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1  MADAME FIGARO BEAUTY AWARDS
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FEMME: Lancôme, La Vie 
Est Belle EDP 
HOMME: Dior, Sauvage 
EDT

LUXURY: Shiseido, UV 
Protective Compact 
Foundation 

Sun Screen Color Velvet 
SPF 50+
BUDGET: Nivea, Kids 

Lauder, Advanced Night 
Repair

Collistar, Pure Actives 

Multi Collagen Face 
Serum

LUXURY: La Prairie, Anti-
Aging Rapid Response 
Booster

-

LUXURY: Dior, Diorshow 
Iconic Overcurl 

Express Mascara 

LUXURY: Chanel, Rouge 

BUDGET: Bourjois, Rouge 
Edition Velvet 10 

BUDGET: Max Factor, 

in 1

LUXURY: La Mer, Crème 

De La Mer 

-

CC Complete Cream for 

Cream

LUXURY: Moroccanoil, 
Treatment 

-

-

LUXURY: Shiseido, Super 
Slimming Reducer

Slim Design 

Gel

HAIRSPRAY

#BACKSTAGE BEAUTY 

ALMYRA SPA-ALMYRA 
HOTEL
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«Οι συμβΟυλέσ 
πΟυ μΟυ έδωσέ 

Ο Κωστασ Χατζήσ 
ήταν μέσα 

απΟ συζήτήσέισ 
βιωματιΚέσ για 
τήν ανατρΟφή 

των παιδιων μασ 
Και γένιΚΟτέρα τή 

στασή ζωήσ» 
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Συναισθηματικά σε επηρέαζε το 
ότι λόγω της δουλειάς σου αποχω-
ριζόσουν το παιδί σου τους πρώ-
τους μήνες ζωής του;
Είχα προετοιμαστεί καταλλήλως και είχα 
επίγνωση. Επειδή φαίνεται να είναι χαρού-
μενο μωρό και δεν έκλαιγε όταν έφευ-
γα, με βοήθησε στο να μην έχω άγχος ή 
τύψεις. Τον άφηνα λίγο και σε καλά και 
ασφαλή χέρια, στον μπαμπά και στην οικο-
γένειά μας. Τις υπόλοιπες μέρες ήμουν και 
είμαι όλο το 24ωρο μαζί του, κάτι που δεν 
έχουν την πολυτέλεια οι εργαζόμενες μητέ-
ρες να κάνουν και γι’ αυτό τον λόγο είμαι 
ευγνώμων.

Σχέδια γάμου κάνετε με τον σύ-
ντροφό σου;
Μα είμαστε παντρεμένοι! Απλά δεν έχου-
με πάει ακόμα στην εκκλησία να μας δια-
βάσει ο παπάς τις ευχές.  

Ονειρεύτηκες ποτέ τη Δέσποινα 
νυφούλα;
Όχι.

Πώς φαντάζεσαι τον γάμο σου;
Δεν τον φαντάζομαι προς το παρόν. 

Θα σε πάω στην Eurovision. Πώς 
σου φάνηκαν τα τραγούδια της 
Τάμτα και της Κατερίνας Ντούσκα;
Εμένα τα κορίτσια με έκαναν περήφανη. 
Τους ευχήθηκα, τις συνεχάρηκα και τους 
εύχομαι τα καλύτερα, γιατί έχουν και οι 
δύο αξιόλογες φωνές και δυνατότητες, και 
χάρηκα που επιλέγηκαν και έζησαν αυτό 
το μαγικό ταξίδι. Τα υπόλοιπα είναι περιτ-
τά. Ένα τραγούδι σε ένα διαγωνισμό για 
να πάει καλά παίζουν ρόλο πολλά, αλλά 
και οι συγκυρίες. Τα κορίτσια έκαναν μια 
εξαιρετική εμφάνιση και έλαμψαν. Διαφο-
ρετικές μεταξύ τους, αλλά ιδιαίτερες και οι 
δύο. Μπράβο τους. 

Εσύ ποια από τις δύο θα ψήφιζες;
Ψήφισα και τις δύο. Έχω και ελληνικό και 
κυπριακό νούμερο. 

Μαθαίνω πως έχεις μεγάλη αδυ-
ναμία στα ζώα, βοηθάς αδέσποτα 
και πως κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης σου έφυγε από τη ζωή ο 
σκύλος σου τον οποίο λάτρευες;
Αχ, τι μου θύμισες τώρα! Ναι, τα λατρεύω 
τα ζώα. Τον αναπολώ τον σκυλάκο μου 
συχνά και ακόμα βουρκώνω όταν θυμηθώ 

τον χαμό του. Μακάρι να μπορέσω να υι-
οθετήσω μετά από λίγο καιρό κάποιο ζώο 
που θα τύχει να βρεθεί και πάλι στο δρό-
μο μου και θα με έχει ανάγκη. Τώρα όμως 
πρέπει να μεγαλώσει λίγο το μωρό μας, 
γιατί το να μεγαλώσεις ένα κουταβάκι και 
να του μάθεις τα βασικά απαιτεί πολύ χρό-
νο και φροντίδα και στην παρούσα φάση, 
σε ένα διαμέρισμα που έχει σκορπισμένα 
παντού παιχνίδια, με ένα μωρό που τώρα 
μαθαίνει κι αυτό τα βασικά και χρειάζεται 
την αμέριστη προσοχή και αγάπη μου, μου 
φαίνεται μη συμβατό. Δεν θέλω βέβαια να 
κάνω δηλώσεις, γιατί στη ζωή συμβαίνουν 
πάντα και τα απρόβλεπτα, που τελικά εί-
ναι και ωραία, και ανακαλύπτεις μέσα από 
αυτά πως τελικά μπορείς κι αλλιώς.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: XAΡΗΣ ΕΥΑΓΟΡΟΥ

OUTFITS AND STYLING BY ELINA LEBENTH
ΑΞΕΣΟΥΑΡ: EΛΙΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ

ΜΑΛΛΙΑ: TRYFONAS
MAKE UP BY BALENTINOS

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PROPERTY 
GALLERY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ YACHT 

CARAMEL

«ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΜΟΥ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ! 
ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΕΙ 
ΑκΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕκκΛΗΣΙΑ 

ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ Ο 
ΠΑΠΑΣ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ» 
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ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ 1986 ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΤΟΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ NOVA ON DEMAND ΚΑΙ NOVACINEMA4HD 
ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΗΛΩΣΕΙ ΤΟΝ ΤΗΛΕΘΕΑΤΗ

«CHERNOBYL»
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

advertorial

Πρωταγωνιστές της μίνι σειράς που αποτελείται από πέντε επεισόδια 
είναι οι Στέλαν Σκάρσγκαρντ και η Έμιλι Γουάτσον. Οι δύο ηθοποιοί 
συναντιούνται ξανά μετά από είκοσι χρόνια από τη συνεργασία τους 

