
OK!
FIRST FOR CELEBRITY NEWS

€

creo




Women'secret store: Stavrou 66, Nicosia 

Mall of Engomi Zenon OlympiaDebenhams:The Mall of Cyprus Korivos. . . .

creo






3

BIG
PICTURE

-

-
-
-

-

OK!

creo






4

 PEOPLE

PRINTCO CASSOULIDES LTD

Produced under licence from Reach 
Magazines Worldwide Limited Registered 

registered trade marks of Reach Magazines 

Reproduction in whole or in part without written 

christinap@diasmedia.com

44 BEAUTY
46 STYLE ICON
50
52
54
60
64

LAST PAGE

12

18

22

!

Follow

ro
M

eg

e

OK!
FIRST FOR CELEBRITY NEWS

€

28

32

34

36

creo




Women'secret store: Stavrou 66, Nicosia 

Mall of Engomi Zenon OlympiaDebenhams:The Mall of Cyprus Korivos. . . .



6

Με ποιον συμπαίκτη σου θα ήθελες 
να είσαι φίλος και με ποιους δεν θα 
πήγαινες ούτε για καφέ; 
Από τους Έλληνες συμπαίκτες μου, αυτούς 
που σίγουρα θεωρώ φίλους μου και θα 
κρατήσουμε τη φιλία και τον δεσμό που 
χτίσαμε είναι η Ρια, ο Σίμος και ο Νίκος. 
Τώρα για έναν καφέ να πας αν κάποιος σε 
καλέσει ή βρεθείς σε κοινή παρέα μετά το 
παιχνίδι που όλοι θα είναι διαφορετικοί δεν 
είναι το τέλος του κόσμου, αλλά σίγουρα δεν 
είμαι και το άτομο που επιδιώκει να πάει για 
καφέ με κάποιο άτομο που δεν συμπαθεί. 

Θυμάμαι στα πρώτα επεισόδια είπες 
πως εμείς ως Κύπριοι ξυπνάμε κάθε 
μέρα και αντικρίζουμε την τούρκικη 
σημαία στον Πενταδάκτυλο και την 
πράσινη γραμμή. Αντιμετώπισες 
κάποιο πρόβλημα με την παραγωγή 
για αυτή τη δήλωσή σου;
Η δήλωση που έκανα ότι εμείς ως Κύπριοι 
αντικρίζουμε κάθε μέρα τον Πενταδάκτυλο, 
έχουμε την πράσινη γραμμή, κάνουμε δύο 
χρόνια στρατό και στα τετράδιά μας έχουμε 
το "Δεν Ξεχνώ" ήταν πέρα για πέρα αληθινή, 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

Tι γεύση σού άφησε το Survivor 
αποχωρώντας μιαν ανάσα από τον 
μεγάλο τελικό;
Η αλήθεια είναι ότι άφησε μια γλυκόπικρη γεύση, 
γλυκιά γιατί κατάφερα να ζήσω μια εμπειρία ζωής, 
που ελάχιστος κόσμος ανά το παγκόσμιο έχει την 
ευκαιρία να ζήσει, και σίγουρα πικρή, γιατί έφτασα 
σχεδόν μέχρι το τέλος και δεν κατάφερα να πιω 
νερό από την πηγή και να πραγματοποιήσω τον 
στόχο για τον οποίο έλαβα μέρος στο παιχνίδι 
αυτό.

Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανες 
μόλις πήγες στο σπίτι σου;
Θα σου πω τι ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα 
μόλις με πήραν στο ξενοδοχείο, ήταν να ξυριστώ, 
δεν άντεχα άλλο τα γένια, δεν ήμουν εγώ! Στο σπίτι 
όταν έφτασα, είχα την έκπληξη που μου ετοίμασε 
η Τατιάνα, με το σπίτι γεμάτο μπαλόνια και τις 
φωτογραφίες μας κρεμασμένες πάνω, άρα είχα 
ένα τεράστιο χαμόγελο ευτυχίας! Μετά κλασικά 
δεν ήξερα πού ήταν τι, μετά από πέντε μήνες!

Πιστεύεις πως δίκαια αποχώρησες τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή υπήρχε 
άλλος παίκτης ή παίκτες στην ομάδα 
σου που έπρεπε να φύγουν πριν από 
σένα;
Όσοι έφτασαν μέχρι αυτήν τη φάση του παιχνιδιού 
άξιζαν και με το παραπάνω να βρίσκονται στον 
τελικό της Αθήνας, ο καθένας για διαφορετικούς 
λόγους. Το δίκαιο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι 
υποκειμενικό! Δεν περίμενε κανένας από τους 
συμπαίκτες μου ή τα άτομα της παραγωγής ότι θα 
αποχωρούσα εγώ, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι και 
οι κανονισμοί του και ο κόσμος καλώς ή κακώς 
αυτό αποφάσισε!

Πώς ήταν η σχέση σου με την ομάδα 
σου;
Οι σχέσεις με τη λευκή ομάδα ήταν πάρα πολύ 
καλές και είναι και κάτι το οποίο νομίζω έβγαινε 
και προς τα έξω.

«ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕ 
ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΟΥΣΑ ΕΓΩ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ 

ΤΟ SURVIVOR, Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΛΥΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ ΡΙΑΛΙΤΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

«O Χikmet ΔΗλώΝει 
ΘειΟΣ ΤΟυ ΚΡιΣΤιΑΝ, 

ΜιλΑΜε ΣΧεΔΟΝ ΚΑΘε 
ΜεΡΑ, φΟΡΑει ΑΚΟΜΑ 

ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟιΝι 
ΠΟυ ΤΟυ ΧΑΡιΣΑ ΚΑι 

ΜΑΣ εΧει ΚΑλεΣει ΝΑ 
ΤΟΝ εΠιΣΚεφΤΟυΜε 

ΟιΚΟγεΝειΑΚώΣ»

αυτή είναι η ζωή μας, έτσι μεγαλώνουμε. 
Δεν ήξερα αν αυτό θα προκαλούσε 
αντιδράσεις θετικές ή αρνητικές, αυτό 
ένιωθα και το είπα. Η παραγωγή το έπαιξε 
κανονικά απ' ό,τι είδα τώρα που βγήκα από 
το παιχνίδι και δεν είχε καμία παρέμβαση.

Είδαμε πριν από μερικές ημέρες 
μία video κλήση με τον Χικμέτ, τον 
οποίο ήθελες να γνωρίσεις στον 
γιο σου αποκαλώντας τον «θείο» 
γι’ αυτόν. Έχετε δημιουργήσει 
τόσο καλή σχέση;
εγώ εκτίμησα πολύ τον Χικμέτ όταν τον 
γνώρισα, όταν γίναμε λευκή ομάδα και από 
την πρώτη στιγμή μάς υποδέχτηκαν όλοι 
οι Τούρκοι συμπαίκτες μας με απίστευτο 
σεβασμό και εκτίμηση με μπροστάρη 
τον ίδιο. για να με ενθαρρύνει πολλές 
φορές πριν από το αγώνισμα μού φώναζε 
«κάν’το για τον γιο σου, τον Κρίστιαν» 
και όσο αναπτυσσόταν αυτή η φιλία 
μού έλεγε ότι θέλει να τον γνωρίσει και 
αυτοαποκαλέστηκε θείος του μικρού μου! 
γίναμε φίλοι, αφού και ο ίδιος δηλώνει 
θείος του Κρίστιαν, μιλάμε σχεδόν κάθε 
μέρα, φοράει ακόμα το κομποσχοίνι που 
του χάρισα και μας έχει καλέσει να τον 
επισκεφτούμε οικογενειακώς.

Ο Χικμέτ ήταν ο πιο 
πολυσυζητημένος παίκτης της 
Τουρκίας. Η πλειοψηφία μιλούσε 
άσχημα για εκείνον. Εσύ πώς 
έδεσες μαζί του;
Ο Χικμέτ είναι ένα παιδί μεγαλωμένο 
σ’ένα απομακρυσμένο από τον πολιτισμό 
χωριό στην Τουρκία. Θέλει πάντα να 
κερδίζει και αυτό το πάθος κάποτε το 
εκδήλωνε με λάθος τρόπο. Μεταξύ τους οι 
Τούρκοι παίκτες είχαν αρκετά προβλήματα 
στη συμβίωσή τους απ’ό,τι μας είπαν 
πριν την ένωση και αυτό δημιουργούσε 
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«Η δύναμΗ πού με 
κρατούσε στο παιχνιδι 
Ηταν ο λογοσ για τον 

οποιο μπΗκα, να 
καταφερω να κανω 

τΗ δωρεα στΗ μνΗμΗ 
τΗσ μΗτερασ μού και 
να κανω περΗφανΗ 
τΗν οικογενεια μού»
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«δεν υπήρχε περίπτωσή 
να κλεψω 'ή να φαω 

από σκόυπίδία, γί’ αυτό 
καί εχασα 20 κίλα καί 

όλόυσ μόυ τόυσ μυσ! »
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Τανιμανίδη; Επειδή ο ίδιος ο 
παρουσιαστής το είχε αναφέρει στο 
πρώτο επεισόδιο.
Μα ήταν κάτι που δεν έκρυψα ποτέ και 
από κανέναν. Έτσι και αλλιώς, επειδή είχε 
βγει στα media, οι συμπαίκτες μου ήξεραν 
τα πάντα για μένα! Για τον Σάκη ρωτούσαν 
προσωπικές λεπτομέρειες κυρίως για το τι 
άνθρωπος είναι αυτός αλλά και η Χριστίνα. 

