επέστρεψε στο Λονδίνο, έτσι την ανατρο-
φή τους ανέλαβε ο καθολικός πατέρας του, Κρις 
Τζάκμαν.
Εν συνεχεία, σπούδασε επικοινωνία με κύριο αντι-
κείμενο τη δημοσιογραφία. Παράλληλα, σπούδα-
σε μουσική και αργότερα χορό. Παρ’ όλ’ αυτά, ο 
Τζάκμαν επέλεξε να ασχοληθεί με την υποκριτική. 
Στο ξεκίνημα της καριέρας του ο Τζάκμαν πρωτα-
γωνίστησε σε αυστραλέζικες τηλεοπτικές σειρές, 
ενώ στη συνέχεια παρουσίασε διάφορες εκπο-
μπές. Το 2001, μάλιστα, παρουσίασε την αμερικα-
νική εκπομπή -η οποία προβάλλεται στις ΗΠΑ από 
το 1975- «Saturday Night Live», ενώ το 2007 υπέ-
γραψε συμβόλαιο με το αμερικανικό κανάλι CBS 
για τη σειρά «Viva Laughin», η οποία δεν τράβηξε 
το ενδιαφέρον του κοινού και κόπηκε στο δεύτερο 
επεισόδιο.
Η ταινία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, 
καταφέρνοντας έτσι να αγαπηθεί από το κοινό και 
να γίνει αναγνωρίσιμος σε όλο τον κόσμο. Ακο-
λούθησαν οι ταινίες «Ζητείται Πιστό Αρσενικό» 
και η ταινία «Κέιτ και Λέοπολντ» με συμπρωταγω-
νίστρια τη θρυλική Μεγκ Ράιν. Για το ρόλο αυτό ο 
Τζάκμαν προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα. Το 2008 
συμπρωταγωνίστησε με την πανέμορφη και ταλα-
ντούχα Νικόλ Κίντμαν στην ταινία «Αυστραλία». 

Eκείνη την περίοδο, το γνωστό οικονομικό περιο-
δικό «Forbes» συμπεριέλαβε τον Τζάκμαν στο top 
10 με τους ηθοποιούς που φέρνουν τα μεγαλύτε-
ρα έσοδα στα στούντιο του Χόλιγουντ. Συγκεκρι-
μένα, για κάθε 1 δολάριο που πληρώνεται για μια 
ταινία φέρνει κέρδη 9,90 δολάρια. Επιπρόσθετα, 
την ίδια περίοδο απέκτησε το δικό του αστέρι στην 
περίφημη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, έλαβε την πρώτη του 
υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για 
την ερμηνεία του στην κινηματογραφική μεταφορά 
του ομώνυμου μυθιστορήματος του Βίκτωρος Ου-
γκό, στους «Άθλιους». 
Εκτός από πρωταγωνιστής σε ταινίες, ο χαρισμα-
τικός ηθοποιός δανείζει τη φωνή του σε ταινίες κι-
νουμένων σχεδίων όπως το «Ποντικούπολη» και το 
«Happy Feet».
Σε συνέντευξή του ο Χιου Τζάκμαν ανέφερε ότι 
λατρεύει την Ελλάδα. Ένας από τους κυριότερους 
λόγους είναι και το γεγονός ότι έχει ελληνικό αίμα. 

Ο προπάππους του ήταν Έλληνας και καταγό-
ταν από την Ίο. «Ο πατέρας μου και ο αδελφός 
του πήγαν πολλές φορές στην Ίο. Εγώ όχι. Τώρα, 
όμως, είμαι έτοιμος να πάω. Το θέλω πολύ. Να 
γνωρίσω το νησί του προπάππου μου», επεσήμανε 
ο Τζάκμαν. 
Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο ίδιος βρή-
κε τον έρωτα στα μάτια της Ντέμπορα - Λι Φέρνες, 
με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 23 ολό-
κληρα χρόνια. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβό-
λος, αφού ερωτεύτηκαν το 1995 στα γυρίσματα 
της αυστραλέζικης σειράς «Κορέλι». Η πρόταση 
γάμου δεν άργησε να έρθει, αφού μετά από μό-
λις 4 μήνες έκανε πρόταση στην Ντέμπορα, μη 
μπορώντας να φτάσει τους έξι όπου είχε βάλει το 
«όριο» ασφαλείας, όπως εκμυστηρεύτηκε χαριτο-
λογώντας σε συνέντευξη σε γνωστό περιοδικό.
Η γυναίκα του πάντως ανέφερε σε δηλώσεις της 
ότι τον προτιμά φρεσκοξυρισμένο και ότι της αρέ-
σει να είναι «παχουλούλης, με μπράτσα, ή αδύνα-
τος». Όπως εξομολογήθηκε η ίδια, χαριτολογώ-
ντας, «είναι σαν να έχω πάντα εξωσυζυγικές σχέ-
σεις».
Εκτός από αυτό, η σύζυγος του Τζάκμαν τόνισε ότι 
το χιούμορ είναι μυστικό συστατικό της ευτυχίας 
τους και ο ηθοποιός συμπλήρωσε πως οι άντρες 
πρέπει πάντοτε να ακούν τη γυναίκα τους.
Παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας τους (η σύζυγός 
του είναι 13 χρόνια μεγαλύτερη) ο έρωτάς τους 
καλά κρατεί και είναι σαφώς η τρανή απόδειξη 
του ρητού «ο έρως χρόνια δεν κοιτά». Το ζευγάρι 
δίνει το «παρών» του σε αρκετές εκδηλώσεις και 
πάντοτε ο Τζάκμαν δείχνει την τρυφερότητα στη 
γυναίκα του.
Σε μια τελετή βράβευσης ο Χιου Τζάκμαν άρχισε 
να κλαίει με λυγμούς όταν μίλησε για την επί 23 
χρόνια σύζυγό του, επισημαίνοντας ότι εκείνη του 
δίδαξε ότι η ζωή δεν καθορίζεται από τα φώτα 
ούτε στις πολυτελείς βραδινές δημιουργίες.
Ο Χιου Τζάκμαν εδώ και αρκετά χρόνια (από το 
2013) ανακάλυψε - από ένα παράξενο σημάδι 
στη μύτη του- ότι έπασχε από καρκίνο του δέρμα-
τος. Από τότε υποβλήθηκε σε αρκετές επεμβάσεις 
αφαίρεσης καρκινωμάτων. 
Μάλιστα, ο ίδιος μέσα από αναρτήσεις του κα-
θησύχασε τους θαυμαστές του. Χαρακτηριστική 
ανάρτηση ήταν εκείνη που έκανε το 2017 στο 
Facebook. «Ακόμα ένα βασικοκυτταρικό καρκίνω-
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μα. Χάρη στους συχνούς ελέγχους σώ-
ματος και τους εκπληκτικούς γιατρούς, 
όλα είναι καλά. Φορέστε αντηλιακό», 
επεσήμανε στην ανάρτησή του ο διάση-
μος ηθοποιός.
Πάντως, σε αρκετές συνεντεύξεις του 
μίλησε ανοιχτά για τη ασθένειά του και 
αποκάλυψε ότι «μέσα σε 18 μήνες εμ-
φάνισε 4 φορές καρκίνο».
Πρόσφατα, ο γοητευτικός ηθοποιός 
γνωστοποίησε ότι θα επιστρέψει στο 
Μπρόντγουεϊ για την αναβίωση του 
μιούζικαλ «O μουσικός» του Μέρεντιθ 
Ουίλσον.
Πρόκειται για τον πρώτο ρόλο του ηθο-
ποιού σε μιούζικαλ μετά από αρκετά 
χρόνια. Η τελευταία φορά που ανέβηκε 
στη θεατρική σκηνή για να ερμηνεύσει 
ρόλο στο συγκεκριμένο θεατρικό είδος 
ήταν στο «The Boy From Oz» και για την 
ερμηνεία του κέρδισε βραβείο «Tony» 
ως καλύτερος ηθοποιός.
Στο συγκεκριμένο μιούζικαλ θα υποδυ-
θεί τον κομπιναδόρο Χάρολντ Χιλ, ένα 
ρόλο από τον οποίο έγινε γνωστός στη 
μεγάλη οθόνη και στο θέατρο από τον 
αείμνηστο θεατρικό συγγραφέα Ρό-
μπερτ Πρέστον.
Το μιούζικαλ, σύμφωνα με ανάρτη-
ση που έκανε ο ίδιος, θα ανέβει στο 
Μπρόντγουεϊ στις 22 Οκτωβρίου του 
2020. ok!

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: WENN
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΑΝΝΑ ΚΡΙθΑΡΙΔΟυ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EPA
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Χρώματα
κι… αρώματα
το καλοκαιρι 
έκανέ για τα καλα 
την έισοδο του 
και μαζι του έφέρέ 
νέα Χρώματα κι… 
αρώματα! έμέισ 
έπιλέξαμέ ο,τι 
μασ κέντρισέ το 
ένδιαφέρον κι 
έσυ αποφασιζέισ 
τι θα βαλέισ στο 
wish list σου!

Limited-Edition 
High Shine Liquid 
Eye Shadow, Bobbi 
Brown, μια μοναδική 
σκιά, σε υγρή μορφή, 
δροσίζει άμεσα κατά την 
εφαρμογή, ενώ εξασφα-
λίζει ένα υπερβολικά λα-
μπερό αποτέλεσμα που 
αντανακλά το φως. θα τη 
βρεις σε 3 αποχρώσεις: 
Perfect Foil, Molten Petal 
και Gold Fusion.

