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BIG
PICTURE

Ο καταξιωμένος συμπατριώτης 
μας Γιώτης Κατσαμπάς, διευ-

θυντής Τεχνολογίας Sony Pictures 
Animation και καταξιωμένος στον 
χώρο του Animation, τιμήθηκε την 
Τρίτη 9 Ιουλίου από τον Δήμο Λευ-
κωσίας στο Κινηματοθέατρο Παλ-
λάς παραλαμβάνοντας το τιμητικό 
μετάλλιο μαζί με το τιμητικό δίπλω-
μα της πόλης από τον Δήμαρχο Λευ-
κωσίας Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη. Ο 
Γιώτης Κατσαμπάς ζει στις ΗΠΑ τα 
τελευταία 20 χρόνια και σπούδασε 
Computer Animation στο Ringling 

College of Art & Design στη Φλόρι-
ντα. Να σημειωθεί ότι ο Γιώτης Κα-
τσαμπά είναι ο πρώτος Κύπριος που 
κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινί-
ας Κινουμένων Σχεδίων 2019 με την 
ταινία «Spider-Man: Into the Spider-
Verse» και ήταν επικεφαλής της τε-
χνολογίας προ-παραγωγής (Head 
of pre-production technology) στην 
ταινία που σκηνοθέτησαν οι Μπομπ 
Περσικέτι, Πίτερ Ράμσεϊ και Ρόντνεϊ 
Ρόθμα.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

ΤΙΜΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ
ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ ΟΣΚΑΡ

ΤΟ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΑΠΕΝΕΙΜΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ, ΣΤΟN ΓΙΩΤΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ

ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Κωνσταντίνος 
Γιωρκάτζης, στον χαιρετισμό του μίλησε για τον 
Κύπριο δημιουργό κάνοντας αναφορά σε έναν 

συμπολίτη μας που δεν δίστασε να ανοίξει τα φτερά 
του από νεαρή ηλικία για να πετύχει τους υψηλούς 

στόχους που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του. 

Στην εκδήλωση ο Γιώτης Κατσαμπάς παρουσίασε   
το έργο του και αποσπάσματα από την ταινία 

«Spider-Man: Into the Spider-Verse».
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ΠΡοΣεΧεΤε ΠοΥ βαΖεΤε 
ΤΗΝ… ΥΠοΓΡαΦΗ ΣαΣ

Στην εποχή μας οι σχέσεις των 
φύλων είναι δύσκολες. Τις 
περισσότερες δυσκολίες τις 

αντιμετωπίζουν τα νεαρά ζευγάρια, 
τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα 
με πολλά προβλήματα και μόνο η 
εμπιστοσύνη και ο σεβασμός πλέον 
μπορούν να σώσουν τη σχέση τους. 
Πολλά είναι τα άτομα που ψάχνουν την αγάπη μέσω 
των ριάλιτι παιχνιδιών και στο τέλος απογοητεύονται. Η 
περίπτωση της Κύπριας νικήτριας του Power of Love, Άννας 
Ελευθερίου, έχει μια ιδιαιτερότητα λόγω του ότι η κοπέλα 
αυτή χωρίς να συνάψει σχέση με κάποιον μέσα στο παιχνίδι, 
κατόρθωσε να πάρει το μεγάλο χρηματικό έπαθλο και να 
στεφθεί νικήτρια. Το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε ότι η 
συγκεκριμένη κοπέλα δεν υποκρινόταν για τα συναισθήματά 
της, ούτε κορόιδεψε κάποιον για δικό της όφελος. Η στάση 
της αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και για μας -που 
είμαστε απλοί θεατές- και για όλους αυτούς που υπόσχονται 
φούρνους και παξιμάδια και μετά βρίσκουν τον μπελά 
τους εάν μια «τρελή ερωτευμένη» τούς κυνήγα από πίσω… 

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com
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VALENTINO: MIA 75XΡΟΝΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΙNΓΚ,
Η 75ΧΡΟΝΗ ΛΟΡΙΝ ΧΑΤΟΝ, ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ 

ΟΙΚΟ ΜΟΔΑΣ VALENTINO, ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Η γυναίκα-θρύλος της μόδας, Λορίν Χάτον, η οποία μεσουρανούσε στον 
χώρο του μόντελινγκ τη δεκαετία του '70, έκανε ξανά την εμφάνισή της 
για λογαριασμό του οίκου Valentino στην Εβδομάδα Υψηλής Μόδας 
του Παρισιού στο Hotel Salomon de Rothschild και αποθεώθηκε από το 
κοινό. Η Λορίν Χάτον έκανε την εντυπωσιακή εμφάνισή της μαζί με την 
Τζίτζι Χαντίντ και την Κάια Γκέρμπερ. Το 75χρονο πρώην μοντέλο φωτο-
γραφήθηκε 40 φορές στο εξώφυλλο του Voque, ενώ έχει περπατήσει 
αμέτρητες φορές στην πασαρέλα. Η Λορίν Χάτον παρουσίασε τη χειμε-
ρινή συλλογή του οίκου για το 2020. O σχεδιαστής Πιερπάολο Πιτσόλι 
παρουσίασε την προσωπική του «Ουτοπία», εμπνευσμένη από το βιβλίο 
του Ίρβιν Πεν «Worlds in a Small Room» του 1974, έναν ύμνο στην 
πολυπολιτισμικότητα. Η συλλογή του ήταν εμπνευσμένη, μεταξύ άλλων, 
από στοιχεία της κινεζικής παράδοσης και περιλαμβάνει εντυπωσιακές, 
πολύχρωμες δημιουργίες συχνά σε εκπληκτικούς συνδυασμούς ώχρας, 
λιλά, κίτρινου φοσφοριζέ, γαλαζοπράσινου. Ο σχεδιαστής επικεντρώθη-
κε στη φύση, με κεντήματα με σχέδια ανθέων και πουλιών, αλλά και με 
έθνικ κρύσταλλα, κρόσσια και διακοσμητικά στοιχεία που μοιάζουν να 
φυτρώνουν μέσα από τα φορέματα και τα καπέλα. Στην πασαρέλα περ-
πάτησαν ανάμεσα σε άλλα μοντέλα η Τζίτζι Χαντίντ, η Κάια Γκέρμπερ, η 
Μαριακάρλα Μποσκόνο, η Σάσκια ντε Μπράου, η Λινέισι Μοντέρο. Το 
«παρών» τους κατά την παρουσίαση της couture συλλογής Φθινόπωρο 
2019 του οίκου Valentino έδωσαν η Ναόμι Κάμπελ, η Ναταλία Βοντιά-
νοβα, αλλά και η Γκουίνεθ Πάλτροου και η Σελίν Ντιόν.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΚΥΠΕ

PARIS HAUTE COUTURE FASHION WEEK

Το 75χρονο πρώην μοντέλο φωτογραφήθηκε 
40 φορές στο εξώφυλλο του Voque και έχει  
περπατήσει αμέτρητες φορές στην πασαρέλα.

Εντυπωσιακή ήταν η 
δημιουργία από ταφτά σε 
σμαραγδί που φορούσε η 
Μαριακάρλα Μποσκόνο.

Η Τζίτζι Χαντίντ έκανε 
εκπληκτική εμφάνιση με 
ένα φόρεμα σε χρώμα 
πασχαλιάς με έναν 
τεράστιο φιόγκο και 
κεντημένα ασημένια 
χρυσάνθεμα.

Η Λινέισι Μοντέρο 
μέσα σε μια 
καταπράσινη 
δημιουργία.

Μετά την επίδειξη, ο δημιουργός Πιερπάολο Πιτσόλο εμφανίστηκε για την 
υπόκλιση με όλο το προσωπικό του ατελιέ, που φορούσε λευκά πανωφόρια.

CHANEL: ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ
ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ ΤΑ ΚΑΛΛΙΓΡΑΜΜΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CHANEL, ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΟΣΟΥΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ 

Η επίδειξη αποτελείτο από βραδινά Haute Couture φορέματα σε χρώμα 
Magenta, πορτοκαλί και μοβ αποχρώσεις σε αέρινες δημιουργίες από μετάξι, 
βελούδινα φορέματα, floral και tweed φορέματα, πούπουλα και πούλιες.
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Η Λινέισι Μοντέρο 
μέσα σε μια 
καταπράσινη 
δημιουργία.

Μετά την επίδειξη, ο δημιουργός Πιερπάολο Πιτσόλο εμφανίστηκε για την 
υπόκλιση με όλο το προσωπικό του ατελιέ, που φορούσε λευκά πανωφόρια.

CHANEL: ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ
ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ ΤΑ ΚΑΛΛΙΓΡΑΜΜΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CHANEL, ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΟΣΟΥΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ 
Η εντυπωσιακή επίδειξη δόθηκε στο Grand Palais του 
Παρισιού. Η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου 
Chanel, Virginie Viard, μετά τον θάνατο του Καρλ Λά-
γκερφελντ συνεχίζει το έργο του και τις πρωτότυπες ιδέ-
ες του. Αυτή τη φορά «μεταμόρφωσε» σε πασαρέλα μια 
τεράστια βιβλιοθήκη γεμάτη με 350.000 βιβλία, εμπνευ-
σμένα από την προσωπική βιβλιοθήκη της Coco Chanel. 
Όπως είναι γνωστό, τόσο η Coco Chanel όσο και ο 
Καρλ Λάγκερφελντ λάτρευαν τα βιβλία και είχαν τερά-
στιες συλλογές από αυτά. Αυτή η επίδειξη αποτέλεσε και 
φόρο τιμής σε αυτή την αγάπη που είχαν οι σχεδιαστές. 
Οι δημιουργίες υψηλής ραπτικής των επίδοξων σχεδια-
στών άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού η Virginie 
επαναφέρει το σέξι συντηρητικό λουκ και τα γυαλιά ορά-
σεως και αξεσουάρ που παραπέμπουν στις αρχές του 
20ού αιώνα. Η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου 
για την πρώτη της Couture συλλογή χρησιμοποίησε τα 
διαχρονικά και εμβληματικά tweed υφάσματα του οίκου 
για να δημιουργήσει off shoulder φορέματα και κοστού-
μια, jackets και παλτό σε μοβ, μπλε, μαύρες και magenta 
αποχρώσεις, ενώ ολοκλήρωσε τα looks με ασπρόμαυρα 
loafers. Το «παρών» τους στην επίδειξη έδωσαν γνωστά 
ονόματα, όπως η αρχισυντάκτρια της Vorge Άννα Γουί-
ντορ, η Άστριντ Μπερζέ-Φρίσμπι, η Σεσίλια Κασέλ, η Ιζα-
μπέλ Μαντλέν αλλά και η Rachel Zoe.Η επίδειξη αποτελείτο από βραδινά Haute Couture φορέματα σε χρώμα 

Magenta, πορτοκαλί και μοβ αποχρώσεις σε αέρινες δημιουργίες από μετάξι, 
βελούδινα φορέματα, floral και tweed φορέματα, πούπουλα και πούλιες.