Εκτός από την οικογένειά σου, 
τι άλλο σου έλειψε κατά την 
παραμονή σου στον Άγιο Δομίνικο;
Η οικογένειά μου ήταν αυτό που μου έλειπε! 
Τα υπόλοιπα έρχονταν σε δεύτερη μοίρα. 
Φυσικά και σου λείπει η ζωή που είχες, αλλά 
το αίσθημα της οικογένειας εμένα με διέλυε.

Τώρα που ολοκληρώθηκε η εμπειρία 
σου στο “Survivor”, ήταν αυτό 
που περίμενες; Πόσο διαφορετικό 
είναι το Survivor από αυτό που  
φανταζόμαστε;
Σε πολλά ήταν αυτό που περίμενα, 
σε κάποια άλλα όχι. Το Survivor που 
φανταζόσαστε ότι υπάρχει δεν έχει καμία 
σχέση με το πραγματικό! Αν μπορούσαν 
να έδειχναν τα πάντα, όλοι θα ήταν 
καρφωμένοι στις οθόνες!

Από τα προηγούμενα χρόνια 
ακούγαμε πως κλέβανε φαγητό 
οι παίκτες που προσπαθούσαν να 
επιβιώσουν. Εσύ τα κατάφερες να 
κλέψεις; 
Ήξεραν όλοι ότι εγώ δεν υπήρχε περίπτωση 

τριβές. Παιχνίδι επιβίωσης είναι άλλωστε. 
Αγωνιστικά, επειδή ήταν ο καλύτερος, 
προσπαθούσαν όλοι να παίξουν με την 
ψυχολογία του και αυτός αντιδρούσε 
αρκετές φορές με λάθος τρόπο. 

Υπάρχει κάποιο πρόσωπο από την 
ελληνική ομάδα που είναι ψεύτικος 
χαρακτήρας;
Είναι ένα ριάλιτι στο οποίο υπάρχει 
χρηματικό έπαθλο, άρα όλοι αλλάζουν! 
Είναι πολλά άτομα που μπαίνουν έχοντας 
στο μυαλό τους συγκεκριμένη στρατηγική 
να ακολουθήσουν, για να γίνουν αρεστοί 
στην ομάδα και στον κόσμο που ψηφίζει. 
Αν προσθέσεις σ’ αυτό και τον εγκλεισμό 
και τις πολύ κακές συνθήκες, τότε βγαίνουν 
άλλοι χαρακτήρες, που φυσικά και είναι 
ψεύτικοι. Υπήρχαν αρκετά τέτοια άτομα. 

Σε βλέπαμε πολλές φορές να 
λυγίζεις κυρίως όταν σκεφτόσουν 
ή έβλεπες φωτογραφίες ή γράμματα 
της οικογένειάς σου. Τι ήταν αυτό 
που σου έδινε δύναμη για να 
παλεύεις και να προχωρείς;
Μου έλειπαν πάρα πολύ και ήταν η 
μεγαλύτερή μου δυσκολία στο παιχνίδι. Η 
δύναμη που με κρατούσε στο παιχνίδι ήταν ο 
λόγος για τον οποίο μπήκα, να καταφέρω να 
κάνω τη δωρεά στη μνήμη της μητέρας μου 
και να κάνω περήφανη την οικογένειά μου.

Μίλησες με τους δικούς σου 
ανθρώπους να τους ρωτήσεις ποια 
γνώμη είχε ο κόσμος για εσένα όσο 
ήσουν μέσα στο παιχνίδι; 
Μου είπαν διάφορα, κάποια καλά, κάποια 
κακά σχόλια, τα οποία θεωρώ φυσιολογικά 
από τη στιγμή που εκτίθεσαι στην τηλεόραση 
και σε τόσες πολλές στιγμές και σε ένα 
παιχνίδι Ελλάδας - Τουρκίας.

Σε στεναχώρησαν κάποια σχόλια 
που έγιναν στα social media;
Πρέπει να είμαι ειλικρινής, είναι 
φυσιολογικό μόλις διαβάσεις κάτι που σε 
βρίζει ή μιλά υποτιμητικά για σένα να μην 
πετάς και τη  σκούφια σου, από την άλλη 
ξέρεις ότι έτσι είναι και η κανονική μας ζωή, 
σε κάποιους αρέσεις, σε κάποιους όχι, 
και κάποιος μάλλον δεν έχει ζωή για να 
κρύβεται πίσω από μια οθόνη και να λέει ό,τι 
λέει, να κρίνει ή να βρίζει πάντα με το πώς 
σκέφτεται αυτός. Δεν πάει να πει ότι έχει 
δίκαιο. Άρα γίνομαι κι εγώ «μουσιαμμάς», 
όπως λέμε και στην Κύπρο! Κρατάω τα 
εκατοντάδες κολακευτικά μηνύματα που 
παίρνω κάθε μέρα και το 90% μιλά για τον 
χαρακτήρα που βγήκε μέσα από το Survivor.

Οι συμπαίκτες σου έκαναν νύξη 
ποτέ για τη φιλία σου με τον Σάκη 

«ΥΠΗρΧΑν ΑρΚΕΤοί 
ψΕΥΤίΚοί ΧΑρΑΚΤΗρΕΣ 

ΣΤο Survivor»

να κλέψω ή να φάω από σκουπίδια, γι’ αυτό 
και έχασα 20 κιλά και όλους μου τους μυς! 
Υπήρχαν ωραίες στιγμές που γίνονταν στα 
κρυφά, αλλά αυτές είναι για μας που τις 
ζήσαμε!

Το γεγονός πως είσαι Κύπριος 
επηρέασε τη σχέση σου με τους 
Τούρκους;
Φάνηκε να επηρέαζε; Σε καμία περίπτωση. 
Ίσα ίσα το γεγονός ότι ήμουν Κύπριος 
επηρέαζε περισσότερο τους Έλληνες 
συμπαίκτες μου. 

Σεξ είχαμε στο φετινό Survivor;
Δεν το είδα και με τα μάτια μου! Ακούγονταν 
διάφορα, άρα όπου υπάρχει καπνός, 
υπάρχει και φωτιά. Κάτι δεν θα είχε;

Τελικά η σχέση Ατακάν - Δαλάκα 
ήταν ερωτική ή φιλική;
Δεν τους ρωτάτε καλύτερα τους ίδιους; 
Σε μένα πάντως δεν έκανε καμία διαφορά 
αν ήταν ζευγάρι, νεαρά παιδιά είναι, δεν 
είναι δεσμευμένα, μπορούν να κάνουν ό,τι 
θέλουν.

Πες μας πράγματα που συνέβησαν 
και δεν τα είδαμε ποτέ στις οθόνες 
μας.
Για να μην τα είδατε, κάποιος λόγος θα 
υπήρχε! Είναι πολλές οι στιγμές, όμορφες 
αλλά και άσχημες, που συνέβησαν και για 
διάφορους λόγους δεν προβλήθηκαν. Τις 
κρατάμε μέσα μας εμείς που τις ζήσαμε, για 
να τις λέμε κάποτε στα παιδιά μας! 

Κατά γενικήν ομολογίαν η τούρκικη 
ομάδα ήταν πιο δυνατή από την 
ελληνική. Το αισθανόσουν κι εσύ 
αυτό;
Το ξέραμε από την αρχή ότι η τούρκικη 
ομάδα ήταν πιο δυνατή, ειδικά στο κομμάτι 
γυναίκες. Μην ξεχνάμε ότι το Survivor είναι 
τρόπος ζωής για τον τούρκικο λαό, ειδικά 
μετά από 12 χρόνια προβολής. Ήταν πολύ 
καλύτερα προετοιμασμένοι από εμάς.

Ένιωσες την αδικία στο Survivor και 
σε ποια πράγματα;
Ένιωσα πάρα πολλές φορές την αδικία 
αλλά δεν αντιδρούσα, όσο πολύ και να με 
έπνιγε και να μην περνούσα καλά. Γι’ αυτό 
όταν άλλαξαν καταστάσεις και ξεκίνησα 
να απολαμβάνω το παιχνίδι, αυτό φάνηκε 
σε διάφορους τομείς, επιβίωσης και 
αγωνιστικά!  ok!