Jimmy Choo Floral, 
Jimmy Choo, ένα νέο 
ραφινάτο άρωμα, με δι-
ακριτική ευωδία, αλλά 
ταυτόχρονα έντονη με 
φρουτώδεις και λου-
λουδάτους τόνους. Ό,τι 
χρειάζεσαι για το καλο-
καίρι…

Couture Palette 
Collector, Y.S.L., ένας 
μοντέρνος συνδυασμός 
του σκούρου πράσινου, 
του λάιμ και του λευκού 
με το κλασικό χρυσό 
πλαίσιο την κάνουν ένα 
object of desire, που ανα-
δεικνύει τέλεια τα χρώμα-
τα των σκιών στο εσωτε-
ρικό της.

Mon Paris 
Parfum Floral, 
YSL, ένα ολάνθι-
στο μπουκέτο που 
εναρμονίζεται με 
τα πολλά χρώ-
ματα του έρωτα, 
εξίσου πληθωρι-
κό αλλά λίγο πιο 
αχαλίνωτο. το 
άρωμα του ολάν-
θιστου πάθους.

Wonderlust Eau 
Fresh, Michael 
Kors, μία νέα, αι-
θέρια εκδοχή του 
κλασικού αρώμα-
τος Michael Kors 
wonderlust που σε 
καλεί να αφεθείς 
στην απόλυτη εμπει-
ρία απόδρασης και 
να ετοιμαστείς για 
πρωτόγνωρες περι-
πέτειες.

Selfie Ready, Clarins, μια σειρά από λύ-
σεις μακιγιάζ για όλες εμάς τις λάτρεις των 
selfies. για να δείχνεις στα καλύτερά σου, 
χωρίς προσπάθεια, ανακάλυψε τη νέα συλ-
λογή «selfie Ready» και θα έχεις τα καλύτε-
ρα αποτελέσματα.

Art Library, M·A·C, τρεις 
νέες παλέτες ματιών που 
αναβαθμίζουν το μακιγιάζ. 
κομψές, θερμές αποχρώσεις 
της παλέτας Flame-Boyant, 
συμπυκνωμένες ουδέτερες 
αποχρώσεις της παλέτας 
Nude Model ή απογειωτικές 
αποχρώσεις της παλέτας it’s 
Designer. 

Wild Flowers & Weeds, Jo Malone London, μια συλλογή από συλ-
λεκτικά αρώματα εμπνευσμένα από την ατίθαση βλάστηση της φύσης και 
τα θαυμάσια αγριολούλουδα και τα φυτά.
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BEAUTYshopping

ΚαλοΚαι-
ρινα must 
have
οι βουτιές ςτη θα-
λαςςα έχουν Και τις 
απαιτηςέις τους… 
Μια Καλη αντηλιαΚη 
προςταςια Και ςιγουρα 
Μια super ένυδατωςη 
πριν Και Μέτα την 
έΚθέςη ςου ςτον ηλιο.
έΜέις ςου βρηΚαΜέ 
τις τέλέυταιές
αφιξέις Και ςυ
έπιλέγέις! 

Transparent Touch 
Invisible Spray SPF 
15/ SPF 30 / SPF 50+, 
από τη σειρά O'solemio, 
Diego Dalla palma, προ-
στατεύει το δέρμα (σε πρό-
σωπο και σώμα) και ενι-
σχύει το μαύρισμα αφήνο-
ντας το δέρμα απαλό και 
μεταξένιο. Με ανάλαφρη 
υφή και άρωμα καρύδας 
και εσπεριδοειδών.

Mineral 89, Vichy, ένα ισχυ-
ρό booster με 89% ιαματικό με-
ταλλικό νερό και υαλουρονικό 
οξύ, που θα σου χαρίσει ενυδά-
τωση, τόνωση και ενδυνάμωση 
στην επιδερμίδα σου.

After Sun, Clarins, δύο προϊόντα για μετά την 
έκθεσή σου στον ήλιο. ένσωματώνουν τις τελευ-
ταίες τεχνολογικές και βοτανικές προόδους που 
τα εργαστήρια της Clarins έχουν αποκαλύψει 
για να βοηθήσουν στη διατήρηση της ομορφιάς 
του δέρματος και των νεανικών ιδιοτήτων του.

Anthelios WET SKIN 
SPF50+, La Roche-

Posay, αντηλιακή 
κρέμα για πολύ 
υψηλή αντηλιακή 
προστασία. Μπορεί 
να εφαρμοστεί και 
σε βρεγμένο δέρμα. 
η καινοτόμα σύν-
θεσή του βελτιστο-
ποιεί την εφαρμογή 
της υφής στο δέρμα 
ακόμη και όταν είναι 
βρεγμένο, δημιουρ-
γώντας μια ομοιογενή 
και ανθεκτική ασπίδα 
που απωθεί το νερό 
κατά την εφαρμογή.

Sports BB SPF50+, Shiseido, ένα 
Quick-dry BB προϊόν σε υγρή μορφή. 
απορροφά άμεσα τον ιδρώτα και προ-
φυλάσσει την αλλοίωση του make-up. 
χάρη στην τεχνολογία WetForce θω-
ρακίζει την επιδερμίδα από την υπεριώ-
δη ακτινοβολία. ςυγχρονίζεται με την 
εφίδρωση και τη μετατρέπει σε ένα υπέ-
ροχο κιτρώδες άρωμα. η ενυδάτωση 
της επιδερμίδας διατηρείται σε υψηλά 
επίπεδα.

CC Creme No2 
με SPF50, Payot, 
καταπραϋντική, δι-
ορθωτική κρέμα, 
που χάρη στο χρώ-
μα που έχει στη φόρ-
μουλά της καταπο-

λεμά την ερυθρότητα 
και σου προσφέρει και 
αντηλιακή προστασία. 
η εξαιρετικά λεπτή υφή 
της λειαίνει το δέρμα 
εξασφαλίζοντας φυσι-
κή διόρθωση του χρώ-
ματος.

La Micro-Lotion de Rose, από 
τη σειρά Dior prestige, ανάλαφρη 
λοσιόν για έντονο καθαρισμό 
της επιδερμίδας και διαρκή άνε-
ση. απορροφάται αμέσως από το 
δέρμα χωρίς να αφήνει λιπαρότη-
τα, τα κύτταρα ενσταλάζονται με 
μεταλλικά στοιχεία τριαντάφυλ-
λου και μικροσταγονίδια ελαίου 
και ενδυναμώνουν τον επιδερμικό 
φραγμό αιχμαλωτίζοντας μέσα 
του τα θρεπτικά συστατικά. το 
αποτέλεσμα; 12ωρη ενυδάτωση 
χωρίς γυαλάδα.

Hydra Concentrated Corrective 
Serrum, pHformula, το απόλυτο 
must have και αυτό το καλοκαίρι με 
super ενυδατικές, αναπλαστικές, ανορ-
θωτικές ιδιότητες!

Limited-Edition 
High Shine Liquid 
Eye Shadow, Bobbi 
Brown, μια μοναδική 
σκιά, σε υγρή μορφή, 
δροσίζει άμεσα κατά την 
εφαρμογή, ενώ εξασφα-
λίζει ένα υπερβολικά λα-
μπερό αποτέλεσμα που 
αντανακλά το φως. θα τη 
βρεις σε 3 αποχρώσεις: 
perfect Foil, molten petal 
και Gold Fusion.

Art Library, M·A·C, τρεις 
νέες παλέτες ματιών που 
αναβαθμίζουν το μακιγιάζ. 
Κομψές, θερμές αποχρώσεις 
της παλέτας Flame-Boyant, 
συμπυκνωμένες ουδέτερες 
αποχρώσεις της παλέτας 
Nude model ή απογειωτικές 
αποχρώσεις της παλέτας It’s 
Designer. 
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TerracoTTa
Οutfits στΟ χρώμα τησ 
terracotta ντύνΟύν
τισ πιΟ boho chic εμφανισεισ 
τΟύ καλΟκαιριΟύ 

Οι εσπαντριγιεσ
είναι το must have παπούτσι 
του Καλοκαιριού! (€29.99 

STRADIVARIUS).

Ολόσωμο μαγιό, 
CALZEDONIA.

Κολιέ (set 
x2) €7.99, 
STRADIVARIUS.

Φόρεμα, OCEAN 
BLUE BY MARCIA 
THRASYVOULOU.

Φόρεμα, 
TERRANOVA.

Πέδιλο €35.99, 
STRADIVARIUS.

Παντελόνα 
€25.95, 
ZARA.

Μπλούζα,
PIAZZA ITALIA.

Τσάντα €29.95,
 ΖαRA.

Φόρεμα, 
TERRANOVA.
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GinGham style
Το gingham print σε λευκο 
και μαυρο μασ Ταξιδευει 
σε retro εποχεσ.

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

M
A

X&
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 Τσάντα €29.95, 
ΖΑRA.

Παντελόνι €29.95,
ZARA.

Παπούτσι €99
 BAGATT.

Μπικίνι, 
ACCESSORIZE.

Ολόσωμο μαγιό, 
CALZEDONIA.

Γυαλιά ηλίου, 
TOM FORD.

Shorts €25.95, 
ZARA.

Μπλούζα, 
PIAZZA ITALIA.

Πουκάμισο 
€15.99, 

STRADIVARIUS.
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ClassiC retro
Πουά μοτίβά κάί retro 
design συνυΠάρχουν στά Πίο 
άνέμέλά συνολά τησ σέζον.