Η Ιζαμπέλ Ουμπέρ  Η Άννα Γουίντορ

 Η Σεσίλ Κασέλ Η Άστριντ Μπερζέ-
Φρίσμπι
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ΕΛΛΗ ΛΥΡΑΡΑΚΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 
ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΔΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ

Η σχεδιάστρια παπουτσιών, Έλλη Λυραράκη, παρουσίασε στο Hotel Le 
Marois, στo πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Μόδας του Παρισιού, τις νέες 
δημιουργίες της, οι οποίες είναι εμπνευσμένες από τις τοιχογραφίες της Κνω-
σού. Η σχεδιάστρια παρουσίασε ενώπιον των προσκεκλημένων μια σειρά χει-
ροποίητων παπουτσιών εμπνευσμένων από τις τοιχογραφίες της Κνωσού, τα 
οποία συνδυάστηκαν πολύ κομψά με τα ρούχα της couture à porter συλλο-
γής Parthenis για τον χειμώνα 2019-2020. Η Ελληνίδα σχεδιάστρια παρου-
σίασε τις δημιουργίες της σε limited σειρά παπουτσιών, εμπνευσμένες από 
τα μυστικά των τοιχογραφιών της Κνωσού. Όλη η δουλειά είναι χειροποίητη 
και έχει γίνει σε συνεργασία με αρχαιολόγους και παραδοσιακούς τεχνίτες, 
εφαρμόζοντας πολύ ειδικές τεχνικές του 16ου αιώνα, συνδυασμένες με χρυ-
σό και ρουμπίνια. 

ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ:
ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ 

ΛΟΥΚ ΚΑΙ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΑΕΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
ΕΦΕΡΕ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ Η 

ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΩΝΤΑΣ 

ΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ 
ΜΙΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑ

Στην επίδειξη μόδας του Alexandre Vauthier στην Εβδομά-
δα Υψηλής Μόδας του Παρισιού βρέθηκε η Σελίν Ντιόν 
συγκεντρώνοντας όλα τα φωτογραφικά φλας πάνω της. Η 
ερμηνεύτρια, έχοντας πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της, 
συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιλογές της παρά τα 51 
της χρόνια. Η Σελίν Ντιόν εμφανίστηκε με κρεμ σατέν bridal-
style τουαλέτα του σχεδιαστή, ενώ η δημιουργία ήταν off-
the-shoulder, σούπερ κοντό, με dramatic φουσκωτά μανίκια, 
φανερώνοντας τα πόδια της. Η εκκεντρική της εμφάνιση δεν 
σταμάτησε μέχρι εκεί, αφού το νέο χτένισμά της σχολιάστη-
κε ποικιλοτρόπως. Η επιλογή της ήταν φυσικά το κλασικό 
και τόσο δημοφιλές καρέ, το οποίο ταιριάζει σε όλες τις γυ-
ναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας. 

Η σούπερ μίνι τουαλέτα 
του σχεδιαστή Alexandre 
Vauthier

Η εντυπωσιακή 51χρονη 
Σελίν Ντιόν στην επίδειξη 
μόδας του Alexandre 
Vauthier

Τα χειροποίητα 
παπούτσια της 
σχεδιάστριαςΗ Ορσάλια Παρθένη από τον οίκο Parthenis, η Έλλη  

Λυραράκη και η Ada Ηλιοπούλου 
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ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Η ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΟΚ! 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΟ POWER OF LOVE. 

ΓΙΑΤΙ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΡΙΑΛΙΤΙ ΑΓΑΠΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΧΕΣΗ, Η 
ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ, Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΕΑΥΤΟΥ 

ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΡΩΤΕΥΤΩ…»
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Η ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΟΚ! 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΟ POWER OF LOVE. 

ΓΙΑΤΙ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΡΙΑΛΙΤΙ ΑΓΑΠΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΧΕΣΗ, Η 
ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ, Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΕΑΥΤΟΥ 

ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΡΩΤΕΥΤΩ…» Πώς πήρες την απόφαση να 
συμμετάσχεις στο Power Of 
Love;

Αυθόρμητα. Το έβλεπα πέρσι και έκανα αίτη-
ση. Στην πραγματικότητα στο "Survivor" ήθελα 
να πάω. Τελικά ήταν σαν να πήγα.

Οι γονείς σου πώς αντέδρασαν όταν 
τους ανακοίνωσες πως θα μπεις στο 
ριάλιτι αγάπης;
Οι γονείς μου το έμαθαν μια μέρα πριν φύγω. 
Ανησύχησαν, όπως θα έκανε κάθε γονιός, 
αλλά είμαι ξεροκέφαλη. Ένιωθα ότι για κά-
ποιο λόγο πρέπει να πάω. Το ξέρουν, το δέχο-
νται και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς.

Για ποιο σκοπό μπήκες στο Power 
Of Love;
Για πάρα πολλούς λόγους. Το είχα λίγο πιο 
ρομαντικά στο μυαλό μου από ό,τι ανακά-
λυψα στην πορεία πως ήταν. Ήθελα να δω 
πώς θα εξελιχθεί αυτό το πείραμα μαζί μου, 
να γνωρίσω τη Μαρία από κοντά, να ζήσω 
όλη αυτή την εμπειρία με τις κάμερες και τα 
παιδιά. Σκέφτηκα ότι είναι και ένας τρόπος 
για να έρθουν κάποιες επαγγελματικές προ-
τάσεις.

Είδαμε να δέχεσαι μεγάλο πόλεμο, 
καθώς ήσουν η μόνη κοπέλα που 
δεν έκανε σχέση στο ριάλιτι αγάπης. 
Πώς το διαχειρίστηκες;
Μπορεί να μπήκα σε ένα παιχνίδι αγάπης, 
αλλά στο μυαλό μου είχα ότι θα κάνω σχέ-
ση μόνο αν μπορώ να δω την επόμενη ημέ-
ρα και αν υπάρχουν οι προδιαγραφές για να 
μπορεί να συνεχιστεί αυτή η σχέση και μετά 
το τέλος του παιχνιδιού. Ήθελα να είμαι αλη-
θινή με τον εαυτό μου και με τον κόσμο. Στην 
αρχή μού ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειρι-
στώ. Στην πορεία κατάλαβα πως δεν μπορώ 
να πείσω κανέναν αν έχει επιλέξει να φορά-
ει παρωπίδες. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει 
αυτό που θέλει. Χαίρομαι που μια μερίδα του 
κόσμου το είχε καταλάβει αυτό και ήταν δί-
πλα μου.

Κέρδισες το ριάλιτι ενώ δεν έκα-
νες σχέση με κανένα αγόρι. Πολλοί 
σχολίασαν αρνητικά τη νίκη σου, 
επειδή το ριάλιτι λέγεται Power Of 
Love και δεν ήταν δίκαιο.
Το σίγουρο είναι ότι δεν φταίω μόνο εγώ σε 
αυτό. Όλοι είχαν άλλες προτεραιότητες και 
εγώ για τον άνθρωπό μου, που θα είναι δίπλα 
μου, θέλω να είμαι η πρώτη.

Τι έφταιξε και δεν έκανες σχέση με 
κανέναν;
Δεν ταίριαξα με κάποιο παιδί. Ψάχνω κά-
ποιον με απλά, αγνά, αληθινά αισθήματα. Κα-
τάλαβα πως ένας άντρας όπως τον ήθελα θα 

ερχόταν να με βγάλει από εκεί μέσα. Άρα ή 
δεν έβλεπε ή δεν πρόλαβε, γιατί ξέρω πως 
κατά βάθος αυτό θα ήθελε να κάνει.

Με τον Γιάννη τελικά υπήρχε ερωτι-
κή διάθεση;
Με τον Γιάννη τις πρώτες ημέρες πίεσα τον 
εαυτό μου γιατί επηρεάστηκα και κουράστη-
κα από όλο τον πόλεμο. Δεν προσπαθείς, δεν 
θες. Ήτανε λάθος. Ένιωθα από την αρχή ότι 
δεν ήταν ειλικρινής και πως κάτι έκρυβε. Φά-
νηκε πως μπήκε στο σπίτι απλά για τη δημοσι-
ότητα, αφού είχε ήδη από έξω σχέση. Όπως 
και να έχει, εύχομαι να είναι καλά με την κο-
πέλα του.

Αν τον γνώριζες εκτός ριάλιτι, θα 
έκανες σχέση μαζί του;
Όχι!

Θυμάμαι εκείνη τη φορά που βγήκες 
εκτός εαυτού ρίχνοντας καρέκλες 
μέσα στο σπίτι. Τελικά ποια είναι η 
αλήθεια για τον άντρα που ανταλλά-
ζατε ερωτικά μηνύματα;
Με τον άνθρωπο αυτό ανταλλάξαμε ελάχι-
στα μηνύματα. Δεν θα τα έλεγα ερωτικά. Πα-
ρουσιάστηκαν από τον ίδιο αλλοιωμένα, επί-
τηδες. Ήμουν σε περίεργη κατάσταση εκείνη 
την ημέρα από τα ψέματα που άκουγα. Ποτέ 
στη ζωή μου δεν είχα φτάσει σε αυτή την κα-
τάσταση. Ένα τρομακτικό για εμένα γεγονός 
παρουσιάστηκε από έναν άνθρωπο που ήταν 
κοντά μου με εντελώς ανακριβή τρόπο και με 
καμία διάθεση να ακούσει τι είχε γίνει. Με δί-
κασαν χωρίς καν να ακούσουν και από εγω-
ισμό δεν το παραδέχτηκαν ποτέ on camera. 
Ήταν ένα σοκ για εμένα, δεν είχα σκεφτεί 
ποτέ πως μπορεί κάποιος να μην υπολογίζει 
τα συναισθήματά σου και να σε μηδενίζει χω-
ρίς να σου δώσει το δικαίωμα να μιλήσεις και 
να φτιάξει ολόκληρη στρατηγική σε ένα ψεύ-
τικο γεγονός.

