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BIG
PICTURE

Η ομοιότητά της με τη Δούκισσα του 
Σάσσεξ Μέγκαν Μαρκλ τραβά 
όλα τα βλέμματα και το ξέρει από 

παλιά. Την περασμένη Κυριακή, 26 Μα-
ΐου, ημέρα των Ευρωεκλογών, η υποψή-
φια δήμαρχος της Μαδρίτης Μπεγκόνα 
Βιγιασίς τράβηξε τα φωτογραφικά φλας 
λόγω της ομοιότητάς της με την άλλοτε 
ηθοποιό. Η ίδια πάντως παραδέχεται ότι 
τη σταματούν στο δρόμο και τη ρωτούν αν 

είναι η Δούκισσα του Σάσσεξ, ενώ πολ-
λοί ισχυρίζονται ότι «εκμεταλλεύεται» την 
ομοιότητά της με τη Μαρκλ για να πάρει 
περισσότερες ψήφους. Η 42χρόνη πολι-
τικός παντρεύτηκε την ίδια ακριβώς ημε-
ρομηνία με το πριγκιπικό ζεύγος και έμεινε 
έγκυος ταυτόχρονα με τη Μέγκαν. Μάλι-
στα η Ισπανίδα πολιτικός την ημέρα των 
εκλογών επέλεξε ένα λευκό φόρεμα κα-
μπαρντίνα, σχεδόν ίδιο με αυτό που επέ-

λεξε να εμφανιστεί για πρώτη φορά μετά 
τον τοκετό η Μέγκαν. Ο σύζυγος της 
Μπεγκόνα είναι κτηματομεσίτης και δεν 
μοιάζει καθόλου με τον Πρίγκιπα Χάρι, 
έχει σκούρα μαλλιά και καστανά μάτια. Το 
ζευγάρι υποστηρίζει ότι είναι εξίσου ερω-
τευμένο όπως το διάσημο πριγκιπικό ζευ-
γάρι.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ 

H ΣΩΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΜΕΓΚΑΝ
ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ 
ΣΩΣΙΑ ΜΑΣ. ΑΥΤΟ 
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ 
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, 
ΑΦΟΥ Η ΙΣΠΑΝΙΔΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΠΕΓΚΟΝΑ 

ΒΙΓΙΑΣΙΣ ΜΟΙΑΖΕΙ 
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

ΜΠΕΓΚΟΝΑ ΒΙΓΙΑΣΙΣ
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οΚ!... ΚαΛΗμεΡα

H αλήθεια είναι ότι δεν χρει-
άζεται να πεις πολλά με το 
πρώτο φως της ημέρας. Ένα 

καλημέρα με ένα πλατύ χαμόγελο 
μπορεί να φτιάξει την ημέρα σου. 
οι καλοκαιρινές ημέρες πλέον είναι 
γεγονός και μας θυμίζουν ότι πρέπει 
να έχουμε θετική διάθεση και να 
μην ασχολούμαστε με αρνητικούς, 
μίζερους ανθρώπους. Αρχές Ιουνίου λοιπόν και μαζεύ-
ουμε τις δυνάμεις μας για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι. 
Επειδή όμως η επικαιρότητα τρέχει με γοργούς ρυθμούς, 
σήμερα σας συστήνω να απολαύσετε οπουδήποτε κι αν 
βρίσκεστε τις αποκλειστικές φωτογραφίες της βάπτισης 
του γιου του Γιώργου Παπαδόπουλου και της Γαλάτειας 
Βασιλειάδη, να ταξιδέψετε μέχρι τις Κάννες και να χειρο-
κροτήσετε τη βράβευση του Έλληνα σκηνοθέτη και να 
διαβάσετε τη συνέντευξη της Γιώτας Δαμιανού, η οποία 
θα πληρώνει τα λάθη μας μέσα από την τηλεόραση του 
ΣΙΓΜΑ. Καλή σας μέρα λοιπόν και καλή ανάγνωση. 

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com
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ΕΠΕΣΕ Η ΑΥΛΑΙΑ ΤΟΥ 
72ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ 

ΚΑΝΝΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
26 ΜΑΪΟΥ. ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ 
ΒΑΣΙΛΗ ΚΕΚΑΤΟ 

ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ Ο 
ΧΡΥΣΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ «Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ 
ΟΥΡΑΝΟ ΚΙ ΕΜΑΣ», 

ΕΝΩ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΥΣ ΗΤΑΝ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΤΟΝΙΟ 
ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ ΚΑΙ Η 
ΕΜΙΛΥ ΜΠΙΤΣΑΜ

72ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΩΝ

ΑΡΩΜΑ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ 
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 

ΚΡΟΥΑΖΕΤ

Ο 58χρονος Αντόνιο Μπαντέρας και η 38χρονη σύντροφός του, Νικόλ 
Κίμπελ. Το ερωτευμένο ζευγάρι πήγε μαζί στο «AmfAR Gala» που έγινε 
στις Κάννες, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, και τράβηξε τα 
φωτογραφικά φλας. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και τέσσερα χρόνια. Η Νικόλ 
Κίμπελ είναι η πρώτη σχέση του μετά το διαζύγιό του από τη Μέλανι Γκρίφιθ.

Ο «μικρομηκάς» σκηνοθέτης με καταγωγή από την Κεφαλλονιά, Βασίλης 
Κεκάτος, απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα για την μικρού μήκους ταινία 
«Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς». Ο νεαρός σκηνοθέτης 
παρέλαβε το βραβείο από την Κλερ Ντενίς.
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ΑΡΩΜΑ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ 
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 

ΚΡΟΥΑΖΕΤ

Ο Βασίλης Κεκάτος είναι ο πρώτος Έλληνας σκηνο-
θέτης που κερδίζει τον Χρυσό Φοίνικα Μικρού Μή-
κους στις Κάννες. Η ταινία του ταλαντούχου σκηνο-

θέτη κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα στις έντεκα ταινίες που 
διαγωνίστηκαν για το πολυπόθητο βραβείο σε σύνολο 4.240 
ταινιών από όλο τον κόσμο. Ο ίδιος σε συνέντευξή του δήλω-
σε ότι αφορμή για να γυριστεί η ταινία «Η απόσταση ανάμεσα 
στον ουρανό κι εμάς» ήταν μια πρόσκληση της εταιρείας Ελλή-
νων σκηνοθετών για τη δημιουργία φιλμ με gueer θεαματική, 
προκειμένου να παρουσιαστούν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. 
Ο ίδιος λίγο αργότερα είχε την ιδέα να συμμετάσχει και στο 
Φεστιβάλ των Καννών κερδίζοντας το βραβείο. Η υπόθεση της 
ταινίας αφορά δύο άγνωστους νεαρούς άντρες οι οποίοι συνα-
ντιούνται αργά τη νύχτα σε ένα ξεχασμένο βενζινάδικο της πα-
λιάς Εθνικής Οδού. Ο ένας έχει σταματήσει για να βάλει βεν-
ζίνη στη μηχανή του. Ο άλλος έχει ξεμείνει εκεί. Για να γυρίσει 
στην Αθήνα χρειάζεται 22,50 ευρώ. Όσο ακριβώς κοστίζει η 
απόσταση που τους χωρίζει από τον ουρανό.

Ο 58χρονος Αντόνιο Μπαντέρας και η 38χρονη σύντροφός του, Νικόλ 
Κίμπελ. Το ερωτευμένο ζευγάρι πήγε μαζί στο «AmfAR Gala» που έγινε 
στις Κάννες, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, και τράβηξε τα 
φωτογραφικά φλας. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και τέσσερα χρόνια. Η Νικόλ 
Κίμπελ είναι η πρώτη σχέση του μετά το διαζύγιό του από τη Μέλανι Γκρίφιθ.

Ο «μικρομηκάς» σκηνοθέτης με καταγωγή από την Κεφαλλονιά, Βασίλης 
Κεκάτος, απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα για την μικρού μήκους ταινία 
«Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς». Ο νεαρός σκηνοθέτης 
παρέλαβε το βραβείο από την Κλερ Ντενίς.
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Η Γαλλίδα δημιουργός Σελίν Σιαμά κέρδισε το βραβείο 
καλύτερου σεναρίου για την ταινία "Portrait de la jeune fille 
en feu", μια ιστορία αγάπης μεταξύ δύο νεαρών γυναικών τον 
18ο αιώνα.

Ο 72χρονος χολιγουντιανός ηθοποιός 
Σιλβέστερ Σταλόνε περπάτησε στο κόκκινο χαλί 
για την πρεμιέρα της ταινίας του Rambo V.

Η Αγγλοαμερικανίδα Έμιλι 
Μπίτσαμ βραβεύτηκε για την 

ερμηνεία της στην ταινία "Little 
Joe" της Αυστριακής Τζέσικα 

Χάουσνερ. Η ηθοποιός το 
2009 είχε κερδίσει το βραβείο 

της καλύτερης ηθοποιού 
στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου 

Κινηματογράφου του 
Λονδίνου για την ερμηνεία της 
στην ταινία "The Calling", όπου 

έπαιζε μια νέα γυναίκα που 
αποφασίζει να γίνει καλόγρια.

Οι Βέλγοι αδελφοί Ζαν Πιέρ και Λικ Νταρντέν απέσπασαν το βραβείο 
σκηνοθεσίας για τον «Νεαρό Αχμέντ».

Ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Μπονγκ Τζουν-Xο ήταν ο μεγάλος 
κερδισμένος του φετινού Φεστιβάλ Καννών, αφού απέσπασε τον 
Χρυσό Φοίνικα με την ταινία του «Parasite». 

Η ταινία «Θα πρέπει να 
είναι παράδεισος» του 
Παλαιστίνιου σκηνο-
θέτη Ελία Σουλεϊμάν 

περιορίστηκε σε ειδική 
μνεία. 
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Η Γαλλίδα δημιουργός Σελίν Σιαμά κέρδισε το βραβείο 
καλύτερου σεναρίου για την ταινία "Portrait de la jeune fille 
en feu", μια ιστορία αγάπης μεταξύ δύο νεαρών γυναικών τον 
18ο αιώνα.

Ο 72χρονος χολιγουντιανός ηθοποιός 
Σιλβέστερ Σταλόνε περπάτησε στο κόκκινο χαλί 
για την πρεμιέρα της ταινίας του Rambo V.Οι Βέλγοι αδελφοί Ζαν Πιέρ και Λικ Νταρντέν απέσπασαν το βραβείο 

σκηνοθεσίας για τον «Νεαρό Αχμέντ».

Οι νικητές των βραβέιων
Το οικογενειακό δράμα «Parasite» του 
Νοτιοκορεάτη Μπονγκ Τζουν-χο, που 
παρουσιάζει τη βία των κοινωνικών 
ανισοτήτων, τιμήθηκε με τον Χρυσό 
Φοίνικα του 72ου Φεστιβάλ των Καν-
νών. Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτρο-
πής απέσπασε η ταινία «Atlantique» 
της Γαλλοσενεγαλέζας Ματί Ντιόπ, 
που αφηγείται μια ιστορία για τους 
μετανάστες και τη νεολαία στο Ντα-
κάρ. Με το βραβείο ερμηνείας τιμή-
θηκε ο Αντόνιο Μπαντέρας για την 
ταινία «Πόνος και δόξα» του Πέδρο 
Αλμοδόβαρ. Ο βραβευμένος φανε-
ρά συγκινημένος μίλησε με σεβασμό 
για τον Αλμοδόβαρ, τον οποίο θεω-
ρεί φίλο και μέντορά του. Ο Μπαντέ-
ρας είναι ο έκτος Ισπανός ηθοποιός 
που τιμάται για την ερμηνεία του στις 
Κάννες. Ο τελευταίος ήταν ο Χαβιέρ 
Μπαρδέμ το 2010. Βραβείο ερμη-
νείας όμως απέσπασε και η ανερχό-
μενη Έμιλι Μπίτσαμ για την ερμηνεία 
της στην ταινία «Little Joe» της Τζέσικα 
Χάουσνερ.
Στις Κάννες επέστρεψε και ο 72χρο-
νος χολιγουντιανός ηθοποιός Σιλβέ-
στερ Σταλόνε για την πρεμιέρα της 
ταινίας του «RamboV». Από το πλάι 
του δεν έλειπε η νυν σύζυγός του 
και πρώην μοντέλο, η 50χρονη Τζέ-
νιφερ Φλάβιν, αλλά και η 22χρονη 
κόρη του Σοφία. Ο διάσημος ηθο-
ποιός αποθεώθηκε από τους θαυμα-
στές του, ενώ η σύντροφός του και η 
κόρη του φαίνονταν να απολαμβά-
νουν τις στιγμές. Να θυμίσουμε ότι 
ο Σιλβέστερ Σταλόνε έχει κάνει τρεις 
γάμους και έχει αποκτήσει συνολικά 
5 παιδιά, τρεις κόρες και δύο γιους. 
Από τους βετεράνους ξεχώρισαν 
οι Βέλγοι αδελφοί Ζαν Πιέρ και Λικ 
Νταρντέν, που απέσπασαν το βρα-
βείο σκηνοθεσίας για τον «Νεαρό 
Αχμέντ», ο οποίος παρακολουθεί τις 
πράξεις ενός εφήβου αποφασισμέ-
νου να γίνει τζιχαντιστής στο σύγχρο-
νο Βέλγιο. Η Σελίν Σιαμά κέρδισε το 
βραβείο σεναρίου, ενώ το βραβείο 
της επιτροπής μοιράστηκαν δύο ται-
νίες, το σουρεαλιστικό «Bacurau» 
από τη Βραζιλία και οι σούπερ ρεα-
λιστικοί «Άθλιοι» του Αλντ Τζιλί από 
τη Γαλλία. Όσο για την ταινία «Πρέ-
πει να είναι ο παράδεισος» του Πα-
λαιστίνιου Ελία Σουλεϊμάν, ο οποίος 
ζει στη Γαλλία, αυτή περιορίστηκε 
σε ειδική μνεία. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

 Η εκθαμβωτική νυν σύζυγος 
(και πρώην μοντέλο) του 
Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζένιφερ 
Φλάβιν, μαζί με την 22χρονη 
κόρη τους Σοφία.
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Έ χοντας πλάι της τον γοητευτικό 22χρονο γιο της Μπράντον 
ως συνοδό, η 51χρονη ηθοποιός Πάμελα Άντερσον παρευρέ-
θηκε σε φιλανθρωπικό γκαλά που έγινε στις Κάννες.  Η  ίδια 

πάντως φαίνονταν ιδιαίτερα χαρούμενη, αφού δεν σταμάτησε λεπτό 
να τον φιλάει και μάλιστα ενώπιον των φωτογραφικών φλας. Όπως εί-
ναι γνωστό, ο γιος της Μπράντον ζει μόνιμα στις ΗΠΑ, ενώ η ίδια ζει 
μόνιμα στην Ευρώπη. Είναι το πρώτο παιδί που απέκτησε με τον πρώην 
σύζυγό της, Τόμι Λι, ενώ έχει ακόμα ένα γιο, τον 21χρονο Ντίλαν Τζά-
γκερ.  Είναι γνωστό ότι πριν από χρόνια ο πρώην σύζυγός της, Τόμι Λι, 
είχε καταδικαστεί σε έξι μήνες φυλάκιση γιατί είχε χτυπήσει άγρια την 
ηθοποιό τη στιγμή που εκείνη κρατούσε στην αγκαλιά της τον μικρό 
τότε Ντίλαν με συνέπεια να κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία. 
Μάλιστα σε ένα περιστατικό ο 22χρονος Μπράντον είχε χτυπήσει 
τον πατέρα του την ώρα που προσπαθούσε να υπερασπιστεί τη μητέ-
ρα του.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΠΕ

ΠΑΜΕΛΑ ΑΝΤΕΡΣΟΝ

ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ

ΣΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
AMFAR GALA ΣΤΙΣ ΚΑΝΝΕΣ 
ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΕ Η ΠΑΜΕΛΑ 

ΑΝΤΕΡΣΟΝ. ΜΕ ΤΟΝ 22ΧΡΟΝΟ 
ΓΙΟ ΤΗΣ ΜΠΡΑΝΤΟΝ

Η 51χρονη ηθοποιός δεν σταμάτησε 
λεπτό να εκδηλώνει τη αγάπη της
προς το πρόσωπο του 22χρονου γιου της.

Την επιμέλεια του μακιγιάζ της Πάμελα Άντερσον είχε η διευθύ-
ντρια του make up Méphistophélès productions, Λιζ, ενώ το styling 
επιμελήθηκε επίσης το styling by Méphistophélès productions. 
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ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΑΡΤΣΙ ΚΑΙ ΤΗ  ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ 
ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ ΤΑΞΙΔΕΨΕ Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ. Ο ΔΟΥΚΑΣ 

ΤΟΥ ΣΑΣΣΕΞ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΣΤΗ ΡΩΜΗ, ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΠΟΛΟ

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΩΡΕΣ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

Σ τη βάση του στο Windsor επέστρεψε ο 
Πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος ταξίδεψε την 
περασμένη εβδομάδα στην Ιταλία για να 

συμμετάσχει σε φιλανθρωπικό αγώνα πόλο. Συγκε-
κριμένα, ο Δούκας του Σάσσεξ πήρε μέρος στο 
Sentebale Polo Cup, με σκοπό να συγκεντρώσει 
χρήματα για το Sentebale, το οποίο βοηθά τα παι-
διά και τους νέους που έχουν προσβληθεί από τον 
ιό HIV. Μαζί του ήταν και ο στενός του φίλος και 
πρεσβευτής της Sentebale, Νάτσο Φιγκέρας. Να 
θυμίσουμε ότι ο Νάτσο είναι διεθνής παίκτης του 
πόλο, 41 ετών, από την Αργεντινή και κολλητός 
φίλος του Πρίγκιπα. Το κανονικό του όνομα είναι 
«Ιγνάσιο» και είναι και μοντέλο του Ραλφ Λορέν. Συ-
χνά τον αποκαλούν «Ντέιβιντ Μπέκαμ του Πόλο». 
Αυτήν τη φορά η σύζυγος του Πρίγκιπα Χάρι, Μέ-
γκαν, έμεινε στο σπίτι για να φροντίσει το μικρό νεο-
γέννητο πριγκιπόπουλο. Να θυμίσουμε ότι το πρώ-
το δημόσιο φιλί στη Μέγκαν Μαρκλ το είχε δώσει 
ο Πρίγκιπας Χάρι πριν από τον αγώνα πόλο στο 
Ascot, όπου έγινε και η πρώτη τους επίσημη εμφάνι-
ση το 2017.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ

Ο Πρίγκιπας 
Χάρι σε δράση.

Οι παίκτες του πόλο μαζί με τον Πρίγκιπα Χάρι. Όπως είναι γνωστό, το πόλο με άλογα 
είναι ένα από τα πρώτα ομαδικά αθλήματα με βαθιές βασιλικές ρίζες.