στο «Δαμάζοντας τα κύματα» του Λαρς Φον Τρίερ. Η πυρηνική καταστροφή 
του Τσέρνομπιλ που έχει γράψει ο Κρεγκ Μαζίν αναμένεται να καθηλώσει τους 
τηλεθεατές, αφού η πυρηνική καταστροφή που σημειώθηκε τη νύχτα της 26ης 
Απριλίου 1986 αποτέλεσε μια τραγωδία για όλον τον πλανήτη. Η ηθοποιός 
Έμιλι Γουάτσον υποδύεται την Ουλάνα Χομιούκ, μια φυσικό που αναλαμβάνει 
να ανακαλύψει τα αίτια που οδήγησαν στην καταστροφή, σε μια προσπάθεια 
να μην επαναληφθεί ξανά. Στην πορεία θα συγκρουστεί με ανθρώπους 
που συγκάλυψαν τα αίτια της τραγωδίας. Ο συμπρωταγωνιστής της, Στέλαν 
Σκάρσγκαρντ, αναλαβαίνει τον ρόλο του Μπόρις Σέρμπινα, εκπροσώπου της 
σοβιετικής κυβέρνησης και υπεύθυνου για θέματα ενέργειας και καυσίμων, 
ο οποίος χειρίστηκε τον περιορισμό του ατυχήματος και την προσπάθεια 
μιας ομάδας επιστημόνων ώστε να αποτραπούν τα χειρότερα. Τη σειρά 
σκηνοθετεί ο Γιόχαν Ρενκ και πρωταγωνιστεί και ο ηθοποιός Τζάρεντ Χάρις. Η 
νέα δραματική σειρά της HBO συγκαταλέγεται στις καλύτερες σειρές όλων 
των εποχών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της 
ανθρωπότητας και η σειρά θα προβάλλει την πόλη - φάντασμα του Πρίπιατ. Ο 
Σουηδός σκηνοθέτης Γιόχαν Ρενκ παρουσιάζει τον τελευταίο γενικό γραμματέα 
της Κεντρικής Επιτροπής του κομμουνιστικού κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, 
ο οποίος υποδύεται τον ανίδεο περί του μεγέθους της καταστροφής που 
εξελισσόταν στο πυρηνικό εργοστάσιο. 
Η σειρά του Κρεγκ Μάζιν που αναπαριστά με βλοσυρό τρόπο το καταστροφικό 
πυρηνικό ατύχημα του 1986, κατάφερε να εκτοξευθεί στο πάνθεον της 
δημοσιότητας. Μερικοί αριθμοί αρκούν για να αποτυπώσουν το μέγεθος της 
επιτυχίας του «Τσερνόμπιλ». Ένα σύνολο 6 εκατ. τηλεθεατών συντονίστηκε στην 
πλατφόρμα του HBO για να παρακολουθήσει τη σοκαριστική σειρά – μέγεθος 
το οποίο, σύμφωνα με μερικές εκτιμήσεις αποτελεί, την υψηλότερη τηλεθέαση 
σειράς στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης. 
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Η σειρά Chernobyl θά προβάλλετάι άποκλειστικά στο novaCinema4hD.πρεμιερά τετάρτΗ 10/07 
στισ 22:00 κάι box set στο nova on DemanD άπο τΗν nova Cyprus. 

Η Έμιλι Γουάτσον ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για τον 
ρόλο της ως Μπες ΜακΝιλ στην ταινία του Λαρς Βον Τρίερ Δαμάζοντας τα 
κύματα και για τον ρόλο της ως Ζακλίν ντυ Πρε στην ταινία Χίλαρυ και Τζάκι 
(1998), κερδίζοντας το Βραβείο BIFA για την δεύτερη. Κέρδισε το BAFTA 
Α' Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της ως Janet Leach στην σειρά του 2011 
Appropriate Adult.
Ο Σουηδός ηθοποιός Στέλαν Σκάρσγκαρντ έχει συμμετάσχει σε 
ταινίες ευρωπαικές και αμερικανικές και έχει συνεργαστεί με γνωστούς 
σκηνοθέτες. Επίσης το 1982 έχει κερδίσει την Αργυρή Άρκτο καλύτερου 
ηθοποιού στο Φεστιβάλ του Βερολίνου από κοινού με τον Μισέλ Πίκολ.
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ΚΙΜΠΕΡΛΥ ΓΟΥΑΪΤ

Η ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΤΩΝ PUSSYCAT DOLLS
ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟ 
ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙ

Tις πόρτες του πολυτελέστατου σπιτιού τους, 
στο Σάρρεϋ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, άνοι-
ξαν η εκρηκτική τραγουδίστρια του (πρώην) 

συγκροτήματος Pussycat Dolls Κίμπερλυ Γουά-
ιτ και ο σύζυγός της Μαξ Ρότζερς. Ωστόσο δεν 
άνοιξαν μόνο τις πύλες του σπιτιού τους, αλλά 
ανακοίνωσαν -αποκλειστικά- στο ΟΚ! τον ερχο-
μό του τρίτου τους παιδιού (έχουν δύο κόρες, τη 
Γουίλοου και τη Μαπλ). Μεταξύ άλλων, το ζευ-
γάρι, το οποίο είναι νυμφευμένο από το 2014, 
μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! και για το συγκρότημα 
Pussycat Dolls αλλά και για τη μητρότητα. 
 
Ήταν έκπληξη η τρίτη εγκυμοσύνη; 
Κίμπερλυ: Αυτή είναι μια ερώτηση για τον 
Μαξ!
Mαξ: Δεν διάβαζα αρκετά στο σχολείο [γέλια]!
Πότε ανακάλυψες ότι είσαι έγκυος; 
Κίμπερλυ: Δεν ένιωθα καλά από τις αρχές του 
χρόνου, αλλά το να ήμουν έγκυος δεν μου είχε 
περάσει ποτέ από το μυαλό. Νόμιζα ότι η έμμη-
νος ρύση είχε σταματήσει διότι ήμουν άρρωστη.
Μαξ: Αγόρασα ένα τεστ εγκυμοσύνης προτού 
επισκεφτούμε τον γυναικολόγο. Ήμασταν τόσο 
χαλαροί, που ακόμα και η Κιμ έκανε εξόρμηση 
εκείνο το Σαββατοκύριακο χωρίς να κάνει το 
τεστ, διότι δεν πιστεύαμε ότι θα ήταν θετικό.
Κίμπερλυ: Όταν επέστρεψα έκανα το τεστ και 

στη συνέχεια πήγα στο ντους και περίμενα. Στη 
συνέχεια κοίταξα το τεστ το οποίο έλεγε «3+». 
Δεν το πίστευα. Λίγο αργότερα ανακάλυψα 
ότι ήμουν έγκυος σχεδόν τρεις μήνες.
Μαξ: Θα πρέπει (οι κατασκευαστές του τεστ 
εγκυμοσύνης) να καταστήσουν σαφές ότι το «3» 
σημαίνει εβδομάδες, διότι εγώ αρχικά νόμιζα ότι 
σήμαινε τρία μωρά [γέλια]. Όταν η Κιμ ανακάλυ-
ψε ότι ήταν έγκυος στην πρώτη μας κόρη, τη Γου-
ίλοου, περίμενα έξω από την πόρτα του μπάνιου 
και τη ρωτούσα «Όλα Καλά;» Αυτή τη φορά ήταν 
όλα διαφορετικά. Βρισκόμουν στον κήπο και η 
Κιμ με άφησε να περιμένω περίπου μισή ώρα.