ΑΠο Τον ΓίΩρΓο ΜίΧΑΗΛ
ΦΩΤοΓρΑΦοΣ: ΒΑΛΕνΤίνοΣ ΠΑΠΑΚΩνΣΤΑνΤίνοΥ

ΣΤΥΛίΣΤρίΑ: ΜΑρίΑννΑ ΧΑΤΖΗΜΗνΑ
Η ΦΩΤοΓρΑΦίΣΗ ΕΓίνΕ ΣΤο ΠΑρΚο ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ, 

ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣίΑ
ροΥΧΑ: Τotal outfit uber ΚΑί ΠΑΠοΥΤΣίΑ

ΑΠο ΠροΣΩΠίΚΗ ΣΥΛΛοΓΗ.
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«Είμαί θαυμαστήσ 
του Νίκολασ κΕιτζ 

απο τοτΕ που 
ήμουΝ μίκροσ»
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Όταν απεβίωσε, πώς ένιωσες;
Ο θάνατός του ήταν τραγωδία. Ήταν νέος, είχε 
λαμπρό μέλλον στη καριέρα του. Όταν συμβαί-
νει κάτι τέτοιο, είναι πάντα τραγωδία. Είναι λυπηρό 
για την οικογένειά του, για τους φίλους του. Γενικά, 
δεν είναι καλά νέα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. 

Θα ήθελα να μιλήσουμε για τη σχέση 
που έχεις με την κόρη σου Άναμπελ. 
Eίναι υπέροχο όνομα. Εάν το χωρίσου-
με θα δούμε ότι το πρώτο συνθετικό του 
ονόματός της είναι το «Άννα» -που είναι 
και το δικό μου όνομα-  και το δεύτερο 
συνθετικό είναι το «Μπελ», το οποίο ση-
μαίνει όμορφη…
Έτσι ακριβώς. Απλώς μου άρεσε το όνομα Άνα-
μπελ. Όταν διαλέγαμε υποψήφια ονόματα για να 
δώσουμε στην κόρη μας, η γυναίκα μου εκείνο το 
διάστημα είχε επιλέξει τρία ονόματα αλλά -εν τέ-
λει- επιλέξαμε το Άναμπελ. Όταν είδαμε την κόρη 
μας, είπαμε αυτό θα είναι το όνομά της!

Τώρα, που είσαι εδώ αυτό το διάστημα, 
μιλάτε μέσω skype ή κάτι ανάλογο;
Αυτό που κάνω τώρα που βρίσκομαι στην Κύπρο, 
είναι να της στέλνω κάθε μέρα ένα βίντεο. Χρησι-
μοποιεί ένα iPad… Στο βίντεο της λέω «Γεια σου, τι 
κάνεις;» και της λέω πώς πάνε τα γυρίσματα. Επί-
σης, μιλάμε και μέσω facetime, όταν έχουμε μια 
ώρα που να μας βολεύει και τους δυο.

Ποιο είναι το πάθος σου;
To πάθος μου είναι οι ταινίες. Ζω το όνειρό μου 
κάθε μέρα. Όταν δεν κάνω γύρισμα, διδάσκω πο-
λεμικές τέχνες, προπονούμαι και παίζω σε ταινίες. 
Είμαι πολύ ευγνώμων.   ok!

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ

χνών που χρειάζομαι για την ταινία μου». Όταν έγι-
νε, έμεινα έκπληκτος… Είναι αστείο διότι πριν μου 
κάνει την πρόταση ο Δημήτρης, ένας φίλος  μου 
μού είχε πει ότι θα μπορούσα να πάρω τον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο και εγώ του έλεγα «σιγά! Αυτό 
δεν πρόκειται να συμβεί» και εν τέλει συνέβη! Δεν 
μπορούσα να το πιστέψω! Θεωρώ ότι ήταν γρα-
φτό να γίνει, όπως και η γνωριμία μου με τον Δη-
μήτρη, ήταν καρμική! Πιστεύω, ότι εάν κάτι είναι 
προορισμένο να γίνει, στη σωστή στιγμή και στον 
σωστό χρόνο, τότε θα γίνει… Και, όντως, εκείνη τη 
χρονική περίοδο, έψαχνε κάποιον σαν εμένα και 
εγώ απλώς τύχαινε να έχω τις απαραίτητες δεξιό-
τητες που ήθελε για τις ανάγκες της ταινίας.

Πόσο ενθουσιασμένος είσαι που θα συ-
νεργαστείς με τον Νίκολας Κέιτζ; 
Πολύ ενθουσιασμένος! Είμαι θαυμαστής του Νί-
κολας Κέιτζ από τότε που ήμουν μικρός. Θυμάμαι 
τον εαυτό μου να παρακολουθεί τις ταινίες «Gone 
in 60 seconds», «Τhe Rock», «Faceoff», τις οποί-
ες λατρεύω! Οπότε, το να δουλεύω με τον Κέιτζ 
φαντάζει ουτοπία! Ποτέ δεν περίμενα ότι θα μπο-
ρούσε να συμβεί αυτό. Όταν ο Δημήτρης μού 
είπε ότι στο cast της ταινίας θα ήταν και ο Κέιτζ, 
δεν το πίστευα! Όλοι οι ηθοποιοί της ταινίας εί-
ναι εκπληκτικοί. Νιώθω ευγνώμων που μπορώ και 
συμμετέχω σε αυτό το project. Ο Δημήτρης και 
εγώ συνεργαζόμαστε πολύ όταν πρόκειται για ται-
νίες. Ήρθε και μου είπε ότι θα κάνουμε μια ταινία, 
η οποία ονομάζεται «Jiu Jitsu» και έπειτα μου εξή-
γησε το σενάριο της ταινίας. Είναι σκηνοθέτης, 
σεναριογράφος,  παραγωγός. Τα κάνει όλα! Για 
’μένα όλοι τους είναι εξαιρετικοί ηθοποιοί δρά-
σης. Πραγματικά, ο Δημήτρης είναι ιδιοφυΐα. 
Ξέρει πώς να προσεγγίσει τους σωστούς ανθρώ-
πους. Θυμάμαι ότι κοίταζα τον πίνακα με τα ονό-
ματα και δεν πίστευα το πόσο ταιριάζουν όλοι 
στον  ρόλο τους. Είναι εντυπωσιακό! Και ο Δημή-
τρης είναι «εγκέφαλος» στο να κάνει ταινίες. 

Τώρα, πες μου για τον ρόλο σου στο 
«Jiu Jitsu».
To όνομα του χαρακτήρα που ενσαρκώνω στην 
ταινία είναι Τζέιμς και ουσιαστικά θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει τους φόβους του… Δεν θέλω να 
αποκαλύψω άλλα για τον ρόλο μου! Πιστεύω ότι 
η υπόθεση γύρω από τον χαρακτήρα μου είναι 
πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτό που μου αρέσει περισ-
σότερο στον ρόλο μου είναι το γεγονός ότι υπάρ-
χουν διάφορες πτυχές. Είναι άνθρωπος της περι-
πέτειας. Είναι γενναίος και επιδέξιος. Αλλά ακό-
μη και αν κάποιος έχει αυτά τα στοιχεία, πρέπει ο 
καθένας μας να αντιμετωπίσει τους φόβους του. 
Το είχα συζητήσει μαζί με τον Μάικ Τάισον (Aμε-
ρικανός Μποξέρ), όταν συμμετείχαμε στην ταινία 
«Kickboxer: Retaliation», και μιλούσαμε για την κα-
ριέρα του κ.λπ και αυτό που μου έμεινε από τις συ-
ζητήσεις που κάναμε είναι ότι, κάθε φορά που πα-
λεύει, τον διακατέχει το αίσθημα του φόβου. Ποτέ 
δεν το είχε σκεφθεί έτσι αλλά έμαθε να διοχετεύει 
τον φόβο και ο τρόπος που το κάνει είναι πραγμα-
τικά ενδιαφέρων. 

Ποιος είναι ο μεγαλύτερός σου φόβος;
Γενικά, στη ζωή μου δεν μου αρέσει να αποτυγ-
χάνω και να απογοητεύομαι. Αυτά τα δυο με επη-
ρεάζουν πολύ. Έτσι, προσπαθώ πάντα να δου-
λεύω σκληρά για να μπορώ να νιώθω ότι έδωσα 
το 100% του εαυτού μου! Εάν νιώσω ότι δεν έχω 
δώσει το άπαν των δυνάμεών μου για να επιτύχω, 
δεν είμαι στα «καλύτερά μου». Δεν μου αρέσει να 
χάνω ευκαιρίες. 

Εκτός από ηθοποιός, είσαι και κασκα-
ντέρ. Συμμετείχες σε ταινίες όπως το 
«X-MEN» και το «Suicide Squad». Εντού-
τοις, η πρώτη σου δουλειά ήταν να είσαι 
ο κασκαντέρ του Bρετανού ηθοποιού 
Χένρι Κάβιλ στην ταινία «Immortals». 
Έτσι ακριβώς κατάφερα να μπω στη βιομηχανία 
του θεάματος. Το «Ιmmortals» ήταν η πρώτη μου 
δουλειά και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα!