Οδηγείτο σε σχέση η συζήτησή σου 
με εκείνον τον άνθρωπο ή απλώς 
φλερτάρατε;
Σχέση με έναν τέτοιο άνθρωπο δεν θα μπο-
ρούσα ποτέ να κάνω. Ακόμα και τα μηνύματα 
που είχαμε ήτανε απλά πειράγματα. Όταν κα-
τάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν ήθελα 
να έχω καμία επαφή μαζί του και επέμενε. Δεν 
κατάλαβα ότι κινδύνευα.

Περίγραψε μας το σκηνικό που ήρθε 
στην Κωνσταντινούπολη να σε βρει 
και πώς αντέδρασες;
Τρόμαξα γιατί εμφανίστηκε ένας άνθρωπος 
από το πουθενά, χωρίς να έχει κανένα δικαί-
ωμα και ειδοποίησα αμέσως την παραγωγή. 
Δεν μπορώ να αναφερθώ σε λεπτομέρειες, 
μιας και η υπόθεση θα πάρει τη νομική οδό.

«ΣΤηΝ πΡΑγμΑΤικόΤηΤΑ 
ΣΤό "Survivor" ηΘΕΛΑ 

ΝΑ πΑΩ κΑι όχι ΣΤό 
Power of Love. ΤΕΛικΑ 

ηΤΑΝ ΣΑΝ ΝΑ πηγΑ»
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«Ποτέ στη ζωη μου δέν 
έίχα φτασέί σέ αυτη την 
κατασταση. μέ δίκασαν 

χωρίσ καν να ακουσουν 
καί αΠο έγωίσμο δέν 

το Παραδέχτηκαν 
Ποτέ on camera»  
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Με τον συγκεκριμένο άνθρωπο 
ποια είναι η σχέση σας σήμερα;
Απολύτως καμία.

Αν είχες μπροστά σου όλα τα αγό-
ρια που γνώρισες φέτος στο Power 
Of Love και έπρεπε να επιλέξεις 
έναν για να κάνεις σχέση χωρίς 
να τον έχεις γνωρίσει, δηλαδή 
σχέση με την πρώτη ματιά, ποιον 
θα επέλεγες;
Κανέναν! Δεν είχε έρθει στο σπίτι ο άντρας 
που θα με έκανε να ερωτευτώ με την πρώτη 
ματιά. Μόνο ο Μικές (σκύλος) με κάλυπτε 
με την ανιδιοτελή του αγάπη.

Είδαμε επίσης δημοσιεύματα σύμ-
φωνα με τα οποία, ενώ βρισκό-
σουν στο ριάλιτι ήσουν σε σχέση 
με τον Έλληνα youtuber Βασίλειο 
Μιχελάκη. Τι απαντάς;
Ήμουν πολύ καιρό μόνη μου πριν μπω στο 
παιχνίδι. Δεν θα έμπαινα μέσα σε ένα παι-
χνίδι αν ήμουν με κάποιον, γιατί είναι πιο 
σημαντικά τα συναισθήματά μας από όλα 
αυτά. Έχουμε μία πολύ καλή φιλική σχέση, 

είναι ένας υπέροχος άνθρωπος που προ-
ωθεί τον βιγκανισμό και είναι σε σχέση με 
μία κοπέλα που κάνει γιόγκα.

Σκέφτηκες να τα παρατήσεις και 
να φύγεις; Αν ναι, τι σε κράτησε 
εκεί;
Από το Πάσχα και μετά είχα παραιτηθεί 
μέσα μου και σκεφτόμουνα πώς να ενημε-
ρώσω την παραγωγή ότι θέλω να αποχω-
ρήσω. Ένιωσα όμως ότι όφειλα στον κό-
σμο που ήταν δίπλα μου τόσο καιρό και σε 
όλους όσοι πίστευαν σε εμένα να παραμεί-
νω μέσα στο σπίτι. Χαίρομαι που το έκανα, 
γιατί η αλήθεια φάνηκε στο τέλος.

Οι γονείς σου πώς σχολίαζαν την 
πορεία σου στο ριάλιτι; Είχες και 
καλές αλλά και κακές μέρες.
Για τους γονείς μου ήταν σκληρό να με βλέ-
πουν να υποφέρω, αλλά έβλεπαν τον κό-
σμο που με στήριζε ξανά και ξανά, ειδικά 
εκείνες τις ημέρες. Είδαν εμένα να γίνομαι 
πιο σκληρή και να πατάω ακόμα πιο γερά 
στα πόδια μου. Είμαι ευγνώμων που ο κό-
σμος μού έδειξε να μη χάνω την πίστη μου 

σε εμένα, που με αγκάλιασε και με έκανε 
να συνεχίσω να πιστεύω στην αγάπη και 
στην ανθρωπιά.

Ποια είναι τα σχέδιά σου μετά το 
Power Of Love;
Θέλω να δουλέψω, θέλω να ερωτευτώ. 
Θέλω να μιλήσω στον κόσμο για τον βιγκα-
νισμό και για την αγάπη στα ζώα. Στην ου-
σία θέλω τα ίδια πράγματα με όταν μπήκα 
στο παιχνίδι. Ίσως αυτό να μην πέτυχε στο 
παιχνίδι, αλλά τώρα είμαι σίγουρη ότι όλο 
αυτό μπορώ να το καταφέρω με τις δικές 
μου δυνάμεις και με τους ανθρώπους που 
με αγαπάνε.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΣΤΑΣ: ΠΑΝΟΣ ΓΕΡΟΛΕΜΙΔΗΣ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΜΑΛΛΙΑ: Αrtizan Hair

ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΑξΕΣΟΥΑΡ ΑΠΟ Mindy 
Boutiques

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΑΜΜos BeaCH 
Bar ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

«Ψάχνω κάποιον με 
άπλά, άγνά, άληθινά 

άισθημάτά. κάτάλάβά πωσ 
ενάσ άντράσ οπωσ τον 

ηθελά θά ερχοτάν νά με 
βγάλει άπο εκει μεσά» 

«ποτε στη ζωη μου δεν 
ειχά φτάσει σε άυτη την 
κάτάστάση. με δικάσάν 

χωρισ κάν νά άκουσουν 
κάι άπο εγωισμο δεν 

το πάράδεχτηκάν 
ποτε on camera»  
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ΤΑ ΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΪ ΣΤΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟ ΤΗΣ 
ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΒΗΚΕ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΕΦΡΑΙΜ, ΜΑΙΡΗ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥθΗΣΕ ΤΟΝ ΓΑΜΟ
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ο Γιώργος Εφραίμ βρίσκεται 
στην Αυστρία για το βασι-
κό στάδιο της προετοιμα-

σίας του ΑΠΟΕΛ και δυστυχώς δεν 
μπόρεσε το απόγευμα της Κυριακής 
να δώσει το «παρών» του στον Ιερό 
Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύ-
λου, όπου παντρεύτηκε η αδερφή 
του, Μαίρη Εφραίμ, με τον εκλεκτό 
της καρδιάς της, Φώτη Φιλίππου. Το 
«παρών» της στο μυστήριο έδωσε 
η Χριστιάνα Αριστοτέλους επιλέγο-
ντας ένα γαλάζιο αέρινο φόρεμα και 
κλέβοντας τις εντυπώσεις. Η παρου-
σιάστρια έφθασε στον χώρο συνο-
δευόμενη από τα αδέρφια της Πόλυ 
και Αντρέα, ενώ δέχθηκε πολλές ευ-
χές για τον γιο της Αντρέα που ήρθε 
στον κόσμο πριν από δυόμισι μήνες. 
Τα δυο της παιδιά έμειναν στο σπί-
τι με τη μαμά της παρουσιάστριας, 
ενώ στο δείπνο που ακολούθησε η 
Χριστιάνα επέλεξε να συνοδεύεται 

από την κόρη της Μελίνα. Μαμά και 
κόρη αποχώρησαν νωρίς από το γα-
μήλιο πάρτι, λόγω της μικρής Μελί-
νας που ήθελε να κοιμηθεί. Ο Γιώρ-
γος Εφραίμ τη στιγμή του μυστηρίου 
ενώθηκε με βιντεοκλήση από το κι-
νητό του τηλέφωνο και παρακολου-
θούσε το μυστήριο χαμογελώντας 
ασταμάτητα με την απόλυτη ευτυχία 
της αδερφής του.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η Χριστιάνα Αριστοτέλους δεν 
συνοδευόταν από τον Γιώργο 

Εφραίμ, αφού εκείνος βρισκόταν 
στην Αυστρία για το βασικό στάδιο 

προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ.

Ευτυχισμένο το νιόπαντρο ζευγάρι 
ποζάρει στον φωτογραφικό φακό του 
ΟΚ!

Ο γαμπρός, Φώτης Φιλίππου, υποδέχθηκε τη Μαίρη 
Εφραίμ με ένα τρυφερό φιλί στα χείλη.

Την παρουσιάστρια συνόδευσαν στην εκκλησία τα 
αδέρφια της, Αντρέας και Πόλυς Αριστοτέλους.