O Πρίγκιπας Χάρι με την Ντελφίνα,  σύζυγο του φίλου του επαγγελ-
ματία παίκτη του πόλο, Νάτσο Φιγκέρας, τον οποίο συχνά αποκα-
λούν «Ντέιβιντ Μπέκαμ του Πόλο». Μαζί τους και ο  πρόεδρος του 
Sentebale Polo Cup,  Johnny Hornby.
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ΣΤΟΥΣ AΓΩΝΕΣ ΤΟΥ GRAND PRIX ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ 
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΑΡΛΙΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ 
ΑΛΒΕΡΤΟ, ΟΠΟΥ ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΧΤΗΚΕ Ο ΛΙΟΥΙΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΑΡΛΙΝ
ΣΤΟ GRAND PRIX ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ

Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος έδωσε το «παρών» του στους αγώνες του Grand 
Prix του Μονακό, ενώ στο πλάι του βρισκόταν η εντυπωσιακή γαλαζο-
αίματη σύζυγός του, πριγκίπισσα Σαρλίν. Στις αρχές της εβδομάδας ο 

Πρίγκιπας Αλβέρτο παρευρέθη στον 27ο ποδοσφαιρικό αγώνα φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα ανάμεσα στις ομάδες Star Team for Children και Nazionale Piloti F1 
Drivers. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιρικός αγώνας αποτε-
λεί μιαν από τις κορυφαίες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο 
πλαίσιο του Μονακό Φόρμουλα 1 Grand Prix, ανάμεσα στην ομάδα των Μονε-
γάσκων, Star Team for Children, της οποίας ηγείται ο Πρίγκιπας Αλβέρτος, με τη 
συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων του αθλητισμού και των τεχνών, και στην ομά-
δα Nazionale Piloti F1 Drivers, με τους παγκοσμίου φήμης πιλότους της Formula 
1. Στην εκδήλωση παρευρέθη και η πρόεδρος των ελληνικών συλλόγων «Ελπίδα» 
και «Όραμα», κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη. Σε αναγνώριση του σπουδαίου 
της έργου, οι Πιλότοι της Φόρμουλα 1 βράβευσαν την κ. Βαρδινογιάννη με τιμη-
τική πλακέτα, την οποία απένειμε ο Πρόεδρος της ομάδας «Nazionale Piloti F1 
Drivers», κ. Mario di Natale, δεσμευόμενος ότι πολύ σύντομα οι Πιλότοι της Φόρ-
μουλα 1 θα επισκεφθούν την Ογκολογική Μονάδα Παίδων στην Αθήνα προκει-
μένου να στηρίξουν τον αγώνα των παιδιών. Να σημειωθεί ότι η ομάδα του Πρί-
γκιπα Αλβέρτου «Star Team for Children» κέρδισε με σκορ 3-2, όμως και οι δυο 
ομάδες καταχειροκροτήθηκαν, καθώς έδωσαν έναν ξεχωριστό αγώνα, τα έσοδα 
του οποίου θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ

Η 41χρονη Πριγκίπισσα Σαρλίν παρακολούθησε τους αγώνες στο 
πλευρό του συζύγου της, Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό, φορώντας 
ένα ροζ παντελόνι και ένα μαύρο ασύμμετρο τοπ της ελβετικής εταιρεί-
ας Akris, εντυπωσιάζοντας γι’ ακόμα μια φορά με την εμφάνισή της.

Ο Βρετανός οδηγός της Φόρμουλα 1, Λιούις Χάμιλτον,
με τον πρίγκιπα Αλβέρτο.
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ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟ FANTASIA, ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 

ΠΩΣ ΘΑ ΜΟΝΟΠΩΛΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το μαγαζί όπου εμφανίζεται ο Κων-
σταντίνος Αργυρός αποτελεί πλέον 
τον πιο hot προορισμό διασκέδα-

σης στην Αθήνα. Το βράδυ της Παρα-
σκευής, 24 Μαΐου, που δόθηκε η πρε-
μιέρα, είδαμε τη Νατάσα Θεοδωρίδου 
έχοντας στην παρέα της τον Σταν και τον 
Πέτρο Ιακωβίδη. Το ίδιο βράδυ η Ελένη 
Φουρέιρα βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο  
και απόλαυσε την ολοκαίνουργια πρότα-
ση διασκέδασης. Την επόμενη μέρα ο Νί-
κος Μουτσινάς με την Έλλη Κοκκίνου, τη 
Μαίρη Συνατσάκη και την Τόνια Σωτηρο-
πούλου διασκέδασαν με τις επιτυχίες του 
Κωνσταντίνου Αργυρού, με το πρόγραμ-
μα να εμπλουτίζεται έχοντας μαζί του την 
Ήβη Αδάμου, το συγκρότημα Alcatrash 
και τον Ίαν Στρατή, ενώ η Konnie Metaxa, 
ο Dj Navycat, η DjFoxy με τους Mc 
Mario & Tony με το δικό τους dj set έρχο-
νται να συμπληρώσουν την πιο ξεχωριστή 
πρόταση διασκέδασης!  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 

Ο Νίκος Μουτσινάς 
διασκεδάζει με την Τόνια 

Σωτηροπούλου.

Η Μαίρη Συνατσάκη.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Πέτρος Ιακωβίδης 
τραγούδησαν από τον καναπέ τους στην πρεμιέρα και 
αποθεώθηκαν. 

Η πάντα λαμπερή Έλλη Κοκκίνου.

Ο Σταν πάντα 
χαμογελαστός. 
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ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, 
25 ΜΑΪΟΥ, Ο ΧΟΒΙΚ ΚΑΙ

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΤΗ 
ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΔΟΥ

ΧΟΒΙΚ - ΑΡΕΤΗ ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΔΟΥ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ
ΤΟ 2020!

Το ζευγάρι ζει μιαν από τις 
ωραιότερες στιγμές της σχέ-
σης του. Ο Χοβίκ τα περασμέ-

να Χριστούγεννα τής έκανε πρόταση 
γάμου και εκείνη συγκινημένη είπε το 
«ναι» και πλέον δημιουργούν όπως 
ονειρεύονται την πιο ευτυχισμένη 
μέρα της ζωής τους. Ο γάμος του 
Κύπριου τραγουδιστή με τη σύντρο-
φό του Αρετή Φοινικαρίδου θα γίνει 
το 2020, όμως, προς το παρόν, κρα-
τούν μυστική την προγραμματισμέ-
νη ημερομηνία. Ο γάμος θα είναι το 
επισφράγισμα της σχέσης τους, που 
μετράει πέντε χρόνια, τα οποία έζη-
σαν και έχουν τις ομορφότερες ανα-
μνήσεις. Το Σάββατο, 25 Μαΐου, ο 

φωτογραφικός φακός του ΟΚ! τούς 
απαθανάτισε στο κέντρο της Λευ-
κωσίας να βολτάρουν και να απο-
λαμβάνουν καφέ και brunch. Ομο-
λογουμένως όσοι τους συναντούν 
συμφωνούν πως πρόκειται για ένα 
πολύ ερωτευμένο ζευγάρι. Ο Χοβίκ 
αυτές τις μέρες βρίσκεται στο στού-
ντιο, όπου ετοιμάζει το νέο του single, 
που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες 
μέρες σε αγγλικό στίχο και θα είναι 
ένα απόλυτα καλοκαιρινό hit. Στα 
σκαριά βέβαια είναι η ετοιμασία και 
ενός ελληνικού single, για να κυκλο-
φορήσει τον Σεπτέμβριο.   ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η σχέση τους, που μετράει πέντε χρόνια, 
τους έχει αφήσει τις ομορφότερες 
αναμνήσεις της ζωής τους.

Ο Χοβίκ βρίσκεται στο στούντιο όπου ετοιμάζει το 
νέο του single, που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες 
μέρες σε αγγλικό στίχο και θα είναι ένα απόλυτα 
καλοκαιρινό hit.

Οι δυο τους βόλταραν στο κέντρο
της Λευκωσίας
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ΓΙΩΤΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Η ΓΙΩΤΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ, ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΛΛΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΜΗΤΕΡΑ ΔΥΟ ΥΠΕΡΟΧΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ. Η ΙΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 
ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ, ΤΟ 

ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΛΑΘΟΣ ΚΕΡΔΙΣΕΣ», ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΙΓΜΑ

«ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΑ… 
ΛΑΘΗ ΣΑΣ»
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ή Γιώτα Δαμιανού κέρδισε την αγάπη 
του κόσμου μέσα από τις τηλεοπτικές 
της εμφανίσεις στο «πρωτοσέλιδο» 

αλλά και στο «περί ορέξεως», που παρουσι-
άζει μαζί με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο. στη 
συνέντευξή της μιλά για το νέο της εγχείρημα 
στην τηλεόραση του σΙΓΜΑ, το τηλεπαιχνίδι 
«λάθος κέρδισες», και αποκαλύπτει τις άγνω-
στες πτυχές της σχέσης της με τον σύζυγο της 
Γιώργο, την απίστευτη γνωριμία τους, αλλά και 
την εμπειρία που έζησε όταν παρακολουθούσε 
αγώνα μπάσκετ όπου έπαιζε ο ίδιος.

Νέο τηλεοπτικό εγχείρημα, αλήθεια 
πώς προέκυψε;
Όπως γίνεται ως συνήθως! Μου ζητήσανε να 
περάσω από ένα δοκιμαστικό και τελικά έμεινα!

Μίλα μας λίγο για το «Λάθος, Κέρδι-
σες». Λέτε πως πληρώνετε τα λάθη 
μας. Τι εννοείτε;
Αυτό ακριβώς που λέμε, αυτό γίνεται! κάνουμε 
ερωτήσεις και ζητάμε από τους παίκτες να μας 
δώσουν τις λάθος απαντήσεις. Για κάθε λάθος 
απάντηση τούς δίνουμε και το ανάλογο χρημα-
τικό ποσό! Το ποσό που μπορεί να κερδίσει κά-
ποιος παίκτης είναι μέχρι και 3000 ευρώ, ενώ 
ο υπερτυχερός του παιχνιδιού θα φύγει οδηγώ-

ντας ένα αυτοκίνητο. σας περιμένω στην πρεμιέ-
ρα μας που θα γίνει την κυριακή 2 Ιουνίου στις 
21:15 με ένα σπεσιαλ επεισόδιο και καλεσμέ-
νους τον Χάρη κκολό, τον Μάριο Δημητρίου 
και την Μαριάννα σάντη.

Σε αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέα-
σης;
Δεν με αγχώνουν, αλλά σίγουρα τα λαμβάνω 
υπ’ όψιν μου.

Είσαι ένα πρόσωπο που το κανάλι ΣΙΓ-
ΜΑ φαίνεται να εμπιστεύεται και να 
επενδύει επάνω του, γι’ αυτό άλλωστε 
και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα σε βλέπουμε σε τρίτη εκπομπή και 
αυτή τη φορά ως μόνη οικοδέσποινα. 
Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που σε έκανε 
να κερδίσεις το κανάλι;
Το συγκεκριμένο κανάλι είναι γνωστό ότι δίνει 
πάντα ευκαιρίες και επενδύει πάνω σε δικά του 
πρόσωπα! Ότι επέλεξε αυτήν την περίοδο εμέ-
να, είναι τεράστια τιμή και ελπίζω να φανώ αντά-
ξια των προσδοκιών του.

Είχες πάντα το όνειρο να γίνεις πα-
ρουσιάστρια ή απλώς προέκυψε; 
Απλώς προέκυψε.

ΓΙΩΤΑ: ΜπλούζΑ, ΒΕρΜούΔΑ κΑΙ πΑπούΤσΙΑ Zara.
σΕΜΙΝΑ: playsuit Marks & spencer κΑΙ πΑπούΤσΙΑ Απο προσΩπΙκή σύλλοΓή. 
ΓΙΩρΓοσ: πούκΑΜΙσο, πΑΝΤΕλοΝΙ κΑΙ πΑπούΤσΙΑ Απο προσΩπΙκή σύλλοΓή. 
ΑΝΔρΕΑσ: ΒΕρΜούΔΑ Marks & spencer, πούκΑΜΙσο κΑΙ πΑπούΤσΙΑ Απο προσΩπΙκή σύλλοΓή.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2.6

21:15 ΣΤΟ 

ΣΙΓΜΑ
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Συμβουλεύεσαι τον Γιώργο στις 
επαγγελματικές αποφάσεις σου; Τι 
σου είπε γι’ αυτό το τηλεπαιχνίδι;
Πάντα συμβουλευόμαστε ο ένας τον άλλο. 
Μου είπε ναι, κάν’ το, νομίζω ότι σου πάει!

Σου κάνει κριτική όταν εμφανίζεσαι 
στην τηλεόραση;
Όχι ιδιαίτερα, απλώς γελάει όταν με βλέπει. 
Κάτι του φαίνεται πολύ αστείο, δεν έχω κατα-
λάβει ακόμα τι.

Εκτός από το «Περί Ορέξεως», σε 
βλέπουμε και στην εκπομπή «Πρω-
τοσέλιδο», όπου πολλές φορές στις 
ζωντανές συνδέσεις που κάνεις 
έχεις αρκετό χιούμορ και δέχεσαι 
και τα πειράγματα του Αντρέα Δημη-
τρόπουλου. Ποια ήταν η πιο άβολη 
τηλεοπτική σου στιγμή;
Νομίζω ήταν η στιγμή στη Λαϊκή, που επει-
δή δεν ήξερα ότι υπάρχει χωριό που το λένε 
Φαρμακά, είπα ντομάτες Φάρμακα. Ακόμα 
με ακολουθεί και νομίζω θα με ακολουθεί 
για πάντα.

Πώς γνωριστήκατε με τον σύζυγό 
σου;
Στην Αθήνα, σε ένα κλαμπ.

Η διαφορά ύψους δεν αποτέλεσε 
αντικείμενο συζήτησης στην αρχή 
της σχέσης σας;
Στην αρχή δεν ήταν σχέση, ήταν απόσταση,  
με τέτοια διαφορά. 

Έχεις έρθει ποτέ σε αμηχανία λόγω 
της εμφανούς διαφοράς ύψους με 
τον σύζυγό σου; Σε έκανε ποτέ κά-
ποιος να νιώσεις άσχημα;
Άσχημα, όχι, ποτέ, αλλά μου έχει τύχει να 
δούνε τον Γιώργο και να τον ρωτήσουν γιατί 
ήρθες μόνος και να τους πει «είναι και η Γιώ-
τα πίσω μου!».

Tα παιδιά σου κάνουν σχόλια όταν 
σε βλέπουν στην τηλεόραση;
Ως συνήθως με ρωτάνε τι έφαγα στο «Περί 
Ορέξεως».

Στο γήπεδο πηγαίνεις συχνά για να 
δεις τον Γιώργο;
Όχι συχνά, γιατί αγχώνομαι.

Έτυχε ποτέ στο γήπεδο να κάθεσαι 
στην κερκίδα και κάποιος οπαδός 
να βρίσει τον Γιώργο; 
Έχει τύχει να κάθομαι στην κερκίδα, να φύγει 
η μπάλα από το γήπεδο, να έρθει να με βρει, 
να πέσω από τις κερκίδες και να σπάσω το 
πόδι μου. Το αστείο της υπόθεσης ήταν που 
έλεγα στον γιατρό ότι το έπαθα στο μπάσκετ 
και δεν με πίστευε!
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Η Γιώτα ειναι τόσό 
ευχαριστόσ, απλόσ, 

δότικόσ, ευαισθΗτόσ 
χαρακτΗρασ, πόυ 
με συμπλΗρώσε 

και μενα ώσ 
ανθρώπό. με εκανε 

καλυτερό ατόμό.

Από τον Κεραυνό στην Ομόνοια. Πώς 
πήρες αυτήν την απόφαση, αφού είχες 
πρόταση και από μεγαλύτερη ομάδα;
Έτσι ακριβώς. Ήταν μια καθαρά δική μου απόφα-
ση να αποχωρήσω από την ομάδα του κεραυνού, 
χωρίς να έχει να κάνει με τη διοίκηση, τους προ-
πονητές ή με το κλίμα που υπήρχε. και είναι γεγο-
νός ότι από εκεί και πέρα θα επέλεγα την ομάδα 
στην οποία θα συνέχιζα.

Θα έλεγε κάποιος πως πήρες μετεγγρα-
φή σε μια υποδεέστερη ομάδα. Πώς το 
σχολιάζεις;
πότε δεν με ένοιαξε, ούτε ασχολήθηκα με το τι 

θα έλεγαν οι άλλοι για τις δικές μου επιλογές. 
επέλεξα να πάω στην όμόνοια γιατί εκεί ένιωσα 
κάτι διαφορετικό, τόσο για μένα όσο και για τους 
ανθρώπους που απαρτίζανε την ομάδα. με τον 
τρόπο τους μου δημιούργησαν ένα πολύ καλό 
προαίσθημα, που τελικά επαληθεύτηκε. στο τέλος 
αποδείχθηκε ότι δεν ήμασταν υποδεέστερη ομά-
δα. αντιθέτως.

Με τη Γιώτα πώς γνωριστήκατε; 
τη Γιώτα την γνώρισα αρχικά από την τηλεόραση. 
μόνο εγώ. αυτή όχι. την γνώρισα από την ελλη-
νική σειρά «και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή». τελι-
κά εντελώς τυχαία, χωρίς να το επιδιώξω, την γνώ-

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

«Η ΓΙΩΤΑ ΜΕ ΕΚΑΝΕ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

ρισα από κοντά σε ένα γνωστό κλαμπ στην 
αθήνα, όπου ήταν υπεύθυνη δημοσίων σχέσε-
ων. από εκείνη την νύχτα είναι υπεύθυνη και 
για τη δική μας σχέση. 

Πλέον βλέπεις σε επανάληψη τη 
σειρά για να δεις τη σύζυγό σου;
εννοείται. Όποτε υπάρχει σε επανάληψη 
το βλέπω. Άλλωστε είμαι ο μεγαλύτερός 
της φαν.

Ποια είναι τα ελαττώματα και ποια 
τα προτερήματά της;
Η γυναίκα μου δεν έχει ελαττώματα. προ-
τερήματα; Έχεις χρόνο και χώρο να τα γρά-
ψεις; δεν νομίζω. το μοναδικό ελάττωμά 
της είναι η ανυπομονησία της και, μέσα από 
αυτήν, πνίγεται σ’ ένα ποτήρι νερό. Όσο για 
τα προτερήματά της, πραγματικά είναι τόσο 
ευχάριστος, απλός, δοτικός, ευαίσθητος 
χαρακτήρας, που με συμπλήρωσε και μένα 
ως άνθρωπο. με έκανε καλύτερο άτομο. 
σίγουρα θα πει το ίδιο.

Η διαφορά ύψους με τη σύζυγό 
σου σε έκανε να κάνεις δεύτερες 
σκέψεις κατά τη γνωριμία σας;
ποια διαφορά ύψους; πάρε τα μάτια μου 
και δες.

Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή 
της καριέρας σου;
αν και τα χτυπήματα ήταν πολλά, σαν τα 
σπασίματα της μύτης δεν έχει. μέσα σε 
ένα χρόνο χτύπησα τουλάχιστον τρεις φο-
ρές τη μύτη. Ήταν ο χειρότερος πόνος που 
ένιωσα ποτέ, ειδικά κατά την επανατοποθέ-
τησή της.  ok!

από τόν ΓιώρΓό μιχαΗλ
ΦώτόΓραΦόσ: Βαλεντινόσ 

παπακώνσταντινόυ  
μAKE UP: PARADISA MAKE UP 

WORKSHOP, παραδεισα παπαΓεώρΓιόυ
στυλιστρια: μαριαννα χατΖΗμΗνα
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Το μυστήριο έγινε κάτω από άκρα μυστικότη-
τα στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
στη Λευκωσία, μιας και το ζευγάρι κρατάει 

όλα τα χρόνια της σχέσης του πολύ χαμηλούς 
τόνους. Άλλωστε ο τραγουδιστής ποτέ δεν θέλη-
σε ούτε επιδίωξε να προκαλέσει τα φλας με την 
προσωπική του ζωή και σπάνια μιλούσε γι’ αυτήν. 
Ο μικρός, που ήρθε στον κόσμο τον Αύγουστο 
του 2018, πήρε το όνομα Άγγελος με νονό τον 
αδερφικό φίλο του τραγουδιστή, τον επί χρόνια 
στενό συνεργάτη του και ραδιοφωνικό παραγω-
γό του Super Fm, Νικόλα Νικολάου. Μετά το 
μυστήριο ακολούθησε γεύμα και πάρτι σε εστια-
τόριο της παλιάς Λευκωσίας. Ο μπέμπης μοίραζε 
χαμόγελα στους καλεσμένους και όλα έμοιαζαν 
μαγικά, με τη διακόσμηση και το θέμα της βάφτι-
σης να ήταν ο «Μικρός Πρίγκιπας».

ΒΑΦΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥΣ
ΤΟΝ ENNEA ΜΗΝΩΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΒΑΦΤΙΣΑΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ –  ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Το τρυφερό φιλί στα χείλη του 
ζευγαριού αγκαλιά με τον μονά-
κριβο γιο τους Άγγελο.

Ο Γιώργος και η Γαλάτεια έφτα-
σαν χαμογελαστοί στο γεύμα 
της βάφτισης του γιου τους.