Το 2014 συμμετείχες στην ταινία «Brick 
Mansions» με τον αδικοχαμένο Αμερι-
κανό ηθοποιό Πόλ Γουόκερ. Τον έχεις 
γνωρίσει; Μίλησέ μου για εκείνον.
Δεν τον γνώρισα προσωπικά, διότι δεν ήμουν στα 
γυρίσματα αρκετό χρόνο. Έκανα όλη την προετοι-
μασία για τις σκηνές. Ο συντονιστής της ταινίας 
με ήθελε για test σε περίπτωση που θα έκανα τον 
κασκαντέρ του Πολ. Tόσο εγώ όσο και ο φίλος 
μου ο Στεφάν ήμασταν εκεί για test. Εγώ ήμουν 
πιο μεγαλόσωμος για να κάνω τον Πολ. Δούλεψα 
στην ταινία για δυο μέρες, σε κάποιον άλλο ρόλο 
και μια εκ των δύο ημερών ο Πολ ήρθε στο γύρι-
σμα. Ήταν πολύ καλός. Τον γνώρισα όταν κάνα-
με το test. Πραγματικά, ήταν gentleman και πολύ 
ευγενικός. Με καλωσόρισε. Ήμουν εκεί μαζί του 
για μισή ώρα περίπου. Στα γυρίσματα ήταν πολύ 
επαγγελματίας και όλοι έλεγαν τα καλύτερα για 
εκείνον.
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ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΚΑΝΕ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ 
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ LEE WRANGLER ΣΤΟ NICOSIA MALL ΜΕ 

ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ ΤΗΝ ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ ΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

ΑΝΑΝΕΩΣΕ
ΤΗΝ ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ ΤΗΣ

Το απόγευμα της Πέμπτης 20 Ιουνίου η παρουσιάστρια έφθασε στο 
Nicosia Mall, όπου κατευθύνθηκε στο κατάστημα Lee Wrangler για ψώ-
νια. Δεν την συνόδευε ούτε ο σύζυγός της, Νεκτάριος Αλεξάνδρου, 

αλλά ούτε και η κόρη της, εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο που είχε μετά 
το τέλος της εκπομπής της. Η Κωνσταντίνα έδειχνε ενθουσιασμένη από τις 
υπέροχες επιλογές σε ρουχισμό και επέλεξε τζιν παντελόνι, διάφορα t-shirts και 
ένα denim jacket, με το οποίο ενθουσιάστηκε και το έβαλε αμέσως στη λίστα 
των αγορών της. Φεύγοντας πήγε κατευθείαν στη σχολή μόντελινγκ που έχει 
στη Λευκωσία για να κάνει μάθημα στις μαθήτριές της και στη συνέχεια πέρα-
σε χρόνο με την οικογένειά της. Αυτό το διάστημα βρίσκεται σε συζητήσεις 
με την τηλεόραση ΣΙΓΜΑ για την εκπομπή της «Όλα καλά» αλλά και για νέο 
project και τις επόμενες μέρες θα υπάρξει ανακοίνωση για τα επόμενα επαγ-
γελματικά της βήματα.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ
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ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΥΠΡΙΑ ΣΤΑΡ.
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 61 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ ΘΥΜΙΖΕΙ

ΜΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΙΣΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ

ANNA BIΣΣΗ

ΑΠΟΘΕΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ

Η Άννα Βίσση εμφανίστηκε στο Nava 
Seaside το βράδυ της Παρασκευής 21 
Ιουνίου και γνώρισε την αποθέωση όχι 

μόνο για το live πρόγραμμά της αλλά και για το 
ότι δεν έφευγε με τίποτα από τη σκηνή, παρουσιά-
ζοντας όλες τις αγαπημένες επιτυχίες της που θα 
τις θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη Κύπρια σταρ 
έφθασε στον Πρωταρά το απόγευμα της ίδιας 
μέρας και αφού ξεκουράστηκε στη σουίτα πο-
λυτελούς ξενοδοχείου, στις 23:30 ανέβηκε στη 
σκηνή του Nava Seaside κάνοντας opening με 
το κομμάτι «Με αγάπη Άννα». Περισσότεροι από 
1.200 θαυμαστές της γέμισαν το μαγαζί και τρα-
γουδούσαν στους ρυθμούς της απαθανατίζοντάς 
την ασταμάτητα με φωτογραφίες στα κινητά τους 
τηλέφωνα. Κατά διαστήματα παρουσίαζε τα νέα 
της τραγούδια από το ολοκαίνουριο άλμπουμ της 
σε συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα, όπου πα-
ρουσιάζουν 14 ξεχωριστά «Ηλιοτρόπια», καθένα 
εκ των οποίων διηγείται καταστάσεις της καθημε-
ρινότητας του έρωτα. Τα νέα της κομμάτια κέρδι-
σαν αμέσως τους θαυμαστές της. Αξιοσημείωτο 
ήταν το γεγονός ότι ήταν τόσο εντυπωσιασμένη 
από τον κόσμο του μαγαζιού, που ενώ έλεγε πως 
θα ερμήνευε το τελευταίο κομμάτι, εντούτοις επέ-
στρεφε πίσω και τραγουδούσε ξανά και ξανά. 
Μετά το τέλος της βραδιάς χαλάρωσε με τους 
συνεργάτες της και έφαγε σουβλάκια, ενώ για την 
επόμενη μέρα μαζί της στην Αθήνα θα έπαιρνε 
και ένα τεράστιο ταψί με ταχινόπιτα και γαλακτο-
μπούρεκο. Η Άννα Βίσση ανανέωσε το ραντεβού 
της σύντομα με τους θαυμαστές της, καθώς έχει 
νέα σχέδια τα οποία θα ανακοινωθούν σύντο-
μα.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 
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ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η 
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΟΔΑΣ 
ΤΟΥ ALEXANDER COLLEGE. ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΑΝ 

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΛΑΥΣΑΝ ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ

«ΤΗΕ CATWALK PROJECT»

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ

Η επίδειξη μόδας με τον τίτλο «Τhe 
Catwalk Project» σημείωσε τεράστια 
επιτυχία όπως κάθε χρόνο, αφού 

είναι η 4η χρονιά που οι τελειόφοιτοι του 
κλάδου Μόδας του Alexander College πα-
ρουσιάζουν τις δημιουργίες τους. Η επίδει-
ξη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Ιουνί-
ου στο Iguana όπου παρευρέθηκε πλήθος 
κόσμου, ανάμεσά τους γνωστοί σχεδια-
στές, stylists, αλλά και εκλεκτοί καλεσμένοι. 
Οι φοιτητές του Alexander College, Μά-
ριος Φλώρου, Ραφαέλια Σκουτέλλα, Ευ-

φροσύνη Σάββα, Ελένη Ύψου, Χριστίνα Νι-
κολάου, Ηλιάνα Ματθαίου και Alexandra 
Taradynova παρουσίασαν τις δημιουργίες 
σε μια εντυπωσιακή επίδειξη μόδας. Παρου-
σιάστρια της βραδιάς ήταν η Γωγώ Αλεξαν-
δρινού. Στόχος και φέτος ήταν η ανάδειξη 
των δημιουργιών των τελειοφοίτων αποδει-
κνύοντας το υψηλό επίπεδο σπουδών που 
παρέχει το Alexander College. Τη γενικότε-
ρη επιμέλεια της επίδειξης ανέλαβε και φέ-
τος ο υπεύθυνος καθηγητής και σχεδιαστής 
μόδας Παντελής Παντελή μαζί με την ομά-

δα του, Μαριάννα Πέγκα και Χρίστο Αβρα-
άμ. Χορηγοί της εκδήλωσης το DSTRKT και 
Εύρηκα Μασσαλίας. Το εντυπωσιακό make 
up και το hairstyling των μοντέλων ανέλαβαν 
οι The make up Pro by Barbara Nikolakaki 
και Kevin Murphy αντίστοιχα. Υπηρεσίες και 
προϊόντα προσέφεραν επίσης οι εταιρείες 
και καταστήματα ShoeBox και Art of Flowers 
by Loizos Ιordanous. Χορηγός επικοινωνίας 
ΟΚ! Magazine και ilovestyle.com.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: MAΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
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αφιερωμα  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΔΙαΚΟσμηση
Μικρές λεπτομέρειες μπο-
ρούν να αλλάξουν την ατμό-
σφαιρα και να δώσουν ρομα-
ντισμό στις ανοιξιάτικες και 
καλοκαιρινές βραδιές σας. 
Τα ηλιακά φωτιστικά είναι 
η καλύτερη λύση, αφού με 
χαμηλό κόστος μπορείτε να 
φωτίσετε διακριτικά διάφο-
ρες γωνιές του κήπου χωρίς 
καν να ανάψετε κάποιο δια-
κόπτη. Οι μικρές αυτές πινε-
λιές είναι που κάνουν τη δι-
αφορά και θα μετατρέψουν 
τον κήπο ή τη βεράντα σας 
σ’ έναν χώρο ονειρικό και 
κατάλληλο για να σας ξεκου-
ράσει και να σας γεμίσει θε-
τική ενέργεια. Και μην ξεχνά-
τε, κάποιες φορές την άνοιξη 
την «φτιάχνουμε» εμείς! 

ΣυνΤήρήΣή επίπλων ΚήπΟυ Η συντΗρΗσΗ των επίπλων του κΗπου Η τΗσ 
βεράντάσ μάσ είνάί μίά δίάδίκάσίά άπλΗ, άνάλογά βεβάίωσ κάί με το υλίκο
 που είνάί φτίάγμενο το κάθε επίπλο.