Πόσο σύντομα συμφωνήσατε με αυτό;
Κίμπερλυ: Μας πήρε περίπου μισή ημέρα! Νό-
μιζα ότι δεν θα ήμουν καλά ψυχολογικά, αλλά 
συνειδητοποίησα ότι πρόκειται για δώρο. Υπάρ-
χουν τόσοι πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που προ-
σπαθούν να κάνουν μωρά και δεν μπορούν. Η 
κόρη μου, Μαπλ, είναι τόσο αξιαγάπητη και η 
άλλη μου κόρη, η Γουίλοου, είναι πολύ χαριτωμέ-
νη, ειδικά όταν παίζει με τις κούκλες της. Είναι κα-
ταπληκτικό που μπορούμε να κάνουμε ένα τρίτο 
παιδί και να τους δώσουμε ένα αδελφάκι. Αισθά-
νομαι ότι η οικογένειά μας θα είναι πλήρης.

Πώς το ανακοινώσατε στα κορίτσια;
Κίμπερλυ: Μιλούσαμε για τον ερχομό του 
μωρού μπροστά τους και έπειτα τις πήραμε μαζί 
μας στο πρώτο υπερηχογράφημα. Βλέποντας το 
αδελφάκι τους στην οθόνη άρχισαν να αντιλαμ-
βάνονται.
Mαξ: Εμείς το ανακαλύψαμε μια εβδομάδα πριν 
πάμε να κάνουμε το πρώτο υπερηχογράφημα και 
ο συγχρονισμός ήταν τέλειος. Έτσι, τα κορίτσια 
συνδέθηκαν αμέσως και αυτό ήταν υπέροχο.

Θα μάθετε το φύλο του μωρού;
Mαξ: Στη δική μας περίπτωση, ναι. Δεν μπορώ 
να καταλάβω αυτούς τους ανθρώπους που θέ-
λουν να παραμείνει έκπληξη μέχρι και τη μέρα 
της γέννας.
Κίμπερλυ: To να είσαι έγκυος είναι έκπληξη 
από μόνο του! Δεν μπορώ να αρνηθώ ότι θα ήθε-
λα να είναι αγόρι, αλλά αυτό που θέλουμε, στην 
τελική, είναι απλώς να είναι ένα χαρούμενο και 
υγιές μωρό.
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Μαξ: Δεν με πειράζει, μου αρέσει να έχω κορί-
τσια, αλλά ένα αγόρι θα ήταν εκπληκτικό.

Έχετε συζητήσει για ονόματα;
Mαξ: Είχαμε συζητήσει -πριν από το γάμο μας- 
για αγορίστικα ονόματα. Εάν, όμως, είναι κορί-
τσι, θα συνεχίσουμε με τα ονόματα δέντρων.
Κίμπερλυ: Παλαιότερα είχαμε παρακολουθή-
σει ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ για το πώς τα δέ-
ντρα συνυπάρχουν μαζί και ελπίζουμε ότι τα κο-
ρίτσια μας θα είναι πάντα δίπλα η μια στην άλλη.

Έχεις σκεφθεί τον τρόπο που θα γεννή-
σεις; 
Κίμπερλυ: Η επιθυμία μου ήταν ανέκαθεν 
να γεννήσω με φυσιολογικό τοκετό, αλλά δεν 
ήμουν αρκετά τυχερή στις δύο πρώτες εγκυμο-
σύνες. Η αλήθεια είναι ότι δεν με ενοχλεί η δια-
δικασία.

Έχεις ανακοινώσει την εγκυμοσύνη 
σου σε κάποια από τα κορίτσια των 
"Pussycat Dolls";
Kίμπερλυ: To έχω πει στην Άσλεϊ Ρόμπερτς, 
στην οποία δεν μπορώ να κρυφτώ! Όταν το έμα-
θε φώναξε και έφυγε διότι ήταν συγκλονισμένη. 
Θα μιλήσω σύντομα με τα άλλα κορίτσια του 
συγκροτήματος. Περάσαμε τόσα πολλά μαζί και 
παρόλο που το συγκρότημα διαλύθηκε, έχουμε 
έναν πολύ ισχυρό δεσμό.  
Μαξ: Ενδεχομένως να το γνώριζαν εάν βρίσκο-
νταν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντα (τα κορίτσια) 
μας επισκέπτονται όταν βρίσκονται στην περιοχή.
Κίμπερλυ, έχεις γράψει στο Twitter ότι η κόρη 
σου, Γουίλοου, ακούει τα τραγούδια των Pussycat 
Dolls.
Κίμπερλυ: Tα λατρεύει! Όταν την ετοιμάζω για 
να πάει σχολείο ακούει συνήθως το τραγούδι 
του συγκροτήματός μας «Όταν μεγαλώσω» και 

με κάνει να κοκκινίζω. Παράλληλα, όμως, με κά-
νει να νιώθω ότι θέλω να κάνω επανένωση με τα 
κορίτσια του συγκροτήματος, έτσι ώστε να με δει 
στη σκηνή να τραγουδάω. Ο Mαξ δεν με είδε 
ποτέ να τραγουδάω επί σκηνής με τα κορίτσια. 
Μια επανένωση θα μπορούσε να συμβεί, αλλά 
όλοι έχουμε τη δική μας ζωή τώρα. Προσωπικά, 
τους έχω πει «Ή τώρα ή ποτέ».
Mαξ: Όλος ο κόσμος γνωρίζει τη γυναίκα μου 
και τη μητέρα των παιδιών μου ως τραγουδίστρια 
των Pussycat Dolls, αλλά δεν εγώ δεν τη γνωρίζω 
με αυτή της την ιδιότητα.

Είναι δύσκολο να είσαι γυναίκα στη 
μουσική βιομηχανία; 
Κίμπερλυ: Πολύ δύσκολο! Εντούτοις πιο δύ-
σκολο είναι να είσαι χορεύτρια, διότι αμέσως 
οι άνθρωποι υποθέτουν ότι είσαι X-rated. Είχα 
«μπλεχτεί» σε διάφορες άβολες καταστάσεις με 
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«Νόμιζα ότι δεΝ 
θα ήμόυΝ καλα 

ψυχόλόγικα όταΝ 
εμαθα για τήΝ 
εγκυμόσυΝή» 

Κίμπερλυ

«εαΝ τό φυλό τόυ 
μωρόυ ειΝαι κόριτσι, 

τότε θα συΝεχισόυμε με 
τα όΝόματα δεΝτρωΝ»

Mαξ:

άνδρες. δεν μπορώ να σκεφτώ ένα συγκεκριμέ-
νο παράδειγμα τώρα. Πάντως, το να με λαμβά-
νουν στα υπόψιν τους περισσότερο για χορεύ-
τρια ήταν ο απώτερος στόχος μου και τον έχω 
πετύχει.

Θα ανησυχούσατε εάν οι κόρες σας 
ήθελαν ν' ακολουθήσουν παρόμοια 
πορεία με τη δική σας;
Κίμπερλυ: ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένα καλύ-
τερο μέρος. επιπλέον, είμαι κι εγώ μαζί τους.
Μαξ: θέλουμε να βρουν το πάθος τους, ανε-
ξάρτητα από το τι είναι αυτό, και μετέπειτα είναι 
δική μας δουλειά για το πώς θα το χειριστούμε.
κίμπερλυ: H γουίλοου μοιάζει περισσότερο σε 
μένα. είναι ντροπαλή σε κοινωνικές υποχρεώ-
σεις, αλλά όταν δει σκηνή, τότε είναι έτοιμη να 
πάει να τραγουδήσει.