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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«Είναι μια υπέροχη οικογένεια. Δεν σταμάτησαν στιγ-
μή να χαμογελούν, να φιλιούνται και να κάνουν πολλές 
αγκαλιές στον μονάκριβο γιο τους. Ζούσαν τη στιγμή στο 
μάξιμουμ», εξομολογείται στο ΟΚ! στενή φίλη του ζευγα-
ριού. Η μέρα της βάφτισης συνέπεσε και με τα 34α γε-
νέθλια του τραγουδιστή. Κατά τη διάρκεια του γεύματος 
έφθασε στο τραπέζι του ζευγαριού και μια γενέθλια τούρ-
τα. Η Γαλάτεια πήρε αγκαλιά τον τραγουδιστή έχοντας 
στη μέση τους τον μικρό Άγγελo και αφού όλοι οι καλε-
σμένοι ευχήθηκαν χρόνια πολλά, έσβησαν τα κεράκια 
της τούρτας, η οποία είχε επάνω δύο τρυφερές φωτογρα-
φίες του Γιώργου Παπαδόπουλου με τον γιο του.

 Η μέρα της βάφτισης συνέπεσε και με τα 34α γενέ-
θλια του Κύπριου τραγουδιστή. Κατά τη διάρκεια 
του γεύματος έφθασε στο τραπέζι τους μια γενέθλια 
τούρτα. Η Γαλάτεια πήρε αγκαλιά τον τραγουδιστή 
έχοντας στη μέση τους τον μικρό Άγγελo και όλοι οι 
καλεσμένοι τού ευχήθηκαν χρόνια πολλά.
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Πειράγματα από τον τραγουδιστή και τη σύντροφό 
του στον νονό Νικόλα Νικολάου

Η Χρυσούλα Παπαδοπούλου, η Κατερίνα Βασιλειάδη, ο Γιώρ-
γος Παπαδόπουλος, ο Νικόλας Παπαδόπουλος και ο Ιορδά-
νης Βασιλειάδης

Ο Μιχάλης και η Έλενα Παπαδοπούλου Η Κρίστυ Παπαδοπούλου Ο Αντρέας και η Άννα Παπαδοπούλου

Ο Νικόλας Νικολάου ποζάρει με την Κατερίνα Βασιλειάδου και
τον Σταύρο Βασιλειάδη
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Οι λίγοι αλλά εκλεκτοί καλεσμένοι φεύγοντας πήραν ως μπο-
μπονιέρα ένα πήλινο βαζάκι με φυτό, όπου στο πλάι είχε ένα 
πουγκί με κουφέτα. Οι μικροί φίλοι του ζευγαριού έπαιρναν ως 
μπομπονιέρα το διάσημο βιβλίο ο «Μικρός Πρίγκιπας» του Γάλ-
λου συγγραφέα Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Θέλοντας να κρα-
τήσουν τα πάντα ιδιωτικά, σε όλα τα τραπέζια υπήρχε μια ανακοί-
νωση-παράκληση από το ζευγάρι προκειμένου οι καλεσμένοι να 
μην ποστάρουν οτιδήποτε αφορά τη βάφτιση του μικρού Άγγε-
λου στα social media.  ok!

AΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Λεπτομέριες

από τη

βάφτιση
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Ταξίδι στο ταξίδι, δηλαδή. Δεν υπάρχει τίπο-
τα καλύτερο από αυτό. Στις κληρώσεις που 
έχουν ήδη γίνει αυτό το καλοκαίρι μέσω των 

καρτών Visa & Mastercard και του σχεδίου Αντα-
μοιβή, οι τυχεροί έχουν ήδη κερδίσει ταξίδια κάτι 
περισσότερο από μαγικά. Ένα από αυτά, στο 
Φεστιβάλ Καννών στη Γαλλία! Σε πεντάστερο 
ξενοδοχείο, με δωρεάν μεταφορές και γεύματα 
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, backstage tour, κα-
θώς και red carpet experience και αποκλειστικές 
προβολές. Αυτό και αν ήταν σούπερ δώρο! Επί-
σης στο Λονδίνο με δυο κρατημένες θέσεις στο 
διάσημο και αγαπημένο μιούζικαλ «Τhe Phantom 
of the Opera». Με αεροπορικά εισιτήρια πληρω-
μένα, διαμονή για 4 νύχτες σε τετράστερο ξενο-
δοχείο, χρήση του London Pass με Oyster Travel 
Card και εισιτήρια για τη διάσημη παράσταση σε 
επιλεγμένες θέσεις. Ένα τρίτο όπως έμαθα ταξί-
δι ήταν στην παραμυθένια Τοσκάνη, σε συναυλία 
του Eros Ramazzotti! Δεν συζητώ τους τελευταί-
ους τυχερούς που κέρδισαν πακέτο στο Παρίσι 
με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 
και VIP φιλοξενία στο κορυφαίο τουρνουά τένις 
Ρολάν Γκαρός και γνωριμία με τους τενίστες που 
ελάμβαναν μέρος.

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΚΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΑ ΝΑ 
ΣΚΕΦΤΩ ΠΩΣ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΣΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

ΜΟΥ. ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΟΥ «ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΖΩΗΣ»… ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΟΛΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ 

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ… ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΩ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ

ΜΑΣ ΠΑΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ!

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Τα καλύτερα πάντα. Πρώτα κοιτάζω ποια από 
αυτά συμμετέχουν στο σχέδιο Ανταμοιβή, 
δίνω στη συνέχεια τις επιλογές στην παρέα και 
αναλόγως διαλέγουμε. Γιατί όλοι συμμετέχου-
με στο σχέδιο Ανταμοιβή. Μια που όλοι με 
κάρτες Visa & Mastercard της Τράπεζας Κύ-
πρου κινούμαστε στις πληρωμές μας. 17 ξε-
νοδοχεία, σε όλη την Κύπρο, μια πολύ μεγάλη 
δηλαδή επιλογή. Από την Αγία Νάπα, μέχρι 
την Πάφο, τη Λεμεσό και το βουνό. Θα σας 
πω τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέ-
διο Ανταμοιβή και ελπίζω μόνο μη με προλά-
βετε, μην κλείσετε πριν από μένα και στο τέ-
λος να μη βρίσκω… Έχουμε λοιπόν και λέμε: 
Atlantica Miramare Hotel, Aphrodite Hills 
Hotel, Mare Village by Atlantica, Azia Resort 
& Spa, Casale Panayiotis, Elysia Park Luxury 
Holiday Residences, Coral Beach Hotel & 
Resort Elysium Beach Resort, Mediterranean 
Beach Hotel, Elias Beach Hotel, Alexander the 
Great Beach Hotel, Aphrodite Hills Holiday 
Residences, Aelia Wellness Retreat, Olympic 
Lagoon Resort Agia Napa, Olympic Lagoon 
Resort Paphos, Sentido Thalassa Coral Bay 
Hotel, Amavi Hotel. 

ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ…
Όπως μάλιστα πληροφορούμαι, η επόμενη κλή-
ρωση αφορά ταξίδι για δυο, στο ρομαντικό και 
ταυτόχρονα περιπετειώδες Λας βέγκας…  Το 
κάθε πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτή-
ρια, 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* και 
εισιτήρια εισόδου για το φαντασμαγορικό show 
του David Copperfield, του πιο πετυχημένου και 
αγαπημένου μάγου στον κόσμο αυτήν τη στιγ-
μή. Μην το ξεχνάτε: κάθε €1 συναλλαγής σε 
έμπορο του σχεδίου ισοδυναμεί με 1 συμμετο-
χή στην κλήρωση. Αυτή και αν θα είναι εμπειρία 
ζωής. Γι' αυτό εγώ λατρεύω το καλοκαίρι. Μάλι-
στα αν κάποιοι από εσάς με έχετε ήδη χαρακτη-
ρίσει ως «ανοργάνωτη», μια που βρισκόμαστε 
ήδη στο καλοκαίρι, αλλά εγώ ακόμη μιλώ για τα 
πλάνα μου, σας ενημερώνω πως κάνετε λάθος. 
Για τον απλούστατο λόγο πως ξέρω πολύ καλά 
τι θέλω και είναι απλά θέμα ημερών, να το θέσω 
σε εφαρμογή. Το πλάνο μου, «εμπειρίες ζωής, 
υπέροχο καλοκαίρι 2019». Τους δυόμισι μήνες 
εντός Κύπρου, με την παρέα και τις 15 περίπου 
μέρες εκτός. 
Οι επιλογές μου, όταν μιλάμε για διακοπές στην 
Κύπρο, είναι πολύ συγκεκριμένα ξενοδοχεία. 
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Το πακεΤαρισμα, δεν ειναι… Τυχαια δουλεια
Οι φίλες μου γελάνε συνήθως μαζί μου, όμως εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι 
καθόλου η μόνη με τη συγκεκριμένη «παραξενιά», λένε εκείνες, «προσόν» 
λέω εγώ. Εννοώ, είμαι ακριβώς το αντίθετο του ατόμου που ρίχνει στην τύχη, 
μέσα στην επίσης… τυχαία βαλίτσα ό,τι βρει μπροστά του. Γι' αυτό και έχω 
σημειώσει στα notes μου ποια καταστήματα  διαθέτουν τα πάντα σε είδη 
ταξιδιού, τα οποία σκοπεύω να επισκεφθώ. Που εννοείται ότι και αυτά συμ-
μετέχουν στο σχέδιο Ανταμοιβή, όπου κάθε μου ευρώ είναι και μια συμμε-
τοχή στην κλήρωση για το επόμενο ταξίδι. Τα καταστήματα με είδη ταξιδιού 
που συμμετέχουν στο σχέδιο Ανταμοιβή είναι, Costas Theodorou, Digalakis, 
Eastpak και Kipling. Και φτάνουμε στο αγαπημένο μας θέμα, αυτό του κα-
λοκαιρινού μας ταξιδιού. Ξεκινάμε τη συζήτηση, τα υπέρ και τα κατά για τον 
κάθε προορισμό, συζητάμε, αναλύουμε, αποκλείουμε και στο τέλος αποφα-
σίζουμε. Μη σας πως για τη χρονιά που τραβήξαμε κλήρο. «Ελλάδα, Ευρώ-
πη, Αμερική» κατά το τραγούδι το παλιό, αλλά και Άπω Ανατολή, είναι πάντα 
στους πιθανούς αγαπημένους προορισμούς. Ο καθένας από εμάς αναλαμ-
βάνει να κάνει την έρευνά του σε διαφορετικό ταξιδιωτικό γραφείο. Πάντα 
όμως σε όσα συμμετέχουν στο σχέδιο Ανταμοιβή. Όπως είναι το Amathus 
Travel, το Orthodoxou Travel, το Top Kinisis Travel, το Xenos Travel by Royal 
Holidays και το Salamis Tours.
Σε περίπτωση που δεν κλείσουμε για κάποιο λόγο πακέτο, υπάρχει πάντα και 
η εξαιρετική σίγουρη επιλογή της Aegean. Επίσης συνδεδεμένης  με το σχέ-
διο Ανταμοιβή, γι' αυτό και την προτιμάμε σε κάθε ταξίδι που κάνουμε, σε 
όλη τη διάρκεια του χρόνου. Για να φτάνει το καλοκαίρι και εμείς να έχουμε 
και να μας περισσεύουν βαθμούς Ανταμοιβής. Οι επιλογές μας είναι αμέ-
τρητες. Αμέτρητοι και οι βαθμοί της Ανταμοιβής που προσθέτουμε. Τους 
οποίους είτε εξαργυρώνουμε, ώστε να μας έρχονται πολύ φθηνότερα οι δι-
ακοπές, είτε μαζεύουμε για κάποιο άλλο σκοπό. Γι' αυτό σας λέω, «μας πάει 
διακοπές το Σχέδιο Ανταμοιβή». Γι' αυτό και ετοιμαζόμαστε για τις «νέες μας 
εμπειρίες ζωής»! 
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Eίναι μια από τις πιο αισθησιακές και πληθω-
ρικές γυναίκες στο Xόλιγουντ. Η καριέρα 
της στη βιομηχανία του θεάματος μετράει 

πάνω από 30 χρόνια, ενώ η εξωτική της ομορ-
φιά σε συνδυασμό με τον μεξικάνικο αέρα που 
αποπνέει μέσα από τις ταινίες της, στη μεγάλη 
οθόνη, ανέδειξαν το ταλέντο της. Η Σάλμα Χάγι-
εκ είναι μια από τις πιο καταξιωμένες ηθοποιούς 
της γενιάς της, και αυτό φάνηκε και μέσα από 
τον ρόλο που την καθιέρωσε στους «κόλπους» 
του Beverly Hills στην επιτυχημένη ταινία του Ρό-
μπερτ Ροντίγκεζ, «Από το σούρουπο ως την αυγή» 
το 1996, σε σενάριο του Κουέντιν Ταραντίνο. Η 
μέγιστη διάκρισή της ήταν η υποψηφιότητά της 
για το βραβείο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου στην 
ταινία «Φρίντα» το 2002.  Τον Ιανουάριο του 
2012 τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Γαλλικής 
Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί με το παράσημο 

της Λεγεώνας της Τιμής. Η πανέμορφη Μεξικανή 
ηθοποιός είναι παντρεμένη με τον Γάλλο μεγιστά-
να Φρανσουά-Ανρί Πινό, ο οποίος πρόσφατα 
δώρισε 100 εκατομμύρια ευρώ για την ανοικο-
δόμηση της Παναγίας των Παρισίων μετά από 
την καταστροφική φωτιά που έπληξε τον εμβλη-
ματικό αυτό ναό. Μπορεί η 52χρονη Χάγιεκ να 
έχει σπίτια σε Παρίσι και Λος Άντζελες, ωστόσο 
ζει -κυρίως- στην πολυτελέστατη κατοικία της στο 
Λονδίνο μαζί με τον σύζυγό της και την 11χρονη 
κόρη τους, Βαλεντίνα. Το 2017 συμμετείχε στην 
τελευταία ταινία του «Χίτμαν» ενσαρκώνοντας τον 
ρόλο της συζύγου του πρωταγωνιστή, ενώ την 
ίδια περίοδο πρωταγωνιστεί στο θρίλερ «Κωδι-
κός Κολιμπρί» μαζί με τους Τζέσι Άιζενμπεργκ και 
Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ. Η ταινία επικεντρώνεται 
σε δύο ξαδέλφια από τη Νέα Υόρκη, οι οποίοι 
ονειρεύονται να φτιάξουν μια οπτική ίνα που θα 

καλύπτει την απόσταση από το Κάνσας μέχρι το 
Νιου Τζέρσι και θα τους προσφέρει εκατομμύρια, 
ωστόσο τα σχέδιά τους εμποδίζει μια παρανοϊκή 
επενδύτρια, η οποία τυγχάνει να είναι η πρώην ερ-
γοδότριά τους.

Πώς είναι να λαμβάνεις μέρος σε μια 
ταινία, η οποία έχει φόντο τον περίπλο-
κο χρηματοπιστωτικό κόσμο της Wall 
Street και τις εμπορικές συναλλαγές;
Ήταν ένας νέος κόσμος για μένα. Έπρεπε να προ-
σπαθήσω να κατανοήσω τα βασικά στοιχεία της 
τεχνολογίας που σχετίζονται με τη χρηματιστηρι-
ακή αγορά και τον τρόπο με τον οποίο διαπραγ-
ματεύονται οι μετοχές. Ωστόσο, το κύριο στοιχείο 
που θα κάνει το κοινό να επικεντρωθεί δεν είναι η 
τεχνολογία, αλλά οι εμμονές των ανθρώπων που 
εργάζονται σε αυτόν τον κόσμο.

Η ΖΩΗ ΔΙΠΛΑ
ΣΤΟΝ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΑΝΡΙ

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΣΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ.

ΣΑΛΜΑ ΧΑΓΙΕΚ
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Γιατί ο χαρακτήρας που υποδύεσαι ανα-
στατώνεται από το σχέδιο που καταστρώ-
νει ο Βίνσεντ και ο Αντόν;
Η γυναίκα που υποδύομαι στην ταινία είναι Λατίνα. 
Μια ιδιότητα που δίνω στον χαρακτήρα της είναι η 
βαθιά αίσθηση της οικογένειας και της πίστης. Αυτά 
τα δυο χαρακτηριστικά είναι πολύ σημαντικά στη 
λατινική κουλτούρα. Μια από τις μεγάλες ιδιότητες 
του ρόλου μου, ως Εύας, η οποία είναι επιχειρηματί-
ας, ήταν να αναγνωρίσει το ταλέντο και να βρει τις 
ιδιοφυίες σε αυτόν τον κόσμο και να καλλιεργήσει 
και να αναπτύξει τις δεξιότητές της. Επίσης, το θε-
τικό σε όλο αυτό, είναι το γεγονός ότι θεωρεί τους 
υπαλλήλους της ως οικογένειά της. Έτσι, όταν ένας 
από τους υπαλλήλους της (ο Άντον) εγκαταλείπει 
την εταιρεία της και χρησιμοποιεί κάποια τεχνολογία 
λογισμικού που αναπτύχθηκε ενώ βρισκόταν στην 
εταιρεία της, αισθάνεται σαν μια θυμωμένη μητέρα 
που έχει προδοθεί από ένα από τα παιδιά της (γέ-
λια). Οι γυναίκες της Λατινικής Αμερικής είναι πολύ 
κτητικές σε ό,τι αφορά τα παιδιά τους και επειδή 
είμαστε τόσο αφοσιωμένοι σε αυτά, είναι τρομερό 
εάν (αυτά) αποφασίσουν να στραφούν εναντίον της 
ίδιας τους της οικογένειας.

Πώς σου φαίνονται οι ρόλοι που ενσαρ-
κώνουν οι ηθοποιοί Τζέσι Άιζενμπεργκ 
και Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ;
Μου άρεσε πολύ το γεγονός ότι ο σεναριογράφος 
και σκηνοθέτης, Κιμ Νουέν, έδωσε πολύ ενδιαφέ-
ρουσες τροπές στους χαρακτήρες τους. Αυτό που 
είναι πραγματικά αστείο είναι ότι όταν έφτασα στα 
γυρίσματα σκέφτηκα ότι ο καθένας έπαιζε τον χαρα-
κτήρα κάποιου άλλου. Ο Κιμ Νουέν ήθελε να δείξει 
ότι πρέπει να «ποντάρουμε» περισσότερο στην αν-
θρώπινη φύση και να βλέπουμε στους ανθρώπους 
ποιοι είναι στην πραγματικότητα και όχι πώς είναι 
εξωτερικά. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την 
ταινία.
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Τι κατευθυντήριες σου έδωσε ο σκηνο-
θέτης για να παίξεις τον συγκεκριμένο 
ρόλο;
O σκηνοθέτης ήθελε να δώσω στον χαρακτήρα 
που υποδύομαι κάτι δικό μου. Να εμπνευστώ και 
να βάλω τη δική μου «πινελιά» και ιδέα στον ρόλο 
της Εύας. Νομίζω ότι αυτό είναι και το σήμα κα-
τατεθέν ενός μεγάλου σκηνοθέτη, ο οποίος θέ-
λει τους ηθοποιούς του να κάνουν κάτι πέρα από 
αυτό που είναι γραμμένο στο σενάριο. Με αυτόν 
τον τρόπο μού επέτρεψε να δημιουργήσω τον χα-
ρακτήρα που υποδύομαι.

Ποιανού ήταν η ιδέα για τα γκρίζα μαλ-
λιά;
(Γέλια) Αυτή ήταν δική μου ιδέα. Ήθελα να κάνω 
την Εύα να μοιάζει διαφορετική. Ένα από τα πράγ-
ματα που θέλουν να κάνουν οι Λατίνες γυναίκες 
είναι η αλλαγή στην εμφάνισή τους. Τα γκρίζα 
μαλλιά θα τις κάνει να ξεχωρίζουν. 

Εκτός από την υψηλή τεχνολογία, η ται-
νία προσπαθεί -επίσης- να μεταφέρει 
κάτι για τη Wall Street, αλλά και τις ηθι-
κές συνέπειες από τις πράξεις των χα-
ρακτήρων που υποδύεστε. Έτσι δεν εί-
ναι; 
Βεβαίως! Η ταινία είναι ξεχωριστή και πιστεύω ότι 
αυτό που θα συνεπάρει το κοινό είναι ότι ίσως η 
ζωή «τρέχει» με γοργούς ρυθμούς και γι' αυτό θα 
πρέπει να απολαμβάνουμε το παρόν.