A
LE

XA
N

D
ER

 V
A

U
TH

IE
R

Μπλούζα, 
PIAZZA ITALIA.

Καπέλο, 
ACCESSORIZE.

Μπικίνι, 
NEXT.

Πέδιλα €49.99, 
MANGO.

Μπλούζα €9.99, 
STRADIVARIUS.

Τσάντα, 
CARPISA.

Φούστα 
Oasis €47, 

DEBENHAMS.

Μπικίνι, 
ACCESSORIZE.

Σκουλαρίκια, 
ACCESSORIZE.
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΞΕΦΡΕΝΗ ΒΡΑΔΙΑ

Το Σάββατο 15 Ιουνίου, στις 21:00, το 
#NavaSeaside παρουσιάζει τον Διονύση 
Σχοινά για μια ξέφρενη βραδιά μουσικής και 
πάρτι. Ο Διονύσης Σχοινάς... θα ομορφύνει 
τη ζωή μας... και θα μας κάνει να σιγοτρα-
γουδήσουμε τις επιτυχίες του και να θυμη-
θούμε, να ερωτευτούμε, να νοσταλγήσουμε 
και να αναρωτηθούμε… ακούγοντας τις μο-
ναδικές του επιτυχίες. Χορηγοί επικοινωνίας: 
OΚ! Magazine Cyprus, Ilovestyle.com. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
99920444.

SUPER MUSIC AWARDS 2019
MEΓΑΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ

Τ
α φετινά SUPER MUSIC AWARDS with 
Pringles έρχονται την Τετάρτη 12 Ιουνί-
ου στην Πανεπιστημιούπολη του Πανε-
πιστημίου Κύπρου. Ο μεγαλύτερος μου-

σικός θεσμός της Κύπρου έχει καθιερωθεί και 
επιστρέφει για 4η χρονιά για να μας παρουσι-
άσει το πιο αναμενόμενο event του καλοκαι-
ριού. Σύνθημα της φετινής γιορτής της μουσι-
κής: "We Celebrate Together" με μήνυμα κατά 
του ρατσισμού και υπέρ της διαφορετικότητας, 

ενώ μέρος των εσόδων από την πώληση των 
εισητηρίων θα δοθεί για ενίσχυση του Συνδέ-
σμου Φίλων Ιδρύματος Χρήστου Στέλιου Ιωάν-
νου. Παρουσιαστής της εκδήλωσης θα είναι ο 
Θέμης Γεωργαντάς. Στη φετινή λαμπερή απο-
νομή των μουσικών βραβείων της Κύπρου στη 
σκηνή θα ανέβουν πάνω από 20 αγαπημένοι 
καλλιτέχνες, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν 
εντυπωσιακά Live Acts... και εννοείται ότι μας 
περιμένουν και πολλές σούπερ εκπλήξεις!

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«THINGS THAT GO TOGETHER»
ΜΕΧΡΙ 20/07/2019
Το NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συ-
νεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη] και οι Πολιτιστικές Υπηρεσί-
ες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου 
διοργανώνουν και παρουσιάζουν την πρώτη αναδρομική έκθεση του Κύπριου 
ντιζάινερ Μιχάλη Αναστασιάδη. Η έκθεση «Things that go together» είναι μια ανα-
δρομή στο δωδεκαετές έργο του ντιζάινερ μέχρι και σήμερα, από την επώνυμη 
μάρκα του μέχρι τις εκτενείς συνεργασίες του στούντιό του με καταξιωμένους κα-
τασκευαστές. Η έκθεση παρουσιάζει τη διαδικασία σχεδιασμού του Μιχάλη Ανα-
στασιάδη μέσα από την έρευνά του, την προσωπική του συλλογή αντικειμένων, 
καθώς και ολοκληρωμένων έργων από το αρχείο του στούντιο του. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22797400.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕλΕκΑΝΟΥliving

ΜΙλΤΟΣ ΠΑΣΧΑλΙΔΗΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗ λΕΥκΩΣΙΑ

O Μίλτος Πασχαλίδης ετοιμάζεται για μια κα-
λοκαιρινή συναυλία στην Κύπρο την Τρίτη 11 
Ιουνίου, στις 21:00, στο Σκαλί Αγλαντζιάς στη 
Λευκωσία. Η βραδιά στο Σκαλί θα τα έχει όλα: 
παραμύθια, κακές συνήθειες, ιστορίες και τρα-
γούδια που ζούνε λαθραία, παλιά και αγαπημέ-
να τραγούδια, όπως το «Παραμύθι Με Λυπημέ-
νο Τέλος», «Τα Μπλουζ της Άγριας Νιότης», τις 
«Πεθαμένες Καλησπέρες», αλλά και νέες επιτυχί-
ες των τελευταίων του δισκογραφικών δουλειών. 
Προπώληση εισιτηρίων: www.soldoutticketbox.
com. Σε όλα τα καταστήματα Stephanis και σε 
επιλεγμένα So Easy Kiosk. Για περισσότερες 
πληροφορίες στα τηλέφωνα 96 900 933 – 
70007705.

«ΤΟΥ κΟΥΤΡΟΥλΗ Ο ΓΑΜΟΣ»
ΜΕΧΡΙ 29/06/2019
Μια καυστική πολιτική κωμωδία/σάτιρα 
που γράφτηκε το 1845 σε σκηνοθεσία 
Μαρίνου Ανωγυριάτη ανεβαίνει στο Θέα-
τρο Ένα, στις 20:30, στη Λευκωσία. Σύμφωνα με την υπόθεση 
της παράστασης, ένας ράφτης από τη Σύρο, ο Μανώλης Κου-
τρούλης, φτάνει στην Αθήνα με σκοπό να παντρευτεί την Αν-
θούσα, κόρη της ξενοδόχου κυρίας Σπυριδούλας. Η φιλόδο-
ξη Ανθούσα όμως, η οποία είναι ερωτευμένη με τον αστυνόμο 
Λεωνίδα Ξανθούλη, αρνείται να παντρευτεί τον Κουτρούλη, 
ο οποίος δεν είναι αντάξιος της τάξεώς της. Έτσι δηλώνει στη 
μητέρα της ότι θα παντρευτεί τον Κουτρούλη μονάχα αν ανε-
βεί κοινωνικό επίπεδο και γίνει… Υπουργός!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ

Ο ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ 
ΣΤΗ λΕΜΕΣΟ
O Γιάννης Πάριος, ένας από τους μεγα-
λύτερους τραγουδιστές αλλά και συνθέ-
τες, έρχεται για μία συναυλία στη Λεμεσό 
την Παρασκευή 14 Ιουνίου στο Κηποθέ-
ατρο. Ο τροβαδούρος του έρωτα θα ερ-
μηνεύσει με πάθος και αυθεντικότητα τα 
τραγούδια των 45 χρόνων της καριέρας 
του. Προπώληση εισιτηρίων: Ταμείο Κη-
ποθέατρου και ticket hour. Για πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 70003939. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
O Γιώργος Σαμπάνης, ο ταλα-
ντούχος τραγουδιστής και συν-
θέτης της νέας γενιάς, θα εμ-
φανιστεί σήμερα Κυριακή, 9 
Ιουνίου, στο Breeze Summer 
club στη Λεμεσό. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 96629898 και 

70005868.

All Things FAcebook
& insTAgrAm 

ΤΟ ΜΕΓΑΛύΤΕΡΟ ΣύΝΕδΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΑ sociAl mediA ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 

ΣΤΗΝ ΚύΠΡΟ 
Έπειτα από το sold out του 2018, το All Things 
Facebook & Instagram επιστρέφει στην Κύπρο για να 
εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει και να καταγράψει όλες 
τις τάσεις γύρω από το Marketing στο Facebook, το 
Instagram και το Messenger. Το συνέδριο, το οποίο 
συνδιοργανώνεται από τον εκδοτικό οίκο Δίας και την 
Boussias Communications, θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη 11 Ιουλίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξε-
νία, στη Λευκωσία, όπου θα συγκεντρώσει κορυφαί-
ους practitioners και έμπειρους ομιλητές, οι οποίοι 
θα εστιάσουν σε θέματα Δημιουργικότητας, Αποτελε-
σματικότητας και Στρατηγικής. Χορηγός Επικοινωνί-
ας: Economy Today. Conference Experience Sponsor: 
Conferience. Πληροφορίες: www.allthingsfbcy.com.

Best of the Rest

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
To διακεκριμένο alternative συγκρότημα 
από τα Μουσικά Βραβεία Βοστόνης, No/
Hugs, θα εμφανιστεί την Παρασκευή 21 
Ιουνίου στις 22:00 στη μουσική σκηνή 
Red στη Λευκωσία. Του συγκροτήματος 
ηγείται η Γεωργία Χ" Κωνσταντίνου, γνω-
στή στην Αμερική ως Narcissus, την οποία 
ο ξένος Τύπος αποκαλεί διάδοχο της Janis 
Joplin. Για περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 99059257.