Ασκείσαι κατά τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης σου;
Κίμπερλυ: χορεύω όλη την ώρα. είμαι τυχε-
ρή που έχω μια καλή σχέση με το σώμα μου και 
έτσι ξέρω τι να κάνω. Όταν θα γεννήσω, θα ξέρω 

πότε είμαι έτοιμη να γυρίσω πίσω στο χορό.
Mαξ: Η εγκυμοσύνη δεν είναι ασθένεια, μπορεί-
τε να συνεχίσετε με τον ίδιο ρυθμό.

Πόσο καιρό ζείτε σε αυτό το σπίτι και 
ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας χώροι;
Κίμπερλυ: ζούμε σε αυτό το σπίτι τα τελευταία 
τρία χρόνια. Νιώθουμε περήφανοι που έχουμε 
κτίσει αυτό το σπίτι. μάλιστα, την περισσότερη 
δουλειά την έχουμε κάνει εγώ και ο μαξ. με τον 
τρόπο αυτό θέλαμε να «γνωρίσουμε» καλύτερα 
το σπίτι και να γίνουμε μέρος του. θέλαμε επίσης 
να το καταστήσουμε βιώσιμο, κάτι που δεν είναι 
εύκολο ή φθηνό! Προσωπικά, μου αρέσει η κου-
ζίνα. μια μέρα θα χτίσουμε την αίθουσα χορού 
των ονείρων μου στο σπίτι μας.
Μαξ: είναι υπό κατασκευή! ok!

αΠό τήΝ Josie Copson 
μεταφρασή: αΝΝασ κριθαριδόυ

φωτόγραφιεσ: Karis Kennedy
styling: Kelly Hidge

μαλλια & μακιγιαζ: staCey linColn
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BEAUTY trend

Dramatically Different™ 
Hydrating Jelly, Clinique, -

-

-

Aqua Super Concentrates, Biotherm,

-

Multi Collagen, Bioten
-
-

-

-

Ocean‘s Best 
Hyaluron triple 
Booster, Declaré,

-
-

Power essence 
tonic, pHformula, 

-
-

-

-
-

Hydrating Beauty Mist, 

Clarins, 

Primer Plus Hydrating 

Bobbi Brown, -
-

-

-
-

-

-

Facial Water 
Spray, Carroten, 

-

-

-
-
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BEAUTYshopping

SUMMER 
MUST HAVE

-
-

-

Pure Color Envy Paint-On Liquid Lip Color 
Liquid envy, Estée Lauder,

-

-

-
-
-

ColorSilk Beautiful Color™, Revlon®,

-

Bioten, 
-

Gloss Solaire, 
Chanel, 

-

Anti Pollution, 
Sisleyouth, 

Sisley, 

-

-

-

-

-

-

-



STYLE ICON trend

INSTAGRAM:mariannahadjimina

insta-tip
SA

IN
T 

LA
U

RE
N

T
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SUMMER LEOPARD

(€39.99, MANGO).

Roberto Cavalli,

Playsuit €62, 
EVANS.

PIAZZA ITALIA.

DOROTHY 
PERKINS.STRADIVARIUS.

COSTAS 
THEODOROU.

DOROTHY 
PERKINS.

TOP SHOP.

EVANS.

creo
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ADVERTORIAL

BARIÉSUN – COMPACT 
MINERAL CREME SPF50+

SPF50+ 

BARIÉSUN MINERAL 

URIAGE EAU THERMALE
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HAPPY COUPLE

STYLE ICON shopping

LE
O

N
A

RD

ARMANI 
EXCHANGE.

ACCESSORIZE.

OCEAN BLUE 
by MARCIA 

THRASYVOULOU.

PARFOIS.

MARKS&SPENCER.

SUGARFREE.

LIU JO.

LIU JO.

DOROTHY 
PERKINS.

CARPISA.

creo




49

LE
O

N
A

RD

WALLIS.

ALDO.

MANGO.

INTIMISSIMI.

DEBENHAMS.

THEODOROU.

WALLIS.

INTIMISSIMI.

creo
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ΜΑΣΤΙΧΟΜΑ BY ΝIGHT
ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΕΚΙ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΚΑΝΕΙΣ
Για πρώτη φορά το μεγαλύτερο ελληνικό πάρτι 
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 13 Ιουλίου, 
στις 19:30 στο θρυλικό Guaba Beach Bar 

για ένα μοναδικό Μαστίχομα VIP. Το απόλυτα 
διασκεδαστικό concept που παίζει ελληνικά... 
επέστρεψε για ένα ακόμα ανεβαστικό summer 

πάρτι. Για περισσότερες πληροφορίες και 
κρατήσεις στο τηλέφωνο 99930230.

ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
SUMMER PARTY ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ

Ο Πέτρος Ιακωβίδης θα πραγματοποιήσει 
μια εμφάνιση την Παρασκευή 12 Ιουλίου 
στις 21:00 στο Nava Seaside στον Πρωτα-
ρά. Έχοντας στις αποσκευές του τις επιτυχίες 
«Ο έρωτάς μου γίνε», «Αγκαλιά», «Κοριτσά-
κι μου», «Κάτσε καλά» και το πιο πρόσφατο 
«Βράδια Αξημέρωτα» πρόκειται να ενθουσιά-

σει τους θαυμαστές του. Υποστηρικτές: Cheers 
Barber Shop, Easystay Airbnb Management, 
Kemanes Print Shop, Timberland. POWERED 
BY: Super FM. Χορηγοί Επικοινωνίας: 
Ilovestyle.com και το OK! Για περισσότερες 
πληροφορίες και κρατήσεις στα τηλέφωνα 
22777744, 96500052 & 99815838.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
ΠΙΚΑΣΟ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΡΓΑ ΣΕ ΠΗΛΟ ΜΕΧΡΙ
ΤΙΣ 8/09
Στην έκθεση «Ο Πικάσο στο 
Κυπριακό Μουσείο. Έργα σε 
Πηλό», που διοργανώνεται από το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο 
του προγράμματος Picasso Mediterranée, του οποίου ηγείται το 
Εθνικό Μουσείο Πικάσο στο Παρίσι, παρουσιάζεται ένα μικρό 
μεν, αλλά απόλυτα αντιπροσωπευτικό μέρος της κεραμικής του 
δημιουργίας, με πρωτότυπα και μοναδικά έργα. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2865854, 22303112.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕλΕΚΑΝΟΥliving

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ - UB40
ΚΑλΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΑΥλΙΑ

ΣΤΗ λΕΜΕΣΟ
Το πιο διάσημο reggae-pop συγκρότημα στον 
κόσμο, τους UB40, υποδέχεται ο Αντώνης 
Ρέμος σε μία μοναδική συναυλία στην Κύπρο 
την Παρασκευή, 12 Ιουλίου, στο Τσίρειο 
Στάδιο. Η πιο πετυχημένη reggae-pop μπάντα, 
UB40, που πρωταγωνιστεί στη διεθνή μουσική 
σκηνή εδώ και 40 χρόνια και ο κορυφαίος 
Έλληνας ερμηνευτής, Αντώνης Ρέμος, 
ετοιμάζουν μια εκρηκτική συναυλία που θα 
αφήσει εποχή. Οι ερμηνευτές θα ταξιδέψουν 
στο μαγικό μουσικό τους σύμπαν με ρυθμούς 
reggae & global pop και θα μας κάνουν να 
θυμηθούμε παλιές και νεότερες παγκόσμιες 
επιτυχίες τους. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 25 387370.

ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥλΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΙΟ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΕΧΡΙ 16/9/2019
Η έκθεση «Πενταδάκτυλος - Contemporaries» -μια 
ιδέα που γεννήθηκε από τον Σάββα Χριστοδουλίδη, ο 
οποίος έχει αναλάβει και την επιμέλεια- παρουσιάζεται στη Λεβέντειο Πινακο-
θήκη στη Λευκωσία. Η έκθεση φιλοξενεί έργα σύγχρονης τέχνης, εικαστικές 
παρεμβάσεις, εγκαταστάσεις και προβολές. Στην έκθεση συμμετέχουν οι γνω-
στοί καλλιτέχνες. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός 
φωτογραφίας. Η κριτική επιτροπή θα βραβεύσει τις πέντε καλύτερες, ενώ οι επι-
κρατέστερες φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση στη Λεβέντειο 
Πινακοθήκη. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα-Κυριακή (εκτός Τρίτης), 10:00-17:00, 
και Τετάρτη μέχρι τις 22:00. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 
22668838, 22667277.

 LOCOMONDO

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑλΟ
ΚΑλΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΑΡΤΙ
Μετά τη μεγάλη επιτυχία του περσι-
νού καλοκαιρινού πάρτι, το Caribbean 
Vibes ξαναφέρνει κοντά σας τους πιο 
τρελούς και αγαπημένους Locomondo 
σήμερα Κυριακή, 7 Ιουλίου, στις 
15:00 στο Makenzi Live στη Λάρνακα. 
Από νωρίς το μεσημέρι με γνωστούς 
DJs στα decks να μας παρασύρουν σε 
χορό με Reggae ρυθμούς. Προπώλη-
ση: 12 ευρώ. Εισιτήρια στην είσοδο: 
15 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 
στο τηλέφωνο 70087108.

creo
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ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΚΙΓΧΑΜ

Η θεατρική κωμωδία του καλοκαι-
ριού «Συμπέθεροι από το Μπάκιγ-

χαμ» θα ανεβεί την Τετάρτη, 10 Ιου-
λίου, στις 21:00, στο Αρχαίο Θέ-

ατρο Κουρίου. Το ερωτικό ειδύλλιο 
της μοναχοκόρης ενός νεόπλουτου 

ζεύγους Ελληνοκυπρίων, η σοκα-
ριστική γνωριμία με τους συμπεθέ-
ρους και η ξεκαρδιστική πλοκή του 
έργου υπόσχονται ανατροπές και 
μπόλικο γέλιο στους θεατές. Πρό-
κειται για την κυπριακή έκδοση του 
έργου «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» 

των Θανάση Παπαθανασίου και 
Μιχάλη Ρέπα. Για πληροφορίες στο 

70001910.

SOCIAL MEDIA
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
H Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζει το All Things 
Facebook & Instagram’19 in Cyprus. Επιστρέφει 
στην Κύπρο την Πέμπτη, 11 Ιουλίου, στο Συνεδρι-
ακό Κέντρο στη Λευκωσία. Το συνέδριο, το οποίο 
είναι μια συνδιοργάνωση του εκδοτικού οίκου 
Δίας και της Boussias Communications, θα συγκε-
ντρώσει κορυφαίους practitioners και έμπειρους 
ομιλητές, οι οποίοι θα εστιάσουν σε θέματα Δημι-
ουργικότητας, Αποτελεσματικότητας και Στρατη-
γικής. Παρουσιάζει: η Τράπεζα Κύπρου. Χρυσός 
Χορηγός: Red Wolf. Grand Sponsor: Partners 
YVML&R. Χορηγοί:Socialab, Zorbas Catering. 
Υποστηρικτής: Coneq. Χορηγός Επικοινωνίας: 
Economy Today. Conference Experience Sponsor: 
Conferience. Για περισσότερες πληροφορίες επι-
σκεφθείτε www.allthingsfbcy.com.

Best of the Rest

ΔΥΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες, η Ελευθερία Αρβανιτάκη 
και ο Γιάννης Κότσιρας, θα βρεθούν επί σκηνής την 
Κυριακή, 14 Ιουλίου, στις 21:00, στο Κηποθέατρο 
Λεμεσού. Δύο από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες 
συναντήθηκαν φέτος μετά από μια εικοσαετία και 
παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες 
και τραγούδια που αγάπησαν οι θαυμαστές τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο 
τηλέφωνο 77777040 & 25878744.

«Ο ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΟΣ»
ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ο Χάρης Ρώμας διασκευάζει την περίφημη κωμωδία των 
Ενεκέν, Βεμπέρ και ντε Γκορ, στην οποία στηρίχτηκε ο 
Θεόφραστος Σακελλαρίδης για να γράψει τον «Βαφτι-
στικό» του. Το έργο, που ανέβηκε για πρώτη φορά στην 
Αθήνα το 1917, έρχεται στην Κύπρο αύριο Δευτέρα, 
8 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών και την Τρί-
τη, 9 Ιουλίου, στο Κηποθέατρο Λεμεσού. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες και εισιτήρια www.tickethour.com.cy 
& 7777 7040 και σε όλα τα καταστήματα ACS courier. 

Για το Κηποθέ-
ατρο Λεμεσού 
στο τηλέφωνο 
25582268 
(16:00-
19:00). Ταμεί-
ου Οδού Ειρή-
νης 158, τηλ. 
25878744.

ΑΡΧΗ ΜΕ «ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ»
Η Vourate Productions Ltd σε συνεργασία με 
την ARK .CH Ltd, αναβιώνουν για εσάς την 
μαγεία του θερινού κινηματογράφου, κάτω 
από τον έναστρο ουρανό της Λευκωσίας 
στην Παραμυθούπολη. Η πρεμιέρα γίνεται με 
την προβολή της ταινίας «Βουράτε Γειτόνοι» 
τη Δευτέρα 8 Ιουλίου στις 20:30, ενώ στις 
22:45 ακολουθεί ταινία «A STAR IS BORN». 
Οι θερινές προβολές θα συνεχιστούν μέχρι 
και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι θερινές προβο-
λές θα συνεχιστούν μέχρι και τα μέσα Σεπτεμ-
βρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να καλείτε στο 99 810011 ή στη σελί-
δα στο Facebook: Summer Movie Nights.