Έχεις παίξει πολλούς αξιομνημόνευ-
τους χαρακτήρες. Θεωρείς περίεργο το 
γεγονός ότι οι περισσότεροι εξακολου-
θούν να θέλουν να σε αναγνωρίσουν 
ως η κυρία «βαμπίρ» στην ταινία «Από 
το σούρουπο μέχρι την αυγή»;
Για να είμαι ειλικρινής δεν μου άρεσε ποτέ το σε-
νάριο (γέλια). Ήμουν μόλις στην αρχή της κα-

ριέρας μου. Όλο αυτό ήταν μια δημιουργία του 
Κουέντιν. Προσωπικά δεν βλέπω καν ταινίες τρό-
μου, διότι με τρομάζουν. Δεν είχα ιδέα ότι η ταινία 
θα άρεσε τόσο! Οι περισσότεροι με ρωτούν για 
τον χαρακτήρα που υποδύθηκα. Υπάρχουν, βε-
βαίως, και άλλοι που με ρωτάνε για τον ρόλο μου 
ως «Φρίντα».

Πώς αισθάνεσαι για τη μεγάλη απήχη-
ση που είχε το κίνημα #MeToo στο Χό-
λιγουντ;
Είναι σημαντικό να αρχίσουμε να μιλάμε. Με 
αυτό τον τρόπο εκπροσωπούμε τις γυναίκες και 
τις μειονότητες στη βιομηχανία του κινηματογρά-
φου. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε παλαιότε-
ρα, καθώς τότε θα ήταν επιζήμιο για τη φήμη μας. 
Είναι μεγάλο προνόμιο να έχεις μια μεγάλη κα-
ριέρα στη βιομηχανία του θεάματος και να μπο-
ρείς να δίνεις «φωνή» στις γυναίκες που βιώνουν 
μια άσχημη κατάσταση και δεν μπορούν να μιλή-
σουν. Είναι πραγματικά συναρπαστικό.

Βλέπεις την πραγματική αλλαγή τώρα;
Οι γυναίκες στη βιομηχανία του θεάματος, μετά 
από το κίνημα #metoo, διεκδικούμε αυτά που 
δεν κάναμε παλιά. Ακόμη και οι ρόλοι μας έχουν 
ενδυναμωθεί. Τρανή απόδειξη είναι και το γεγο-
νός ότι ο ρόλος μου στην ταινία «Κωδικός Κολί-
μπρι» έχει ως φόντο μια ισχυρή γυναίκα στη Wall 
Street.

Μετακόμισες στο Παρίσι πριν από αρ-
κετά χρόνια και τώρα ζεις - κυρίως- στο 
Λονδίνο. Αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι 
«εκτός», μιας και μένεις στην Ευρώπη;
Όχι, μου αρέσει να μένω στο Λονδίνο. Εξάλλου, 
συχνά περνάμε τα Σαββατοκύριακα στη Γαλλία 
και απολαμβάνω τη γαλλική κουλτούρα, λόγω 
του ότι είναι πολύ λατινική και καθολική η «ταυτό-
τητα» και μπορώ να ταυτιστώ. Αγαπώ τον τρόπο 
ζωής των Γάλλων. Μου θυμίζει πολύ τις συνήθει-
ες που έχουμε στο Μεξικό.

Δεν είσαι μητέρα μόνο της Βαλεντίνας, 
αλλά και των τριών παιδιών του συζύ-
γου σου Φρανσουά, από τον πρώτο 
του γάμο. Πώς σου φαίνεται ο ρόλος 
της μητρότητας;
Πάντα ένιωθα ότι έχω καλά μητρικά ένστικτα.
Με τη Βαλεντίνα πρέπει να προσέξω να μην είμαι 
υπερβολικά προστατευτική και να της δώσω λίγο 
χρόνο για να είναι μόνη της, διότι -καλώς ή κα-
κώς- πάντα αισθάνομαι την ανάγκη να είμαι μαζί 
της. Έχω μάθει αρκετά πράγματα από τη μητρότη-
τα, όπως για παράδειγμα το υψηλό αίσθημα ευ-
θύνης. Μου αρέσει να είμαι μητέρα..  ok!

THΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: APEGA, PAT DENTON,

TONY FORTE, WENN.COM 
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Η πρώτΗ «ΙστορΙα ΔύναμΗσ»
τού ΓΙώρΓού ΓεώρΓΙού

Την Κυριακή 07 Απριλίου 2019 ξεκίνησε 
η νέα μεγάλη εκστρατεία της Ελληνικής 
Τράπεζας. Μια εκστρατεία που έρχεται 

να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας σημαντι-
κής κοινωνικής δράσης με πρωταγωνιστή τον 
άνθρωπο. Ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει 
κινητικά προβλήματα για περισσότερα από 
20 χρόνια και ζει καθηλωμένος στο αναπη-
ρικό του καρότσι τα τελευταία πέντε. Ακόμη 
και η πιο απλή μετακίνησή του πολλές φορές 
απαιτούσε την παρέμβαση της Πυροσβεστι-
κής… Τις νύχτες εκείνο το καρότσι γινόταν και 

το κρεβάτι του… Αν και τα πόδια του Γιώργου 
παραμένουν αδύναμα για να τον σηκώσουν, 
η δύναμη της ψυχής του, η πίστη από τον 
φίλο του Χρίστο και η στήριξη της Ελληνικής 
Τράπεζας θα τον κρατήσουν ψηλά.
Από τις πρώτες κιόλας μέρες η ανταπόκρι-
ση υπήρξε συγκινητική, αποδεικνύοντας ότι ο 
ανθρωπισμός, η αλληλεγγύη και η πίστη στον 
Άνθρωπο και στη δύναμή του είναι ζωντανές 
αξίες στην κοινωνία μας και, συχνά, το μόνο 
που χρειάζονται είναι μία αφορμή, ώστε να 
ενεργοποιηθούν και να αναδειχθούν. Η εκ-

στρατεία καλεί τον κάθε έναν από μας να 
μπει στο microsite www.exeistidynami.com 
-που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτή την εκ-
στρατεία- και να προτείνει έναν συνάνθρωπό 
μας, ο οποίος χρειάζεται υποστήριξη για να 
βρει τη δύναμη και να πετύχει αυτό που στα 
δικά του μάτια μοιάζει ακατόρθωτο. Πίστεψε, 
λοιπόν, κι εσύ στη δύναμη κάποιου και βοή-
θησέ τον να πετύχει το ακατόρθωτο. Η Ελλη-
νική Τράπεζα θα συνεχίσει να δέχεται Προθέ-
σεις Υποστήριξης έως και τις 30/06/2019 
στο www.exeistidynami.com.  ok!

οΙ «ΙστορΙεσ ΔύναμΗσ», πού αναμενεταΙ να Δούμε στα 
μεσα κοΙνώνΙκΗσ ΔΙκτύώσΗσ καΙ στο καναλΙ YouTube τΗσ 

ελλΗνΙκΗσ τραπεζασ, εχούν στοχο να αναΔεΙξούν τΗν αξΙα 
τΗσ πΙστΗσ στΗ ΔύναμΗ τού καθε ανθρώπού καΙ να μασ 

κΙνΗτοποΙΗσούν, ώστε να στεκομαστε παντα αλλΗλεΓΓύοΙ, 
εμψύχώτεσ καΙ ύποστΗρΙκτεσ οσών το εχούν αναΓκΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ Η PLUTON 
TRAVEL & TOURS ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ 

ΕΝΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ GALA 
DINNER  ΣΤΟ GOLDEN BAY 

BEACH HOTEL ΜΕ ΤΟΝ ΒRAND 
AMBASSADOR MΑΡΙΟ ΠΡΙΑΜΟ 

 PLUTON TRAVEL 

ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 
25ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΜΕ 

ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ 
GALA DINNER 

Το εορταστικό gala dinner πραγ-
ματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυ-
ριακή, 19 Μαΐου, στο Golden 

Bay Beach Hotel στη Λεμεσό, με 
αφορμή τα 25 χρόνια από την ίδρυ-
ση της Pluton Travel & Tours προς τιμήν 
των φίλων που ταξίδεψαν και ταξιδεύ-
ουν μαζί με την Pluton Travel και εμπι-
στεύονται τις γνώσεις, την εμπειρία και 
τις παγκόσμιες συνεργασίες των ταξι-
διωτικών συμβούλων της εταιρείας για 
να ζήσουν μοναδικές στιγμές στα τα-
ξίδια τους.  Παρουσιάστρια της βρα-
διάς ήταν η ραδιοφωνική παραγωγός 
Γεωργία Αναστασίου,  ενώ την εκδή-
λωση άνοιξαν με ομιλία τους ο πρόε-
δρος του Pluton Travel, Αντώνης Αντω-
νίου, η αντιπρόεδρος Εβελίνα Αντωνί-
ου και ο brand ambassador, Μάριος 
Πρίαμος, σε γιορτινό και παράλληλα 
συγκινητικό κλίμα. Οι πρωτεργάτες της 

επιχείρησης ευχαρίστησαν τον κόσμο 
για την εμπιστοσύνη και την αγάπη 
τους όλα αυτά τα χρόνια, και κατέλη-
ξαν στα σχέδια που κάνουν για το μέλ-
λον και τους στόχους τους. Στη συνέ-
χεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν 
τιμητικές πλακέτες ως ένδειξη εκτίμη-
σης σε 11 πολυταξιδεμένους φίλους 
και ζευγάρια που έκαναν τα περισσό-
τερα ταξίδια μαζί με την Pluton και με 
βράβευση υπαλλήλων που εργάζο-
νται στην εταιρεία για 5 συνεχόμενα 
χρόνια. Όλοι οι καλεσμένοι είχαν την 
ευκαιρία να διεκδικήσουν πλούσια 
δώρα όπως αεροπορικά εισιτήρια σε 
εξωτικούς προορισμούς, ταξιδιωτικές 
βαλίτσες και δωροκουπόνια. Η εορτα-
στική βραδιά έκλεισε με μουσική από 
DJ, πολύ χορό και κέφι.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ

Ο Χάρης Άσσος και 
η παρουσιάστρια 
της βραδιάς Γεωργία 
Αναστασίου.

Ο Αντώνης Αντωνίου, η Ρέα Ιωαννίδου 
και ο Μάριος Πρίαμος

Η Μαρία Νικολάου, η Ελένη Νικολάου, η 
Ντιάνα Ζωγράφου και η Δόμνα Καλλή μαζί 
με τον Αντώνη Αντωνίου.

Η Ελιάνα Λουκά 
με τον Μάριο 
Πρίαμο σε μια σέλφι 
φωτογραφία.

Η Αθηνά Αντωνίου, ο Αντώνης Αντωνίου, η Εβελίνα και 
η Αντζελίνα Αντωνίου. Η γενέθλια τούρτα της Pluton Travel & Tours, που 

έκλεισε 25 χρόνια πετυχημένης πορείας

Στη βραδιά βραβεύθηκαν υπάλληλοι 
της εταιρείας που εργοδοτούνται 
για πέντε συνεχόμενα χρόνια. Ο 
Αντώνης Αντωνίου μαζί με τη Σταύρια 
Παπαντωνίου και τη Νίκη Νικολάου
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ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΟΧΗ ΟΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ 
ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ 
ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ. ΓΙ’ ΑΥΤΟ 
ΕΜΕΙΣ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗ 
ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ΤΑ ΚΙΛΑ ΣΑΣ 
ΜΕ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟ ΤΡΟΠΟ

ΧΑΣΕ ΤΑ ΚΙΛΑ
ΜΕ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ
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ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ EASYSLIM
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΛΕΜΕΣΟΣ – ΛΑΡΝΑΚΑ – ΠΑΦΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΕΓΚΩΜΗ

Παγκύπριο τηλέφωνο 77 77 77 87
www.easyslimcenters.com

Εύκολο και γρήγορο προγραμμα
Τα Easyslim προσφέρoυν ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα απώλειας 
σωματικού βάρους με τη μέθοδο που 
έχει αποδειχθεί μέσα από πολλά χρόνια 
εξαιρετικά αποτελεσματική. Η μέθοδος 
περιλαμβάνει ενεργητικά αερόβια 
μηχανήματα άσκησης σε συνδυασμό 
με infrared lamps. Συνδυάζεται με ένα 
γενικό διατροφικό πρόγραμμα, που 
απλώς βελτιώνει την ποιότητα και τις 
κακές διατροφικές συνήθειες. Η μέθοδος 
δεν βοηθά μόνο στο αδυνάτισμα και 
την αισθητική του σώματος αλλά και τη 
φυσική κατάσταση, δηλαδή την αντοχή, τη 
δύναμη, την ευλυγισία και ευκαμψία των 
μυών και των αρθρώσεων, γενικότερα την 
ευεξία και υγεία του σώματός μας. Από τα 
πρώτα λεπτά εφαρμογής της βελτιώνεται 
ο μεταβολισμός μέχρι το επόμενό σου 
ραντεβού και αυξάνονται οι «καύσεις» 
του οργανισμού για τις επόμενες ώρες. 
Τα γρήγορα αποτελέσματα από τα πρώτα 
ραντεβού θα σου δίνουν το ψυχολογικό 
κίνητρο μέχρι την επιτυχία του στόχου. 

πλΕονΕκτήματα
Απώλεια κιλών, Σύσφιγξη, Αναλογίες, Θε-
ραπεία Κυτταρίτιδας, Αύξηση βασικού 
Μεταβολισμού. Οι χρόνοι εφαρμογής του 
προγράμματος είναι μόνο 2 φορές την 
εβδομάδα, μόνο 20 λεπτά το κανονικό και  
μόνο 2 φορές την εβδομάδα, μόνο 40 λε-
πτά το γρήγορο πρόγραμμα.

καινοτομο και πρωτοποριακο 
προγραμμα
Από την αρχή το άτομο θα ξέρει πόσο χρό-
νο συνολικά και τιμή θα χρειαστεί για την 
επίτευξη ολόκληρου του στόχου του. Επί-
σης ατομική διαχείριση βάρους μέχρι το 
τέλος. Η ψυχολογία είναι ο πιο σημαντικός 
παράγοντας. Χρειάζεται πέραν του 50% 
διατήρηση της δυνατής αρχικής θέλησης 
του άτομου από την αρχή μέχρι το τέλος. 
Σκέψου, πόσες φορές ξεκίνησες μια προ-
σπάθεια και την εγκατέλειψες, χωρίς να 
την ολοκληρώσεις!!! Απευθύνεται σε αν-
θρώπους που έχουν δοκιμάσει από τις πιο 
παραδοσιακές μέχρι τις πιο εξεζητημένες 
μεθόδους ή δίαιτες, χωρίς αποτέλεσμα. Σε 
εκείνους που έχασαν κιλά αλλά τα ξανα-
πήραν και σε όλους όσοι θέλουν να απο-
κτήσουν και να διατηρήσουν για πάντα ένα 
υγιές σώμα.

Επιστήμονική ομαδα 
Τα προγράμματα και την διαχείριση των πελατών αναλαμ-
βάνει έμπειρη ομάδα με ειδικότητες συναφή με τον τομέα 
του αδυνατίσματος και ωραίου σώματος που απαρτίζεται 
από  Γυμναστή, Διατροφολόγο, αθλητικό ψυχολόγο, αι-
σθητικό. Θα  βρίσκονται πάντα δίπλα σου και θα σε στηρί-
ζουν στην προσπάθειά σου. Όλοι είναι έτοιμοι να σε στη-
ρίξουν για να πετύχεις τους στόχους που μαζί θα θέσουμε.

ΜΑΘΕ ΧΡΟΝΟ & ΤΙΜΗ

www.easyslimcenters.com

ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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αφιερωμα ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Για ΠεριΣΣΟΤερα αΠΟ 115 ΧρΟΝια Η GARNIER ΚαιΝΟΤΟμει
Και ΔΗμιΟΥρΓει ΠρΟΪΟΝΤα με ΣΥΣΤαΤιΚα εμΠΝεΥΣμεΝα αΠΟ ΤΗ φΥΣΗ

Φέτος συνεχίζει να χρησι-
μοποιεί τα φυσικά συστα-
τικά ακόμα περισσότερο, 

φτιάχνοντας μια σειρά περιποίησης 
της επιδερμίδας επιστημονικά βιο-
λογική και πιστοποιημένη, η οποία 
είναι προσβάσιμη σε όλους. Για 
πρώτη φορά, η Garnier μάς συστή-
νει την Garnier BIO, μια νέα σει-
ρά από πιστοποιημένες βιολογικές 
πρώτες ύλες, εμπνευσμένη από την 
τεχνογνωσία των βοτάνων, ανανεω-
μένη και φρέσκια, καθώς συμπερι-
λαμβάνει όλη την τεχνογνωσία του 
Garnier brand στην επιδερμίδα. Γι' 
αυτό το νέο λανσάρισμα, η Garnier 
φρόντισε να επιλέξει τις κατάλλη-
λες δραστικές ουσίες των φυτών 
για κάθε τύπο επιδερμίδας και τα 
μεταμόρφωσε σε προϊόντα περιποί-
ησης και καθαρισμού για όλους.

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ 
ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ… ΦΥΣΙΚΑ
Σήμερα, η ζήτηση για τα βιολογι-

κά προϊόντα έχει αυξηθεί. Πλέον 
οι γυναίκες ανησυχούν περισσότε-
ρο όχι μόνο για τα συστατικά των 
προϊόντων που χρησιμοποιούν για 
την επιδερμίδα τους, αλλά και για 
την επίπτωση που έχουν ως προς το 
περιβάλλον κατά την κατανάλωσή 
τους. Λαμβάνοντας υπόψιν όλες 
αυτές τις ανησυχίες των γυναικών, 
η GARNIER δεσμεύεται περαιτέρω 
στην υλοποίηση πιστοποιημένων βι-
ολογικών προϊόντων που σέβονται 
όχι μόνο την επιδερμίδα αλλά και 
το περιβάλλον. Λανσάροντας τη 
σειρά των βιολογικά πιστοποιημέ-
νων προϊόντων, αποδεικνύουμε ότι 
η ευθύνη που έχουμε ως Brand εί-
ναι σοβαρή. Με σεβασμό στις ανά-
γκες των «ανήσυχων» καταναλωτών 
μας, είμαστε υπερήφανοι που δε-
σμευόμαστε στις υποσχέσεις μας.

GARNIER BIO: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
•  Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιη-

μένα από τον Ecocert Greenlife, 

σύμφωνα με το πρότυπο 
COSMOS ORGANIC.

•  Οι συνθέσεις μας είναι Vegan, 
δηλαδή δεν περιέχουν συστατι-
κά ή υποπροϊόντα ζωικής προέ-
λευσης.

•  Τα συστατικά μας* προέρχονται 
από ανανεώσιμες πηγές.

•  Όλα τα προϊόντα μας** προέρ-
χονται από βιολογικές καλλιέρ-
γειες και τα περισσότερα προέρ-
χονται από πηγές δίκαιου εμπο-
ρίου με σεβασμό στη βιοποικι-
λότητα.

•  Χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν 
περισσότερα ανακυκλώσιμα και 
ανακυκλωμένα υλικά.

*  Λεβάντα, έλαιο αργκάν, αλόη, λεμονό-
χορτο, ανθόνερο

** Λεβάντα, αργκάν, θυμάρι, αλόη

Τα προϊόντα μας παρασκευάζονται χω-
ρίς: • Συγκεκριμένα συντηρητικά όπως 
parabens, φαινοξυαιθανόλη και μεθυλι-
σοθειαζολινόνη • Μεταλλικά έλαια
• Σιλικόνη • Άλατα αλουμινίου • Χη-
μικά φίλτρα • Συνθετικές χρωστικές 
ουσίες

Η ΝΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ «GARNIER BIO»
GARNIER

ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

ΘΥΜΑΡΙ
Το αιθέριο έλαιο από 
θυμάρι είναι γνωστό 
για τις καθαριστικές 
του ιδιότητες και 
κατάλληλο για λιπα-
ρές επιδερμίδες. 

ΑΡΓΚΑΝ
Είναι γνωστό για τις 
θρεπτικές του ιδιότητες 
και κατάλληλο για 
ξηρές και ευαίσθητες 
επιδερμίδες. 

ΛΕΒΑΝΤΑ
Το αιθέριο έλαιο 
λεβάντας είναι 
γνωστό για τις ανα-
ζωογονητικές του 
ιδιότητες και κατάλ-
ληλο για όλους τους 

τύπους επιδερμίδας, ακόμη 
και για τις ευαίσθητες. 