AleXAnder college
eΠΙδΕΙΞΗ ΜΟδΑΣ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣύΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ
Ο κλάδος Μόδας του Πανεπιστημίου Alexander College, 
διοργανώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά επίδειξη μόδας με 
δημιουργίες φοιτητών του, σε μια εκδήλωση που έχει γίνει 
θεσμός στη Λάρνακα. Η επίδειξη μόδας θα πραγματοποι-
ηθεί σε μια λαμπερή βραδιά την Τετάρτη 19 Ιουνίου στις 

20:30, στο Iguana, (περι-
οχή Μακένζι) στη Λάρνα-
κα. Πολλοί καταξιωμένοι 
επαγγελματίες από τον 
χώρο της μόδας τιμούν 
κάθε χρόνο με την παρου-
σία τους την εκδήλωση. 
Στο πλαίσιο της διαφημιστι-
κής καμπάνιας του Fashion 
Show, θα αναληφθούν διά-
φορες ενέργειες επικοινω-
νίας και προβολής.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ
To Τheama Venue (πρώην Dolce Club) πα-
ρουσιάζει την Κυριακή 16 Ιουνίου, στις 
23:00, την Πάολα. Η ανεπανάληπτη ερμη-
νεύτρια θα χαρίσει στους θαυμαστές της 
ένα αξέχαστο και μοναδικό βράδυ τραγου-
δώντας τις αγαπημένες της επιτυχίες. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
70004711.

ΠΑΟΛΑ liVe

Η δΟύΚΙΣΣΑ ΤΗΣ 
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΘΑΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
«Είμαι η Δούκισσα της 
Πλακεντίας, η Σοφί ντε 
Μαρμπουά-Λεμπρέν… 
Τον έρωτα τον γνώρισα πολύ καλά 
μόνο στη χώρα που σημάδεψε τη 
ζωή μου, την Ελλάδα. Εδώ κατάλα-
βα ότι ήταν η πατρίδα μου, λες και 
με περίμενε χρόνια…» 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΤΗΣ ΝύΧΤΑΣ
JORN LIER HORST
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΔΙΟΠΤΡΑ
Πυκνή ομίχλη σκεπάζει 
το Λάρβικ. Καθώς αρχί-
ζει να διαλύεται, αποκα-
λύπτεται ένα γυναικείο κεφάλι τοπο-
θετημένο σε ένα βάθρο, στη μέση 
της κεντρικής πλατείας. Ο Βίλιαμ 
Βίστιν βρίσκεται μπροστά στην πιο 
αποτρόπαια δολοφονία που έχει 
αντιμετωπίσει ποτέ στην καριέρα του 
ως αστυνομικός. Ολόκληρη η Νορ-
βηγία συνταράσσεται και τα Μέσα 
πιέζουν για γρήγορη εξιχνίαση. Η 
πίεση αυξάνεται όταν ένα νέο πτώμα 
ανασύρεται από τον βυθό του πο-
ταμού…

Books Etc

    no/hUgs

δΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟύΡΙΟύ

Ο Δημήτρης Μπάσης θα εμφανιστεί την Τετάρτη 12 
Ιουνίου στις 20:45 στο αρχαίο θέατρο Κουρίου για 
να ξεδιπλώσει τις σπουδαίες ερμηνευτικές ικανότη-
τές του σε μια συναυλία – αφιέρωμα στα τραγούδια 

που έγιναν γνωστά με τις φωνές τριών ανεπανάληπτων 
καλλιτεχνών που καθόρισαν τρεις διαφορετικές γε-
νιές στο τραγούδι –Στέλιος Καζαντζίδης, Δημήτρης 

Μητροπάνος και Δημήτρης Μπάσης. Συμμετέχει στο 
τραγούδι ο Φίλιππος Αντζουλίνο και η νέα τραγουδί-
στρια Δέσπω Προδρόμου. Για περισσότερες πληρο-

φορίες στο τηλέφωνο 25932750,99419938
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ΕκτΕλΕση
Κόβουμε το χοιρινό στα δύο 
ή στα τρία για το τηγάνισμα. 
Ανακατεύουμε τα υλικά για 
τη μαρινάτα, προσθέτουμε το 
χοιρινό και το μαρινάρουμε για 
τουλάχιστον 5-10 λεπτά. Σε 
ένα γουόκ ή τηγάνι σε δυνατή 
φωτιά μαγειρεύουμε το χοιρινό 
μέχρι να πάρει χρώμα και να 
μην είναι ροζ σε κανένα σημείο. 
Αφαιρούμε το κρέας από το 

τηγάνι και το αφήνουμε στην 
άκρη. Στο ίδιο γουόκ σοτάρουμε 
το σκόρδο και το κρεμμύδι 
μέχρι να βγάλουν τα αρώματά 
τους και μέχρι το κρεμμύδι 
να μαλακώσει. Προσθέτουμε 
το χοιρινό και τη σάλτσα 
σόγιας EXOTIC FOOD και 
τα υπόλοιπα υλικά στο γουόκ 
και ανακατεύουμε το φαγητό 
για μερικά λεπτά μέχρι να 
μαγειρευτεί καλά.

Υλικά
Για τη μαρινάτα
•2 κ.γ. σάλτσα σόγιας
   ΕΧΟΤΙC FOOD
•1 κ.γ. κορν φλάουρ
• 1 κ.σ. νερό ή περισσότερο, 

ανάλογα με τις ανάγκες
Για το χοιρινό
• 240 γρ. κοιλιά ή ωμοπλάτη 

χοιρινού κομμένες σε πολύ 
λεπτές φέτες 

• ½ κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες 
χοντρές

•½ πράσινη πιπεριά, κομμένη
• 1 σκελίδα σκόρδο, 

ψιλοκομμένο
•½ κ.σ. σάλτσα σόγιας
   ΕΧΟΤΙC FOOD
•½ κ.γ. αλάτι
•½ κ.γ. ζάχαρη
•½ κ.γ. άσπρο πιπέρι

ΦΕΤΕΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΑ ΣΟΓΙΑΣ EXOTIC FOOD

H τάϊλάνδη 
στην κοΥζινά σάσ!
άυθεντικές γεύσεις 
από τα Exotic 
Food. Φτιαγμένα 
με τα πιο φρέσκα 
και ποιoτικά υλικά, 
τα Exotic Food σας 
βοηθούν να απο-
λαύσετε  τις μα-
γευτικές γεύσεις 
της ταϊλάνδης. 
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ΕκτΕλΕση
Τρίβουμε στο μπλέντερ τα μπισκότα μέχρι να 
γίνουν σκόνη. Τα αδειάζουμε σε ένα μπολ και τα 
ανακατεύουμε με το λιωμένο βούτυρο. Βάζουμε 
ένα τσέρκι διαμέτρου 20 εκ. και ύψους 4 εκ. 
πάνω σε μια πιατέλα. Βάζουμε μέσα το μείγμα του 
μπισκότου και το απλώνουμε με τα χέρια μας σε 
όλη την επιφάνεια, πιέζοντάς το για να γίνει όσο 
πιο συμπαγές γίνεται. Το βάζουμε στο ψυγείο 
μέχρι να ετοιμάσουμε την κρέμα. Στον κάδο 
του μίξερ δουλεύουμε με το μίξερ το τυρί με τη 
στέβια. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και 

συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ενωθούν τα 
υλικά και να προκύψει μια λεία κρέμα. Αδειάζουμε 
το μείγμα πάνω από το τριμμένο μπισκότο, 
ισιώνουμε την επιφάνεια με μια σπάτουλα, 
σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και βάζουμε το 
γλυκό στο ψυγείο για περίπου 1 - 2 ώρες, να σφίξει 
η κρέμα. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη μαρμελάδα 
STUTE με το νερό για να γίνει πιο ρευστή. Μόλις 
κρυώσει καλά το τσιζκέικ το βγάζουμε από το 
ψυγείο και καλύπτουμε την επιφάνειά του με το 
μείγμα της μαρμελάδας STUTE. Ξεφορμάρουμε 
προσεχτικά και σερβίρουμε σε κομμάτια. 

ΚΡΥΟ ΤΣΙΖΚΕΪΚ ΜΕ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑΣ 
STUTE ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ

Υλικά
Για τη βάση 
•250 γρ. 
μπισκότα 
• 120 γρ. βούτυρο 

αγελαδινό, 
λιωμένο

Για την κρέμα
• 600 γρ. 

κρεμώδες τυρί 
• 7 γρ. στέβια

• 200 γρ. κρέμα 
γάλακτος 35% 
λιπαρά

Για την 
επικάλυψη 
• 500 γρ. 

μαρμελάδα 
φράουλα STUTE

• 2 κουτ. σούπας 
νερό

STUTE ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ

Είναι μάλλον απλό...
η Stute’s No Sugar Added 

Jam δεν περιέχει επιπρόσθετη 
ζάχαρη! Πολλοί καταναλω-
τές εκπλήσσονται με το που 
μαθαίνουν ότι η κανονική 

μαρμελάδα περιέχει μεταξύ 
60-65g ζάχαρη ανά 100g 

μαρμελάδας. Οι μαρμελάδες 
Stute No Sugar Added Jam 
προσφέρουν μια πιο υγιεινή 
επιλογή για τους καταναλω-
τές, γιατί περιέχουν μεταξύ 
2-5g ζάχαρης ανά 100g και 
30% λιγότερες θερμίδες. 

άντί να προσθέτουμε ζάχαρη, 
χρησιμοποιούμε ένα γλυκα-

ντικό που βρίσκεται στη φύση 
και δεν επηρεάζει την υπέρο-
χη γεύση της μαρμελάδας. 

η υψηλή περιεκτικότητα σε 
φρούτα σημαίνει ότι κάθε 

βάζο ξεχειλίζει με βραβευ-
μένη γεύση, ώστε να μην 
παρατηρείτε την έλλειψη 
ζάχαρης! Οι μαρμελάδες 
Stute χωρίς επιπρόσθετη 
ζάχαρη είναι κατάλληλες 

και για διαβητικούς.

ΦΕΤΕΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΑ ΣΟΓΙΑΣ EXOTIC FOOD
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Αααα

LABELS BOUTIQUE
30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
Τα 30 χρόνια της γιόρτασε 
η Labels Boutique, τα οποία 
συμπίπτουν και με την 30χρονη 
παρουσία του οίκου Trussardi 
στην Κύπρο. Στην εκδήλωση 
έδωσαν το «παρών» τους εκλεκτοί 
καλεσμένοι απολαμβάνοντας 
την εορταστική ατμόσφαιρα με 
κοκτέιλς, gourmet εδέσματα και 
τη φιλοξενία της οικοδέσποινας 
Μαριλένας Ιερομονάχου.

Η Μαριλένα 
Ιεροδιακόνου

Η Ραμόνα 
Φίλιπ

Ο Αλέξανδρος Κληρίδης και 
η Αριάνα Ντεμιάν

Η Έλενα Αντωνίου και 
η Κέλλυ Γαργαδάκη

Η Πίτσα Ξιουρή Η Χριστίνα Πελαγία 
Αβρααμίδη

Το ζεύγος Ανδρέα 
Καβαλλάρη

Η Δέσποινα 
Παπαδοπούλου

Η Λουίζα 
Φιλίππου

Η Φρόσω Μιχαήλ

Η Μαριλένα Ιερομονάχου, η Ευτυχία Καζαμία, η Λυγία Ιερομονάχου 
και η Λυγία Καζαμία
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ΗUGO BOSS
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση η Hugo Boss 
γιόρτασε τα εγκαίνια του ανακαινισμένου 
καταστήματός της στο κατάστημα Timinis στη 
Λευκωσία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο των 30 χρόνων συνεργασίας 
της μάρκας Boss και των καταστημάτων ειδών 
ένδυσης Τiminis. Το «παρών» τους έδωσαν 
εκλεκτοί πελάτες και εκπρόσωποι των μέσων 
ενημέρωσης αλλά και γνωστοί fashionistas, 
όπου είδαν από κοντά τη νέα κολεξιόν.

Η Μόνικα 
Παπαέλληνα

Ο Πέτρος 
Αθανασίου και η 
Κλέλια Γιασεμίδου

Η Άννα και ο Πόλυς 
Γιαννόπουλος

Η Ρένα 
Δημοσθένους

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου και 
ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου

Η Πανδώρα Τσεριώτη και 
η Χριστιάνα Διογένους

Ο Roman Lander και ο 
Χρύσανθος Τσουρούλλης

Η Βασιλική 
Αναστασιάδη

O Αβέρωφ Νεοφύτου και 
ο Κωνσταντίνος Τίμινης

Η Αθηνά και ο 
Χάρης Λοϊζίδης

Η Χριστίνα και
ο Μιχάλης Τίμινη
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ΟLIVIA+HANK
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΜΑΓΙO ΤΗΣ ΜΑΡΣΙΑΣ 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
Η Kronos Corporate Group προ-
σκάλεσε τους εκπροσώπους των 
ΜΜΕ στο Patio Cocktai Bar για 
την επίσημη παρουσίαση των μα-
γιό Olivia + Hank, με την υπογρα-
φή της βραβευμένης σχεδιάστρι-
ας Μάρσιας Θρασυβούλου.

Ο Nebojsa Πετρίδης και
η Μάρσια Θρασυβούλου

Η Κλαίρη Σκουφίδου και
η Βαρβάρα Γεωργιάδου

Η Έλενα 
Παπαπαναγιώτου

Η Ροτάνια και ο Γιώργος Αθίνη

Η Γεωργία Κουρουκλάρη και
ο Ανδρέας Πατσαλίδης

Στιγμιότυπο από την επίσημη 
παρουσίαση των μαγιό
Olivia + Hank

Η Μαρία Γεωργίου και ο 
Ανδρέας Χριστοδούλου

Η Ειρήνη και ο Γιαννάκης 
Θρασυβούλου

Η Χριστίνα 
Πελεκάνου

Ο Γιαννάκης και η Ειρήνη 
Θρασυβούλου

Η Άντρεα 
Θρασυβούλου

Ο Τέλης Ιωαννίδης και 
ο Νικόλας Ιωαννίδης

Η Μαίρη Χάματσου
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«CREATIVE WOMEN»
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ 
ΛΕΜΕΣΟ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
το ετήσιο συνέδριο «Creative 
Women» στο Parklane Luxury 
Collection Resort and Spa στη 
Λεμεσό. Το συνέδριο ήταν υπό την 
αιγίδα της Άντρης Αναστασιάδου 
και συγκέντρωσε περισσότερες 
από εκατόν πενήντα επιτυχημένες 
γυναίκες – ηγέτιδες επιχειρη-
ματίες από όλον τον κόσμο.

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ 
ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ TELETHON
Η ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ για άλλη μια φορά 
προσφέρει την αμέριστη στήριξή της 
προς το θεσμό του TELETHON, ως ο 
θεσμοθετημένος χορηγός της μεγάλης 
φιλανθρωπικής εκδήλωσης. Σε δημο-
σιογραφική διάσκεψη που δόθηκε στο 
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου έδωσαν το «παρών» τους 
στελέχη του Ινστιτούτου Νευρολογίας 
και Γενετικής Κύπρου, του Συνδέσμου 
Μυοπαθών Κύπρου, της ΟΠΑΠ ΚΥ-
ΠΡΟΥ και του Συγκροτήματος «ΔΙΑΣ».

H oμάδα της «Creative Women»

Η Olga Balakleets 
και ο Rafael Porzycki

Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη τύπου

Ο Χρύσανθος 
Τσουρούλλης

H Raria Allamudin 
και η Lina 
Teroganova

Η Rebeca Riofrio και 
η Maria Levina

O Nίκος Τσίκας και η 
Πάολα Χατζηλαμπρή

Η Ιωάννα Αντωνίου και
η Πόπη Σάββα

Η Ευτυχία 
Ανδρέου

Ο Σάββας 
Κοσιάρης
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ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ
500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΟN ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΥ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ
Στο πλαίσιο των επίσημων εορτασμών 
της Ιταλίας για τα 500 χρόνια 
από τον θάνατο του κορυφαίου 
Αναγεννησιακού καλλιτέχνη, 
Λεονάρντο ντα Βίντσι, η Πρεσβεία της 
Ιταλίας στην Κύπρο σε συνεργασία 
με την ιστορικό Τέχνης Μαρία 
Παφίτη, διοργάνωσαν διάλεξη με τον 
διακεκριμένο καθηγητή Μαουρίτσιο 
Σερατζίνι στο The Shoe Factory. 

BEAUTY LINE
ΣΤΟ MY MALL 
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Οι εκπρόσωποι των 
ΜΜΕ βρέθηκαν στο 
αποκλειστικό πάρτι του 
ανανεωμένου καταστή-
ματος Beauty Line στο 
My Mall στη Λεμεσό.

C.A. PAPAELINAS
ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 
BEAUTY LINE
H εταιρεία C.A. Papaellinas 
μάς προσκάλεσε σε δημο-
σιογραφική διάσκεψη στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρεί-
ας για να μας παρουσιάσουν 
τις καινούργιες τηλεοπτικές 
διαφημίσεις του Beauty Line.

 H Κατερίνα Κορτέσε Καβαλλάρη, o 
Μαουρίτσιο Σερατζίνι και ο Ανδρέας 
Καβαλλάρη

Η Μαρία Παφίτη, ο Στανισλάβ Οσάντσι 
και η Κάρμεν Πάρπα

Ο Σάμι και η Οσνάτ Ρεβέλ Η Λία Λαπίθη

 H Mαριλένα 
Ιερομονάχου 

 Η Μαριλένα 
Ιωαννίδου

Ο Νίκος ΚατσουρίδηςΗ Καρολίνα και ο 
Αντρέι Καντσαρό

 Η Βέρα Λίπτον και
ο Νίκος Κληρίδης

Ο Νίκος Κουρούσης 
και η Ειρήνη Φωτίου

Η Ελίνα 
Θεοδότου
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BEAUTY LINE
ΣΤΟ MY MALL 
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Οι εκπρόσωποι των 
ΜΜΕ βρέθηκαν στο 
αποκλειστικό πάρτι του 
ανανεωμένου καταστή-
ματος Beauty Line στο 
My Mall στη Λεμεσό.

C.A. PAPAELINAS
ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 
BEAUTY LINE
H εταιρεία C.A. Papaellinas 
μάς προσκάλεσε σε δημο-
σιογραφική διάσκεψη στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρεί-
ας για να μας παρουσιάσουν 
τις καινούργιες τηλεοπτικές 
διαφημίσεις του Beauty Line.