Η Μαίρη Εφραίμ έφτασε στην εκκλησία με τους γονείς της, 
Άντρη και Ανδρέα Εφραίμ.
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ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ 
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, ΑΡΤΣΙ, 

ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΡΤΣΙ

Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Με άκρα μυστικότη-
τα στο παρεκκλή-
σι του Κάστρου 

του Γουίνδσορ πραγμα-
τοποιήθηκε το Σάββατο, 
6 Ιουλίου, η βάπτιση του 
μικρού Άρτσι, γιου του Πρί-
γκιπα Χάρι και της Μέγκαν 
Μαρκλ. Η επιλογή των γονιών 
να μη δώσουν δημοσιότητα στη 
βάπτιση του μικρού προκάλεσε πολ-
λά επικριτικά σχόλια. Στη βάπτιση δεν πα-
ρευρέθη η Βασίλισσα Ελισάβετ λόγω της 
απουσίας της στο Σάντρινγκχαμ μαζί με τον 
σύζυγό της Πρίγκιπα Φίλιππο. Η ταυτότητα 
των νονών παρέμεινε μυστική, την ίδια ώρα 
που φημολογείται ότι νονά ήταν η καλύτερη 
φίλη της Μέγκαν Μαρκλ και Καναδή στυ-
λίστρια Τζέσικα Μαλρόνεϊ. Σε ανακοίνωσή 

τους τα Βασιλικά Ανάκτορα 
τόνισαν ότι οι γονείς του 
μικρού θέλησαν να μη 
δώσουν στον Τύπο φω-
τογραφίες της τελετής 
παρά μόνο τη φωτογρα-
φία με τα μέλη της βασι-

λικής οικογένειας. Πολλές 
βρετανικές εφημερίδες επέ-

κριναν το γεγονός ότι το πριγκι-
πικό ζεύγος χρησιμοποίησε δημό-

σιους πόρους για τον γάμο και για την ανα-
καίνιση της νέας κατοικίας του, αλλά αρνή-
θηκε στο κοινό να δει τους νονούς και τους 
γονείς να φτάνουν στο παρεκκλήσι για την 
τελετή. Να θυμίσουμε ότι στο ίδιο παρεκκλή-
σι βαπτίστηκε ο Πρίγκιπας Χάρι το 1984. 
Όπως φημολογείται, ο μικρός Άρτσι βαπτί-
στηκε στην κολυμπήθρα Lily Font, εκεί όπου 

βαπτίζονται όλα τα βασιλικά μωρά με νερό 
που προέρχεται από τον ποταμό Ιορδάνη. Η 
συγκεκριμένη κολυμπήθρα κατασκευάστηκε 
το 1840 με χρηματοδότηση του Πρίγκιπα 
Άλμπερτ και της Βασίλισσας Βικτόρια για τη 
βάπτιση του πρώτου τους παιδιού και έκτοτε 
έχει καθιερωθεί για τους απογόνους της βα-
σιλικής οικογένειας. Το μωρό φορούσε το 
ίδιο βαπτιστικό ρούχο που φορούν όλα τα 
βασιλικά μωρά ανεξαρτήτου φύλου και είναι 
αντίγραφο του φορέματος που πρώτα φό-
ρεσε η κόρη των Βασιλιάδων Βικτόριας και 
Άλμπερτ, Πριγκίπισσα Βικτόρια, το 1840, 
και από τότε το έχουν φορέσει 62 βασιλικά 
μωρά. Πρόκειται για μια ενδυμασία από δα-
ντέλα και μετάξι.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Η επίσημη φωτογράφιση της βάπτισης του Άρτσι έγινε στο Green Drawing 
Room στο κάστρο Γουίνδσορ, εκεί όπου τραβήχτηκαν οι επίσημες φωτογραφίες 
γάμου του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ τον Μάιο του 2018. Μάλιστα, 
η βασιλική οικογένεια είχε γιορτάσει στο ίδιο αυτό δωμάτιο τη βάπτιση του 
Πρίγκιπα Χάρι το 1984. Απούσα από τη βάπτιση ήταν η Βασίλισσα Ελισάβετ.

Το πριγκιπικό ζευγάρι 
δημοσίευσε στον κοινό 

του λογαριασμό στο 
Instagram φωτογραφία 

του μικρού Άρτσι. 





20

Ο αθεραπευτα ρΟμαντικΟς γΟης τΟυ πλανητη, Mπραντ πιτ, 
αυτΟ τΟ διαςτημα ςτελνει τελεςιγραφΟ ςτην αντζελινα 
τζΟλι για τΟ πΟλυκρΟτΟ διαζυγιΟ τΟυς και πρωταγωνιςτει 

ςτη νεα ταινια τΟυ πΟλυβραβευμενΟυ ςκηνΟθετη 
κΟυεντιν ταραντινΟ «καπΟτε ςτΟ ΧΟλιγΟυντ»

ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ

 «καπΟτε τΟ ΧΟλιγΟυντ»…
με αερα 60’s 

Ο γοητευτικός ηθοποιός και πατέρας έξι 
παιδιών συμπρωταγωνιστεί με τον Λεο-
νάρντο Ντι Κάπριο και τη Μάργκοτ Ρό-

μπι σε μια ταινία που έχει ως φόντο το Χόλιγουντ 
στα τέλη των 60’s. Η ιστορία πραγματεύεται τη 
δολοφονία της Σάρον Τέιτ, συζύγου του Πολω-
νού σκηνοθέτη Ρομάν Πολάνσκι, στην πολυτελή 
κατοικία του ζεύγους βόρεια του Μπέβερλι Χιλς, 
από την «οικογένεια» του Τσαρλς Μάνσον. Εκεί-
νη την εποχή το Λος Άντζελες είχε μεταμορφωθεί 
σε άντρο χιπισμού και αντικουλτούρας. Για του 
λόγου το αληθές, η ταινία του Ταραντίνο αναφέ-
ρεται στους κινηματογραφικούς κύκλους και ως 
«Η ταινία του Μάνσον», διότι εμφανίζεται ο χα-
ρακτήρας του Μάνσον στην πλοκή. Όπως γρά-
φτηκε στις «φυλλάδες» του ξένου Τύπου, «το να 
αναφέρεσαι στο έργο ως “Η ταινία του Μάνσον” 
είναι σαν να αποκαλείς το “Inglorious Bastards” 
“Η ταινία του Χίτλερ”, παρότι ο Ναζί δικτάτορας 
εμφανίζεται σε μια ή δύο σκηνές μόνο». Μάλι-
στα, ο Ταραντίνο, ο οποίος είναι γνώστης της 
ιστορίας του κινηματογράφου, έχει πει ότι «είναι 
συγκινημένος που του δόθηκε η δυνατότητα να 
αφηγηθεί την ιστορία ενός Λος Άντζελες και ενός 
Χόλιγουντ που δεν υπάρχουν πια». Για τον Tαραντί-
νο, η συνύπαρξη του Πιτ με τον Ντι Κάπριο ήταν η 
ευκαιρία για να κάνει το λεγόμενο “dream team” 
στα κυβικά των Πολ Νιούμαν και του Ρόμπερντ 
Ρέντφορντ. (Ο Νιούμαν, ο οποίος απεβίωσε το 
2008, πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Ρέντφορντ 
στην ταινία «Το Κεντρί», αλλά το εν λόγω ακτύπη-
το δίδυμο ήταν ευρύτερα γνωστό στο κοινό ως οι 
επικεφαλής εγκληματικών ομάδων στην ταινία «Οι 
δύο ληστές»). 
Σύμφωνα με πηγές από το φιλικό περιβάλλον του 
Πιτ, ο ηθοποιός «ήταν ανυπόμονος για να συνερ-
γαστεί και πάλι με τον Ταραντίνο». Υπενθυμίζε-
ται ότι το 1993 ο Μπραντ Πιτ έπαιξε ένα μικρό 
ρόλο στην ταινία του Ταραντίνο «Αληθινό Ρομά-
ντζο» και είχε εντυπωσιαστεί από το αφηγηματικό 
ύφος του σκηνοθέτη. Το trailer και οι αφίσες για 
τη νέα ταινία του Ταραντίνο απεικονίζουν τον Πιτ 
και τον Ντι Κάπριο σε έναν εντελώς διαφορετι-
κό χαρακτήρα απ’ ό,τι τους έχουμε συνηθίσει, ο 
οποίος αποπνέει έναν σικ αέρα της δεκαετίας του 
’60. Πάντως, το πόστερ της ταινίας έχει ως φόντο 
τους διάσημους λόφους του Χόλιγουντ και φέ-

ρει τον τίτλο «Χόλιγουντ. 1969». Το cast της νέας 
ταινίας του Πιτ, «Κάποτε στο Χόλιγουντ», αποτε-
λείται από πολλούς καταξιωμένους ηθοποιούς, 
μεταξύ αυτών ο Αλ Πατσίνο, η Μάργκοτ Ρόμπι, η 
Ντακότα Φάνινγκ, ο Μπρους Ντερν και ο Λουκ 
Πέρι. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι 
ότι η ταινία θα ακολουθήσει το αλληλοσυνδεό-
μενο στυλ της ταινίας του Ταραντίνο και της Τζάκι 
Μπράουν, με τίτλο “Pulp Fiction”. Αυτό το κατα-
κερματισμένο σενάριο επεξηγεί γιατί η πανέμορ-
φη ηθοποιός Μάργκοτ Ρόμπι δεν πέρασε σχεδόν 
καθόλου χρόνο με τον Ταραντίνο ή τον Πιτ. «Είχα 
γυρίσει πολύ λίγες σκηνές μαζί τους», ανέφερε η 
ηθοποιός σε συνέντευξή της. Πάντως, ο γόης του 
Χόλιγουντ το τελευταίο διάστημα έχει αφήσει υπό-
νοιες ότι θέλει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο 
στην παραγωγή ταινιών μέσω της εταιρείας παρα-
γωγής του με την επωνυμία «Σχέδιο Β». Η εταιρεία 
παραγωγής του βρίσκεται πίσω από μερικές από 
τις πιο εμπορικά επιτυχημένες ταινίες των τελευ-
ταίων ετών, όπως για παράδειγμα: «Παγκόσμιος 