ΛΕΜΟΝΟΧΟΡΤΟ
Το αιθέριο έλαιο 
λεμονόχορτου 
είναι γνωστό για 
τις απολεπιστικές 
του ιδιότητες και 
κατάλληλο για τις 
κανονικές προς 
μικτές επιδερμίδες. 

KONJAC
Παράγεται από 
τις ρίζες του 
φυτού Konjac 
και χρησιμο-
ποιείται για τον 
καθαρισμό και 
την απολέπιση 
όλων των τύπων 
επιδερμίδας.
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Konjac
Σφουγγαράκι καθαρισμού
Το φυτό Konjac καλλιεργείται στην 
Ασία και οι ρίζες του χρησιμοποιού-
νται για την παραγωγή σφουγγαριών 
που καθαρίζουν απαλά και βοηθούν 
στην απολέπιση της επιδερμίδας. 
Ιδανικό για φυσική και απαλή απο-
λέπιση της επιδερμίδας κάθε μέρα, 
το σφουγγαράκι Konjac της Garnier 
είναι 100% φυσικής προέλευσης 
και προέρχεται από φυτά που καλλι-
εργούνται στα ασιατικά υψίπεδα. Τα 
αποτελέσματα για γυναίκες που αγα-
πούν τα φυσικά χαρακτηριστικά.

ΘΥΜΑΡΙ
Τονωτική λοσιόν με βιολογικό
αιθέριο έλαιο από θυμάρι
Αυτή η τονωτική λοσιόν είναι εμπλουτισμένη με βι-
ολογικό έλαιο από θυμάρι, που προσφέρει στην 
επιδερμίδα εντατικό καθαρισμό χαρίζοντας παράλ-
ληλα ματ υφή. 

ΑΡγκΑν
Ενυδατική κρέμα με έλαιο αργκάν
H νέα αυτή ενυδατική κρέμα είναι κατάλληλη για τις 
ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες, καθώς το βιολο-
γικό έλαιο αργκάν είναι εξαιρετικά πλούσιο σε λιπα-
ρά οξέα, ενώ είναι γνωστό για τις επανορθωτικές και 
θρεπτικές του ιδιότητες. Το άρωμά της εξισορροπείται 
χρησιμοποιώντας μία εξωτική, ξυλώδη βάση, μία γλυ-
κιά καρδιά αργκάν και φρέσκες νότες λουλουδιών. 

ΛΕΒΑνΤΑ
Αντιρυτιδική κρέμα ημέρας 
Για τις πιο νεανικές επιδερμίδες αυτή η απαλή, βελούδινη αντιρυτιδική 
κρέμα ημέρας χρησιμοποιείται σε καθαρή επιδερμίδα και απλώνε-
ται στο πρόσωπο με κυκλικές κινήσεις.
Αντιρυτιδική κρέμα ματιών
Για τις πιο νεανικές επιδερμίδες, αυτή η αντιρυτιδική κρέμα ματιών 
ενυδατώνει και δίνει λάμψη στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Χρη-
σιμοποιήστε την δύο φορές την ημέρα στο περίγραμμα των ματιών.

ΕΛΑΙο ΛΕΜονοχοΡΤοΥ
Gel καθαρισμού
•  Ένα αναζωογονητικό gel που 

ενυδατώνει την επιδερμίδα και 
προσφέρει μια αίσθηση φρε-
σκάδας χωρίς γυαλάδες.

•  Χρησιμοποιείται από τις γυναί-
κες πρωί και βράδυ ως μέρος 
της καθημερινής ρουτίνας πε-
ριποίησης της επιδερμίδας του 
προσώπου.

•  Ρυθμίζει τα επίπεδα υγρασίας της επι-
δερμίδας.

Ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τον 
συνδυασμό εντατικής ενυδάτωσης 
με μια αναζωογονητική μη λιπαρή αί-
σθηση.

ΛΕΜονοχοΡΤο
Ενυδατική κρέμα
Προσφέρει ματ αποτέλεσμα στην επι-
δερμίδα σου με την Ενυδατική Κρέμα 
με έλαιο λεμονόχορτου. Η συγκεκριμέ-
νη κρέμα είναι εμπλουτισμένη με βιολο-
γική αλόη βέρα και φυτική γλυκερίνη. 
Μετά από 4 εβδομάδες, η γυαλάδα 
της επιδερμίδας μειώνεται και 
προσφέρει ενυδάτωση καθ' 
όλη τη διάρκεια της ημέρας 
ενώ ταυτόχρονα αναζωογο-
νεί την επιδερμίδα και εξισορ-
ροπεί τις λιπαρές περιοχές. 
Με άρωμα 100% φυσικής 
προέλευσης που αναδύει 
φυτικές νότες, φρεσκάδα και 
αναζωογόνηση.
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Summer 
colorS 
ΈφθασΈ το 
καλοκαίρί, καί ολα 
τα μΈγαλα brands 
μασ βοηθούν να 
καλωσορίσούμΈ τα 
νΈα χρωματα πού 
θα «παίξούν» στο 
μακίγίαζ μασ. τί λΈσ; 
θα τα ύίοθΈτησΈίσ; 

Eye Tint, Giorgio Armani Beauty, επα-
ναστατική σκιά ματιών σε υγρή μορφή, ένα 
ανάλαφρο προϊόν, που απλώνεται εύκολα, 
διατηρείται σταθερό για πολλές ώρες και 
σας χαρίζει μία «no make up» αίσθηση.

Bronzing Powder Duo, 
Bobbi Brown, ένας συνδυα-
σμός ματ και λαμπερών αποχρώ-
σεων, με τόνους που μιμούνται 
εκείνους του φυσικού μαυρίσμα-
τος και μικροσκοπικές πέρλες, 
χαρίζουν στο δέρμα μια ελαφρά 
ζεστή όψη, απόλυτα φυσική. 
θα τη βρεις στις αποχρώσεις: 
Golden Light & Maui, Medium & 
santa barbara.

Limited-Edition Desert Heat 
Eyeshadow Palette, από τη 
συλλογή bronze Goddess της 
Estée Lauder, 9 μεταξένιες σκιές 
για να δώσεις την καλοκαιρινή 
έμφαση στα μάτια για ατελείωτα 
ηλιοκαμένα looks. ματ και μεταλ-
λικές υφές διακοσμούν τα μάτια 
σας για μια καλοκαιρινή λάμψη.

Nel Blu Dipinto Di Blu, Diego Dalla Palma (το 
απόλυτο beauty item του καλοκαιριού)! απλώνεις 
τη σκούρα μπλε σκιά σε όλο το βλέφαρο, σε συν-
δυασμό με την εκθαμβωτική σκιά σε χρώμα κοβαλ-
τίου στη μέση του βλεφάρου. προσθέτεις μια πινε-
λιά από λαμπερό λευκό στο εσωτερικό των ματιών, 
για την απόλυτη λεπτομέρεια ομορφιάς.

Mineral Sun Care Compact με SPF 30, 
Clarins, η νέα υγρή, με βελούδινη υφή «πούδρα» 
με χρώμα, προσφέρει υψηλή αντηλιακή προστα-
σία. Έμπλουτισμένη με αντιοξειδωτικά, προστατεύ-
ει το δέρμα από τις βλάβες που προκαλούνται από 
τον ήλιο και τις ελεύθερες ρίζες και χαρίζει πανέ-
μορφο look. Ένυδατώνει και σου χαρίζει ομοιόμορ-
φη και φωτεινή επιδερμίδα.

Perfect Hydrating BB Cream με 
SPF30, Shiseido, πολυλειτουργική ββ κρέ-
μα, αφού συνδυάζει τέλεια κάλυψη και πε-
ριποίηση. θα χαρίσει στην επιδερμίδα σου 
λάμψη και ενυδάτωση, ενώ την προστατεύει 
από τις ακτίνες UV. το δέρμα σου θα γίνεται 
μέρα με την ημέρα πιο φωτεινό, πιο λαμπε-
ρό. καλύπτει και τους ανοιχτούς πόρους και 
τις δυσχρωμίες της επιδερμίδας.

Compact 
Powder SPF30, 
Carroten, αντηλι-
ακή πούδρα προ-
σώπου, παρέχει 
UV προστασία με 
UVb+UVa, ενώ 
προσφέρει κάλυψη 
με φυσικό αποτέλε-
σμα, που διαρκεί, 
αλλά και ματ αί-
σθηση.

BoomBoomBloom, 
EyeShadowX9, από 
τη συλλογή CHIna, 
MaC, παλέτα σκιών, με 
9 διαφορετικές ζεστές, 
φυσικές αποχρώσεις 
για αμέτρητους χρωμα-
τικούς συνδυασμούς, 
σε συλλεκτική συσκευα-
σία με άνθη κερασιάς.
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Face &
body care
Ψάχνεις άκόμά 
νά άνάνεώςεις τό 
κάλόκάιρινό νεςε-
ςερ ςόυ; εμεις ςόυ 
πρότεινόυμε ό,τι 
νεότερό κυκλόφό-
ρηςε τις τελευτάιες 
ημερες κάι η άπό-
φάςη εινάι δικη ςόυ! 

BEAUTYshopping

Moisture Surge Eye™ 
96-Hour Hydro-Filler 
Concentrate, Clinique, η πρώ-
τη στο είδος της σύνθεση με 
ενθυλακωμένα σφαιρίδια που 
ενισχύει άμεσα την κυκλοφορία 
των υγρών, λειαίνει και φωτίζει 
με μια υπερανάλαφρη, προστα-
τευτική και δροσερή υδάτινη gel 
υφή. πλημμυρίζει την επιδερμί-
δα της περιοχής των ματιών με 
96 ώρες εντατικής ενυδάτωσης, 
και «γεμίζει» τις γραμμές.

Hydrating Dry Oil, Joyaux 
Atlantique, Thalgo, λεπτό και ανάλα-
φρο, αυτό το ξηρό λαδάκι, αφήνει σατι-
νέ φινίρισμα σ’ ολόκληρο το σώμα. εί-
ναι ιδανικό για καθημερινή ενυδάτωση, 
φωτίζει και ενισχύει άμεσα το δέρμα, 
αφήνοντάς το ελαφρώς αρωματισμένο.

Anthelios Mist SPF50, La Roche Posay, 
aντηλιακό σπρέι προσώπου υψηλής προστασί-
ας σε υφή mist για εύκολη εφαρμογή χωρίς άγ-
γιγμα, ακόμα και πάνω από το μακιγιάζ. χαρί-
ζει ματ αποτέλεσμα και αόρατη προστασία. 

Repagen® Body Body Box Slim 2 x 200 ml, της γερ-
μανικής εταιρείας Klapp. άποχαιρέτησε την κυτταρίτι-
δα, με τα 2 προϊόντα που περιλαμβάνει το Slim Box, και 
που στοχεύουν στην άκαμπτη κυτταρίτιδα. το Thermo gel 
λειτουργεί σαν ελαφρύ αντικυτταριτικό τζελ, που εξουδε-
τερώνει τον νέο σχηματισμό αποθέσεων λίπους. Βοηθά 
επίσης στην ενίσχυση του συνδετικού ιστού και την τόνω-
ση της λεμφικής ροής. η Cinnamon Cream διεγείρει την 
κυκλοφορία του αίματος, υποστηρίζοντας περισσότερο 
τη φροντίδα των περιγραμμάτων του δέρματος. Θα τα 
βρεις σε επιλεγμένα ινστιτούτα αισθητικής.

Sun Care, Clarins, 10 νέες προστατευτικές 
φόρμουλες με δείχτη προστασίας SPF30 και 
SPF50+ και αρώματα που μυρίζουν… καλο-
καιρινές διακοπές. μια νότα από μανταρίνι, 
πορτοκάλι και φραγκοστάφυλο αναμειγνύε-

ται με ζεστές και εκλεπτυσμέ-
νες νότες παιώνιας 
και σανταλόξυλου 
για όλα τα προϊό-

ντα προστα-
σίας κατά 
του ήλιου. 
Θα τα λατρέ-
ψεις.

Life Plankton™ Elixir, Biotherm, ένα 
εξαιρετικά συμπυκνωμένο ελιξίριο, με 
Life Plankton™ και υαλουρονικό οξύ. Βο-
ηθά όλους τους τύπους επιδερμίδας να 
ανακάμπτουν από την καθημερινή φθο-
ρά. χαρίζει σε μόλις 8 ημέρες, αναζωο-
γονημένη όψη χωρίς ατέλειες.

Shimmering Oil Spray for 
Hair & Body, από τη 
σειρά Bronze Goddess, 
Estee Lauder, ένα υπέρο-
χο λαδάκι σε σπρέι, για 
να αναζωογονήσεις και 
να θρέψεις 
την επιδερ-
μίδα σου, 
αλλά και 
για να 
προσφέ-
ρεις λάμψη, 
και να μειώ-
σεις τον στατικό «ηλεκτρισμό» από τα μαλλιά σου.  

Sos Rescue Oil, 
pHformula, ένα 
μοναδικό διφα-
σικό ξηρό λαδά-
κι, πλούσιο σε 
εκχυλίσματα βο-
τάνων, έλαια, βι-
ταμίνες και πεπτί-
δια. Θρέφει και 
ανακουφίζει την 
επιδερμίδα μετά 
την πολύωρη έκ-
θεση στον ήλιο! 
Θα το βρεις σε 
επιλεγμένα ινστι-
τούτα ομορφιάς. 

Perfect Hydrating BB Cream με 
SPF30, Shiseido, πολυλειτουργική ΒΒ κρέ-
μα, αφού συνδυάζει τέλεια κάλυψη και πε-
ριποίηση. Θα χαρίσει στην επιδερμίδα σου 
λάμψη και ενυδάτωση, ενώ την προστατεύει 
από τις ακτίνες UV. το δέρμα σου θα γίνεται 
μέρα με την ημέρα πιο φωτεινό, πιο λαμπε-
ρό. καλύπτει και τους ανοιχτούς πόρους και 
τις δυσχρωμίες της επιδερμίδας.
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Τα cat eye sunglasses 
πρωταγωνιστούν και φέτος το 

καλοκαίρι (SWAROVSKI)

instagram:mariannahadjimina
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Boho
emBroidery
Cutwork embroidery σε λευκό και κόκκινό 
δημιόυργόυν ακρωσ καλόκαιρινα συνόλα 
με boho διαθεση και folklore αερα

Βεντάλια, 
PARFOIS.

Ολόσωμο μαγιό, 
CALZEDONIA.

Mules €99, 
BAGATT.

Καφτάνι, 
OCEAN BLUE
BY MARCIA 

THRASYVOULOU.

Φόρεμα €69,95, 
ZARA.

 Σκουλαρίκια, 
ACCESSORIZE.

Μπλούζα, 
PIAZZA ITALIA.

Shorts, 
PIAZZA ITALIA.

 Φόρεμα Principles, 
DEBENHAMS.
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ΚαλοΚαιρινή 
εναλλαγή
Το λευΚο εναλλασσεΤαι με Το γαλαζιο σΤα 
πιο ΚαλοΚαιρινα striped συνολα Τήσ σεζον

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
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Μπικίνι 
ysabelmora, 
INVITO.

Γυαλιά ηλίου,
GUESS.

shorts €15,99, 
STRADIVARIUS.

Blazer €25,99, 
STRADIVARIUS.

Mules €35,99, 
MANGO.

shorts €22,
DOROTHY PERKINS.

Πουκάμισο 
Principles, 

DEBENHAMS.

Φόρεμα €35,99, 
STRADIVARIUS.

Τσάντα, 
ZARA.

Σκουλαρίκια, 
PARFOIS.
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Summer chic
Η άμμος χρωμάτίζεί τά
πίο chic summer looks

FE
N

D
I

Φόρεμα Oasis, 
DEBENHAMS.

Σκουλαρίκια 
€4,99, 
Η&Μ.

Sling 
back, 

ALDO.

Φούστα Cortefiel €59,99, 
DEBENHAMS.

Top €9,99, 
STRADIVARIUS.

Γυάλια ηλίου, 
GUESS.

Ζώνη €7,99, 
STRADIVARIUS.

Clutch bag €9,99, 
STRADIVARIUS.

Shorts €34,99, 
H&M.

Μπλούζα, 
PARFOIS.
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PB

ΣυναντήΣαμε τον Oliver Gruber, υπευθυνο 
Κουζινών τήΣ ιΚεα Κυπρου Και μαθαμε Σχεδον τα 

παντα για τιΣ αγαπήμενεΣ μαΣ ΚουζινεΣ ιΚεα. 

ΙΚΕΑ

για ολουΣ υπαρχει
ή ιδανιΚή Κουζινα 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των 
κουζινών ΙΚΕΑ που τις κάνουν 
να ξεχωρίζουν;

Η ποικιλία, η λειτουργικότητα, τα 25 χρόνια εγγύ-
ηση και η δυνατότητα άμεσης παράδοσης. Στην 
ΙΚΕΑ θα βρείτε σίγουρα μια κουζίνα στα μέτρα 
σας! Μοντέρνα ή παραδοσιακή, για μικρούς 
χώρους ή μεγάλους, η κουζίνα ΙΚΕΑ προσαρμό-
ζεται στο στιλ και τις διαστάσεις του χώρου σας. 
Τα συστήματα κουζινών ΙΚΕΑ όχι μόνο σας πα-
ρέχουν ευελιξία στη διαμόρφωση της κουζίνας 
σας, αλλά ταυτόχρονα προσφέρουν μια τερά-

στια γκάμα σε σκελετούς, προσόψεις πορτών, 
συρταριών και πάγκους, που καλύπτονται από 
την εγγύηση ΙΚΕΑ. Μπορείτε να διαλέξετε χερού-
λια, πόμολα και διάφορα άλλα αξεσουάρ και να 
δημιουργήσετε την κουζίνα που εσείς θέλετε. Επί-
σης, οι κουζίνες μας είναι ετοιμοπαράδοτες και 
μπορούν να παραδοθούν στον χώρο σας εντός 
2-5 ημερών, αναλόγως της περιοχής σας. 

Εξηγήστε μας λίγο τη λογική πίσω από 
τον σχεδιασμό μιας κουζίνας ΙΚΕΑ.
Μία καλή κουζίνα πρέπει να είναι λειτουργική, 

να έχει πολλούς χώρους αποθήκευσης και να 
είναι οργανωμένη, για να κάνετε εύκολα τις κα-
θημερινές εργασίες σας. Αυτό που ονομάζου-
με τρίγωνο εργασίας. Η κουζίνα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορείτε 
να αποθηκεύετε, να πλένετε και να μαγειρεύετε 
άνετα και γρήγορα. Ο σχεδιασμός της πρέπει να 
είναι τέτοιος έτσι ώστε να μπορείτε να βρίσκετε 
τα αντικείμενά σας γρήγορα και να κάνει την κα-
θημερινότητά σας πιο εύκολη. 

Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας 
βοηθήσει με τον σχεδιασμό της κουζί-
νας μας;
Ναι, υπάρχει μια έμπειρη ομάδα από εξειδικευ-
μένους σχεδιαστές, που, χωρίς επιπλέον χρέω-
ση, θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε τη νέα σας 
κουζίνα ανάλογα με τις ανάγκες σας, το προσω-
πικό σας γούστο και τον προϋπολογισμό σας. 
Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πολλές παράμετροι 
κατά το σχεδιασμό της κουζίνας, τις οποίες οι 
έμπειροι σχεδιαστές της ΙΚΕΑ μπορούν να σας 
βοηθήσουν να λάβετε υπόψη σας. Στην κουζίνα 
δεν μετράει μόνο η αισθητική. Υπάρχουν πολλά 
πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε, όπως το πώς 
θα δημιουργηθεί το τρίγωνο εργασίας ή πόσα 
συρτάρια θα χρειαστείτε για να οργανώσετε σω-
στά την κουζίνα σας. Το μόνο που χρειάζεται να 
κάνετε είναι να κλείσετε το ραντεβού σας και η 
δημιουργία της κουζίνας σας ξεκινάει! 