Η Ειρήνη 
Χριστοδούλου και 
η Τζίνα Κυριακίδου

Η Σιμόνη Αβραάμ και 
η Μαρία Κρύφτη

Ο Στέφανος 
Χριστοδούλου,
η Πετρούλα Δαμιανού
και η Μαρία Χρήστου

Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη Η Νικολέτα 
Χαραλάμπους

Η Χρυστάλλα 
Κουρή

Η Μαρία Κότσαπα και η 
Αντριάνα Νικολαΐδου

Η ομάδα της Beauty Line

Η Κωνσταντίνα Χατζηζαχαρίου, 
ο Ηλίας Αντωνιάδης και
η Ειρήνη Χριστοδούλου

Η Γεωργία Κοντοζή, η Δέσπω 
Νικολάου και η Χριστίνα 
Πελεκάνου

Η Χαριτίνη Ηλιάδου 
και ο Τζούλιο Φιλίππο 
Ντ' Ερρίκο

Η Λία Λαπίθη

 H Mαριλένα 
Ιερομονάχου 
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Παντρεύτηκαν με 
Πολιτικο γαμο
Με πολιτικό γάμο παντρεύτηκαν το 
απόγευμα της Δευτέρας στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του Μοσχάτου η Ελένη Χατζίδου 
και ο Ετεοκλής Παύλου. Το ζευγάρι προ-
σπάθησε, χωρίς επιτυχία, να αποφύγει 
τα φλας. Η γνωστή τραγουδίστρια, που 
διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης 
της και είναι πιο χαρούμενη από ποτέ, 
επέλεξε να φορέσει ένα ροζ μίνι φόρεμα 
με λευκές γόβες, ενώ ο γαμπρός άσπρο 
πουκάμισο, μπεζ γιλέκο και μπλε παντε-
λόνι. 

ΕλΕνη χΑΤΖιΔΟΥ- 
ΕΤΕΟΚληΣ ΠΑΥλΟΥ

«Δεν μού ειΠαν καν ενα 
εύχαριστώ Πολύ. σοκαριστηκα…»
Η Στέλλα Στυλιανού, τέσσερις μήνες μετά από την 
επεισοδιακή απόλυσή της από το Omega Κύπρου, 
μίλησε για εκείνη τη μέρα και μοιράστηκε τα συναισθή-
ματά της, μέσω της εκπομπής «Με αγάπη Χριστιάνα»: 
«Ήμουν πέντε χρόνια στο κανάλι, δεν μου είπαν καν 
ένα ευχαριστώ πολύ. Πήγα στη δουλειά, με φώναξαν 
πάνω στο γραφείο και ένας εκ των διευθυντών μου 
έδωσε την απόλυσή μου, λέγοντας ότι είμαι πλεονά-
ζων. Σοκαρίστηκα, είπα γιατί; Δεν μου μίλησε κανείς 
από τη νέα διοίκηση, το σεβάστηκα. Τα συναισθήματα 
ήταν ανάμεικτα, δεν μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά 
συγχρόνως δεν μπορούσα να αποχωριστώ το σπίτι 
μου. Σοκαρίστηκαν οι συνάδελφοι και προέβησαν 
σε στάση εργασίας. Δεν ένιωσα αδικία, ήξερα ότι θα 
έρθει κάτι καλύτερο γι’ αυτό δεν πανικοβλήθηκα».

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ
εφύγε αΠο τη ζώη 
νικημενοσ αΠο τον 
καρκινο
μετά από μεγάλη μάχη με τον καρκί-
νο έχασε τη ζωή του ο ηθοποιός 
Κώστας Ευριπιώτης. Το τελευταίο διά-
στημα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατά-
σταση στο νοσοκομείο. Ο δημοφιλής 
ηθοποιός άφησε την τελευταία του 
πνοή σε ηλικία 56 ετών, σκορπίζο-
ντας θλίψη στον κόσμο του θεάτρου 
και της τηλεόρασης και όχι μόνο, 
καθώς μέσα από αυτά λατρεύτηκε, 
αγαπήθηκε και αποθεώθηκε κερδίζο-
ντας χιλιάδες θαυμαστές.  

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΑΒΒΑ
Παντρεύτηκε και Δεν το 
Πηραμε χαμΠαρι!
με πολιτικό γάμο παντρεύτηκε την 
Παρασκευή, 31 μαΐου, η Κύπρια ηθο-
ποιός Πολυξένη Σάββα με λιγοστούς 
καλεσμένους, κρατώντας τόσο το 
μυστήριο όσο και το πάρτι που ακο-
λούθησε μακριά από τα φώτα της 
δημοσιότητας. η ιδιαίτερα ταλαντού-
χα και αγαπητή ηθοποιός στον καλλι-
τεχνικό χώρο του νησιού μας, η οποία 
πριν από έξι περίπου μήνες έφερε 
στον κόσμο το μωράκι της, πέρασε την 
ομορφότερη μέρα της ζωής της όπως 
την ονειρεύτηκε. να ζήσετε!

Κάτω από άκρα μυστικότητα, το απόγευμα του Σαββά-
του 1η ιουνίου, ο Έλληνας τραγουδιστής ησαΐας 
ματιάμπα και η Κύπρια σύντροφός του Βασιλική 

Καλιανιώτη παντρεύτηκαν στη λάρνακα με λίγους αλλά εκλε-
κτούς καλεσμένους. Το μυστήριο, σύμφωνα με πληροφορίες, 
τελέστηκε στην εκκλησία της Παναγίας της Αγγελόκτιστης 
στο Κίτι. Στη συνέχεια ακολούθησε γαμήλιο γλέντι σε γνωστό 

χώρο της πόλης του Ζήνωνα. Το ζευγάρι ζήτησε να μην απα-
θανατίσει κανείς ή να ανεβάσει στα social media την πιο 
ξεχωριστή στιγμή της ζωής του. Στο πλάι τους ήταν συνεχώς 
ο γιος τους, ο οποίος σε λίγες μέρες θα γιορτάσει τα πρώτα 
του γενέθλια! Θυμίζουμε πως στις 18 ιανουαρίου του 2018 
παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο μαραθώνα, 
με τον ηλία Ψινάκη να πραγματοποιεί την τελετή.

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

Παντρεύτηκαν στη λαρνακα 
με θρησκεύτικο γαμο

ΣΤΕλλΑ ΣΤΥλιΑνΟΥ

ηΣΑΪΑΣ μΑΤιΑμΠΑ – ΒΑΣιλιΚη ΚΑλιΑνιωΤη
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Πότε θα γίνεί ό μεγαλός τελίκός;
Ο μεγάλος τελικός του Survivor πλησιάζει και ο Κυριάκος 
Πελεκάνος τα πηγαίνει πολύ καλά και έχει στόχο τη νίκη. Το 
τελευταίο διάστημα βλέπουμε την παραγωγή να μοιράζει μεγά-
λα δώρα στους διαγωνιζόμενους, ενώ όσο πλησιάζουμε προς 
το τέλος μεγαλώνουν οι εντάσεις και το πάθος μεταξύ των 
παικτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελικός είναι προγραμ-
ματισμένος να γίνει στις 4 Ιουλίου, αν και γίνονται σκέψεις για 
αλλαγή λόγω των εκλογών.

Θλίψη καί πολλα «γίατί» στην κηδεία 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 ΜαΡίεττα ΧΡουσαλα - λεΩν πατίτσασ

Βαφτίσαν τον γίο τουσ στη Μυκονο
κάτω από άκρα μυστικότητα, παρουσία μόνο στενών 
συγγενών και καλών φίλων, η Μαριέττα Χρουσαλά 
και ο λέων πατίτσας βάφτισαν τον ενάμισι έτους γιο 
τους στον Άγιο ίωάννη της Μυκόνου, το απόγευμα 
του σαββάτου 1ης ίουνίου. η παρουσιάστρια έλα-
μπε μέσα σε μια εκπληκτική τουαλέτα από τη συλλο-
γή της σήλιας κριθαριώτη. ο μικρός πήρε το όνομα 
κωνσταντίνος. η παρουσιάστρια αποκάλυψε το 
ευχάριστο γεγονός με μια φωτογραφία αγκαλιά με 
τον σύζυγό της. 

ενόΧλΗμενός γία τΗ 
ςύγκρίςΗ με τόν «όρεςτΗ» 
τΗς κύΠρόύ

ο νεαρός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του γρηγόρη αρναούτογλου 
«The 2Night Show» και μεταξύ άλλων, εμφανώς ενοχλημένος, μίλησε για τη σύγκρι-
ση του ρόλου που υποδύεται στο τατουάζ με τον κύπριο serial killer: «Θεωρώ ότι αν 

οι άνθρωποι έκαναν αυτά που βλέπουν στις ταινίες δεν θα είχαμε δει ταινία στη ζωή μας ποτέ. 
είναι πολύ δύσκολο αυτό να επηρεάσει. αυτός σκότωνε από το 2016 και η σειρά βγήκε το 
2017. και στις ξένες σειρές τα βλέπουμε και τα παιδιά τώρα έχουν τα κινητά στα χέρια τους 
που βλέπουν ακραία πράγματα. δεν μου άρεσε που ήμουν πρωτοσέλιδο με έναν serial killer. 
δεν ήταν όμορφο για μένα και το θεωρώ λίγο ανούσιο και χαζό να συγκριθώ». 

SURVIVORνίκοσ πολυδεΡοπουλοσ
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

     Nuxe

Αυτό το καλοκαίρι τα Starbucks υπόσχονται αστείρευ-
τες στιγμές αναζωογόνησης και δροσιάς με τη νέα 
τους σειρά από χειροποίητα ροφήματα με βάση το 

υψηλής ποιότητας τσάι & εκχυλίσματα βοτάνων Teavana™, 
συνδυασμένα με μοναδικές γεύσεις φρούτων. Τα νέα 
Teavana™Frozen Iced Teas αποτελούν την ιδανική επιλογή 
για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού σε τρεις ξεχωριστές 

φρουτένιες γεύσεις: Strawberry & Lime, Tropical Mango και 
Blood Orange. Με τα νέα αυτά ροφήματα εμπλουτίζεται η 
συνολική εμπειρία κρύου τσαγιού Teavana™, που μπορείτε 
να βιώσετε αποκλειστικά στα καταστήματα Starbucks. Τρεις 
νέες λαχταριστές και παράλληλα light προτάσεις σάς περι-
μένουν να σας δροσίσουν με λίγες θερμίδες (ξεκινώντας 
από 92 θερμίδες το Strawberry & Lime tall μέγεθος).