Πόλεμος Ζ», «Σέλμα», «12 χρόνια σκλάβος», «O 
χαμένος» και «Πανσέληνος». Για την ιστορία, η 
εταιρεία παραγωγής του Πιτ ιδρύθηκε το 2001 
μαζί με την τότε σύζυγό του Τζένιφερ Άνιστον 
(αποσύρθηκε από την εταιρεία μετά το διαζύγιο) 
και τον φίλο του Μπραντ Γκρέι. Ο πρωταγωνιστής 
του έργου «Παγκόσμιος Πόλεμος Ζ» θεωρεί την 
εταιρεία του ως μέσο δημιουργίας πολύ ενδιαφε-
ρουσών ταινιών. «Πάντα λέω ότι η εταιρεία μου 
ξεκίνησε ως συγκρότημα σε γκαράζ. Σαν μια μπά-
ντα ερασιτεχνών μουσικών εν ολίγοις και ευτυχώς 
εξακολουθεί να διατηρεί το ίδιο πνεύμα». Επίσης, 
σε πρόσφατη συνέντευξή του ανέφερε ότι υπο-
στηρίζει τους σκηνοθέτες που του αρέσουν, κα-
θώς και τις ιστορίες που αποτελούν πρόκληση γι’ 
αυτόν και είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν. Επε-
σήμανε δε, ότι εν τέλει η επιχείρησή του αποδεί-
χθηκε πιο κερδοφόρα και πολύ πιο διασκεδαστι-
κό απ’ όσο είχε φανταστεί. Εκτός από την ταινία 
του Ταραντίνο, ο Αμερικανός ηθοποιός θα πρω-
ταγωνιστήσει στην επερχόμενη ταινία του Τζέιμς 
Γκρέι, με τίτλο “Ad Astra”, η οποία «παντρεύει» το 
δράμα με την επιστημονική φαντασία. 
Στη συγκεκριμένη ταινία θα ενσαρκώσει τον ρόλο 
ενός αστροναύτη, τον οποίο στέλνουν στο διά-
στημα με σκοπό να βρει τον πατέρα του (Tόμι Λι 
Τζόουνς), του οποίου τα ίχνη χάθηκαν όταν συμ-
μετείχε σε μια εξαιρετικά απόρρητη διαστημική 
αποστολή για την αναζήτηση εξωγήινης ζωής. 
Εκεί θα ανακαλύψει ένα μυστικό που θα βοηθή-
σει τη γη να αποφύγει την επικείμενη καταστρο-
φή. Ο Μπραντ Πιτ είναι ο κεντρικός πρωταγωνι-
στής (και παραγωγός) της ταινίας, ενώ μαζί του 
συμπρωταγωνιστούν η Ρουθ Νέγκα, η Λιβ Τάιλερ 
και ο Ντόναλντ Σάδερλαντ. Πολλοί μιλούν για 
τον ρόλο που θα δώσει στον Μπραντ Πιτ ένα 
Όσκαρ. Η ταινία αναμένεται στους κινηματογρά-
φους το φθινόπωρο!
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ήθελε δια-
καώς να πρωταγωνιστήσει στο έργο όταν άκουσε 
για το σενάριο της ταινίας, η οποία αναμένεται να 
κυκλοφορήσει τέλη του καλοκαιριού -πολύ πιθα-
νόν να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες μετά 
από την κυκλοφορία της ταινίας του Ταραντίνο. Ο 
Αμερικανός σκηνοθέτης πιστεύει ότι η παρουσία 
του Πιτ σε συνάρτηση με την παρουσία του Ντι 
Κάπριο δημιουργεί μια πολύ ιδιαίτερη δυναμική.
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Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ «ΗΤΑΝ 
ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟ»
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ΤΑ «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ»
ΤΗΣ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ
Όσον αφορά την προσωπική του ζωή με την 
Αντζελίνα Τζολί, πολλά δημοσιεύματα τον θέ-
λουν να έχει κυριολεκτικά αγανακτήσει με τα 
«παιχνίδια» της. Έχουν περάσει σχεδόν τρία 
χρόνια από την απόφασή τους να χωρίσουν, 
μόνο που η πανέμορφη ηθοποιός αρνείται πει-
σματικά να υπογράψει τα χαρτιά του διαζυγίου. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Πιτ 
ενθάρρυνε τους δικηγόρους του να ζητήσουν 
από τον δικαστή να οριστικοποιήσει μια προθε-
σμία για την υπογραφή των εγγράφων από την 
Αντζελίνα και να επιβάλει βαρύ πρόστιμο εάν 
δεν το κάνει. Υπάρχουν, μάλιστα, και διάφορες 
θεωρίες για το τι πραγματικά συνέβαινε πίσω 
τις κλειστές πόρτες του σπιτιού τους. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα είναι εκείνο του δημοσιο-
γράφου-ερευνητή Ίαν Χάλπεριν, ο οποίος υπο-

στηρίζει πως ο γάμος των Μπραντζελίνα είναι 
μια πλάνη! Ο συγγραφέας, ο οποίος το 2009 
είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με τίτλο «Μπρα-
ντζελίνα: Η ανείπωτη ιστορία του Μπραντ Πιτ 
και της Αντζελίνα Τζολί», έχει κάνει δύο τηλεο-
πτικές εμφανίσεις πρόσφατα, στις οποίες εξέ-
φρασε τη δική του άποψη. «Πήρα συνέντευξη 
από περισσότερους από 1.000 ανθρώπους οι 
οποίοι βρίσκονται στο στενό οικογενειακό πε-
ριβάλλον του ζευγαριού. Οι άνθρωποι που μου 
έδωσαν συνέντευξη ακόμη και σήμερα λένε 
πως η σχέση ήταν ψεύτικη από την αρχή. Ήταν 
μια απόλυτη απάτη», αποκαλύπτει και συνεχί-
ζει λέγοντας ότι «ήθελαν να δημιουργήσουν 
ένα brand ισχυρότερο από οποιοδήποτε άλλο 
ζευγάρι που έχει δει ποτέ το Xόλιγουντ με σκο-
πό να κερδίσουν εκατομμύρια δολάρια και να 
είναι το πιο πολυσυζητημένο θέμα στα εξώφυλ-
λα των περιοδικών κάθε εβδομάδα» και πως 

Μπραντ και Αντζελίνα είχαν μια «ανοιχτή» σχέ-
ση. «Όταν ήταν χώρια, ναι, συνέβησαν πράγ-
ματα, αλλά αυτό είχε συμφωνηθεί από κοινού 
και χωρίς να γίνονται ερωτήσεις. Στην πραγμα-
τικότητα ό,τι συνέβαινε έμενε μεταξύ τους και 
είχαν αυτή τη συμφωνία για χρόνια». Μάλιστα, 
αποκάλυψε, σκοπός της Τζολί είναι να εγκατα-
λείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να ζήσει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και να ενταχθεί στη Βουλή 
των Λόρδων. Όπως και να ’χει, ο ζεν πρεμιέ 
του Χόλιγουντ θα συνεχίσει να μας απασχολεί 
τόσο για την προσωπική του ζωή όσο και για τα 
επαγγελματικά του. Το μέλλον μπορεί να είναι 
αβέβαιο, εντούτοις το μόνο σίγουρο είναι ότι ο 
Μπραντ Πιτ ήρθε για να μείνει!. ok!

ΜεΤΑφρΑΣΗ: ΑννΑ ΚριθΑριδΟΥ 
φΩΤΟΓρΑφιεΣ: WENN
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Ο ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ ΚΑΤΕΡΡΙΨΕ ΤΟ ΡΕΚΟΡ, ΚΑΘΩΣ Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
ΤΟΥ ΣΤΟ NAVA SEASIDE ΜΟΛΙΣ 5 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΙΝΕ SOLD OUT, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΝΕΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 

NIKOΣ ΒΕΡΤΗΣ 

«ΒΥΘΙΣΕ» ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ
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Ο Έλληνας καλλιτέχνης επιλέγει μια φορά τον χρόνο να εμφανίζεται στην Κύπρο και όλοι 
οι θαυμαστές του -και κυρίως οι θαυμάστριές του- τρέχουν να τον απολαύσουν και να 
διασκεδάσουν με τις επιτυχίες τους. Περισσότερα από 3.200 άτομα γέμισαν ασφυκτι-

κά το μαγαζί και δημιούργησαν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, καθώς σε κάθε τραγούδι γινόταν χα-
μός. Λίγες ώρες πριν εμφανιστεί στη σκηνή ανακοινώθηκε και νέα εμφάνιση για την επόμενη μέρα, 
λόγω του μεγάλου αριθμού κρατήσεων που βρίσκονταν σε αναμονή όλες τις προηγούμενες μέ-
ρες. Όπως ήταν αναμενόμενο και η δεύτερη μέρα έγινε σε λίγες ώρες sold out, με τον καλλιτέχνη 
να δίνει τον καλύτερό του εαυτό για άλλη μια φορά. Ο Νίκος Βέρτης συνδύασε τις δύο εμφανίσεις 
του στο νησί μας και με μέρος από τις καλοκαιρινές διακοπές του, αφού έμεινε στη μεγαλόνησο 
πέντε ολόκληρες μέρες, ενώ επισκέφθηκε γνωστά εστιατόρια του νησιού, κάνοντας τα απογεύματα 
βουτιές σε παραλίες της Αγίας Νάπας. Οι μεγάλες εμφανίσεις του Νίκου Βέρτη ήταν Powered by 
Super Fm με χορηγούς επικοινωνίας το Check In και το ilovestyle.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου και η Χάρις 
Δημητρίου

Η Χριστίνα και ο Μιχάλης 
Χρήστου

Η Νάσια Γεωργίου, η Όλγα 
Πολίτου και η Δέσποινα Διάκου

Ο Νικόλας Σταύρου, η Μαρία Κυριάκου, 
η Αναστασία Κυριάκου και η Εβίτα 
Τουτουνζιάν
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Η Νατάσα Κατσιαρή

Η Ειρήνη και η Άντρη 
Καραντώνη

Η Άντρη ΠροδρόμουΗ Γλυκερία 
Γιάκουμου

Η Σεμέλη 
Χριστοδουλίδου

Η Χάρις 
Χριστοφόρου

Η Γωγώ 
Αλεξανδρινού

Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Γιώργος Τόφας και ο Άριστος Παρμενίδης
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KATΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

SUMMER MOVIE NIGHTS ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

SUMMER MOVIE NIGHTS

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑΣΤΡΟ ΟΥΡΑΝΟ

Μια μοναδική νύχτα είχαν την ευκαιρία να 
περάσουν όσοι βρεθήκαν στην προβο-
λή της ταινίας «Βουράτε Γειτόνοι» στον 