ΞύλΙνΕσ λΕπΤΟμΕΡΕΙΕσ
Οι ξύλινες λεπτομέρειες θυμίζουν 
καλοκαίρι και νησιά. επενδύστε, 
λοιπόν, σε ξύλινα έπιπλα ή αν δεν 
έχετε μεγάλο μπαλκόνι και -κυρί-
ως- χρήματα για να τ’ αποκτήσετε, 
τότε ένα σκαμπό, ένα βάζο και η 
κλασική καλαμωτή αποτελούν την 
ιδανική λύση.

ΤΡαπΕζΙ σΤΟν ΤΟΙΧΟ
εάν έχετε κάποιον άδειο τοίχο στη 
βεράντα σας, μπορείτε να κολλή-
σετε σε αυτόν ένα ξύλινο και ημι-
κυκλικό τραπεζάκι. Βάζοντας και 
δύο σκαμπό έχετε έτοιμο το πιο 
όμορφο τραπέζι, το οποίο μπο-
ρείτε να φτιάξετε με τέτοιο τρόπο, 
ώστε αφού το χρησιμοποιείτε όσο 
θέλετε, να το κατεβάζετε κάτω.

Το καλοκαίρι βρίσκεται ήδη στην ERGOHOME και μπορείτε να δημιουρ-
γήσετε τη δική σας όαση δροσιάς για φέτος. Σκεφτείτε τι σημαίνει χα-
λάρωση για εσάς και αποκτήστε τα έπιπλα κήπου/βεράντας που θα την 
πλαισιώσουν! Αυτό θα πει έπιπλα με προσωπικότητα και στιλ!

creo
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BEAUTY 
AWARDS CYPRUS,

-
-

Kérastase -

-
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MADAME FIGARO
BEAUTY AWARDS 

LIFESTYLE PORTALS
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BEAUTY AWARDS
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BEAUTY trend

Flirting Palette, Lancôme, -

-
-
-
-

The Limited-Edition 

Mer, La Mer, -

-
-Duo Bronze Et Lumière, 

Chanel, -

-
-

-

-

Diesel, -

Wanted Girl, Azzaro, -

Narciso eau de 
toilette rouge, 

-

-

-

-

-

Global Beauty 

-
-

-
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BEAUTYshopping
Sports BB Compact SPF50+, 

Shiseido,

Sunny SPF50 Crème 
Divine (150ml), Payot,

Cellular Protection Sunscreen, & After 
Sun, The Organic Pharmacy,

Sunleya G.E. Soin 
Solaire Global 

Anti-Age SPF 50+ 
PA++++, Sisley,

The Reparative Body Sun 
Lotion SPF 30,

Slimming Bronzing Oil - 
Medium Protection SPF20 
UVA (200 ml), Vagheggi,

Power essence tonic, 
pHformula,

The Sun Perfect Glow 
Cream, SPF 30 & SPF 50, 
Lancaster,
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LEMON JUICE
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STYLE ICON shopping
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OLIVIA+HANK.

TERRANOVA.

ALDO.

PIAZZA ITALIA.

OLIVIA+HANK.

GUESS.
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Bikini top, 
SUGARFREE.

€9.95, 
ZARA.

BAGATT.

€39.95, 
ZARA.

DOROTHY 
PERKINS.

SWAROVSKI.

PIAZZA ITALIA.

ZARA.

STRADIVARIUS.

SPOTLIGHT.
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ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ
ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ 200 ΚΙΘΑΡΩΝ

Η Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου 
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη κιθαριστική 

εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην 
Κύπρο αύριο Δευτέρα 1 Ιουλίου στις 21:00 
στο Κηποθέατρο Λεμεσού. Πρόκειται για μια 

ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα μουσική συνύπαρξη 
επί σκηνής, μια ανατρεπτική συναυλία της 
Κιθαριστικής Ορχήστρας Κύπρου και του 

Σταμάτη Κραουνάκη σε ρόλο ερμηνευτή. Τιμή 
εισιτηρίου: €20 και €15 για παιδιά μέχρι 

12 χρονών. Εισιτήρια προπωλούνται: www.
tickethour.com.cy σε όλα τα καταστήματα ACS 
και στο Κηποθέατρο Λεμεσού. Πληροφορίες 

στο τηλέφωνο 99430654.

ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ LIVE
Ο μοναδικός Νίκος Βέρτης έρ-
χεται στο απόλυτο hot spot του 
καλοκαιριού την Παρασκευή 
5 Ιουλίου στο Nava Seaside 
στον Πρωταρά. Ο γνωστός καλ-
λιτέχνης θα κρατήσει σε εγρή-
γορση τους θαυμαστές τους με 

τις νέες και παλιές επιτυχίες του. 
Μέγας Χορηγός: AXE
POWERED BY: Super FM.
Χορηγοί επικοινωνίας: Check 
In Cyprus, Ilovestyle.com. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
99920444. 

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ 7/07/2019
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεο-
λαίας Δήμου Λακατάμειας συν-
διοργανώνει με τον Οργανισμό 
Νεολαίας Κύπρου καλοκαιρινές προβολές ταινιών στο Δη-
μοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμειας. Όλες οι προβολές ξεκι-
νούν στις 21:00 και η είσοδος είναι δωρεάν. Θα προβλη-
θούν Hidden Fiqures (2/07), The Prestiqe (6/07) και Blood 
Diamond (6/07). Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 22364000.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

«Η ΝΕΡΑΪΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ»
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το έργο «Η Νεράιδα και το Παλληκάρι» θα 
ανεβεί σήμερα Κυριακή 30 Ιουνίου στο 
Κηποθέατρο Λεμεσού και την Τετάρτη 3 
Ιουλίου στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο 
Λάρνακας. Πρόκειται για την αισθηματική 
κωμωδία της Finos Films που ανεβαίνει 
για πρώτη φορά στο θέατρο σε διασκευή 
και σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη. 
Την παραδοσιακή κρητική μουσική και τα 
τραγούδια ερμηνεύει ζωντανά ο Νίκος 
Ζωιδάκης. Για περισσότερες πληροφορίες 
στα τηλέφωνα 25 343341 και 24 657745.

ΠΙΚΑΣΟ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΡΓΑ ΣΕ ΠΗΛΟ
Στην έκθεση «Ο Πικάσο στο Κυπριακό 
Μουσείο. Έργα σε Πηλό», που διοργανώ-
νεται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων στο πλαί-
σιο του προγράμματος Picasso Mediterranée, που ηγείται το Εθνικό Μουσείο Πικάσο 
στο Παρίσι, παρουσιάζεται ένα μικρό μεν, αλλά απόλυτα αντιπροσωπευτικό μέρος της 
κεραμικής του δημιουργίας, με πρωτότυπα και μοναδικά έργα. Παράλληλα, η έκθεση 
περιλαμβάνει κυπριακές αρχαιότητες, ομαδοποιημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να διακρί-
νονται συγκεκριμένες θεματικές, σχήματα και μοτίβα της αρχαιότητας, απόηχους των 
οποίων οι αρχαιολόγοι διακρίνουν σε έργα του Πικάσο. Η έκθεση θα συνοδεύεται από 
κατάλογο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Τρίτη-Παρασκευή 08:00-16:00, Σάββα-
το 09:00-16:00, Κυριακή 10:00-13:00, Δευτέρα κλειστό. Για περισσότερες πληροφορί-
ες στο τηλέφωνο 2865854, 22303112.

ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ, 
ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΚΑΙ ΑΔΑΜΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
H Μαρινέλλα συναντά τον Κώστα Μα-
κεδόνα και την Ήβη Αδάμου. Μαζί τους 
συμπράττει και η Έλενα Παπαρίζου αύριο 
Δευτέρα 1 Ιουλίου, στις 21:00, στο Πατ-
τίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, στο πλαίσιο 
του Φεστιβάλ του Δήμου Λάρνακας. Ένα 
πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών με 
διαφορετικούς μουσικούς ήχους, με κοι-
νό στόχο πάντα την ψυχαγωγία του κοι-
νού. Προπώληση: www.tickethour.com.cy 
και στα καταστήματα ACS Courier. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
24629300. 
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ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Το Theama Venue υποδέχεται την 
Κυριακή 7 Ιουλίου στις 21:00 

τον Νίκο Μακρόπουλο. Ο δημο-
φιλής ερμηνευτής θα κάνει χιλιο-
στά τα χιλιόμετρα και υπόσχεται 
ένα βράδυ γεμάτο διασκέδαση 
τραγουδώντας τις μεγαλύτερες 
επιτυχίες του. Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί στον εξωτερικό 
χώρο του Theama Venue (πρώ-
ην Dolce Club). Για περισσότε-

ρες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
70004711.

ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ-SALAMIS TOURS
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

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

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

Best of the Rest

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ 
ΚΩΜΩΔΙΑ
Η εξαιρετική κωμωδία «Δείπνο με φίλους» 
έρχεται στην Κύπρο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό, 
σύγχρονο έργο και συγχρόνως «αστείο» του 
Αμερικανού πολυβραβευμένου θεατρικού 
συγγραφέα Ντόναλντ Μάργκιουλις. Παραστάσεις 
θα δοθούν από την Τρίτη 2 μέχρι την Τρίτη 9 
Ιουλίου σε διάφορες πόλεις. Για προπώληση 
εισιτηρίων www.tickethour.com.cy & ACS Couriers. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθεί για 
τις «Αλκυονίδες». Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22472472.

ΘΕΡΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΑΙΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΗΔΕΙΑ
Το Θερινό Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick διοργανώνει 
σεμινάρια-εργαστήρια πάνω στη «Μήδεια» του Ευριπί-
δη. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα, 1 Ιου-
λίου, μέχρι την Πέμπτη, 4 Ιουλίου, από τις 09:30 μέχρι 
τις 13:00, στην αίθουσα «Τάσος Παπαδόπουλος» του 
Πανεπιστημίου Frederick, στη Λευκωσία. Για δηλώσεις 

συμμετοχής 
στο email 
neoph.
neophytou@
gmail.com 
και στο τη-
λέφωνο 
99480680.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
ΜΕ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης 
διοργάνωσης έρχεται το 2ο Φεστιβάλ 
Μπίρας Medfest-Limassol Beer Festival 
από την Πέμπτη 6 μέχρι τη Δευτέρα 10 
Ιουλίου στον ποταμό Γερμασόγειας στη 
Λεμεσό. Θα εμφανιστούν πετυχημένοι 
καλλιτέχνες όπως Stavento (6/7), Πέ-
τρος Ιακωβίδης (7/06), Locomondo 
(8/07), Mπάσης - Καραφώτης (9/07) 
και Στέλιος Ρόκκος (10/07). Τριάντα και 
πλέον περίπτερα παραγωγών και διανο-
μέων εισαγόμενων 
και τοπικών μπιρών 
και φαγητό για όλα 
τα γούστα σε έναν 
ευχάριστα διαμορ-
φωμένο χώρο είναι 
μόνο μερικά από 
όσα υπόσχεται το 
MEDFEST στους επι-
σκέπτες του. 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΙΡΑΣ

Η KOYKΛΑ
ΜΟ ΗΑΥDER
EΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ 
Ο Τζακ Κάφερι έρχε-
ται αντιμέτωπος με το 
απόλυτο κακό. Ποιος 
θα βγει νικητής; Η δι-
αδικασία εξόδου τηρείται κατά 
γράμμα, όταν ένας ασθενής, ο 
Άιζακ, παίρνει εξιτήριο από την 
υψίστης ασφαλείας ψυχιατρι-
κή κλινική. Όμως, κάτι είναι λά-
θος… Πολύ λάθος…

ΕΞΗΝΤΑ 
ΒΗΜΑΤΑ
ΝΙΚΟΛ-ΑΝΝΑ 
ΜΑΝΙΑΤΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ύστερα από τρία χρό-
νια εγκλεισμού σε ψυ-
χιατρείο. Η τιμωρία της γυναίκας 
του για την υπεξαίρεση της περι-
ουσίας της, την προδοσία του. 
Με την καρδιά γεμάτη μίσος, 
απογυμνωμένος από καθετί που 
είχε με αγώνες κερδίσει -καριέ-
ρα, υπόληψη, όνομα- σκοπός του 
πια είναι να την πληγώσει και μαζί 
όσους τη βοήθησαν να τον εξευ-
τελίσει. 

Books Etc

    ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ

32Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΔΟΝ

ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ

Η καρδιά της νέας γενιάς θα χτυπήσει από την Τετάρτη 3 
μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου στην τάφρο της Πύλης 
Αμμοχώστου στη Λευκωσία. Στις 3 Ιουλίου στη σκηνή θα 
εμφανιστεί η Νατάσσα Μποφίλιου, ενώ στις 4 Ιουλίου ο 
βασιλιάς της ελληνικής ροκ, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, 
θα δώσει μια μεγάλη συναυλία. Τη συναυλία του Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου θα ανοίξει το αμερικανικό συγκρότη-
μα No/Hug με την απίστευτη ερμηνεία της Κύπριας Γεωρ-
γίας Χατζηκωνσταντίνου. Το φεστιβάλ θα κλείσει την Πα-

ρασκευή 5 Ιουλίου με 
ένα ξεχωριστό αφιέρω-
μα στον αξέχαστο Δη-
μήτρη Μητροπάνο. Στην 
σκηνή θα εμφανιστούν ο 
Γιάννης Κότσιρας, Μίλ-
τος Πασχαλίδης, Γιώτα 
Νέγκα, Μπάμπης Στό-
κας και Χρήστος Μά-
στορας. Πληροφορίες 
22766459.
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APEROL SPRITZ GARDEN 



55

-

creo




56

DIARY

6

DIARY

creo




5757

-

creo




58

DIARY

#COOKYOURHEATH

-

-



59

OK!
INTERNATIONAL
Produced under licence from Reach Magazines 

Worldwide Limited Registered Number (6395556) 
– One Canada Square, Canary Wharf, London 

E14 5AP. “OK!” and “OK! FIRST FOR CELEBRITY 
NEWS” are registered trade marks of Reach 

Magazines Worldwide Limited. All rights reserved.  
Reproduction in whole or in part without written 

permission is strictly prohibited.

 Emma Radford

Julia Taylor

Dr Johnson Okpaluba 

Group Editor in Chief - Caroline Waterston 
caroline.waterston@reachplc.com

Phone: +442086127990

Editor Shari Nementzik
SNementzik@bauer-media.com.au

Phone: +61421396225

Editor-in-Chief: Nevena Dyakova
n.dyakova@atticaeva.bg Phone: +35928704981

Editor-in-Chief: Ivy Li
litiantian@okmagazine.com.cn  Phone: 0086 

15810661764 www.okmagazine.com.cn

Editorial Director: Petra Argyrou
argyroup@sigmalive.com
Phone: +357 22580100

Editor-in-Chief: Nincho Jibladze
 info@okmagazine.ge Phone: +995322295919

Editor-in-Chief: Tim Affeld
tim.affeld@klambt.de Phone: 

+49.40.41.18.82.50.00

Editor-in-Chief: Nikos Georgiadis
ngeorgiadis@daphne.gr Phone: +302102594031 

Editor-in-Chief: Kana Sugamori 
kanas@bk.iij4u.or.jp Phone: +81368028048 

Editor-in-Chief: Laila Pastare
laila.pastare@rigasvilni.lv Phone: +37167496047

Editorial Director: Saher H Paracha
saherparacha@okmagazine.com.pk

Phone: +9235843703

Editor-in-Chief: Elena Stoichita
elena.stoichita@adevarulholding.ro

Phone: +40727165712

Editor-in-Chief: Vadim Vernik
vadim.vernik@axelspringer.ru

Phone: +798052521254 

Editor-in-Chief: Weerawut Ujjutamanus 
weerawut@mediatransasia.com

Phone: +6622042740

Ascociate Director: Alejandro Gutiérrez Tremola
okvenezuela@dearmas.comB

Phone: +58(212)4064436

«BEST VALUE»

WOLFGANG’S STEAKHOUSE

creo




60

 

LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

ΕπιβΕβαιώθηκαν
οι προβλΕψΕις, κΕρδιςΕ
το Power of Love 
Mεγάλη νικήτρια του Power Of Love -και 
κατά 10.000 ευρώ πλουσιότερη- αναδεί-
χθηκε η Άννα Ελευθερίου. Το κορίτσι από 
τη Σωτήρα Αμμοχώστου ήταν γλυκομίλητη, 
χαμηλού προφίλ και ήρεμη ως άνθρωπος, 
γεγονός που κατάφερε να κερδίσει την 
καρδιά των τηλεθεατών. Αξιοσημείωτο πως 
η Άννα Ελευθερίου δεν έκανε καμιά σχέση 
στο ριάλιτι αγάπης. Την ερχόμενη εβδομά-
δα αναμένεται να ταξιδέψει στο νησί μας 
για να γιορτάσει τη νίκη της. Στους άνδρες, 
νικητής ήταν ο Παύλος Παπαδόπουλος.

καταχΕιροκροτηθηκΕ ςτην 
παρουςιαςη του βιβλιου της 
Πριν από λίγες ημέρες, στον χώρο του The Shoe 
Factory, στην Παλιά Λευκωσία, η Λίλη Μιχαηλίδου 
αποθεώθηκε παρουσιάζοντας το βιβλίο της «ΕΚΕΙ-
ΝΟΣ, ανδρών ιστορίες». Το χειροκρότημα εισέπραξε 
και ο Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, ο 
οποίος ξεφεύγοντας για λίγο από τις πολλαπλές 
νομικές του υποχρεώσεις, ανταποκρίθηκε θετικά 
στην πρόσκληση της συγγραφέως Λίλης Μιχαηλί-
δη, να παρουσιάσει το καινούργιο της βιβλίο. Στο 
«ΕΚΕΙΝΟΣ, ανδρών ιστορίες», η Λίλη Μιχαηλίδου 
υπογράφει 17 διηγήματα με το (γυναικείο) βλέμμα 
στραμμένο σε άντρες αρχετυπικούς ή απλώς τυπι-
κούς, από το παρελθόν ή το παρόν, δεμένους με τη 
μνήμη, εξερευνώντας τις ιστορίες, βιωμένες ή όχι.