Μάθαμε ότι οι κουζίνες ΙΚΕΑ έχουν τη 
δυνατότητα τοποθέτησης ειδικού φωτι-
σμού. Τι δυνατότητες υπάρχουν;
Στην ΙΚΕΑ γνωρίζουμε ότι ο φωτισμός είναι πολύ 
σημαντικός για την κουζίνα τόσο για την ασφά-
λεια όσο και για την εμφάνιση. Η προετοιμασία 
του φαγητού και οι εργασίες στην κουζίνα γίνο-
νται πιο εύκολες, πιο ασφαλείς και πιο ευχάρι-
στες, όταν έχετε έναν καλό και ομοιόμορφο φω-
τισμό κατά μήκος του πάγκου σας. Επιπλέον, τα 
σποτ, ο φωτισμός ντουλαπιών και ο φωτισμός των 
συρταριών σάς βοηθούν να βρείτε εύκολα αυτό 
που ψάχνετε. Ο φωτισμός έχει τη δυνατότητα της 
ρύθμισης της έντασής του με τηλεχειριστήριο, κα-
θώς και της σύνδεσής του με τον «Έξυπνο» φω-
τισμό ΙΚΕΑ για να μπορείτε να δημιουργείτε την 
κατάλληλη ατμόσφαιρα για κάθε περίσταση. Να 
προσθέσω επίσης ότι ο LED φωτισμός καταναλώ-
νει 85% λιγότερη ενέργεια από τον συμβατικό. 
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Γνωρίζοντας ότι η ΙΚΕΑ πά-
ντα νοιάζεται για το περι-
βάλλον, πώς οι κουζίνες 
της βοηθούν στη βιωσιμό-
τητα;
Η ΙΚΕΑ πιστεύει πως μια ανθεκτική 
κουζίνα πρέπει να είναι σχεδιασμέ-
νη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί-
τε να ακολουθήσετε έναν πιο βιώ-
σιμο τρόπο ζωής. Σας δίνει λύσεις 
για τη διαχείριση των απορριμμά-
των και την εξοικονόμηση νερού. 
Το νερό είναι πολύτιμο και δεν πρέ-
πει να σπαταλιέται. Γι’ αυτό όλοι οι 
μείκτες μας έχουν έναν μηχανισμό 
που συμβάλλει στην εξοικονόμη-
ση νερού, διατηρώντας παράλλη-
λα την πίεση του νερού. Επίσης, 
στην ΙΚΕΑ θα βρείτε την κουζίνα 
KUNGSBACKA, η οποία είναι 
βραβευμένη με RED DOT AWARD 
και αποτελεί την πιο βιώσιμη επι-
λογή κουζίνας, καθώς είναι φτιαγ-
μένη από ανακυκλωμένο ξύλο και 
ανακυκλωμένα μπουκάλια PET.

Πολύ σημαντικό για κάθε 
νοικοκυριό είναι η διαχρο-
νικότητα μίας κουζίνας. 
Πείτε μας λίγα λόγια όσον 
αφορά στην εγγύηση που 
παρέχει η ΙΚΕΑ.
Στόχος της ΙΚΕΑ είναι να σχεδιά-
ζει κουζίνες λειτουργικές και ανθε-
κτικές στον χρόνο. Είμαστε σίγου-
ροι για την ποιότητα των κουζινών 
μας, γι’ αυτό και προσφέρουμε 25 
χρόνια δωρεάν εγγύηση στις κου-
ζίνες και 10 χρόνια στους μείκτες 
νερού, πάντα στις προσιτές τιμές 
ΙΚΕΑ. 

Υπάρχει υπηρεσία για τη με-
ταφορά και τη συναρμολό-
γηση μιας κουζίνας ΙΚΕΑ;
Βεβαίως. Για την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των πελατών μας, η συ-
νεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών 
μπορεί να αναλάβει τη μεταφορά 
της κουζίνας με μια μικρή επιπλέ-
ον χρέωση. Οι κουζίνες μας είναι 
σχεδιασμένες για να μπορούν οι 
πελάτες μας να τις εγκαταστήσουν 
μόνοι τους. Αν όμως χρειάζονται 
βοήθεια, η υπηρεσία εγκατάστα-
σης κουζίνας μπορεί να αναλάβει 
αυτή την εργασία με μια επιπλέον 
χρέωση.  ok!

ΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΗ ομάδα σχεδιαστών του τμήματος κουζινών της ΙΚΕΑ
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΟΡΜΠΑΛΑ
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΚΟΥΤΑΚΙ

ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ
Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά έρχεται στην Κύ-
προ για μια εμφάνιση τη Δευτέρα 3 Ιουνί-
ου, στις 20:30, στο Μαρκίδειο Θέατρο 
στην Πάφο. Κάθε εμφάνιση της ερμηνεύ-

τριας είναι μια πρόταση, έχει μια ιδέα, ένα 
θέμα, έχει συνοχή και το αίσθημα του συλ-

λεκτικού. Η φετινή της παράσταση είναι 
στην ουσία ένας μουσικός μονόλογος, 
όπου «όλα μπερδεύονται γλυκά». Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 

26932571.

 NAVA SEASIDE
ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΚΗ ΡΟΥΒΑ

O 
κορυφαίος σταρ Σάκης Ρου-
βάς έρχεται το Σάββατο 8 
Ιουνίου στο Nava Seaside 
στον Πρωταρά για να χαρί-

σει στους θαυμαστές του μια μοναδική 
καλοκαιρινή βραδιά. Ο πετυχημένος ερμη-
νευτής θα τραγουδήσει όλα τα αγαπημέ-

να τραγούδια των θαυμαστών του σε ένα 
πρόγραμμα με τα πιο γνωστά και τρυφε-
ρά τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 
Powered by: Super FM. Χορηγός επικοι-
νωνίας: Περιοδικό Ilovestyle.com. Για πλη-
ροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 
22777744.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«1940 | ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ. 
ΚΥΠΡΟΣ- ΕΛΛΑΔΑ»
21/06/2019-10/07/2019
Την παράσταση με τον τίτλο «Ο Βαφτιστικός» 
του Θεόφραστου Σακελλαρίδη ανεβάζει ο 
Θεατρικός Οργανισμός ΘΟΚ. Πρόκειται για 
μια κωμωδία γεμάτη υπέροχα τραγούδια, σπαρ-
ταριστές παρεξηγήσεις, ερωτικά παιχνίδια και 
συνεχείς ανατροπές, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά από τον ΘΟΚ, 
σε καλοκαιρινή περιοδεία στην Κύπρο. Η πρεμιέρα θα γίνει την Παρα-
σκευή, 21 Ιουνίου, στο Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ’ στις 21:00. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 77772717 και ηλεκτρονικά στη 
σελίδα www.thoc.org.cy

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΡΑΝΤΑΧΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ

Τα τρανταχτά ονόματα του τετραήμερου μου-
σικού φεστιβάλ «Εις Λήδραν 2019» θα εμφα-
νισθούν από αύριο Δευτέρα 3 Ιουνίου μέχρι 
την Πέμπτη 6 Ιουνίου στον χώρο της Παρα-
μυθούπολης. Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ο 
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, παρέα με τον Νίκο 
Πορτοκάλογλου και τον Διονύση Τσακνή. Τη 
δεύτερη μέρα επί σκηνής θα βρίσκονται οι 
Villagers of Ioannina και οι 1000 ΜODS. Την 
τρίτη μέρα θα βρίσκεται στη σκηνή ο Γιάννης 
Χαρούλης παρέα με τη Ματούλα Ζαμάνη. Την 
τέταρτη και τελευταία μέρα τη βραδιά (και το 
stage) θα μοιραστούν δύο επιβλητικές μορ-
φές της ελληνικής ροκ. Φυσικά μιλάμε για τον 
Γιάννη Αγγελάκα μαζί με τον Παύλο Παυλίδη. 
Ώρα έναρξης: 19:00. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο 99810011.  

ΣΕΡΓΗΣ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΟΣ
«ΜΕΤΑMORPHOSIS»
8/06 - 30/06/2019
Την ατομική έκθεση του Σέργη Χα-
τζηαδάμου θα φιλοξενεί το ξενοδο-
χείο Annabelle στην Πάφο. Η νέα 
έκθεση του καλλιτέχνη, με τίτλο 
«Metamorphosis», περιλαμβάνει 
έργα που ισορροπούν ανάμεσα στο 
πραγματικό και το φαντασιακό και φέρνουν στο προσκήνιο τον 
απόηχο του παρελθόντος υπό το πρίσμα της σύγχρονης εικαστι-
κής γλώσσας. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι 
την Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ

O Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο ταλα-
ντούχος τραγουδιστής και συνθέτης 
της νέας γενιάς, θα βρίσκεται στο 
νησί μας την Κυριακή 2 Ιουνίου, στις 
19:00, στο Kaliva on the beach στην 
Αγία Νάπα, ενώ την Κυριακή 9 Ιου-
νίου θα εμφανιστεί στις 22:00 στο 
Breeze Summer club στη Λεμεσό. 
Ο ερμηνευτής υπόσχεται να χαρί-
σει στους θαυμαστές του ένα μαγικό 
βράδυ τραγουδώντας τις αγαπημένες 
επιτυχίες του δίπλα στη θάλασσα.
Για περισσότερες πληροφορίες 
στο 96629898 και 70005868.
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«ΜIDSUMMER DREAM»
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ 
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ

Φιλανθρωπική επίδειξη μόδας δι-
οργανώνεται την Πέμπτη 6 Ιουνί-
ου, στις 19:00, στο Grand Resort 

Hotel στη Λεμεσό. Η επίδειξη 
μόδας τελεί υπό την αιγίδα της 

Άντρης Αναστασιάδη. Στην επίδει-
ξη θα λάβουν μέρος η πετυχημένη 
σχεδιάστρια Κάλια Μονογιού, η 
Glassy Fabulus Boutique, η Edge 
Boutique. Χορηγός επικοινωνίας 

Madame Figaro και llovestyle. Για 
περισσότερες πληροφορίες και 

κρατήσεις στο 97811106.

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΥΠΡΟΥ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ
Φιλανθρωπική 5ήμερη 
κρουαζιέρα διοργανώνει 
ο Αντικαρκινικός Σύνδε-
σμος Κύπρου σε συνεργα-
σία με τη Salamis Tours. Το 
κρουαζιερόπλοιο Salamis 
Filoxenia αναχωρεί από 
το λιμάνι Λεμεσού τη Δευ-

τέρα 24 Ιουνίου  μέχρι το Σάββατο 29 Ιουνί-
ου, για ένα ταξίδι αγάπης και προσφοράς στο 
πλαίσιο της 44ης Πορείας Χριστοδούλας. Τα 
έσοδα από την κρουαζιέρα θα στηρίξουν τις 
υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας του 
Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, που προ-
σφέρονται δωρεάν σε χιλιάδες συνανθρώ-
πους μας με εμπειρία καρκίνου. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες στο τηλέφωνο  77 77 85 00.

Best of the Rest

«ΟΚΤΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΚΟΠΟ»
To Perwoll υπερήφανα παρουσιάζει το φιλανθρωπικό fashion show «Οκτώ 
με ένα σκοπό», για 6η συνεχή χρονιά που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρ-
τη 5 Ιουνίου 2019 στις 20:00 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας. Το φιλανθρωπικό fashion show διοργανώνει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Νεολαίας Δήμου Έγκωμης και τελεί υπό την Υψηλή Προστασία της 
Πρώτης Κυρίας, Άντρης Αναστασιάδη. Φέτος, τα καθαρά έσοδα από την 
εκδήλωση θα διατεθούν στη στήριξη του Οργανισμού Hope For Children 
CRC Policy Center για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και του 
Panos Evripidou Foundation το οποίο συμβάλλει στη στήριξη των οικογενειών πρόωρων νεογνών. Τα εισιτήρια 
πωλούνται στην τιμή των €15 και είναι διαθέσιμα στα εξής σημεία: Δήμος Έγκωμης 22453800/22453895, 
Hope For Children CRC Policy Center 22103234 και Panos Evripidou Foundation 99468177.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ

Ο Γιάννης Χαρούλης θα εμφανιστεί με την μπάντα του την 
Παρασκευή 7 Ιουνίου, στις 20:00, στο Αρχαίο Θέατρο 
Κουρίου στη Λεμεσό. Ο πετυχημένος ερμηνευτής θα πα-
ρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια που τον βοήθη-
σαν να καταξιωθεί στη συνείδησή μας ως ένας από τους 
πιο δυνατούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 99810011.

ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ICAP

Η ICAP Κύπρου, μέλος της ICAP, του μεγαλύτε-
ρου Ομίλου παροχής Επιχειρηματικής Πληρο-
φόρησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διοργα-
νώνει το 1ο Συνέδριο Credit Risk Management 
την Τρίτη 11 Ιουνίου, στο Hilton Park Hotel, στη 
Λευκωσία. Διακεκριμένοι διεθνείς και Κύπριοι 
ομιλητές θα αναλύσουν τις τρέχουσες προκλή-
σεις στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και 
τις σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται παγκοσμίως. Χορηγός επικοι-
νωνίας: EconomyToday. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες επισκεφτείτε το www.icap.com.cy

 1Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ CREDIT 
RISK MANAGEMENT

ΑΓΡΙΕΣ 
ΑΝΕΜΩΝΕΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ 
Ένα βιβλίο γεμάτο έρω-
τα, μια ιστορία με συνε-
χείς ανατροπές και δυνατή πλοκή, 
που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον 
του αναγνώστη μέχρι την τελευταία 
σελίδα. Η μέρα που η Αμέλια Με-
λικού αποφάσισε να φύγει ήταν μια 
βροχερή Δευτέρα. Και διεκδίκησε 
την απόφασή της αυτή με πάθος, 
καθώς είχε κόψει από καιρό κάθε 
δεσμό με τον κόσμο γύρω της. Ήξε-
ρε πως η απόφασή της ήταν η σω-
στή. 

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΤΗΣ ΜΑΝΤΙΣΣΑΣ
ΓΙΩΤΑ ΓΟΥΒΕΛΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Στο κοσμοπολίτικο Κά-
ιρο, αρχές της δεκαετί-
ας του ’50, η ευρωπαϊκή 
χλιδή συνυφαίνεται με τη σαγήνη και 
το μυστήριο της ονειρικής ανατολής. 
Ωστόσο, η στιγμή της μοιραίας σύ-
γκρουσης πλησιάζει και ο λαός ξε-
σηκώνεται εναντίον του παλατιού και 
των Άγγλων. 

Books Etc

   PERWOLL

 ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
Οι Πυξ Λαξ με… γροθιές και κλοτσιές έρχονται την Πέ-
μπτη 6 Ιουνίου, στις 21:00, στο Κηποθέατρο Λεμεσού. 
Μετά από τις δύο sold out συναυλίες στη Νέα Υόρκη, 
στις 22 και 23 Μαρτίου, το συγκρότημα καλεί τους 
θαυμαστές του να τους ακολουθήσουν στους προορι-
σμούς τους, όπου και θα παρουσιάσουν κομμάτια από 
όλη την τριαντάχρονη πορεία τους για να θυμηθούν οι 
παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 25373763.

 ΠΥΞ ΛΑΞ



συνταγεσ

ΕκτΕλΕση
Σε ένα μικρό μπολ βάζουμε τη σάλ-
τσα σόγιας ΕΧΟΤΙC FOOD, το ση-
σαμέλαιο, το τζίντζερ και το λευκό πι-
πέρι, χτυπάμε με σύρμα και αφήνουμε 
το μείγμα στην άκρη. Σε ένα μεγάλο 
τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε 
μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέ-
τουμε τις γαρίδες και μαγειρεύουμε 
για 2-3 λεπτά ανακατεύοντας κατά δι-
αστήματα, μέχρι να πάρουν ροζ χρώ-
μα. Αλατοπιπερώνουμε τις γαρίδες, 
τις μεταφέρουμε σε ένα πιάτο και τις 
αφήνουμε στην άκρη. Προσθέτουμε 
στο τηγάνι το σκόρδο και το κρεμμύ-

δι, μαγειρεύουμε για 3-4 λεπτά ανα-
κατεύοντας συχνά, μέχρι το κρεμμύδι 
να γίνει ημιδιάφανο. Ρίχνουμε και τα 
καρότα, την πιπεριά, το καλαμπόκι, 
τον αρακά και μαγειρεύουμε για 3-4 
λεπτά ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι 
τα λαχανικά να μαλακώσουν. Προ-
σθέτουμε το ρύζι, τα φρέσκα κρεμμυ-
δάκια, το μείγμα της σάλτσας σόγιας 
ΕΧΟTIC FOOD και μαγειρεύουμε 
για 2 λεπτά ανακατεύοντας συνεχώς 
μέχρι να ζεσταθεί καλά το ρύζι. Προ-
σθέτουμε στο τηγάνι τις γαρίδες και 
ανακατεύουμε. Αποσύρουμε και σερ-
βίρουμε!  

Υλικά
•  1 κ.σ. σάλτσα σόγιας
    ΕΧΟΤΙC FOOD
•1 κ.σ. σησαμέλαιο
•½ κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη
•½ κ.γ. λευκό πιπέρι
•2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 450 γρ. μεσαίες γαρίδες, 

καθαρισμένες
•χοντρό αλάτι, κατά βούληση
•πιπέρι μαύρο, φρεσκοτριμμένο, 

•2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
•1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• 2 καρότα, καθαρισμένα και 

τριμμένα
• 1 μεγάλη κόκκινη πιπεριά, 

κομμένη σε κύβους
•½ φλ. καλαμπόκι, κατεψυγμένο
•½ φλ. αρακά, κατεψυγμένο
•3 φλ. ρύζι, μαγειρεμένο
• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, 

ψιλοκομμένα

ΤΗΓΑΝΗΤO ΡΥΖΙ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΡΙΔΕΣ
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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ΓΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 
ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ

Το μόνο που μπορεί να πάρει 
μαζί του όποιος βρεθεί στο 
εστιατόριο «Ελληνικό Ου-

ζομεζεδοπωλείο» που βρίσκεται 
στο ξενοδοχείο Louis Ivi Mare 
είναι η παρέα του και η καλή του 
διάθεση. Ο πρωτότυπος διαμορ-
φωμένος χώρος του εστιατορίου 
θυμίζει παντοπωλείο μιας άλλης 
εποχής, όπου ο επισκέπτης μπο-
ρεί να δοκιμάσει μοναδικές και 
παραδοσιακές γεύσεις με νόστι-
μο κλασικό φαγητό με άρωμα 
ελληνικό. Η παρεΐστική ατμόσφαι-
ρα που κυριαρχεί στον χώρο κα-
λωσορίζει τον επισκέπτη, ενώ τα 
αρώματα, οι γεύσεις θυμίζουν την 
αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο 
μεζεδοπωλείο μπορείς να δοκιμά-
σεις ελληνικές νοστιμιές, τσίπου-
ρο, κρασί, ρετσίνα, ενώ η εντυπω-

σιακή γωνιά σε στιλ ντελικατέσεν 
με τα αλλαντικά που αιωρούνται 
πάνω από τις βιτρίνες καλωσο-
ρίζουν τον κόσμο στο ταξίδι των 
γεύσεων. Ο επισκέπτης μπορεί 
να γευθεί τις καλομαγειρεμένες 
παραδοσιακές γεύσεις που απο-
τελούνται από μια μεγάλη ποικι-
λία ορεκτικών από κρύα, ζεστά, 
καπνιστά ή τουρσί, αλλά και ονει-
ρεμένες γεύσεις κρεατικών και 
θαλασσινών. Η ατμόσφαιρα της 
γαστρονομικής γεύσης δεν τε-
λειώνει εδώ, αφού ο επισκέπτης 
μπορεί να δοκιμάσει όλες τις ελ-
ληνικές παραδοσιακές συντα-
γές με θέα το απέραντο γαλάζιο. 
Τα καλοκαιρινά βράδια ξεκινούν 
στην Πάφο και στο ξενοδοχείο 
Louis Ivi Mare. Ώρες λειτουργίας 
19:00-23:00.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΖΟΜΕΖΕΔΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ», ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LOUIS IVI MARE ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ. Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΘΕΑ ΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΖΕΔΑΚΙΑ, ΟΥΖΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΑΡΕΑ

«ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ»
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«RE-PAINT YOUR LIFE»
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ 
ΤΗN ΙΤΑΛΙΔΑ 
SIMONA ATZORI
Στην πρώτη εκδήλωση με 
τον τίτλο «Re-Paint Your Life» 
βρέθηκε το περιοδικό ΟΚ!, που 
πραγματοποιήθηκε στο Patio 
Cocktail Bar στη Λευκωσία. 
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η 
Ιταλίδα ομιλήτρια, χορεύτρια 
και ζωγράφος Simona 
Atzori να εμπνεύσει το κοινό 
πώς να μεταμορφώσουν 
τον εσωτερικό τους κόσμο. 
Χορηγός επικοινωνίας 
ήταν η τηλεόραση Sigma 
και ilovestyle.com

H Simona Atzori και
η Maria Cristina Paolini

Η Μαριάννα 
Χαραλαμπίδη

Η Ευτυχία 
Ανδρέου

Η Έλενα Κυρίλλου και
η Ειρήνη Χαραλάμπους

Η Ξένια Ξενοφώντος και
η Γεωργία Δημητριάδου

H Μαρία Νικολάου, ο Γιάννος 
Γεωργιάδης, η Ντόρια Βαρωσιώτου 
και η Κατερίνα Παμποσκά

 Η Μαρία και
ο Κωνσταντίνος Σιακαλλή

 Η εκδήλωση φιλοξένησε τη γνωστή 
Ιταλίδα ομιλήτρια, χορεύτρια και ζωγράφο 
Simona Atzori. Μια γυναίκα γεννημένη χωρίς 
χέρια, η οποία με το έργο της παρουσιάζει ότι τα 
όνειρα δεν έχουν περιορισμούς.