SUMMER MOVIE NIGHTS

ΟΣΟ ΑΝΤΕΧΕΙ 
Η ΨΥΧΗ
ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
Από την ημέρα που γεν-
νιέται η Ηρώ, η ζωή της 
είναι ένας αγώνας για 
επιβίωση. Δύσβατοι όλοι οι δρόμοι 
που κλήθηκε να βαδίσει. Θα χρει-
αστεί να αντιπαλέψει τον νοσηρό 
«πατριό» της, να αντιμετωπίσει ένα 
βίαιο σύζυγο αργότερα, να έρθει 
πρόσωπο με πρόσωπο με την οικο-
νομική καταστροφή και τη φυγή της 
στην Κύπρο και να δώσει τη μεγα-
λύτερη μάχη απ’ όλες: να σώσει τα 
παιδιά της από τις λανθασμένες επι-
λογές τους.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ 
Σ’ ΑΦΗΣΩ
CHEVY STEVENS
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Ένα τρομακτικό, ανα-
τρεπτικό θρίλερ γεμά-
το αγωνία, καθώς εξε-
ρευνά τον πιο σκοτεινό πυρήνα 
του έρωτα και της εμμονής. Μπο-
ρεί να αλλάξει ένας άνθρωπος 
στη φυλακή; Κι αν είναι άλλος ο 
ύποπτος;

Books Etc

   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

«ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ»
ΜΕ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ

Συνεχίζεται με επιτυχία η βραβευμένη κωμωδία «Δείπνο 
με φίλους» σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Βαλτινού σήμερα 

Κυριακή, 7 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο Δερύνειας, 
αύριο Δευτέρα 8 Ιουλίου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο 
Λακατάμειας και την Τρίτη 9 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο 

Ιδαλίου. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 21:00. Πρόκειται 
για ένα εξαιρετικό, σύγχρονο έργο, αστείο και συγχρόνως 
«σκοτεινό», είναι το «Δείπνο με φίλους» του Αμερικανού 

πολυβραβευμένου θεατρικού συγγραφέα Ντόναλντ 
Μάργκιουλις, που θα ανέβει σε όλη την Κύπρο από τις 
2 μέχρι τις 9 Ιουλίου σε σκηνοθεσία του σημαντικού και 

σπουδαίου ηθοποιού και σκηνοθέτη Γρηγόρη Βαλτινού, με 
ένα λαμπερό και δημοφιλές καστ. Προπώληση εισιτηρίων: 

www.tickethour.com.cy & ACS Couriers.
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MORNFLAKE

MORNFLAKE
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Γιόρτασαν τόν κρυφό Γαμό τόυσ
με beach party στη ναξό
Μπορεί να παντρεύτηκαν κρυφά πριν από δύο μήνες, 
όμως το Σαββατοκύριακο έκαναν τη γαμήλια δεξίωσή 
τους. Το ζευγάρι επέλεξε τη Νάξο για να γιορτάσουν 
τον κρυφό γάμο τους μαζί με τους αγαπημένους τους 
φίλους. Η Βάσω Λασκαράκη φόρεσε ένα boho λευκό 
σύνολο, που συνδύασε με σανδάλια, ενώ ο Σουλτάτος 
μπεζ κοστούμι. Αυτήν τη φορά δεν έδωσαν οδηγίες 
στους καλεσμένους να μην ανεβάζουν στιγμιότυπα στα 
social media και έτσι είδαμε κάποιες από τις ευτυχισμέ-
νες στιγμές του ζευγαριού, όπως αυτή όπου να είναι πια-
σμένοι χέρι-χέρι και περπατάνε ανάμεσα στα στάχυα, 
γράφοντας: «Recently married». Θυμίζουμε ότι η Βάσω 
Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος παντρεύτηκαν 
με πολιτικό γάμο στις 29 Απριλίου, κάτω από άκρα 
μυστικότητα, στα Χανιά της Κρήτης.

τό pool party Για τα 10α 
Γενεθλια τησ κόρησ τόυσ 
ελενησ
Ο Γιώργος Τσιάκκας και η Χριστίνα Παυ-
λίδου είναι ένα από τα πιο αγαπημένα 
ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου στο νησί 
μας, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μία πολύ 
όμορφη οικογένεια με τα τέσσερα παιδιά 
τους, Άλκη, Αντιγόνη, Μαρία και Ελένη. Η 
μικρότερη από τα τέσσερα παιδιά της οικο-
γένειας, η Ελένη, γιόρτασε τα δέκατα γενέ-
θλιά της με ένα υπέροχο πάρτι στην πισίνα 
και την πιο εντυπωσιακή και summerish 
τούρτα. Τόσο η μικρή όσο και οι φίλες της 
πέρασαν καταπληκτικά. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ
επιβεβαιωσε τα 
πρόΓνωστικα και κερδισε 
τό Survivor
Το βράδυ της Κυριακής που μας 
πέρασε προβλήθηκε live ο ελληνικός 
τελικούς του Survivor. Αρχικά είχαμε 
την ανατροπή, καθώς την τελική δυά-
δα του τελικού συμπλήρωσε η Δήμη-
τρα Βαμβακούση, ενώ τα προγνωστι-
κά ήθελαν τον νίκο Κοσμά. η στιγμή 
της ανακοίνωσης της νικήτριας έφερε 
το ξέσπασμα της Κατερίνας Δαλάκα, 
που και πέρυσι έφθασε μέχρι τον τελι-
κό αλλά ηττήθηκε από τον ηλία γκό-
τση. Τα πλάνα καθ’όλη τη διάρκεια 
της βραδιάς ήταν στραμμένα και 
στον Ατακάν, με τον οποίο οι φήμες 
τούς θέλουν να έχουν δημιουργήσει 
ερωτική σχέση μέσα στο ριάλιτι επιβί-
ωσης. 

ΑΝΤΡΗ ΚΟΥΝΝΟΥ
η κυπρια παρόυσιαστρια-
δημόσιόΓραφόσ 
παντρευτηκε τόν 
κωνσταντινό τησ
Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε 
μετά από εννέα χρόνια σχέσης το 
Σάββατο, 29 ιουνίου, η Κύπρια 
παρουσιάστρια-δημοσιογράφος 
Άντρη Κούννου, πλάι στον άντρα της 
ζωής της, Κωνσταντίνο ιωάννου, και 
όλοι οι επώνυμοι φίλοι της, και όχι 
μόνο, ήταν εκεί! Το ζευγάρι παντρεύ-
τηκε στον ιερό ναό Αγίου Προκοπίου 
στο μετόχιον Κύκκου, στη λευκωσία. 
Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση 
και δείπνο σε εστιατόριο της παλιάς 
λευκωσίας, όπου το πάρτι κράτησε 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Eπιβεβαιώθηκαν και επίσημα οι φήμες που ήθελαν την 
Τηλεόραση ΣιγμΑ να εξασφαλίζει τα δικαιώματα της 
νέας σειράς που κάνει χαμό με τίτλο «The Pier» και στην 

οποία πρωταγωνιστεί ο διάσημος σε όλον τον πλανήτη ηθο-
ποιός Αλβάρο μόρτε. η σειρά έρχεται το καλοκαίρι στην 
τηλεόραση ΣιγμΑ. η υπόθεση θέλει μια κορυφαία αρχιτεκτό-
νισσα (Veronica Sanchez), την Αλεξάνδρα, να ερευνά την 

αυτοκτονία του άντρα της Όσκαρ (Alvaro Morte). Συντετριμ-
μένη από τον θάνατό του, η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει ότι ο 
σύζυγός της ζούσε διπλή ζωή με μιαν άλλη γυναίκα, τη Βερό-
νικα. Αναζητώντας την αλήθεια, η πρωταγωνίστρια θα προσεγ-
γίσει φιλικά τη Βερόνικα με ψεύτικη ταυτότητα, σε μια προσπά-
θεια να καταλάβει τι πραγματικά συνέβη το βράδυ που ο 
άντρας της αφαίρεσε τη ζωή του.