«ΜΑΤΙΛΝΤΑ»
Δόθηκε με επιτυχία στις 8 ιουνίου, 
στο Σατιρικό Θέατρο, η μουσικοθεα-
τρική παράσταση του Θεατρικού 
Εργαστηρίου της μαρίας μπεγιάζη, 
«ματίλντα». Σκηνοθεσία - απόδοση 
κειμένου: μαρία μπεγιάζη. Υποκριτι-
κή - διδασκαλία, κινησιολογία: 
μαρία μπεγιάζη - γιώργος Κορτέ-
σης. μουσική διδασκαλία: Αντιγόνη 
Φωτίου. Σκηνικά: Άλεξ Κατσούρης. η 
παράσταση θα ξαναδοθεί τον Οκτώ-
βριο. Στον ρόλο της Αγκάθα Τράν-
σμπουλ, η μαρία μπεγιάζη.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Οι φτωχοί και οι πλούσιοι... Όταν η μοίρα αποφασίσει αυτοί οι κόσμοι 
να συναντηθούν, οι αντιδράσεις θα είναι εκρηκτικές. Κωμικές καταστάσεις, εκπλήξεις και ανατρο-
πές θα ζήσουν οι ήρωες της κωμικής σειράς «Όσο Έχω Εσένα», σε σενάριο ρένας ρίγγα και σκη-

νοθεσία Στέφανου μπλάτσου, που θα κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση ΣιγμΑ τη Δευτέρα, στις 22:20, 
και θα προβάλλεται Δευτέρα-Πέμπτη.

ΕρχΕται ςτο ςιΓΜα
Ο διάσημος σε όλον τον πλανήτη ηθοποιός Αλβάρο μόρτε 
έρχεται το καλοκαίρι στην τηλεόραση ΣιγμΑ. η παγκόσμια 
επιτυχία του La Casa De Papel έκανε τον ηθοποιό περιζήτητο 
και, σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι ΣιγμΑ είναι πολύ 
κοντά να αγοράσει τα δικαιώματα για να προβάλει το καλο-
καίρι τη νέα του σειρά με τίτλο «The Pier», που θα μας καθη-
λώσει. η υπόθεση θέλει μια κορυφαία αρχιτεκτόνισσα 
(Veronica Sanchez), την Αλεξάνδρα, να ερευνά την αυτοκτο-
νία του άντρα της Όσκαρ (Alvaro Morte). Συντετριμμένη 
από τον θάνατό του, η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει ότι ο σύζυ-
γός της ζούσε διπλή ζωή με μιαν άλλη γυναίκα, τη Βερόνικα. 
Αναζητώντας την αλήθεια, η πρωταγωνίστρια θα προσεγγίσει 
φιλικά τη Βερόνικα με ψεύτικη ταυτότητα, σε μια προσπάθεια 
να καταλάβει τι πραγματικά συνέβη το βράδυ που ο άντρας 
της αφαίρεσε τη ζωή του.

πρΕΜιΕρα ςτο ςιΓΜα τη 
δΕυτΕρα, 1η ιουλιου, ςτις 22:20

λιλη μιχΑηλιΔΟΥ

EL PROFESSOR 

OΣΟ Εχω ΕΣΕνΑ 

ΑννΑ ΕλΕΥΘΕριΟΥ
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

    APEROL SPRITZ GARDEN

Την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019, η Χαραλαμπί-
δης Κρίστης μέσω του προγράμματος κοινωνικής 
αλληλεγγύης της εταιρείας, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, πραγ-

ματοποίησε σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας, 
στην Πλατεία Πλατάνου στους Αγίους Ομολογητές, 
την παράδοση του έργου αναβάθμισης της γειτονιάς 
Αγίων Ομολογητών, «Ανθρώπινες Γειτονιές - Άγιοι 
Ομολογητές». Στις 14 Φεβρουαρίου η Χαραλαμπίδης 
Κρίστης παρουσίασε τη δράση του προγράμματος κοι-

νωνικής αλληλεγγύης και έμπρακτης προσφοράς της 
εταιρείας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, «Ανθρώπινες Γειτονιές», με 
σημείο αναφοράς και επίκεντρο τη γειτονιά των Αγίων 
Ομολογητών, γενέτειρα της γαλακτοβιομηχανίας το 
1945. Η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτήθηκε από 
το κυπριακό Love Brand, το γαλατάκι της Χαραλαμπί-
δης Κρίστης και τις πωλήσεις της συλλεκτικής συσκευ-
ασίας του, που απεικόνιζε τους πρωταγωνιστές της κι-
νηματογραφικής ταινίας «Βουράτε Γειτόνοι».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤραΠΕΖα
ΣΥΝΕΧΙΖοΥΜΕ ΜΕ ΝΕΕΣ
«ΙΣΤορΙΕΣ ΔΥΝαΜΗΣ»
Η Ελληνική Τράπεζα συνεχίζει την υπόσχε-
ση που έδωσε μέσα από την τελευταία της 
εκστρατεία, με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο. 
Μετά τις ιστορίες του Γιώργου και της Άντρε-
ας, σειρά παίρνει η ιστορία της Ιωάννας, ενός 
16χρονου κοριτσιού σαν όλα τα άλλα, που 
όμως δεν είναι σαν κανένα. Η Ιωάννα, νωρίς 
στην εφηβεία της, έδειξε συμπτώματα επιλε-
κτικής αλαλίας και τότε άλλαξαν όλα. Χωρίς 
πολλούς φίλους και με χαμηλή αυτοεκτίμηση 
άρχισε να κλείνεται στο εαυτό της με μονα-
δική διέξοδο τα άλογά της και την ιπποθερα-
πεία. Μέσω της ιπποθεραπείας μπορεί πλέον 
να κάνει όνειρα. Δες τις «Ιστορίες Δύναμης» 
στο www.exeistidynami.com και στο YouTube 
- Hellenic Bank Official.

ΣΤΗΝ ΚορΥΦΗ ΤΗΣ ΕΥρΩΠΗΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΠοΥΔαΙα ΔΙαΚρΙΣΗ RETAILER 
OF THE YEAR EUROPE 2018 - 2019
H Lidl απέσπασε για πρώτη φορά την κορυ-
φαία ευρωπαϊκή διάκριση «Retailer of the 
Year Europe 2018 - 2019», ξεχωρίζοντας 
ως η αγαπημένη αλυσίδα υπεραγορών των 
καταναλωτών στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια 
διάκριση ιδιαίτερης σημασίας, καθώς αξιο-
λογήθηκε από περίπου 800.000 καταναλω-
τές σε 9 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και 
βασικά πεδία αξιολόγησης ήταν το επίπεδο 
των τιμών, η ποιότητα των προϊόντων και η εξυ-
πηρέτηση των πελατών. Απέσπασε συνολικά 
περισσότερες από 105.000 ψήφους και δι-
ακρίθηκε στο πλαίσιο 1.426.000 αξιολογή-

σεων, με βαθμό 8,06. 
Η κορυφαία αυτή δι-
άκριση επιβραβεύει 
τη δέσμευση της Lidl 
για παροχή προϊό-
ντων υψηλής ποιότη-
τας στις πιο χαμηλές 
τιμές, έχοντας πάντα 
στο επίκεντρό της την 
ικανοποίηση των κα-
ταναλωτών. 

ΨαΞΕ, ΨαΞΕ… ΚαΙ Θα Το ΒρΕΙΣ
Η αΠοΛΥΤΗ ΕΦαρΜογΗ γΙα 
ΚΥΝΗγΙ ΘΗΣαΥροΥ ΣΤο ΤροοΔοΣ
Μια πρωτοποριακή εφαρμογή με παιχνίδια ετοι-
μάστηκε και είναι έτοιμη να εξιτάρει μικρούς και 
μεγάλους! Λέγεται «iLIFE-TROODOS Treasure 
hunt», έχει τρία παιχνίδια που όχι μόνο κρατά-
νε το ενδιαφέρον αμείωτο αλλά, εύκολα και 
αβίαστα, εφοδιάζουν τους παίκτες και τις παί-
κτριες με πλήθος πληροφοριών και γνώσεων 
για το Τρόοδος, τις ομορφιές του και τις αξίες 
του. Η εφαρμογή, που όχι τυχαία έχει τον τίτλο 
«Κυνήγι Θησαυρού» (Treasure Hunt), δημιουρ-
γήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Εθνικό Δασικό 
Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών 
και οικοσυστημικών υπηρεσιών» (LIFE16 GIE/
CY/000709) και το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές 
iOS και Android. Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.ilifetroodos.eu

ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Η χαλαρωτική ατμόσφαιρα, τα 
απολαυστικά κοκτέιλ και η καλο-
καιρινή διάθεση έχουν ως αποτέ-
λεσμα το… Aperol Spritz Garden! 
To οpening πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη, 5 Ιουνίου, στο Garden 
Day & Night στη Λευκωσία, όπου 
παρευρέθησαν καλεσμένοι από 
τον κόσμο των Media, influencers, 
στελέχη της Photos Photiades, 