νέο θερινό κινηματογράφο Summer Movie Nights 
τη Δευτέρα 8 Ιουλίου στην Παραμυθούπολη Λευ-
κωσίας. Ο χώρος της Παραμυθούπολης διαμορ-
φώθηκε για να μπορεί να φιλοξενεί 250 περίπου 
άτομα. Οι λάτρεις του κινηματογράφου απόλαυ-
σαν την ταινία, ζώντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία, 
παρέα με τους μοναδικούς ηθοποιούς της. Μετά 
το τέλος της ταινίας «Βουράτε Γειτόνοι», πραγμα-
τοποιήθηκε και η προβολή της δημοφιλούς ταινίας 
«A star is born» με τον Μπράντλεϊ Κούπερ και τη 
Lady Gaga. Στον χώρο του θερινού κινηματογρά-
φου θα προσφέρεται φαγητό και ποτό, έτσι ώστε 
να μπορεί ο καθένας με την παρέα του να παρακο-
λουθήσει την αγαπημένη του ταινία, απολαμβάνο-
ντας δροσερά κοκτέιλ ή μια φέτα παγωμένου καρ-
πουζιού, σουβλάκι ή μπέργκερ. Οι θερινές προβο-
λές θα είναι καθημερινές και θα διαρκέσουν για 
δύο περίπου μήνες, συμπεριλαμβάνοντας μεγάλη 
γκάμα ταινιών του αμερικανικού, του ελληνικού και 
του κυπριακού κινηματογράφου, που αγαπήθηκαν 
από το κοινό. Κάθε εβδομάδα θα υπάρχει προβο-
λή τεσσάρων ταινιών.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Τη Δευτέρα 8 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η έναρξη του θερινού 
κινηματογράφου, με την ταινία «Βουράτε Γειτόνοι»

Η Έλενα Λιασίδου και η 
Γιώτα Στυλιανού

Η Γιάννα Λευκάτη και ο 
Σοφοκλής Κασκαούνιας

Η Στέλλα Ορατίου και η 
Σοφία Σάββα-Κασκαούνια

Η Κύνθια 
Παυλίδου

Ο Χριστόφορος 
Χριστοφόρου

Ο Σίμος 
Τσιάκκας

Η Παρασκευή Χριστοφή 
και η Χριστίνα Πελεκάνου
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ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ NO/HUGS ΑΝΟΙΞΕ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΟΜΜΑΤΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΙΝ/ΤΕΝSION

ΝΟ/ΗUGS

ANOIΞΑΝ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Το νέο άλμπουμ In/Tension του συγκροτήμα-
τος No/Hugs θα κυκλοφορήσει την Παρα-
σκευή 6 Σεπτεμβρίου στην Αμερική. Ήδη 

τα κομμάτια από το ακυκλοφόρητο άλμπουμ 
τους παρουσιάστηκαν στη συναυλία του Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου την Πέμπτη 4 Ιουλίου, ενό-
ψει του 32ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Νεολαίας 
και Φοιτητών, στην Τάφρο Πύλης Αμμοχώστου, 
αφήνοντας κατενθουσιασμένο τον ίδιο τον ερ-
μηνευτή αλλά και τον κόσμο. Το πράσινο φως 
για την παρουσία του συγκροτήματος στο φε-
στιβάλ έδωσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο 
οποίος μάλιστα θέλησε να γνωρίσει από κοντά 
το συγκρότημα, αλλά και να δώσει συγχαρητή-
ρια στην Κύπρια τραγουδίστρια των No/Hugs, 

Γεωργία Χατζηκωνσταντίνου (Narcissus A-Ngel). 
Η συναυλία ξεκίνησε με ενορχηστρώσεις ελληνι-
κών τραγουδιών, αλλά και με δικά τους τραγού-
δια. Η ίδια μίλησε στο ΟΚ! για αυτή την εμπει-
ρία. «Εντάξει, σάστισα λίγο γιατί συνήθως -και 
στην Αμερική- οι headliners σπάνια εμφανίζονται 
για να δουν τα opening acts. Όταν ενημερώθη-
κα ότι ο Βασίλης ήρθε πιο γρήγορα ειδικά για να 
δει εμάς και όταν τον άκουσα να μας συγχαίρει 
απλά ήταν μια προσωπική απάντηση από το Σύ-
μπαν για το τι κάναμε και τι φτιάξαμε μέχρι τώρα. 
Μιλάμε για έναν πραγματικά ευγενή άνθρωπο 
-και αυτό θα το λέω για πάντα- που πραγματικά 
σκάλισε έναν τεράστιο δρόμο με το όνομά του 
λιθαράκι-λιθαράκι. Πραγματικά ένα τεράστιο πα-

ράδειγμα προς μίμηση». Να θυμίσουμε ότι η Κύ-
πρια ερμηνεύτρια Γεωργία Χατζηκωνσταντίνου ζει 
μόνιμα στην Αμερική από το 2011. Το τελευταίο 
διάστημα ήρθε στα πάτρια εδάφη με το συγκρό-
τημα Νο/Ηugs, πραγματοποιώντας το ευρωπα-
ϊκό τουρνέ της, παρουσιάζοντας κομμάτια και 
διασκευές που οι Κύπριοι θαυμαστές της λατρέ-
ψαν, όπως και ο ίδιος ο Βασίλης Παπακωνστα-
ντίνου. Το συγκρότημα ολοκλήρωσε το ευρωπα-
ϊκό τουρνέ του και ήδη έχει αναχωρήσει για την 
Αμερική.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Η συναυλία ξεκίνησε με ενορχηστρώσεις ελληνικών τραγουδιών αλλά 
και με νέα τραγούδια του συγκροτήματος No Hugs

Με τον Μίλτο Καρατζά στο 
γραφείο του στην Αθήνα

Η κατάμεστη Τάφρος της Πύλης Αμμοχώστου στη Λευκωσία 
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Η Γεωργία Χατζηκωνσταντίνου είχε μια 
συνομιλία με τον Βασίλη Παπακωνστα-
ντίνου, ο οποίος τη συνεχάρη τόσο για τη 
σκηνική της παρουσία όσο και για το τα-
λέντο της

Η συναυλία ξεκίνησε με ενορχηστρώσεις ελληνικών τραγουδιών αλλά 
και με νέα τραγούδια του συγκροτήματος No Hugs

Με τον Μίλτο Καρατζά στο 
γραφείο του στην Αθήνα
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ΜΙΑ ΛΑΜΠΕΡΗ ΒΡΑΔΙΑ ΕΙΧΑΝ ΤΗN ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΟΣΟΙ 
ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟN ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΙSS APHRODITE 
2019 ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ»

ΜΙSS APHRODITE 2019

ΕΛΑΜΨΕ Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΓΙΑ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

Ένας θεαματικός διαγωνισμός ομορφιάς 
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 
Σάββατο 6 Ιουλίου στο κλαμπ Theama 

Venue στη Λεμεσό. Ο διαγωνισμός με τίτλο Miss 
Aphrodite 2019 διοργανώθηκε από την Κατερίνα 
Μπέλοβα, ενώ την κριτική επιτροπή αποτελούσαν 
γνωστά πρόσωπα του επιχειρηματικού κόσμου της 
Κύπρου. Δεκατέσσερις καλλίγραμμες κοπέλες 
παρέλασαν στην ειδικά διαμορφωμένη πασαρέ-
λα, προβληματίζοντας τους κριτές για την επιλογή 
τους. Ο διαγωνισμός ομορφιάς είχε φιλανθρω-
πικό χαρακτήρα, αφού μέρος των εσόδων δόθη-
κε για ενίσχυση του ταμείου του συνδέσμου «Ένα 
όνειρο μια ευχή». Παρουσιαστές της βραδιάς 
ήταν η Έλια Ιωαννίδου και ο Vladimir Nuts. Ορι-
σμένες δημιουργίες που φορούσαν οι διαγωνιζό-
μενες είχαν την υπογραφή του σχεδιαστή Μιχάλη 
Λάζου. Η όμορφη βραδιά περιελάμβανε πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, φαγητό και ποτό.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ  

Οι νικήτριες του διαγωνισμού ομορφιάς μαζί με τους ιθύνοντες

Η νικήτρια του διαγωνισμού Anfisa Chernaya, με το που άκουσε 
το αποτέλεσμα ξέσπασε σε κλάματα
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Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Vladimir Nuts 
και η Έλια Ιωαννίδου

Οι νικήτριες του διαγωνισμού ομορφιάς μαζί με τους ιθύνοντες

Η Στέφανη Γεωργιάδου 
και ο Bradley Distras 

Ο Βασίλης Ιορδάνης και 
η Μελίνα Μεταξά

Ο Μιχάλης Κανταρτζής και
ο Νικόλας Γεωργιάδης

Η Elvira Ribas

Ο Martin Barab, η Σόφη 
Γεωργιάδου και ο Στέφανος 
Ασσιώτης

Η Κατερίνα Μπέλοβα
επί σκηνής

Η Χριστίνα Πελεκάνου και
ο Πόλυς Χριστοφή

Η Ρέα Ιωαννίδου

Η Λίτσα Ιωαννίδου

Ο Δημήτρης Κοτσονιάς,
ο Γιάννος Γεωργιάδης και
η Βαλεντίνα Κοτσονιά

Η Κατερίνα 
Μπέλοβα 
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Η Μαρία και η Αναστασία 
Κυριάκου

Η Στέλλα Ράπτη, Εκδότρια της Madame Figaro Ελλάδος, η 
Μαριλένα Ιεροδιακόνου με φόρεμα και αξεσουάρ Oscar De 
La Renta και η Αναστασία Αχιλλέως

ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ AΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ MADAME FIGARO 
ΤΑ ΒΕΑUTY AWARDS CYPRUS ΠΟυ ΠΑΡΟυΣΙΑΣΕ Η kERASTASE THN 

TEΤΑΡΤΗ, 3 ΙΟυΛΙΟυ, ΣΤO LAPATSA COUNTRYSIDE VENUE. ΣΤΗ ΛΑΜΠΕΡΗ 
ΒΡΑΔΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ, 

ΠΑΡΕυΡΕΘΗΣΑΝ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

ΒΕΑUTY AWARDS CYPRUS

Η Κλέλια Γιασεμίδου

Η Γιώτα Παναγιώτου, η Καρολίνα 
Σταμάτη και η Τζοάννα Τζιβίκου

Η ομάδα της Madame Figaro: Αναστασία Ερωτοκρίτου, Γεωργία Γεωργίου, Χάρις Σοφιανού, 
Βαρβάρα Γεωργιάδου, Μαρίνος Μαρίνου, Κλαίρη Σκουφίδου, Μαριάννα Χατζηβασιλείου, 
Έλενα Παράσχου, Ελένη Νικολάου και Τάνια Νεοκλέους