Η Ντόρια 
Βαρωσιώτου

H Χάρις Γεωργιάδου, η Έλενα 
Χαραλάμπους και η Ευαγγελία 
Ευαγγέλου

Ο Γιάννης, ο Αντώνιος
και η Ελένη Μιχαήλ



ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

55

SALOME’S BEAUTY SPA
25 ΧΡΟΝΙΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
25 χρόνια διαδρομής γιόρτασε 
το Salome’s Beauty Spa and Laser 
Center στην «Τέχνη της Ομορ-
φιάς» και στην παρουσία φίλων, 
συνεργατών και πελατών παρου-
σίασε τις νέες συνεργασίες και 
υπηρεσίες στην ιατρική αισθητική.

Η Μαρία Λεβέντη Η Μαρία και η Ανδρέα Κωνσταντινίδου
Ο Χρήστος Σαββίδης και
η Λήδα Κτώρια

Η Αλέξια Μανούση και
η Νίκη Χριστοδουλίδου

Η Χριστιάνα Θεμιστοκλέους, η Έλενα 
Λαδόπουλου και η Χριστίνα Πελεκάνου

Ο Ανδρέας Γρηγορίου και
η Ειρήνη Ταπουκάρη Ο Χρήστος και η Έλενα 

Λαδόπουλου Η Ελπίδα Κωνσταντινίδου Η Αλέκα Χαραλάμπους 

Η Σαλώμη 
Ιωάννου
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SYOSS
ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ
10 ΧΡΟΝΙΑ
Το καινοτόμο brand Syoss 
γιόρτασε δέκα χρόνια 
παρουσίας στην κυπριακή 
αγορά με εκπροσώπους των 
ΜΜΕ, φίλους και συνεργάτες 
σε μια λαμπερή βραδιά στο 
Mouson Bar Restaurant με 
πολλές εκπλήξεις. Μια από 
αυτές ήταν ότι εκπρόσωποι 
των ΜΜΕ διαγωνίστηκαν για 
το κατάλληλο χτένισμα.  

Η Χριστιάνα Θεμιστοκλέους
και η Κωνσταντίνα Χατζηζαχαρία

Η Κατερίνα
Χαρίτου

Η Κλαίρη
Σκουφίδου

Οι κοπέλες που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 
χτενίστηκαν με τα προϊόντα της Syoss

Ο Χάρης
Παπαθεοχάρους

Ο Νικόλας Ιωαννίδης
και ο Νίκος Κανέτη

Ο Γιαννάκης
Ανδρέου

Η Μικαελλά Θεραπή
και ο Δημήτρης Τσαγαλάς

Η Μαρία
Πολυκάρπου

Η Έλενα Παναγή
και η Ελένη Σκορδή
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Ο Γιαννάκης
Ανδρέου

Η Έλενα Παναγή
και η Ελένη Σκορδή

PEUGEOT 508
ME THN YΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ GEO PAVLIDES 
AUTOMOTIVE
Σε μια εκδήλωση που έσφυζε από γαλλική 
φινέτσα και λεπτότητα, η Geo Pavlides 
παρουσίασε το ολότελα νέο Peugeot 
508 στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.

GEO PAVLIDES
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ CITROEN 
C5 AIRCROSS SUV
H Geo Pavlides Automotive 
παρουσίασε το εντελώς νέο 
Citroën C5 Aircross SUV σε 
ένα εορταστικό κλίμα στο 
Bastione στη Λευκωσία.

Ο Κυριάκος Χατζηχαραλάμπους,
ο Άντρος Σκαλιστής, ο Κλεάνθης Κολιός 
και ο Γιάννος Γεωργιάδης

Ο Άντρος Σκαλιστής

Η Κωνσταντίνα Ελευθερίου, 
η Μαρία Καγκελάρη και η 
Κωνσταντίνα Χριστοδούλου

Ο Άγγελος 
Ιακωβίδης

Ο Παναγιώτης 
Λοϊζίδης

Ο Άντρος Σκαλιστής

Ο Στέλιος Κυθρεώτης 
και ο Γιώργος Τρίκος

Το νέο Citroen C5 Aircross SUV
Ο Σπύρος Θεοκλή και
ο Παναγιώτης Λοϊζίδης

Η Έλενα Νεοκλέους, η Λίζα Πιερίδου, ο Άντρος Σκαλιστής,
ο Γιάννος Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Χατζηχαραλάμπους,
ο Κλεάνθης Κολιός, και ο Μιχάλης Παυλίδης

Η Ειρήνη Βιολάρη 
και η Γεωργία 
Αναστασίου

Ο Κωνσταντίνος Χειλίδης, ο Ντίνος Ομήρου, 
ο Άντρος Σκαλιστής, ο Μιχάλης Παυλίδης,
η Λίζα Πιερίδου και ο Κλεάνθης Κολιός
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FINE FOOD GallEry ΙΙ
ΓΕΥΜΑ ΜΕ 
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΚΩΣΤΑ 
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ
Πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία για 
δεύτερη συνεχή χρονιά 
στο Κτήμα Κουσιουμή, 
στη Λευκωσία, γεύμα 
με gourmet προϊόντα 
γνωστών brands από τον 
Οργανισμό Παπαέλληνα. 

Ο Σπύρος Θεοκλή 
και η Ιωάννα Χαρίτου

Η Μαρία 
Ιακώβου

Η Έλενα Πανταζή και
η Μαίρη Γιαννακού

Η Κλαίρη Σκουφίδου,
ο Μαρίνος Παναρέτου και
η Χριστιάνα Θεμιστοκλέους

Η Σύλβια Χαραλάμπους
και η Αλέξια Σολωμού

Η Σώτια 
Αγαθοκλέους Η Ζωή Μπακανδρέα 

Ο Κωνσταντίνος Παπαέλληνας, η Ελένη Καλύβα, ο Βασίλης 
Μητσιόπουλος, ο Κωνσταντίνος Κατσικαρώνης, ο Thierry Musco 
και ο Γιάννος Παντέλας

Τα gourmet προϊόντα των γνωστών brands Del Monte, 
Pauls Finest Quinoa, Mornflake, Κρόκος Κοζάνης, 
Exotic food, Stute και άλλων ευρέως διαδεδομένων 
brands.

NEDECO ELECTRONICS LTD
30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ
Τριάντα χρόνια από την 
ίδρυσή της γιόρτασε 
η NEDECO Electronics Ltd σε μια ξε-
χωριστή βραδιά στο Lemon Park στη 
Λευκωσία, παρουσία συνεργατών, 
προσωπικού και φίλων.

Η Πανδώρα 
Τσεριώτη

Ο Θεόφιλος Αβραάμ και
ο Πάμπος Χαραλάμπους
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NEDECO ELECTRONICS LTD
30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ
Τριάντα χρόνια από την 
ίδρυσή της γιόρτασε 
η NEDECO Electronics Ltd σε μια ξε-
χωριστή βραδιά στο Lemon Park στη 
Λευκωσία, παρουσία συνεργατών, 
προσωπικού και φίλων.

FOUR SEASONS
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΠΑΓΩΤΟΥ
Το Colors Café του 
ξενοδοχείου Four Seasons 
προσκάλεσε τους εκπροσώ-
πους των ΜΜΕ στη γλυκιά 
εμπειρία της Εβδομάδας 
Παγωτού για να απολαύ-
σουν ένα ταξίδι γευστικής 
απογείωσης με υπέροχες 
παγωτοδημιουργίες.

Η Πανδώρα 
Τσεριώτη

Η Μαίρη 
Χαρίτωνος

Ο Λάμπρος 
Νικολάου

Ο Nick Αρίστου και
η Κλαίρη Σκουφίδου

Ο Μαρίνος Σιαξιατές, ο Γιώργος Μουσκής,
ο Μιχάλης Θεοδώρου και ο Γιάννης Ιωάννου

Η Γιώτα 
Παναγιώτου

Ο Μίνος Γιωργάκης, ο Γιάννος 
Κωνσταντίνου και ο Ανδρέας 
Χρυσαφής

Η Έλενα και
ο Αντρέας Παρασκευά

Ο Χρίστος Συμεωνίδης, o Άκης 
Δημητρίου και ο Λουκιανός Ράφτης

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

ΈχασΈ τη μαχη μΈ 
τον καρκίνο 
Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου 
της ηθοποιού Τζούλιας Μπάρκα, η οποία 
εδώ και πολύ καιρό έδινε σκληρή μάχη 
με τον καρκίνο. Η Τζούλια Μπάρκα, το 
sex symbol των δεκαετιών του ’80 και 
του ’90, είχε συγκλονίσει μιλώντας στον 
αέρα της εκπομπής «Μαζί σου» του ΣΚΑΪ 
για τη σοβαρή κατάσταση της υγείας της, 
όπου με δάκρυα στα μάτια είπε: «Έπαθα 
νεφρική ανεπάρκεια και έχω και καρκί-
νο… Θέλω να σκοτώσουμε τον καρκίνο… 
Πονάω, δεν μπορώ να περπατήσω».

TΖΟΥλιΑ μΠΑρΚΑ 

ΠΈρίμΈνουν το Πρώτο τουσ Παίδί
Σε πελάγη ευτυχίας ζει το ερωτευμένο ζευγάρι, 
καθώς η 1η επέτειος του γάμου τους, που ήταν στις 
25 Μαΐου,  συνοδεύτηκε με την αποκάλυψη πως 
θα γίνουν γονείς. Η νεαρή επιχειρηματίας Άντρεα 
Χριστοδουλιδου και ο ποδοσφαιριστής Νικόλας 
Λούγκος γιόρτασαν πολύ ξεχωριστά την επέτειό 
τους και μας ανακοίνωσαν πως η Άντρεα  διανύει 
την 21η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της! «Δεν θα 
μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο τρόπο να το ανα-
κοινώσω… Το πρώτο μας παιδί στην πρώτη μας επέ-
τειο!», έγραψε χαρακτηριστικά στα social media. 

ΚΟΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
σχολίασΈ Πρώτη φορα 
τα δημοσίΈυματα γία 
τον τσακώμο του μΈ 
τον αντρΈα γΈώργίου
Ο Κούλλης νικολάου διάβασε το 
τελευταίο διάστημα πολλά δημοσιεύ-
ματα που αναφέρονταν σε τσακωμό 
του με τον Αντρέα γεωργίου, συνέπεια 
του οποίου  ήταν και η ολοκλήρωση 
του «Τατουάζ». «Είναι αστείο να νομί-
ζει κάποιος ότι εγώ και ο Ανδρέας 
μπορούμε να τσακωθούμε. Το να δια-
φωνούμε είναι μέσα στην ημερησία 
διάταξη. Δεν τσακώνεσαι με αδερφό, 
ο οποίος δεν είναι εξ αίματος, αλλά 
έχεις επιλέξει να είναι αιώνια αδερ-
φός σου», ήταν τα λόγια του,  διαψεύ-
δοντας όλα όσα γράφτηκαν. 

ΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ- 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
σημΈρα γαμοσ γίνΈταί 
Την ομορφότερη στιγμή της σχέσης 
τους θα ζήσουν σήμερα Κυριακή, 
2 ιουνίου, η Έλια ιωαννίδου και ο 
σύντροφός της Αλέξανδρος Αλεξάν-
δρου. Το ζευγάρι στις 17:00 το από-
γευμα θα ενωθεί με τα δεσμά του 
γάμου στον ιερό ναό Αποστόλου 
Ανδρέα και Πάντων των ρώσων Αγίων, 
ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει 
γαμήλιο πάρτι στη… χώρα των Θαυμά-
των, όπως προσκάλεσε το ζευγάρι 
τους καλεσμένους του.   

η Αθηνά χρυσαντίδου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει 
τα δάκρυά της μιλώντας σε ελληνική εκπομπή για τον 
χωρισμό της με τον Δώρο Παναγίδη. Εμφανώς φορ-

τισμένη ανέφερε τα εξής: «Πριν από δύο εβδομάδες χώρισα 
με τον Δώρο, δεν είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία που 
χωρίζω! Τον Δώρο τον ερωτεύτηκα, τον αγάπησα και ήταν 
ένα κομμάτι της ζωής μου. Ο χωρισμός ήταν κάτι που το απο-
φάσισα, διότι νιώθω ότι με αλλοιώνει αυτή η σχέση. Άρχισα 
να χάνω την Αθηνά! Δεν ήμουν εκείνο το κορίτσι που ήξερα! 
Δεν γελούσα! Ήμουν συνέχεια νευρική και γινόμουν κάτι 

που δεν μου άρεσε. Υπερπροσπάθησα, υπερθυσιάστηκα γι’ 
αυτήν τη σχέση, χωρίς να το παίξω θύμα. Δεν το μετάνιωσα, 
αλλά δεν μπορούσα να είμαι συνέχεια σε δεύτερη, τρίτη και 
τέταρτη μοίρα. Σίγουρα νιώθω απογοητευμένη γιατί δεν περί-
μενα την κατάληξη αυτή, κάτι όμως με οδήγησε να φτάσω 
εκεί! Περίμενα κάτι άλλο, το οποίο δεν το έβλεπα από αυτό 
που έδινα! Αλλά πάντα τον δικαιολογούσα, κάποια στιγμή 
όμως κουράζει αυτό. Ίσως η ανιδιοτελής αγάπη κουράζει! 
Δεν θέλω να κρίνω κάποιον. Ο Δώρος είναι ένα καταπληκτι-
κό παιδί και του εύχομαι ό,τι καλύτερο γιατί το αξίζει!»

η «ΣημΕρινη» ΤηΣ ΚΥριΑΚηΣ ΣΕ ΠΑΕι ΔιΑΚΟΠΕΣ 
μΕ ΔωρΟΕΠιΤΑγΕΣ ΑΞιΑΣ €50
η «Σημερινή» της Κυριακής και η Top Kinisis Travel σε πάνε διακοπές με 
δωροεπιταγές αξίας €50! Οι δωροεπιταγές βρίσκονται στις σελίδες της 
εφημερίδας «Σημερινή» από την Κυριακή, 19 μαΐου, και θα μπορείτε να τις 
εξασφαλίσετε μέχρι την Κυριακή, 9 ιουνίου. Οι δωροεπιταγές ισχύουν για 
ταξιδιωτικά πακέτα της Top Kinisis από τον κατάλογο Καλοκαίρι 2019. για 
κάθε €500 που ξοδεύεις σε ταξιδιωτικό πακέτο, μπορείς να εξαργυρώσεις 
μία δωροεπιταγή των €50. Ο κάθε αναγνώστης μπορεί να μαζέψει όσες 
δωροεπιταγές χρειάζεται γι’ αυτόν και την οικογένειά του, εξαργυρώνοντάς 
τις όλες στα γραφεία της Top Kinisis. ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Βρες 
το ταξιδιωτικό πακέτο που θέλεις στην ιστοσελίδα του topkinisis.com, κόψε 
τις δικές σου δωροεπιταγές από τα τεύχη της εφημερίδας «Σημερινή» και 
φτιάξε βαλίτσες! Όροι και προϋποθέσεις στην εφημερίδα και στη σελίδα 
της «Σημερινής» στο Facebook @simerini.news 

ΔιΑγωνιΣμΟΣ

μΈ δακρυα στα ματία ΈδώσΈ 
ΈξηγησΈίσ γία τον χώρίσμο τησ 

ΑνΤρΕΑ χριΣΤΟΔΟΥλιΔΟΥ- 
νιΚΟλΑΣ λΟΥγΚΟΣ

ΑΘηνΑ χρΥΣΑνΤιΔΟΥ
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Η «ΣΗΜΕΡΙΝΗ» ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΕ ΠΑΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
ΜΕ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΞΙΑΣ €50
Η «Σημερινή» της Κυριακής και η Top Kinisis Travel σε πάνε διακοπές με 
δωροεπιταγές αξίας €50! Οι δωροεπιταγές βρίσκονται στις σελίδες της 
εφημερίδας «Σημερινή» από την Κυριακή, 19 Μαΐου, και θα μπορείτε να τις 
εξασφαλίσετε μέχρι την Κυριακή, 9 Ιουνίου. Οι δωροεπιταγές ισχύουν για 
ταξιδιωτικά πακέτα της Top Kinisis από τον κατάλογο Καλοκαίρι 2019. Για 
κάθε €500 που ξοδεύεις σε ταξιδιωτικό πακέτο, μπορείς να εξαργυρώσεις 
μία δωροεπιταγή των €50. Ο κάθε αναγνώστης μπορεί να μαζέψει όσες 
δωροεπιταγές χρειάζεται γι’ αυτόν και την οικογένειά του, εξαργυρώνοντάς 
τις όλες στα γραφεία της Top Kinisis. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Βρες 
το ταξιδιωτικό πακέτο που θέλεις στην ιστοσελίδα του topkinisis.com, κόψε 
τις δικές σου δωροεπιταγές από τα τεύχη της εφημερίδας «Σημερινή» και 
φτιάξε βαλίτσες! Όροι και προϋποθέσεις στην εφημερίδα και στη σελίδα 
της «Σημερινής» στο Facebook @simerini.news 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΚΗΣ –  ΑΝΤΡΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΒΑφΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΛΑΜΠΡΙΝΟ ΣΤΗΝ 
ΑθΗΝΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 
ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ
Ο Γιώργος Μερκής και η Άντρεα Κυριάκου βάφτισαν το 
απόγευμα του Σαββάτου, 25 Μαΐου, στην Αθήνα, τον 
μονάκριβο γιο τους, που είναι ήδη 7 μηνών. Νονές του 
μικρού, που πήρε το όνομα Λαμπρινός, ήταν η αδερφή 
του μοντέλου, Μαλβίνα και η αδερφή του ποδοσφαιρι-
στή, Λίλιαν Μερκή. Μετά το μυστήριο της βάφτισης,  
που είχε λίγους αλλά πολύ εκλεκτούς φίλους, ακολού-
θησε δείπνο σε ένα υπέροχο εστιατόριο με θέα την 
Ακρόπολη. Η επόμενη μέρα βρήκε όλη την οικογένεια 
σε εκδρομή στην Τήνο, όπου προσκύνησαν μαζί με τον 
μονάκριβο γιο τους.

«ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 
ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΡΟΔΗ»

Ταλαντούχα παιδιά του Ανοικτού Σχολείου του Δήμου Στρόβολου 
πραγματοποίησαν  θεατρική παράσταση με τον τίτλο «Το Μυστικό 
του Μπάμπα Ρόδη». Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 

ένα χαλαρωτικό απόγευμα, ενώ τα παιδιά και η δασκάλα τους, Κατερίνα 
Μάτσα, η οποία έκανε και τη σκηνοθεσία της παράστασης μετά από 
πολύωρες πρόβες, κατόρθωσαν να χειροκροτηθούν από τους παρευρι-
σκόμενους. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος του 
Στροβόλου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, ο οποίος συνεχάρη την Κατε-
ρίνα Μάτσα, αλλά και τη συγγραφέα, Ανδρούλα Εμπεδοκλέους, για το 
κείμενο της παράστασης. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ θΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Τα ταλαντούχα παιδιά επί σκηνής

Η Βούλα Πελεκάνου και η συγγραφέας 
Ανδρούλα Εμπεδοκλέους στο τέλος της 
παράστασης.