αλλά και το κοινό, που έσπευσε 
να ζήσει από κοντά αυτήν τη μο-
ναδική εμπειρία. Το Aperol Spritz 
ήταν ο «πρωταγωνιστής» της βρα-
διάς, σε έναν χώρο διακοσμημένο 
με μοναδικές δημιουργίες εμπνευ-
σμένες από το διάσημο, ιταλικό 
απεριτίφ κοκτέιλ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - XAΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ»

     NUROFEN PERIOD PAIN
ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΚΑΘΕ «ΠΕΡΙΟΔΟ» ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ ΣΟΥ…
Κάθε γυναίκα, σε κάθε περίοδο της 
ζωής της θέλει να απολαμβάνει τη  
στιγμή, χωρίς ενοχλήσεις, ακόμα και 
τις δύσκολες μέρες του μήνα. Αν και 
κάθε γυναίκα βιώνει τις δύσκολες 
μέρες του μήνα διαφορετικά, η δυ-
σμηνόρροια επηρεάζει την καθεμιά 
εμποδίζοντάς την από το να απολαύ-
σει την καθημερινότητά. της Έτσι, σε 
κάθε περίοδο της ζωής, η κάθε γυ-
ναίκα μπορεί να είναι ανέμελη, ακα-
ταμάχητη, αγωνίστρια με τη στήριξη 

του Nurofen για πόνους περιόδου. 
Το προϊόν διατίθεται σε όλα τα φαρ-
μακεία από την εταιρεία Lifepharma, 
μέλος του Ομίλου MSJ. Συστήνεται 
συμβουλή από τον γιατρό ή τον φαρ-
μακοποιό σας.

 LIDL

    MYMALL LIMASSOL

NOVA CYPRUS
Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ HBO «CΗΕRΝΟΒΥL»
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    MYMALL LIMASSOL

Από την Παρασκευή, 28 Ιουνίου, η νέα δραματική μίνι σειρά της 
ΗΒΟ, «Chernobyl», η οποία συγκαταλέγεται στις καλύτερες 
σειρές όλων των εποχών, σύμφωνα με το κοινό και τους κριτικούς, 

έρχεται στο Nova On Demand! Η σειρά «Chernobyl» είναι βασισμένη 
στο πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ, το οποίο έλαβεν χώραν 
στις 26 Απριλίου 1986, και στη συλλογική προσπάθεια της ομάδας 
ανθρώπων που αντιμετώπισε το πρόβλημα και θυσιάστηκε για την επίλυσή 
του. Πρωταγωνιστής ο Jared Harris, ο οποίος υποδύεται τον πυρηνικό 
επιστήμονα που ηγείται της ομάδας διάσωσης μετά την καταστροφή. Ο 
Stellan Skarsgärd βρίσκεται στον ρόλο του αντιπροέδρου του Υπουργικού 

Συμβουλίου και η Emily 
Watson υποδύεται την 
ερευνήτρια που προσπαθεί 
να ανακαλύψει τι ακριβώς 
προκάλεσε το μοιραίο 
ατύχημα. Τη σκηνοθεσία 
υπογράφει ο Johan Renck, 
ενώ το σενάριο είναι του ίδιου του δημιουργού της σειράς, Craig Mazin. 
Η σειρά«Chernobyl» θα προβληθεί και στο Novacinema4HD, την 
Τετάρτη, 10 Ιουλίου και κάθε Τετάρτη, στις 22:00.

«ΜAΓΕΙΡΕΨΕ ΥΓΙΕΙΝΑ, ΖΗΣΕ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ»
ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΑΣΥΚΑΦ ΚΑΙ ΤΗ UNIVERSAL LIFE
Πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα, την 
Τετάρτη, 12 Ιουνίου, στο αμφιθέατρο Plato του 
Intercollege στη Λευκωσία, η τελετή βράβευ-
σης των νικητών του διαγωνισμού μαγειρικής 
«Μαγείρεψε υγιεινά, ζήσε καλύτερα», ο οποί-
ος συνδιοργανώθηκε από την Universal Life 
και την ομάδα αντιμετώπισης γαστρεντερικών 
καρκίνων «αλθέα» του ΠΑΣΥΚΑΦ. Πρόκειται 
για τον πρώτο διαδικτυακό διαγωνισμό μαγει-
ρικής στην Κύπρο, ο οποίος αποτελεί μέρος 
των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της 
Universal Life, με απώτερο στόχο την ευαισθη-
τοποίηση και ενημέρωση του κοινού γύρω από 
το έργο του ΠΑΣΥΚΑΦ για τους γαστρεντερι-
κούς καρκίνους. 

ANTΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΑ
Αυτό το καλοκαίρι προσφέρετε σ’ εσάς και 
την οικογένειά σας την πραγματική προστα-
σία της επιδερμίδας. Η ολοκληρωμένη σει-
ρά αντηλιακών της The Organic Pharmacy 
δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει 
υψηλή αντηλιακή προστασία, με φυσικά 
συστατικά και αντιγηραντικές φόρμουλες 
που προστατεύουν, θρέφουν και ενυδατώ-
νουν την επιδερμίδα. Η σύνθεσή τους από 
Minerals, είναι αυτή που κάνει την πραγμα-
τική διαφορά σε σχέση με τα κοινά αντηλι-
ακά, καθώς δεν απορροφά τις ακτίνες του 
ήλιου, αλλά αντιθέτως, τις αντανακλά. Ανα-
καλύψτε τη σειρά αντηλιακών The Organic 
Pharmacy σε επιλεγμένα φαρμακεία σε όλη 
την Κύπρο, καθώς και στα πολυκαταστήμα-

τα Debenhams at 
The Mall of Cyprus 
και Debenhams 
Zenon στη Λάρνα-
κα. Βρείτε τα ση-
μεία πώλησης στην 
ιστοσελίδα www.
theorganicpharmacy.
com

LE MANS24 2019:
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1-2 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΟΤΑ GAZOO RACING
Η TOYOTA GAZOO Racing κέρδισε το 87ο 
Le Mans 24 Hours, καταλαμβάνοντας τις 
πρώτες 2 θέσεις στο Circuit de la Sarthe μετά 
από μια δραματική τελική ώρα για το πρωτά-
θλημα 2018-2019 FIA World Endurance 
Championship (WEC). Ο Sébastien Buemi, ο 
Kazuki Nakajima και ο Fernando Alonso στο 
#8 TS050 HYBRID, υπερασπίστηκαν το στέμ-
μα τους από τον περσινό αγώνα και διασφά-
λισαν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των οδη-
γών, κερδίζοντας με προβάδισμα 16,9 δευτε-
ρολέπτων από τους ομόσταβλούς τους Mike 
Conway, Kamui Kobayashi και José Maria 
Lόpez το #7. Ωστόσο, αυτά τα γεγονότα δεν 
αντικατοπτρίζουν την αγωνία στα τελικά στάδια 
του αγώνα, όπου το πλήρωμα του #7 TS050 
HYBRID έχασε μια σίγουρη νίκη, μπροστά σε 
252.500 θεατές. www.toyota.com.cy.

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΟ AUDI Α1 ΣΤΟΝ
ΜΕΓΑΛΟ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 10 ΧΡΟΝΩΝ
Με την παράδοση του αυτοκινήτου Audi A1 
στη μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού, ολο-
κληρώθηκαν οι εορτασμοί για την επέτειο 
των 10 χρόνων λειτουργίας του MYMALL 
Limassol. Η τελετή παράδοσης έγινε την 
προηγούμενη Πέμπτη, στις εγκαταστάσεις 
του εμπορικού κέντρου, με την παρουσία εκπροσώπων της διεύθυν-
σης του MYMALL Limassol, της εταιρείας UNICARS που πρόσφερε 
το δώρο και εκπροσώπων των ΜΜΕ. Τα κλειδιά του ολοκαίνουργιου 
Audi A1 παρέλαβε η νικήτρια Νατάσα Κωνσταντίνου από τον κ. Κων-
σταντίνο Ανανιάδη, Marketing Manager της εταιρείας UNICARS.

NOVA CYPRUS
Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ HBO «CΗΕRΝΟΒΥL»

   «Η ΠΑΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ»

ΨΩΝΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ LATIN 
VIBES!
Το Σάββατο, 1η Ιουνίου, καλωσο-
ρίσαμε το φετινό καλοκαίρι στην 
πλήρως ανακαινισμέ-
νη φρουτολαχαναγο-
ρά «Η Παλιά Αποθήκη» 
στην Παλουριώτισσα, 
με ένα μοναδικό Latin 
Event, που πρόσφερε 
στους επισκέπτες μια 
ξεχωριστή εμπειρία ψω-
νίσματος. Χορεύοντας 

σε Latin ρυθμούς με live μουσική 
από τους «Havana Vitral Band», 
οι πελάτες είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν παρέα με τα ψώνια 

της ημέρας, τις ζεστές 
μεξικάνικες νοστιμιές 
του Σεφ Noel από τα 
αγαπημένα μας προϊό-
ντα Old El Paso Fajitas, 
συνοδευόμενες από 
δροσιστική sangria και 
τα φρέσκα υλικά της 
φρουτολαχαναγοράς. 

THE ORGANIC PHARMACY
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