ό el profeSSor και επισημα
στό σιΓμα

γιωργΟΣ ΤΣιΑΚΚΑΣ – 
χριΣΤινΑ ΠΑΥλιΔΟΥ

ΤηΕ PIER

ΒΑΣω λΑΣΚΑρΑΚη – 
λΕΥΤΕρηΣ ΣΟΥλΤΑΤΟΣ
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

    TOYOTA SUPRA

Πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου, στο Συ-
νεδριακό Κέντρο Φιλοξένια στη Λευκω-
σία, εργαστήριο με θέμα την Ασφάλεια 

και την Ενημέρωση των Τουριστών που επισκέπτο-
νται την Κύπρο. Το εργαστήριο συνδιοργανώθη-
κε από το Υφυπουργείο Τουρισμού και το έργο 
iLIFE-TROODOS, σε συνεργασία με το British High 
Commission Λευκωσίας. Στόχος του εργαστηρίου 
ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και ενεργει-

ών των εταίρων της Πλατφόρμας Ασφάλειας των 
Τουριστών αναφορικά με τα μέτρα και δράσεις για 
την ασφάλεια των τουριστών, καθώς και η ενημέ-
ρωση για το έργο iLIFE-TROODOS με έμφαση στις 
δυο εφαρμογές για έξυπνες συσκευές που δημι-
ουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου και σχετίζονται 
με την ενημέρωση και ασφάλεια των επισκεπτών 
στο Τρόοδος. Περισσότερες πληροφορίες για το 
έργο iLIFE-TROODOS στο www.ilifetroodos.eu

APPle PAY
ΔΙαΘΕΣΙΜη ΠΛΕοΝ γΙα ΤοΥΣ 
ΚαΤοΧοΥΣ ΚαρΤώΝ MASTeRCARd 
ΣΕ 13 ΕΥρώΠαϊΚΕΣ ΧώρΕΣ, 
ΣΥΜΠΕρΙΛαΜβαΝοΜΕΝηΣ ΚαΙ 
ΤηΣ ΚΥΠροΥ
Η Mastercard, μαζί με τους συνεργάτες της 
Revolut και Monese, προσφέρει στους πε-
λάτες της την υπηρεσία Apple Pay, η οποία 
μετατρέπει τις πληρωμές μέσω κινητού σε 
έναν τρόπο πληρωμής που εγγυάται ευκολία, 
ασφάλεια και προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. Με την Apple Pay για iPhone, 
Apple Watch, iPad και Mac, οι καταναλωτές 
μπορούν να κάνουν γρήγορα και εύκολα τις 
πληρωμές τους σε καταστήματα, σε εφαρ-
μογές, καθώς και σε online περιβάλλον. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
ApplePay: www.apple.com/gr/apple-pay.

«ΔΕΙΠΝο αγαΠηΣ»
Η πρόεδρος του ΠΑΣΥΚΑΦ και η Δι-
εύθυνση του Κέντρου Μεταθεραπευτι-
κής στήριξης «Αφετηρία» διοργάνωσαν 
«Δείπνο Αγάπης» για εκλεκτούς φίλους. 
Το δείπνο πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 21 Ιουνίου 2019 στον υπαίθριο 
καταπράσινο χώρο του Κέντρου στην 
κοινότητα Μονιάτη, προσφέροντας μια 
ξεχωριστή βραδιά. Η εκδήλωση τελού-
σε υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας 
Άντρης Αναστασιάδη. Τα έσοδα της εκ-
δήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυ-
ση των Υπηρεσιών και Προγραμμάτων 
του Κέντρου Μεταθεραπευτικής στήρι-
ξης «Αφετηρία». Το Κέντρο Μεταθερα-
πευτικής στήριξης «Αφετηρία» και ο ΠΑ-
ΣΥΚΑΦ ευχαριστούν θερμά όλους τους 
χορηγούς.

eMiRATeS
ΠΕΤαξΤΕ ΚαΛΥΤΕρα ΜΕ Το 
βραβΕΥΜΕΝο ΣΥΣΤηΜα 
ψΥΧαγώγΙαΣ
Η Emirates πηγαίνει την ψυχαγωγία στα… ου-
ράνια, χάρη στο ice, το βραβευμένο σύστημα 
ψυχαγωγίας που προσφέρει στους Κύπριους 
επιβάτες της εταιρείας μια μοναδική -εν πτήσει- 
εμπειρία στα 40.000 πόδια. Οι ταξιδιώτες που 
αναχωρούν από το Διεθνές Αεροδρόμιο της 
Λάρνακας και συνδέονται με τον υπόλοιπο κό-
σμο μέσω της Emirates, μπορούν να διαλέξουν 
μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιλογών ψυχαγωγί-
ας, στις οποίες περιλαμβάνεται ελληνική μουσι-
κή -από τον θρυλικό συνθέτη Μίκη Θεοδωρά-
κη μέχρι τις σύγχρονες ποπ επιτυχίες- αλλά και 
ταινίες, όπως η πρόσφατα βραβευμένη κυπρια-
κή ταινία Smuggling Hendrix. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την Emirates, κρατήσεις 
και όρους χρήσης, επισκεφθείτε την επίσημη 
ιστοσελίδα: www.emirates.com/cy

Ο ΘρΥΛΟΣ ΕΠΕΣΤρΕψΕ
Το Toyota Supra -ένα από τα πιο 
φημισμένα sport αυτοκίνητα- επι-
στρέφει ξανά στο προσκήνιο, 
μετά από 17 χρόνια, με ανανε-
ωμένες επιδόσεις και δυναμικό 
σχεδιασμό! Το νέο Supra εξε-
λίχθηκε από την Toyota ως ένα 
καθαρόαιμο sport αυτοκίνητο, 
βασισμένο στο αγωνιστικό DNA 
του προηγούμενου μοντέλου. Ο 
αρχιμηχανικός του νέου Supra, κ. 
Tetsuya Tada, δήλωσε χαρακτηρι-

στικά ότι το νέο Supra παραμένει 
πιστό στην ξεχωριστή κληρονομιά 
των προηγούμενων γενεών, συν-
δυάζοντας μοντέρνο σχεδιασμό 
και προηγμένη τεχνολογία χωρίς 
συμβιβασμούς. Περισσότερα 
στον εκθεσιακό χώρο της Toyota 
στη Λευκωσία!

iLIFE-TROODOS
Εργαστήριο τουριστικήσ Βιομήχανιασ

     CliniqUe ΚΥΠροΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ GEORGIA 
MODITI
Η Clinique Κύπρου και το studio 
μόδας Georgia Moditi συναντιού-
νται για μια μοναδική συνεργασία 
με πολύ καλοκαιρινά vibes! Αυτή 
η φρέσκια συνεργασία, που παίρ-
νει τη μορφή μιας digital καμπά-
νιας, προτείνει με ένα ιδιαίτερο 
τρόπο όλα όσα πρέπει να γνωρί-
ζουμε και θα χρειαστούμε για να 
ξεχωρίσουμε αυτό το καλοκαίρι!