Η CliNique ΣΤα Webby AWArds
ΠρωΤοΠορΙαΚο ΠροϊοΝ
Η Clinique ξεχωρίζει με μια υποψηφιότητα 
στα Webby Awards στην κατηγορία Fashion 
& Beauty με τη νέα της digital καμπάνια 
#FindMyiD! Με το λανσάρισμα του νέου 
και πρωτοποριακού προϊόντος Clinique iD, η 
Clinique μάς ταξίδεψε σε 5 διαφορετικούς 
προορισμούς. Στον κάθε προορισμό οι ταξι-
διώτες ανακαλύπτουν και μια ανησυχία που 
αντιστοιχεί στη χώρα αυτή. Το ταξίδι ξεκινά με 
το Μαρόκο, όπου ανακαλύψαμε το Fatique. 
Δεύτερος προορισμός η Ισπανία με το Lines 
& Wrinkles, Μπαλί με το Irritation, Ισλανδία 
με το Pores & Uneven Skin Texture και τελευ-
ταίος προορισμός η Ιαπωνία με το Uneven 
Skin Tone! Ένα πραγματικά μαγευτικό ταξίδι 
σε 5 ονειρικούς προορισμούς γνωρίζοντας 
ένα πρωτοποριακό προϊόν! Μπορείτε να ψη-
φίσετε εδώ: https://clnq.co/WebbyAwards.

ΥΠΕρΗΦαΝοΣ ΧρΥΣοΣ ΧορΗγοΣ 
ΤΗΣ οΜαΔαΣ 7suMMiTs
Μια μεγάλη επιτυχία τόσο για την ελληνι-
κή ορειβασία όσο και για τις ίδιες τις αθλή-
τριες, η ανάβαση στις 20 Μαΐου στην 
υψηλότερη κορυφή του Κόσμου, στο Έβε-
ρεστ (8.848μ)! Όπως διαβάζουμε στο 
thehimalayantimes.com, η Χριστίνα Φλα-
μπούρη με την ομάδα που επιχειρούσε κο-
ρυφή τα κατάφερε στις 7:15 την περασμέ-
νη Δευτέρα το πρωί, ενώ λίγο αργότερα 
στις 8:00 π.μ. τα κατάφερε και η Βανέσσα 
Αρχοντίδου με τον Kili Pemba Sherpa. Έγι-
ναν έτσι οι πρώτες Ελληνίδες που καταφέρ-
νουν να πατήσουν το πόδι τους στο υψηλό-
τερο σημείο της Γης. Μετά από αυτήν την 
αποστολή, φτάνουν μιαν ανάσα πριν την 
ολοκλήρωση του project τους "A Woman 
Can Be", το οποίο έχει σαν στόχο την ανά-
βαση στην υψηλότερη κορυφή κάθε ηπεί-
ρου, στόχος ο οποίος είναι ευρέως γνω-
στός και ως "7 Summits". 

Cyprus TourisM AWArds
ΞΕΧωρΙΣΕ Το 
bookyourWeddiNgdAy.CoM
Ακόμη ένα 
σημαντικό βραβείο 
απονεμήθηκε στο 
BookYourWeddingDay.
com, αυτή τη φορά στα 
Cyprus Tourism Awards 
που πραγματοποιήθηκαν 
για πρώτη φορά στην 
Κύπρο, υπό την αιγίδα 
του Υφυπουργείου 
Τουρισμού και των 
Συνδέσμων ξενοδόχων 
και τουριστικών 
επιχειρήσεων Κύπρου. 
Παραλαμβάνοντας το βραβείο η CEO του 
BookYourWeddingDay.com, κα Μαρία 
Ευριπίδη, ανέφερε πως πρόκειται για μια 
σημαδιακή συγκυρία, αφού μόλις μια μέρα 
πριν τη διεξαγωγή των Cyprus Tourism 
Awards συμπληρώθηκε ο αριθμός των 7.000 
κρατήσεων γαμήλιων τελετών για Κύπρο και 
Ελλάδα, μέσω του BookYourWeddingDay.com, 
εκφράζοντας έτσι την ιδιαίτερη ικανοποίησή 
της για την εξέλιξη της πλατφόρμας. Η 
πλατφόρμα BookYourWeddingDay.com, 
παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο 
για τη διαθεσιμότητα χώρων και ημερομηνιών, 
εξαλείφοντας τη διάρκεια αναμονής και 
συμβάλλοντας μέσω της προσέγγισης, μεγάλου 
αριθμού επισκεπτών από το εξωτερικό.

ΙΔΑνΙΚΗ ΠροΣΤΑΣΙΑ,
ολΙΚΗ λΑΜψΗ 
Η σειρά προϊόντων αντηλια-
κής προστασίας της Nuxe, με 
υάκινθο και ηλίανθο, είναι σχε-
διασμένη έτσι ώστε να προ-
σφέρει ιδανική προστασία από 
την ηλιακή ακτινοβολία και πα-
ράλληλα λαμπερό μαύρισμα. 
Τα προϊόντα χαρακτηρίζονται 
από υπέροχες υφές και ακα-
ταμάχητο καλοκαιρινό άρωμα, 
όπως μόνο η Nuxe γνωρίζει να 

φτιάχνει! Τα 
προϊόντα 
της σειράς 
Nuxe Sun 
συνδυάζουν 
3-4 φίλτρα προστασίας αυστη-
ρά επιλεγμένα με βάση την απο-
τελεσματικότητα και την ανεκτι-
κότητά τους στην επιδερμίδα. 
Η αναλογία SPF/UVA πληροί 
όλους τους απαραίτητους κα-
νονισμούς και προσφέρει ιδανι-
κή προστασία.

STARBUCKS!
ΟΙ ΠΙΟ ΔΡΟΣΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

    NovAroCk
Το ροΚ ΚΑνΑλΙ ΤΗΣ NOVA 
CYPrUS ΓΙΑ Το ΚΑλοΚΑΙρΙ!
Το Novarock, το κινηματογραφικό 
κανάλι της Nova Cyprus, με θέμα 
τους ροκ Stars και τη μουσική τους, 
κάνει πρεμιέρα από το Σάββατο 15 
Ιουνίου έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 
(θέση 200 του ηλεκτρονικού οδη-
γού προγράμματος της Nova), ηλε-
κτρίζοντας τα καλοκαιρινά βράδια 
με μοναδικές ταινίες από τους θρύ-
λους της ροκ μουσικής σκηνής! Από 
τις 15 Ιουνίου οι συνδρομητές της 
Nova Cyprus θα έχουν την ευκαιρία 

να απολαμβάνουν κάθε βράδυ δύο 
μουσικές ταινίες από τις 22:00, ενώ 
την Παρασκευή 21 Ιουνίου, που εί-
ναι η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, 
το κανάλι έχει προγραμματίσει έναν 
ολοήμερο μαραθώνιο μουσικών 
ταινιών, από τις 08:00 το πρωί. Για 
περισσότερες πληροφορίες για το 
novago μπείτε στο www.novacyprus.
com/novago

VICHY
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μια αυτοκριτική, αποκαλύπτοντας 
τον πραγματικό σου εαυτό, γιατί 
μόνο έτσι θα μπορέσεις να προ-
χωρήσεις μπροστά και να έχεις 
επιτυχίες. Στα επαγγελματικά σου 
μην πιέσεις πρόσωπα και κατα-
στάσεις για να πετύχεις τους σκο-
πούς σου, γιατί θα πρέπει να κα-
ταλάβεις ότι όλα θέλουν το χρό-
νο τους.

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1

Τα άστρα αυτήν την 
εβδομάδα σε συμ-
βουλεύουν να γίνεις 
πιο ρεαλιστής ξεπερ-

νώντας ανασφάλειες που έχουν 
τις ρίζες τους στο παρελθόν. Εάν 
έχεις μόνιμο δεσμό θα συνεχι-
στούν τα προβλήματα στη σχέ-
ση σου και τα πράγματα θα είναι 
πολύ δύσκολα, αφού αναμένεται 
να κορυφωθούν κάποιες καταστά-
σεις. Εάν είσαι single και αναζη-
τάς ένα ταίρι στη ζωή σου, δύσκο-
λα θα γλιτώσεις τα πισωγυρίσμα-
τα σε παλιότερες σχέσεις.

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Επαγγελματικά λάθη 
του παρελθόντος 
σε προβληματίζουν. 
Κάνε μια ανασκόπη-

ση και προχώρησε σε νέες βά-
σεις, καθώς θα πρέπει να ξεκαθα-
ρίσεις τα θέλω σου και τους συμ-
βιβασμούς που πρέπει να κάνεις. 
Οι επόμενες μέρες θα είναι ευνοϊ-
κές για νέες αναζητήσεις, ενώ πα-
ράλληλα θα βρεις καινούρια ενδι-
αφέροντα που θα σε βοηθήσουν 
να χαλαρώσεις από τις προβλη-
ματικές καταστάσεις των τελευταί-
ων ημερών.