Η Παρασκευή και 
ο Πόλυς Χριστοφή.

Η δασκάλα του Ανοικτού Σχολείου 
Δήμου Στροβόλου Κατερίνα 
Μάτσα στην εισαγωγική της ομιλία

Ο Δήμαρχος Στροβόλου 
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους 
συγχαίρει τους συντελεστές της 
παράστασης
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Henkel
ΕνδυναμώνΕι τη σχΕση τησ μΕ τα μΕσα μαζικησ ΕνημΕρώσησ

αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

   Nuxe

Σε μια όμορφη ατμόσφαιρα, η Henkel 
φιλοξένησε τους εκπροσώπους των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε ένα 

casual brunch. Τα στελέχη της εταιρείας, που 
είναι συνώνυμη με τα ποιοτικά προϊόντα κα-
θαρισμού, είχαν την ευκαιρία να συναντη-
θούν σε χαλαρό και ευχάριστο κλίμα με άτο-
μα των media σε εστιατόριο της Λευκωσίας 
για να συζητήσουν για τα επόμενα βήματα 

της Henkel, αλλά και να ενημερωθούν για τις 
νέες σειρές προϊόντων της. Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν πέραν των 30 ατόμων από 
όλο το φάσμα των Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης της Κύπρου και είχαν την ευκαιρία να 
γνωριστούν με τη νέα ομάδα της εταιρείας. 
Τα προϊόντα που βρέθηκαν στο προσκήνιο 
ήταν αυτά που αφορούν την καθαριότητα και 
φροντίδα του σπιτιού.

ALTIuS INSuRANCe LTD

ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤαΙ γΙα 
16Η ΧροΝΙα Η Π.ο.Ε.Δ. 
Η Π.Ο.Ε.Δ. εμπιστεύεται για 16η χρο-
νιά την ασφάλιση ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης των μελών της στην 
ALTIUS INSURANCE LTD. H ALTIUS 
INSURANCE LTD και η Παγκύπρια Ορ-
γάνωση Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.) 
προχώρησαν σε ανανέωση της συνερ-
γασίας τους για την ασφάλιση των με-
λών της Π.Ο.Ε.Δ., με το ομαδικό σχέ-
διο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
ALTIUS ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. 
Η επιτυχημένη συνεργασία της ALTIUS 
INSURANCE LTD με την Παγκύπρια Ορ-
γάνωση Ελλή-
νων Δασκά-
λων (Π.Ο.Ε.Δ.) 
ήδη μετρά 16 
συναπτά έτη, 
προσφέροντας 
στα μέλη της 
Οργάνωσης 
ολοκληρωμένη 
ασφαλιστική 
κάλυψη νοση-
λείας. 

ToyoTA GAzoo RACING
ΚΕρΔΙΣΕ Το ΠαγΚοΣΜΙο
ΠρωΤαΘΛΗΜα WeC
Η Toyota Gazoo Racing εξασφάλισε τον τίτ-
λο της FIA World Endurance Championship 
(WEC) σε έναν δραματικό και επηρεασμέ-
νο από τις καιρικές συνθήκες αγώνα 6 ωρών, 
στην πίστα του Spa-Francorchamps, ο οποί-
ος αποτελεί τον προτελευταίο γύρο της σε-
ζόν 2018-2019. Οι Sébastien Buemi, Kazuki 
Nakajima και Fernando Alonso με το #8 
TS050 HYBRID επέκτειναν το προβάδισμα 
στην κατάταξη των οδηγών σε 31 βαθμούς 
με έναν μόνο αγώνα να απομένει. Οι οδηγοί 
του #7 TS050 HYBRID, Mike Conway, Kamui 
Kobayashi και José Maria Lόpez, είχαν τον 
έλεγχο της κούρσας μέχρι τη μισή απόσταση, 
αλλά στη συνέχεια έχασαν 11 λεπτά εξαιτίας 
ενός μηχανικού προβλήματος που τους έριξε 
στην έκτη θέση! 

ΤΟ ΠΡώΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
χΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠώΛΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ METRO 
AEBE ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Η METRO AEBE, μία 100% ελ-
ληνική εταιρεία που δραστηρι-
οποιείται στην Ελλάδα από το 
1976, ανακοίνωσε την είσοδό 
της στην κυπριακή αγορά μέσω 
της νέας της θυγατρικής εται-
ρείας MCC BESTVALUE Ltd. Η 
εταιρεία φέρνει στην Κύπρο ένα 
νέο μοντέλο χονδρικής πώλη-

σης για επαγγελ-
ματίες, εγκαινιά-
ζοντας το πρώτο 
της κατάστημα 
με την επωνυμία «BEST VALUE 
για επαγγελματίες» έως το τέ-
λος του 2019 στη Λεμεσό. Η 
επένδυση για το «BEST VALUE 
για επαγγελματίες» και αποτελεί 
σταθμό για τη METRO AEBE, 
καθώς είναι η πρώτη επιχειρημα-
τική δραστηριότητα της εταιρεί-
ας εκτός ελληνικών συνόρων. 

ARLA PRoTeIN
«ΔΥΝαΤοΣ» ΧορΗγοΣ ΣΤο 
DoRIANS CoASTAL ChALLeNGe
Το Dorians Coastal Challenge, η απόλυτη 
πρόκληση σωματικής δύναμης που πραγ-
ματοποιείται από το 2015 στην Κύπρο, 
επέστρεψε ξανά στις 4 Μαΐου στον Μόλο 
Λεμεσού! Στη φετινή «πρόκληση» δεν θα 
μπορούσε με τίποτα να λείπει η αγαπη-
μένη μας σειρά ροφημάτων Arla Protein, 
ως ένας «δυνατός» χρυσός χορηγός, στο 
πλαίσιο αυτής της πρωτότυπης ενέργειας. 
Φέτος λοιπόν, όλοι οι συμμετέχοντες και 
λάτρεις της περιπέτειας έζησαν την ένταση 
της δοκιμασίας με την ενίσχυση του Arla 
Protein! Πιο συγκεκριμένα, τα Arla Protein 
είναι γευστικά και θρεπτικά ροφήματα γά-
λακτος από αγνά, φυσικά συστατικά που 
διαθέτουν 25 γραμμάρια πρωτεΐνης, περί-
που 40% περισσότερη από το κοινό γάλα. 
Αυτό ακριβώς συμβάλλει στη διατήρηση 
και την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας και στην 
καλή λειτουργία του μεταβολισμού.

   «BeST VALue γΙα ΕΠαγγΕΛΜαΤΙΕΣ»    οΠαΠ ΚΥΠροΥ

γΙα 3Η ΧροΝΙα ΚοΝΤα 
ΣΤοΝ ΕρΥΘρο ΣΤαΥρο 
Με σύμμαχο την εταιρεία ΟΠΑΠ Κύ-
πρου, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο 
Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ανακοί-
νωσε επίσημα την έναρξη του ετήσιου, 
θεσμοθετημένου από το 1991, παγκύ-
πριου εράνου. Ο έρανος, ο οποίος 
άρχισε ήδη από την Τετάρτη 8 Μαΐου 
2019, Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού 
Σταυρού, θα διαρκέσει μέχρι τις 29 
Μαΐου και έχει στόχο την ενίσχυση 
των κοινωνικών, ανθρωπιστικών προ-

γραμμάτων του Ερυθρού Σταυρού. Την 
έναρξη του εράνου κήρυξε ο Υπουρ-
γός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο 
οποίος τόνισε τη σημαντικότητα του 
συνολικού έργου του Κυπριακού Ερυ-
θρού Σταυρού, εκφράζοντας τη βεβαι-
ότητα ότι ο κυπριακός λαός θα αντα-
ποκριθεί και σε αυτό το κάλεσμα.



και η

Α�ό 19 Μαΐου μέχρ ι  9 Ιουν ίου 
σ τα �ερ ί� τερα με τη  «Σημερ ινή» της  Κυρ ιακής  

Όροι και Προϋ�οθέσεις στη “Σημερινή” της Κυριακής
και στη simerini.news στο Facebook
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σταθερή παρουσία στη ζωή σου, 
τον σύντροφο ή και τους συνερ-
γάτες. Οι συζητήσεις σας θα σε 
βοηθήσουν να κατανοήσεις και τη 
θέση των ανθρώπων που σε συ-
ντροφεύουν. Παράλληλα, το διά-
στημα αυτό κρίνεται θετικό για να 
κάνεις νέες γνωριμίες με ανθρώ-
πους που μπορείς να αναπτύξεις 
μαζί τους μία ουσιαστική σχέση 
που θα μπορέσει να πάρει μία πιο 
σταθερή μορφή.

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Με τον Ερμή από το 

ζώδιο των Διδύμων η σκέψη σου 
επικεντρώνεται σε θέματα που 
αφορούν την εργασία, την καθη-
μερινότητα, αλλά και τη φυσική 
σου κατάσταση. Παίρνεις τις πρω-
τοβουλίες εκείνες που θα σε βο-
ηθήσουν να βάλεις σε μία καλή 
πορεία την εργασιακή σου δρα-
στηριότητα. Έρχεσαι σε επαφή με 
κόσμο και αυτό σε βοηθά στην 
ουσιαστική ανάπτυξη της εργασί-
ας σου. 

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Ο Ερμής εισέρχεται 
στο φιλικό για σένα 

ζώδιο των Διδύμων και η περίοδος 
που ανοίγεται μπροστά σου είναι 
γεμάτη διασκέδαση, κοινωνικές 
επαφές αλλά και πολλά φλερτ! 
Αφιερώνεις περισσότερο χρόνο 
για ενασχόληση με την τέχνη, δημι-
ουργικές δραστηριότητες, επικοι-
νωνία με τον ερωτικό σύντροφο ή 
και γνωριμίες με άτομα που θα σου 
ξυπνήσουν το ερωτικό ενδιαφέρον!

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Μπαίνεις σε μία πε-
ρίοδο που έχεις την 

ευκαιρία να συζητήσεις και να πά-
ρεις αποφάσεις για θέματα που 
αφορούν το σπίτι και την οικογέ-
νειά σου! Είσαι πιο εξωστρεφής και 
έτοιμος να βρεις λύσεις σε θέμα-
τα που σε απασχόλησαν την τε-
λευταία περίοδο, ενώ μπορείς να 
έρθεις ένα βήμα πιο κοντά στους 
δικούς σου ανθρώπους, βελτιώνο-
ντας ουσιαστικά την επικοινωνία 
σου μαζί τους.

κριός 
21/3 - 20/4
Βρίσκεσαι στην ιδα-

νική περίοδο για να βάλεις σε μία 
σειρά τις σκέψεις σου, να εκφρα-
στείς με άνεση, να έρθεις σε επα-
φή με ανθρώπους και να ανταλλά-
ξεις τις όμορφες ιδέες σου, αλλά 
και να επικοινωνήσεις ουσιαστικά 
με το περιβάλλον σου. Από τις αρ-
χές του μήνα οι μετακινήσεις σου 
θα είναι περισσότερες, θα μπο-
ρείς να έχεις καλές επαφές και συ-
ζητήσεις με αδέρφια, ενώ μπορεί 
να πραγματοποιήσεις κάποια αλ-
λαγή σε μεταφορικό μέσο ή τεχνο-
λογική συσκευή. 

 
ΤΑΥρός

 21/4 - 21/5
Βρίσκεσαι σε μία 
περίοδο που μπο-

ρείς να κάνεις τις κατάλληλες δι-
απραγματεύσεις προκειμένου να 
τακτοποιήσεις οικονομικές υπο-
θέσεις. Από τις αρχές του μήνα 
θα υπάρξουν νέες συμφωνίες και 
προτάσεις για να σε βοηθήσουν 
να βρεις τον κατάλληλο τρόπο για 
την ανάπτυξη και εξέλιξη των οικο-
νομικών σου. Παράλληλα, η επι-
κοινωνία σου με τους ανθρώπους 
που σε περιβάλλουν θα σε βοηθή-
σει αυτό το διάστημα να ανακτή-
σεις την αυτοπεποίθησή σου.

διδΥμόι
 22/5 - 21/6
Με τον κυβερνήτη 
σου τον Ερμή να κι-

νείται στο δικό σου ζώδιο διανύεις 
ένα εξαιρετικό διάστημα εξωστρέ-
φειας κι ουσιαστικής επαφής τόσο 
με τον εαυτό σου όσο και με τους 
ανθρώπους γύρω σου! Αρκετές 
επικοινωνίες, γνωριμίες, ιδέες, συ-
ζητήσεις αλλά και ενάρξεις θα σου 
δώσουν το κίνητρο για να ανανεώ-
σεις τον τρόπο σκέψης σου αλλά 
και για να εκφραστείς με περισσό-
τερο ενθουσιασμό.

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Με τον Ερμή από 

το ζώδιο των Διδύμων είσαι σε ένα 
μεταβατικό στάδιο απολογισμού 
αλλά και ανασυγκρότησης σκέψε-
ων, γεγονός που θα σε βοηθήσει 

ZωδιΑ

για να βάλεις σε μία σειρά τα αμέ-
σως επόμενα σχέδιά σου. Κατα-
στάσεις του παρελθόντος ή υποθέ-
σεων που δεν έχουν ολοκληρώσει 
ακόμα τον κύκλο τους σε κάνουν 
να βρίσκεσαι σε μία φάση αναζή-
τησης της αλήθειας. 

Λεων
 23/7 - 23/8
Ο Ερμής από 

το ζώδιο των Διδύμων σε κοινωνι-
κοποιεί ακόμα περισσότερο, σε 
φέρνει σε επαφή με νέους ανθρώ-
πους, τονώνει ιδιαίτερα την επιθυ-
μία σου για κοινωνική ζωή αλλά 
και διεύρυνση των φιλικών σου 
επαφών! Ευχάριστες προσκλήσεις 
και προτάσεις από κοινωνικούς 
χώρους ή άτομα του κοινωνικού 
κύκλου είναι μέσα στο πρόγραμ-
μα. Έχεις τις ιδέες εκείνες που θα 
σε βοηθήσουν να προχωρήσεις 
ένα βήμα παρακάτω τα προσωπικά 
σου σχέδια.

ΠΑρθενός
24/8 - 23/9
Ο Κυβερνήτης του 

ζωδίου σου, ο Ερμής, κάνει το 
πέρασμά του στο ζώδιο των Δι-
δύμων και σου χαρίζει απλόχερα 
την πνευματική εγρήγορση, για να 
αναπτύξεις την καριέρα σου με 
τον κατάλληλο τρόπο! Το επόμενο 
διάστημα, θέτεις στόχους, προβά-
λεις επιτυχώς τον εαυτό σου στον 
κοινωνικό σου περίγυρο και ανα-
πτύσσεις περισσότερο τις γνωριμί-
ες σου, γεγονός που θα σε βοηθή-
σει στη δόμηση των σχεδίων σου!

ΖΥγός
 24/9 - 23/10
Είναι η στιγμή που 
βάζεις μπροστά τα 
επεκτατικά σου σχέ-

δια, έχεις μεγάλες ιδέες οι οποίες 
σε θέτουν σε εγρήγορση, ενώ οι 
επικοινωνίες σου τονώνονται και 
σου προσφέρουν μία νέα οπτική 
των πραγμάτων. Την περίοδο που 
ανοίγεται μπροστά σου ευνοού-
νται τα ταξίδια, οι επαφές με άτο-
μα του εξωτερικού ή με ανθρώ-
πους κάθε ηλικίας ή και κάθε κουλ-
τούρας! 

ςκόρΠιός
24/10 - 22/11
Είναι μία καλή περί-
οδο για να οργανώ-

σεις ένα σχέδιο στρατηγικής στα 
οικονομικά σου, πραγματοποιώ-
ντας μία καλή διαχείριση στα έσο-
δα, στα έξοδα, στις υποχρεώσεις 
αλλά και στα χρεωστικά υπόλοιπα 
που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 
Μέσα από συζητήσεις θα μπορέ-
σεις να βάλεις σε μία τάξη ζητήμα-
τα πρακτικού περιεχομένου. Είναι 
μια καλή περίοδος για να ισορρο-
πήσεις τη λογική με το συναίσθη-
μα, κατανοώντας πιο ουσιαστικά 
τόσο τον ίδιο σου τον εαυτό όσο 
και τους ανθρώπους γύρω σου!

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12   
Η περίοδος που 

ανοίγεται μπροστά σου σε βοηθά 
να έρθεις σε ουσιαστική επαφή με 
τους ανθρώπους που έχουν μία 

   ANTZΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ  - 4/06/1975
Η Αντζελίνα Τζολί είναι Αμερικανίδα ηθο-
ποιός, σκηνοθέτρια και ειδική απεσταλμέ-
νη του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Γεννήθη-
κε στο Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια και 
είναι κόρη του γνωστού ηθοποιού Τζον Βόιτ 
και της Μαρσελίν Μπερτράντ. Το 2005, κατά 
τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Κύ-
ριος & Κυρία Σμιθ», γνώρισε τον ηθοποιό 
Μπραντ Πιτ. Τον Απρίλιο του 2012 το ζευγά-
ρι αρραβωνιάστηκε και το 2014, μετά από 
την απόκτηση έξι παιδιών, παντρεύτηκε, 
όμως τον Σεπτέμβριο του 2016 η Αντζελί-
να κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Πιτ, 
διεκδικώντας και την επιμέλεια των παι-
διών τους. EP
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ΤΗΣ «ΕΚΛΕΨΕ»
ΤΑ ΕΦΗΒΙΚΑ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ 

ΥΠΕΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΟ 
ΤΗΣ ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΕΦΗΒΗ 

ΜΙΛΗΣΕ Η ΓΝΩΣΤΗ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

EΛΕΝ ΝΤΕ ΤΖΕΝΕΡΙΣ

Η 61χρονη Έλεν Ντε Τζενέρις αποκάλυψε σε πρόσφατη 
συνέντευξή της ότι αισθανόταν θυμωμένη με τον εαυτό 
της γιατί δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τη σεξουαλική 

κακοποίηση που υπέστη από τον πατριό της όταν ήταν έφηβη. 
Η Έλεν Ντε Τζενέρις, παρουσιάζοντας τη δική της εμπειρία και 
σε άλλα θύματα, υποστήριξε ότι με αυτόν τον τρόπο θα βρουν 
το θάρρος να αποκαλύψουν τα όσα έχουν υποστεί. Η ίδια πε-
ριέγραψε ότι όταν ήταν στην εφηβεία η μητέρα της, Μπέτι, πα-
ντρεύτηκε έναν πολύ κακό άνθρωπο, ενώ λίγες ημέρες μετά το 
γάμο της διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος και υποβλήθηκε 
σε μαστεκτομή. Τότε ήταν η στιγμή που ο πατριός της επωφελή-
θηκε από το γεγονός και την παρενόχλησε σεξουαλικά. «Έπρε-
πε να αγγίξει και τα δικά μου στήθη επειδή δεν ήθελε να ενο-
χλήσει τη μητέρα, αλλά έπρεπε να τα αισθανθεί. Με έπεισε και 
μετά προσπάθησε να το κάνει ξανά και ξανά. Είμαι θυμωμένη 
με τον εαυτό μου επειδή, ξέρετε, ήμουν πολύ αδύναμη για να 
αντισταθώ, ήμουν 15 ή 16 χρονών», αποκάλυψε. Απ’ ό,τι είπε 
η ίδια στη συνέντευξή της ο λόγος που αποφάσισε να αποκα-
λύψει αυτές τις λεπτομέρειες είναι γιατί θέλει να παροτρύνει 
άλλα κορίτσια να μιλήσουν για τις δικές τους εμπειρίες. Η ίδια 
νιώθει θυμωμένη γιατί περίμενε τόσο πολύ να αποκαλύψει αυ-
τήν την εμπειρία της, αφού «επειδή είμαστε κορίτσια μάς μαθαί-
νουν να μη λέμε τίποτε και να το αποδεχόμαστε».  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΑ
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