ΠασυκαΦ

    diOR Wild eARTH

κΕντρο μαστου
μΕ ΕΠιτυχια ολοκλήρώθήκΕ το 2ο Φορουμ
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    DIOR WILD EARTH

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 
2ο Φόρουμ για την υγεία του μαστού 
που διοργάνωσε το Κέντρο Μαστού 

Κύπρου. Με επίκεντρο την κάθε γυναίκα της Κύπρου, 
το πλέον υπερσύγχρονο ιδιωτικό Κέντρο Μαστού 
στην Κύπρο έχει σαν διαχρονικό στόχο την παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τον μαστό μέσω της 
σωστής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τόσο σε 
θέματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης όσο και 
μέσω της αποτελεσματικής σύγχρονης θεραπευτικής 

αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού. Το 
Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Ιουνίου 
2019 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και περιλάμβανε 
διαλέξεις και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης 
από καταξιωμένους επιστήμονες σε θέματα που 
αφορούν τον καρκίνο του μαστού. Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε στις βασικές προϋποθέσεις για 
την ποιοτική φροντίδα του καρκίνου, αλλά και τις 
τελευταίες εξελίξεις και τον έλεγχο της ποιότητας της 
χειρουργικής του μαστού στην Ευρώπη.

MEDOcHEMIE
Χρυσόσ Χόρηγόσ τόυ LimassoL 
3on3 2019 για 5η Χρόνια
Χρυσός Χορηγός του Limassol 3on3 για 
5η συνεχή χρονιά και ονοματοδότης της κα-
τηγορίας αγώνων με αμαξίδια -Medochemie 
Wheelchair Games- ήταν η φαρμακοβιομη-
χανία Medochemie, η οποία στηρίζει από την 
πρώτη χρονιά το μεγάλο street-ball τουρνουά 
της Λεμεσού. Ο διευθυντής πωλήσεων της 
Medochemie, κ. Νίκος Χρηστίδης, αναφερό-
μενος στη φετινή συνεργασία της εταιρείας με 
τους διοργανωτές της μεγαλύτερης μπασκετι-
κής γιορτής της Κύπρου και στην τεράστια επι-
τυχία των προηγούμενων χρόνων, υπογράμμισε 
ότι η Medochemie είναι πολύ περήφανη που 
στηρίζει και φέτος ως Χρυσός Χορηγός αυτό 
τον μεγάλο θεσμό. Είναι μια εκδήλωση που 
δεν φέρνει μόνο την ψυχαγωγία και τον ενθου-
σιασμό στην πόλη, αλλά προωθεί δραστηριό-
τητες και αθλήματα για μικρούς και μεγάλους.

NΕό ΚαταστηΜα στη ΛΕΜΕσό
Μετά τη μεγά-
λη επιτυχία που 
σημειώνουν 
τα καταστήμα-
τα Kleima στη 
Λάρνακα και 
τη Λευκωσία, 

σειρά πήρε η Λεμεσός! Η συμπρωτεύουσα 
απέκτησε το δικό της κατάστημα Kleima. Το 
νέο κατάστημα Kleima βρίσκεται στον Ύψω-
να, στην οδό Ηλία Καννάουρου 148, εκεί 
όπου παλαιότερα στεγαζόταν το κατάστημα 
Ellinas DIY. Εκτείνεται σε 6500m², διαθέτει 
άνετους χώρους και μεγάλο αριθμό χώρων 
στάθμευσης. Στο νέο κατάστημα στον Ύψω-
να υπάρχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε 
τιμές Kleima. Διατίθενται έπιπλα εσωτερικού 
και εξωτερικού χώρου, επώνυμες οικιακές συ-
σκευές, ψυχαγωγίας, τεχνολογίας, συσκευ-
ές κλιματισμού. Θα βρείτε επίσης εξοπλισμό 
και είδη διακόσμησης σπιτιού, καθώς και DIY 
εργαλεία. Στόχος της εταιρείας Kleima είναι 
το νέο κατάστημα να διαθέτει προϊόντα που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του καταναλω-
τικού κοινού και να εξυπηρετεί άριστα τους 
πελάτες της πόλης και επαρχίας Λεμεσού.

GARNIER
αΠότΕΛΕσΜατιΚότητα 
Και ΦρΕσΚαΔα
Για πρώτη φορά η Garnier συνδυάζει την αποτε-
λεσματικότητα και τη φρεσκάδα του Μicellaire 
νερού καθαρισμού με μια γαλακτώδη υφή για 
την ενυδάτωση και την άνεση που προσφέρει 
ένα γαλάκτωμα. Το Micellaire Milky Cleansing 
Water είναι ένας εύκολος τρόπος για να αφαι-
ρέσετε το μακιγιάζ, να καθαρίσετε, να ενυδα-
τώσετε και να ανακουφίσετε το δέρμα σας, 
σε ένα βήμα, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα και 
χωρίς να χρειάζεται ξέβγαλμα. Xάρη στην τε-
χνολογία Μicellaire 
που διαθέτει, τα ενερ-
γά καθαριστικά συ-
στατικά που περιέχει 
λειτουργούν σαν μα-
γνήτες για να απομα-
κρύνουν τους ρύπους 
και το μακιγιάζ, ενώ η 
ελαφριά υφή του ενυ-
δατώνει και καταπρα-
ΰνει εντατικά την επι-
δερμίδα, μειώνοντας 
το αίσθημα ξηρότη-
τας, χωρίς να αφήνει 
μια αίσθηση λιπαρό-
τητας.

SUMMER LOOK 2019
Aέρας που φυσά στην καυτή έρημο. 
Χρυσαφένιοι αμμόλοφοι κάτω από 
τον απογευματινό ήλιο. Αισθησια-
κά τοπία σε γήινους τόνους. Ο Pete 
Philips, δημιουργικός διευθυντής και 
διευθυντής εικόνας του μακιγιάζ Dior, σηματοδοτεί την καλοκαιρινή 
περίοδο 2019 με μια καυτή ατμόσφαιρα Άγριας Γης (Wild Earth). Γι’ 
αυτήν τη συλλογή αντλεί έμπνευση από ένα Terra Incognita1, για να 
αποκαλύψει μια αισθησιακή θηλυκότητα, χείλη με μπρονζέ και καστα-
νά τατουάζ, καυτά μάτια διακριτικά σχηματισμένα με ένα βαθύ και μυ-
στηριώδες μπλε. Για αυτή την παλέτα από ακατέργαστους και σοφιστι-
κέ γήινους τόνους δημιούργησε εξαιρετικά χρωστικές υφές και συνθέ-
σεις με έντονη λάμψη.

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ
ΜΕ ΕπιΤΥχιΑ ΟλΟΚληΡώθηΚΕ ΤΟ 2Ο ΦΟΡΟΥΜ

   PIZZA FAN

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Με ένα δεύτερο κατάστημα που 
άνοιξε πρόσφατα στην Έγκωμη 
Λευκωσίας: 28ης Οκτωβρίου 12, 
η Pizza Fan, No1 εταιρεία pizza 
delivery στην Ελλάδα, συνεχίζει 
να επεκτείνει τη δραστηριότητά 
της στην Κύπρο, φέρνοντας τη με-
γαλύτερη ποικιλία από ζύμες, με-
γέθη πίτσας, γεύσεις και συνταγές. 
Στη σύγχρονη κυπριακή αγορά, 
που είναι πάντα ανοιχτή σε νέες 

ποιοτικές προτάσεις. Η Pizza Fan 
διαθέτει σήμερα 74 καταστήματα 
στην Ελλάδα και 2 καταστήματα 
στην Κύπρο.
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