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Στον ερωτικό τομέα 
εσύ που έχεις μα-

κροχρόνια σχέση θα ασχοληθείς 
με τα προβλήματα που υπάρχουν 
με τον σύντροφό σου και θα προ-
σπαθήσεις να βρεις από κοινού 
λύσεις, έτσι ώστε να επαναφέρεις 
την ισορροπία και την αρμονία 
που επικρατούσε μεταξύ σας. 

κριός 
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 οι-
κογένεια, 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.
 

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5

Η Αφροδίτη στα 
μέρη σου είναι ακρι-

βώς ό,τι χρειάζεσαι για να «αγγί-
ξεις» την ευτυχία κι είναι πιθανό να 
«δέσεις» μια σχέση που σε ενδια-
φέρει ή απλά να απολαύσεις όσα 
σου προσφέρονται. Έχεις θετικές 
εξελίξεις στα οικονομικά σου και 
καλείσαι να διαχειριστείς σωστά 
και… έγκαιρα το πλεονέκτημά σου 
για να περάσεις καλά και να απο-
κτήσεις ό,τι επιθυμείς, αφού μετά 
τις 17 Ιουνίου αναμένονται έξοδα 
και υποχρεώσεις. 

διδΥμόι
 22/5 - 21/6
Αντί για συναισθη-
ματικό βάθος, θα 

αναζητήσεις μεγαλύτερη ποικιλία 
σε γνώσεις και σε νεωτερισμούς. 
Και πάλι εδώ θα γίνει ένα γενναίο 
ξεκαθάρισμα μέσα σου τι χρειά-
ζεσαι και τι όχι και θα προχωρή-
σεις μπροστά απαλλαγμένος/η 
από ό,τι δεν σε εξυπηρετεί πια. 
Η Αφροδίτη στους Διδύμους σε 
κάνει πολύ γοητευτικό/η και σου 
δίνει την άνεση να φλερτάρεις και 
να επικοινωνήσεις περισσότερο. 

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Ο Άρης στον 

Καρκίνο θα συνεχίσει να προκα-
λεί εναλλαγές στη συναισθημα-
τική σου διάθεση, αλλά κατά κά-
ποιο τρόπο σε κρατάει στο παιχνί-
δι. Θα κάνεις παρορμητικές κινή-
σεις για να βρεις τα όριά σου και 

ZωδιΑ

κυρίως τις ασφαλιστικές σου 
δικλείδες. Ο Ερμής στον Καρ-
κίνο θα βγάλει στην επιφάνεια 
συναισθήματα και αισθήσεις 
που πιθανόν να σε παρασύρουν 
σε συγκινήσεις που δεν θα μπο-
ρείς εύκολα να ελέγξεις. 

Λεων
 23/7 - 23/8
Ο Ερμής στο 
ζώδιό σου θα 

σου δώσει ένα κίνητρο παρα-
πάνω να σκέφτεσαι με την καρ-
διά και συγχρόνως να δείχνεις 
τη ζεστασιά που έχεις εσύ μέσα 
σου. Μπορεί να σου δημιουρ-
γήσει απολυτότητα ή ακόμα και 
εμμονή με κάτι που θέλεις πάρα 
πολύ. Ο οραματισμός, ο ιδεα-
λισμός και ο ρομαντισμός θα 
γίνουν κομμάτι της καθημερινό-
τητάς σου, με στόχο φυσικά το 
να ξεχωρίσεις. 

ΠΑρθενός
24/8 - 23/9
Εάν υπάρχει κά-
ποιος που μπορεί 
να κατευθύνει μια 

ομάδα, είστε εσείς! Παίρνετε 
την πρωτοβουλία για την έναρξη 
νέων έργων και τη δημιουργία 
νέων κοινωνικών επαφών, κάνε-
τε πολλές συναντήσεις και έχε-
τε άφθονη επικοινωνία. Βρίσκε-
τε τους χαμένους φίλους σας, 
προτιμάτε να πάτε σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις και πάρτι, καθώς 
τώρα δεν μπορείτε την πλήξη 
και την ανία. 

ΖΥγός
 24/9 - 23/10
Ο Πλούτωνας σε 
ανάδρομη πορεία 
από τον 4ο οίκο 

θα φέρει στο προσκήνιο θέματα 
οικονομικά, ταξίδια, συζητήσεις, 
συμφωνίες στον εργασιακό τομέα 
που καλό θα ήταν να προχωρή-
σεις σε υπογραφές από το τέλος 
της εβδομάδας και μετά. Αυτές οι 
μέρες θα σε βοηθήσουν να ανα-
γνωρίσεις κρυφούς σου εχθρούς 
και να μπορέσεις να προφυλα-
χθείς καλύτερα από τις παγίδες 
που υπάρχουν στο δρόμο σου.

ςκόρΠιός
24/10 - 22/11
Απόφυγε περιττά έξο-
δα, διότι το πλανητικό 

σκηνικό θα σε βγάλει εκτός προ-
ϋπολογισμού. Όσον αφορά στον 
οικονομικό σου τομέα, θα σε γε-
μίζει συνεχώς με έξοδα είτε για 
τον εαυτό σου είτε για τα αγαπη-
μένα σου πρόσωπα, γιατί θέλεις 
να τους δείξεις την αγάπη σου με 
ποικίλους τρόπους και νιώθεις ευ-
τυχισμένη όταν βλέπεις τη χαρά 
στα μάτια τους.  

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12   
Οι αστρολογικές 

προβλέψεις της εβδομάδας δεί-
χνουν ότι δεν πρέπει να αφήσεις 
να βγουν στην επιφάνεια απωθη-
μένα, φοβίες και ανασφάλειες, 
αλλά να κοιτάξεις βαθύτερα μέσα 
σου κάνοντας 

   ΤΖΟΝΙ ΝΤΕΠ  - 9/06/1963
Ο Τζoν Κρίστοφερ (Τζόνι) Ντεπ ΙΙ είναι Αμε-
ρικανός ηθοποιός, παραγωγός και μουσι-
κός. Είναι κάτοχος Χρυσής Σφαίρας. Η κα-
ριέρα του άνθησε όταν έπαιξε στην τηλεο-
πτική σειρά «21 Jump Street». Ο ιρλανδι-
κής, γερμανικής και ινδιάνικης καταγωγής 
ηθοποιός γεννήθηκε στο Όνσμπορο του Κε-
ντάκι. Τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο 
είχε στην ταινία «Ο παίδαρος» (1990) του 
Τζον Γουότερς. Την πρώτη του μεγάλη κινημα-
τογραφική επιτυχία όμως είχε ως Έντουαρντ 
στην ταινία «Ο Ψαλιδοχέρης» (1990). Προτά-
θηκε για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του 
στη ρομαντική κωμωδία «Μπένι και Τζουν» 
(1993). EP
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Η ενασχόλησή της με άλλες 
δραστηριότητες τής απέφερε κέρδη 
άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 Η ΔΙΑΣΗΜΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ 
ΡΙΑΝΑ, ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 600 

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ

ΡΙΑΝΑ

Βρίσκεται μόλις στα 31 της χρόνια αλλά αποτελεί την πλουσι-
ότερη τραγουδίστρια στον κόσμο, σύμφωνα με το περιοδικό 
Forbes. Η διάσημη ερμηνεύτρια θεωρείται ότι συγκέντρωσε 

περισσότερα χρήματα από τις μεγαλύτερες της σε ηλικία Μαντό-
να, 570 εκατομμύρια, Σελίν Ντιόν, 450 εκατομμύρια και Μπιγιονσέ, 
400 εκατομμύρια. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της Ριάνα 
προέρχεται από τις περιοδείες της και τις πωλήσεις δίσκων της. Εί-
ναι επίσης συνιδιοκτήτρια της εταιρείας εσωρούχων Savage X Fenty. 
Μάλιστα το τελευταίο διάστημα η Ριάνα προχώρησε σε μια συνεργα-
σία με τη LVMH για τη δημιουργία μιας μάρκας ειδών πολυτελείας με 
έδρα το Παρίσι που θα περιλαμβάνει ρούχα πρετ α πορτέ, παπούτσια 
και αξεσουάρ. Να επισημάνουμε ότι η διαδικτυακή μπουτίκ έχει ανοί-
ξει από τις 29 Μαΐου. Μετά από την εντυπωσιακή είσοδό της στο πα-
γκόσμιο μουσικό στερέωμα το 2003, η τραγουδίστρια, με καταγωγή 
από τα Μπαρμπέιντος, μετέτρεψε την επιτυχία της στο πεντάγραμμο 
σε επιχειρηματικό χρυσό, αφού δημιούργησε την εταιρεία ειδών μακι-
γιάζ Fenty Beauty σε συνεργασία με τον γαλλικό κολοσσό ειδών πο-
λυτελείας LVMH τον Σεπτέμβριο του 2017 στο διαδίκτυο και μέσω 
της αλυσίδας Sephora. Το Fenty Beauty, έπειτα από 18 μήνες ύπαρ-
ξης, είχε κύκλο εργασιών στα περίπου 570 εκατομμύρια δολάρια το 
2018. Σε πρόσφατη δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο, η διάση-
μη ερμηνεύτρια επεσήμανε: «Θέλω απλά να βλέπω τα πράγματα από 
τη δική μου οπτική. Είμαι μια μαύρη νέα γυναίκα που λατρεύει και υι-
οθετεί τις ιδέες και την ενέργεια των νέων και θέλω να τις μετατρέψω 
σε κάτι το πολυτελές για έναν οίκο ειδών πολυτελείας».  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: epa
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