Η Ρένα Μιχαηλίδου και ο 
Παναγιώτης Ευριπίδου

Η Καίτη Μιχαηλίδου, η 
Ειρήνη Καλογήρου και η 
Μαρίνα Μιχαηλίδου

Η Έφη Παπαϊωάννου και
ο Μαξ Τρίγκας
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ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ

Η Χριστίνα Μπόμπα 
με δημιουργία Efi και 
κοσμήματα Escluso 
Jewellery Boutique

Ο Σάκης Τανιμανίδης

Η Έλενα 
Γρηγοροπούλου 
και η Χριστίνα 
Πελεκάνου

Η ομάδα της Madame Figaro: Αναστασία Ερωτοκρίτου, Γεωργία Γεωργίου, Χάρις Σοφιανού, 
Βαρβάρα Γεωργιάδου, Μαρίνος Μαρίνου, Κλαίρη Σκουφίδου, Μαριάννα Χατζηβασιλείου, 
Έλενα Παράσχου, Ελένη Νικολάου και Τάνια Νεοκλέους

Η Βαρβάρα Χριστοφή

Η Βέρα Λυσιώτη με φόρεμα Roka 
Sara και η Βαρβάρα Γεωργιάδου 
με φόρεμα 3.1 Phillip Lim και 
κοσμήματα Oscar De La Renta

Η Χριστιάνα 
Θεμιστοκλέους
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Η Έλενα Ανδρέου και ο 
Σταύρος Κωνσταντίνου Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου

Η Εβελίνα 
Σκίτσκο

Η Σόλια Κυπριανού

Η Κατερίνα Ιωσήφ, ο Άριστος Βασιλείου, η 
Μήνα Βασιλείου και η Στέλλα Ιταλού

Η Άντρη 
Καραντώνη

Η Αλίκη Δημητρίου και
η Ντίνα Πέγκα Η Μαρία Παπασάββα

Η Μαρία Παπαλοΐζου, ο Μιχάλης 
Φιλιππάκης, η Κλαίρη Σκουφίδου και η 
Κρίστια Κουρσάρου

Η Νάταλι 
Δημοφάνους

Η Γεωργία 
ΓεωργίουΗ Μαρία Κορτζιά

Η Λουίζα Φιλίππου

Η Μαρίτα 
Βασιλείου-Λάντα

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης και ο 
Βάσσος Κ. Ηλιάδης
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Η Αννίτα Ρίττερ Η Τζωρτζίνα Παναγή
Ο Άγγελος 
Ιακωβίδης

Η Μαρία ΤσόκκουΗ Σούλα Ηρακλέους και
η Στάλω Νεάρχου

Η Νίνα, η Ζωή 
και η Έλενα 

Χατζηδημητρίου

Ο Έκτορας, η Μόνικα και ο Κωνσταντίνος Παπαέλληνα

Η Λία Λαπίθη

Η Μαρία Παπαλοΐζου, ο Μιχάλης 
Φιλιππάκης, η Κλαίρη Σκουφίδου και η 
Κρίστια Κουρσάρου

Η Γεωργία 
Τουτουντζιάν

Η Έλενα Παράσχου, η Όλγα 
Καρακόκκινου και η Σώτια Πιπερίδου

Η Σάββια 
ΑλεξάνδρουΟ Αγάπιος Παπαϊωάννου, η Ντόνα Ανδρέου,

η Χρυστάλλα Κουρρή και ο Τζιμ Νεοφύτου

Η Γεωργία 
Γεωργίου

Η Λουίζα Φιλίππου
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Η Τατιάνα Ησαΐα και ο 
Κυριάκος Πελεκάνος

H Έλενα 
Παπαγεωργιάδου

Η  Μελίνα 
Μεταξά

Η Στέλλα Χαραλαμπίδη
Η Πόπη Ματείδου

Η Κυριακή Χριστοφόρου

Η Ουρανία Χατζημιχαήλ
Η Ρένα Δημοσθένους

Η Έλενα Αποστόλου και ο  
Νικόλας Παπαντωνίου

Η Ελιάνα Θεμιστοκλέους και
ο Κρατίνος Σωκράτους

Η Έλλη Κάιζερ και ο 
Πέτρος Χατζηπέτρου

Η Βερόνικα Νικολάου και
η Ξένια Κυριάκου

Η Ρίνα Πέτρου και η Εύα 
Χατζηγιάννη
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Στα παραΣκήνια
τήΣ λαμπερήΣ βραδιαΣ

Ο διεΘνήΣ ΘεΣμΟΣ τΩν BEAUTY AWARDS πΟυ παρΟυΣιαΣε ή kÉRASTASE 
πραΓματΟπΟιήΘήκε Για πρΩτή ΦΟρα Στήν κυπρΟ τήν τεταρτή, 3 ιΟυλιΟυ, 

ΣτΟ LAPATSA COUNTRYSIDE VENUE Στή λευκΩΣια και επιβραβευΣε τα κΟρυΦαια 
πρΟΪΟντα και υπήρεΣιεΣ ΟμΟρΦιαΣ με παρΟυΣιαΣτρια τή ΧριΣτινα μπΟμπα. 

τΟ Οκ! παρευρεΘήκε Στα παραΣκήνια τήΣ λαμπερήΣ βραδιαΣ

ΜΑDAME FIGARO BEAUTY AWARDS

To display που στήθηκε από την Kérastase, η οποία παρουσίασε
τα Madame Figaro Beauty Awards

Η Κérastase παρουσίασε τα βραβεία
 Το μπαρ που στήθηκε από το Gordons Premium Pink Gin και σέρβιρε 
υπέροχα κοκτέιλ στους παρευρισκόμενους

Το branding στον χώρο των βραβείων από τον Μέγα Χορηγό, 
που ήταν τα Beauty Line

Το insta corner που δημιούργησε ο Μαρίνος Μαρίνου, Art Director του 
Ομίλου ΔΙΑΣ. Τον φωτισμό επιμελήθηκε η εταιρεία ELD CY 
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Στα παραΣκήνια
τήΣ λαμπερήΣ βραδιαΣ

Ο Κωνσταντίνος Κάγκας επιμελήθηκε το hairstyling της Χριστίνας 
Μπόμπα με προϊόντα Kérastase και το μακιγιάζ επιμελήθηκε ο Chief 
Make Up Artist Μιχάλης Ορφανίδης, των καταστημάτων BEAUTY LINE 
με προϊόντα DIEGO DALLA PALMA.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα χαλαρώνοντας στο 
υπερπολυτελές PARKLANE A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA, 
που τους φιλοξένησε.

Το insta corner που δημιούργησε ο Μαρίνος Μαρίνου, Art Director του 
Ομίλου ΔΙΑΣ. Τον φωτισμό επιμελήθηκε η εταιρεία ELD CY 

Η Χριστίνα Μπόμπα διακινήθηκε με αυτοκίνητο BMW 
της εταιρείας Χαράλαμπος Πηλακούτας Ltd, όπως και οι 
υπόλοιποι εκλεκτοί καλεσμένοι.

Η εντυπωσιάκη είσοδος που επιμελήθηκε η Florentia Center Home Collection

Το εντυπωσιακό μπουφέ που επιμελήθηκε
το Occhio Hospitality Group 

Το καροτσάκι της 
Gordon's Premium 
Pink Gin όπου σέρβιρε 
σορμπέ παγωτό
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αφιερωμα  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΡΕΚΛΕΣ… ΕΞΩ

ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΚΑΙ OI ΚΑΡΕΚΛΕΣ 
ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ… ΕΞΩ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΑΣ ΧΩΡΟ ΜΕ ΟΜΟΡΦΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΙΔΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τι πιο χαλαρωτικό από βράδια στη βε-
ράντα με κρασάκι, παρέα και ατελεί-
ωτες συζητήσεις; Τα μεσημεριανά και 

τα βραδινά ψησίματα στον κήπο και στη 
βεράντα είναι το πιο απαραίτητο για να απο-
λαύσουμε δροσιστικά γεύματα. Γύρω από 
ένα τραπέζι σε έναν διαμορφωμένο κήπο 
ή μια βεράντα γίνονται οι πιο σημαντικές 
συζητήσεις. Δώστε λοιπόν στον εξωτερικό 
χώρο του σπιτιού σας αυτό που του αξίζει. 
Με άνεση και στυλ, ώστε οι πολυτιμότερες 
στιγμές της ζωής σας να γίνουν ακόμη πιο 
όμορφες και ουσιαστικές. 
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ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ
Τραπεζαρίες, πολυθρόνες, αι-
ώρες, μαξιλάρια, κιόσκια και 
ομπρέλες είναι τα ΕΠΙΠΛΑ που 
θα δημιουργήσουν την κατάλλη-
λη ατμόσφαιρα για να χαρείτε το 
καλοκαίρι στην πόλη ή στο εξο-
χικό με την οικογένεια και τους 
φίλους σας. Υπάρχουν αμέτρητες 
προτάσεις και ιδέες διακόσμη-
σης για να επιλέξετε το στυλ που 
ταιριάζει στο δικό σας γούστο. 
Εμείς σας παραθέτουμε αυτά που 
σας ταιριάζουν στον χώρο σας.

«ΕΞΥΠΝΑ» ΕΠΙΠΛΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΡΑΝΤΑ ΣΑΣ 
Υπάρχουν «έξυπνα» έπιπλα που 
μαζεύονται και είναι χρήσιμα 
για κάθε μικρό χώρο. Ένα τέτοιο 
έπιπλο μπορεί να είναι ένα τρα-
πεζάκι με καρέκλες που μαζεύο-
νται και τοποθετούνται κάτω από 
αυτό, με αποτέλεσμα να εξοικο-
νομούν χώρο όταν δεν χρησιμο-
ποιούνται.

ΕΠΙΠΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Είναι μια επιλογή ακόμα πιο αν-
θεκτική, καθώς το αλουμίνιο δεν 
διαβρώνεται. Αρκεί ένας καθα-
ρισμός με νερό και σαπούνι για 
να διατηρούνται καθαρά. Βασικό 
τους πλεονέκτημα είναι ότι δεν 
χρειάζεται να αποθηκευτούν σε 
κλειστό χώρο κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Δεν έχουν πολλές απαιτήσεις, αφού αρκεί πλύσιμο με 
νερό και σαπούνι. Εάν τον χειμώνα τα αφήσουμε έξω, καλό 
θα είναι να τα σκεπάσουμε με ένα προστατευτικό πανί ή 
νάιλον. Όσον αφορά το καλοκαίρι, καλό θα είναι να μην εί-
ναι εντελώς εκτεθειμένα στον ήλιο, αλλά να βρίσκονται σε 
κάποιο σημείο του κήπου με σκιά.
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αφιερωμα  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ 
Οι ζέστες έπιασαν για τα καλά και με την ξηρασία του καλοκαι-
ριού το πότισμα γίνεται απαραίτητη διαδικασία για όσους θέ-
λουν να διατηρούν τον κήπο τους καταπράσινο και νοικοκυρεμέ-
νο. Ανάλογα με τον χώρο σας, το πότισμα μπορεί να διαρκεί από 
μερικά λεπτά έως και μια ώρα, μετατρέποντας έτσι την κατά τ’ 
άλλα εύκολη αυτή διαδικασία σε αγγαρεία. Όσον αφορά τα λά-
στιχα όλοι έχουμε μπλεχτεί, μέχρι που στην τελική τα αφήνουμε 
όπου βρούμε και η αυλή δείχνει ακατάστατη. Ειδικά αν ο χώρος 
μας είναι μικρός (π.χ. μπαλκόνι), ένα πεταμένο λάστιχο περιορί-
ζει τα ελεύθερα τετραγωνικά μας, ενώ υπάρχει κίνδυνος να σκο-
ντάψει κάποιος. Επίσης, αναγκαίος εξοπλισμός κήπου είναι και 
τα εργαλεία χειρός, τα οποία είναι τα κατάλληλα βοηθήματα για 
την τακτική φροντίδα του κήπου μας. Σκαλιστήρια χειρός, εκρι-
ζωτές χειρός και καλλιεργητές είναι μόλις μερικά από τα απολύ-
τως απαραίτητα. «Ζωτικό» εργαλείο για τη φύτευση των φυτών 
είναι ένα φτυαράκι χειρός από χάλυβα υψηλής ποιότητας. Επι-
πρόσθετα, η τσουγκράνα εξασφαλίζει την καλή δομή εδάφους 
και βεβαίως, εξακολουθεί να είναι κλασικό εργαλείο. 

ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ SOTOS OUTDOORS



3θεσΙοσ καναπεσ / 2 πολυθρονεσ / coffee table €890
2θεσΙοσ καναπεσ / 2 πολυθρονεσ / coffee table €690

www.sotosoutdoor.com

Σουλίου 2, Στρόβολος, 2018
Τηλ.: 22498313
Φαξ: 22499722

λευκΩσΙα

Κολωνακίου 18-20, Λινόπετρα, 
4103, Άγιος Αθανάσιος
Τηλ.: 25310999
Φαξ: 25314958

λεΜεσοσ

Λεωφ. Μεσόγης 64
Τηλ.: 26955700
Φαξ: 26912803

παφοσ
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Sun kiSSed 
εφε
Απόκτησε sun kissed 
όψη ΑνΑμιγνύόντΑσ 
ζεστεσ Απόχρώσεισ μόνό 
Από μιΑ bronzing 
πόύδρΑ. Απόχρώσεισ πόύ 
ΑφόμόιώνόντΑι ΑψόγΑ 
στην επιδερμιδΑ σόύ κΑι 
σόύ χΑριζόύν μιΑ ζεστη 
λΑμψη, όπόιΑδηπότε 
μερΑ τόύ χρόνόύ!

Duo Bronze et Lumière, 
από τη συλλογή Vision 
D'Asie, Chanel, πρόκειται 
για ένα εκλεπτυσμένο ζευγά-
ρωμα ματ bronzer με ένα μαρ-
γαριταρένιο highlighter που το-
νίζει απαλά τα περιγράμματα, 
ενώ ταυτόχρονα δίνει στο δέρ-
μα ματ όψη.

Powder Bronzer, από 
τη συλλογή Bronze 
Goddess, Estee Lauder, 
έχει ανανεωθεί με μεταλλι-
κές λεπτομέρειες από ροζ-
χρυσό. Ένα πέρασμα και η 
απαλή, μη-λιπαρή πούδρα 
χαρίζει στο πρόσωπο, τους 
ώμους και το ντεκολτέ σου 
μια σαγηνευτική μπρονζέ 
εμφάνιση.

The Limited-Edition Bronzing Powder, 
από τη συλλογή Soleil de la Mer, La 
Mer, εμπλουτισμένη με Miracle broth, έχει 
βελούδινη υφή, αναμιγνύεται αρμονικά ανα-
δεικνύοντας το φυσικό χρώμα της επιδερμί-
δας, αφήνοντας στο πέρασμά της μια φυσι-
κή λάμψη υγείας που ακτινοβολεί.

 Frangipane Cheeks-
Powder Blush, Diego 
Dalla Palma, τόνισε τα 
μάγουλα και τα ζυγωματικά 
σου με ένα απαλό πέρασμα 
του ρουζ στην απόχρωση 
pinky caramel, sweet pink 
και peachy orange και θα 
έχεις τη φρεσκάδα και τη 
λάμψη του καλοκαιριού.

French Bronzer, Lancôme, με υπέροχη 
και εθιστική σύνθεση, για nude, υγιή και 
φυσική, ντελικάτη λάμψη, με sun kissed εφέ 
στην επιδερμίδα, με μία κίνηση και… γαλλι-
κό αέρα!

Illuminating πούδρα, Άγριο Τρια-
ντάφυλλο, Κορρές, πούδρα με λε-
πτή, μεταξένια υφή, εμπλουτισμένη με 
έλαιο Άγριο τριαντάφυλλο και βιταμίνη 
C, που δημιουργεί ένα διάφανο πέπλο 
λάμψης, αναδεικνύοντας τα χαρακτη-
ριστικά του προσώπου και χαρίζοντας 
όψη υγείας. το αποτέλεσμα είναι φυσι-
κό, μία σατινέ λάμψη χάρη σε πέρλες 
που εγκλωβίζουν το φως και παίζουν με 
τις αποχρώσεις του.

Bronzing Powder Duo, από τη 
συλλογή Beach Metals, Bobbi 
Brown, ένας συνδυασμός ματ και 
λαμπερών αποχρώσεων, με τόνους 
που μιμούνται εκείνους του φυσι-
κού μαυρίσματος και μικροσκοπι-
κές πέρλες, χαρίζουν στο δέρμα 
σου μια ελαφρά ζεστή όψη, απόλυτα 
φυσική. Θα τη βρεις σε 2 αποχρώ-
σεις: golden Light & Maui, Medium & 
santa barbara.

Terracotta Thalia Island, 
Limited Edition, Guerlain, 
συλλεκτική πούδρα Terracotta, 
σε XL μέγεθος, που υμνεί τη μού-
σα της ποίησης, τη Θάλεια. κάτω 
από το χρυσό πέπλο της, η καρ-
διά της κρύβει ένα απαλό κοραλ-
λί χρώμα, ιδανικό για να σου 
χαρίσει τη φωτεινή λάμψη που 
αναζητάς.
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BEAUTYshopping

Holidays 
must Have
Για σένα που θέλέισ 
να διατηρησέισ την 
έπιδέρμιδα σου 
χωρισ ατέλέιέσ κατω 
απο τον ηλιο, σου 
προτέινουμέ ολα 
οσα θα χρέιαστέισ στισ 
διακοπέσ σου, που θα 
Γινουν οι «ασπιδέσ» 
τησ προστασιασ σου.

French Bronzer, Lancôme, με υπέροχη 
και εθιστική σύνθεση, για Nude, υγιή και 
φυσική, ντελικάτη λάμψη, με sun kissed εφέ 
στην επιδερμίδα, με μία κίνηση και… γαλλι-
κό αέρα!

Terracotta Thalia Island, 
Limited Edition, Guerlain, 
συλλεκτική πούδρα Terracotta, 
σε XL μέγεθος, που υμνεί τη μού-
σα της ποίησης, τη θάλεια. κάτω 
από το χρυσό πέπλο της, η καρ-
διά της κρύβει ένα απαλό κοραλ-
λί χρώμα, ιδανικό για να σου 
χαρίσει τη φωτεινή λάμψη που 
αναζητάς.

Sunny SPF50 
Creme 
Savoureuse, 
Payot, το αντηλια-
κό προσώπου που 
θα αγαπήσεις! χάρη 
στην αόρατη, μη λιπα-
ρή υφή του, εμπλουτι-
σμένη με βιταμίνη C, 
προστατεύει το δέρμα 
σου από την ακτινοβο-
λία UVA, UVB. Όλα τα 
προϊόντα της Payot θα 
τα βρεις στα καταστή-
ματα PerfectU.

Sports Invisible 
Protective Mist SPF 
50+, Shiseido, αντηλια-
κό σε σπρέι, με τεχνολο-
γία Wet Force που αυξά-
νει την προστασία όταν 
έρχεται σε επαφή με το 
νερό και τον ιδρώτα. προ-
στατεύει το δέρμα από 
την υπεριώδη ακτινοβο-
λία και προλαμβάνει τη 
δημιουργία κηλίδων και 
φθορών στο δέρμα. ακό-
μη, περιέχει νέα Invisible 
τεχνολογία για γρήγορη 
διείσδυση στην επιδερμί-
δα, χωρίς να κολλάει.

The Limited-Edition Glowing 
Body Oil, από τη συλλογή 
Soleil de la Mer, La Mer, τώρα 
μπορείς να έχεις την απόλυτη λάμ-
ψη. αυτό το πολυτελές λαδάκι σώ-
ματος με πλούσιο σύμπλεγμα Βιτα-
μίνης έ και θρεπτικών ελαίων απα-
λύνει, καταπραΰνει και ενυδατώνει 
την επιδερμίδα σου χαρίζοντάς της 
μια φυσική λάμψη. ανακίνησέ το 
απαλά και άπλωσέ το σ’ όλο σου το 
κορμί για διακριτικά φωτεινή, νεα-
νική όψη. 

24h Hydraderm 
Serum Académie 
Scientifique de 
Beauté, μεταξένιος, λε-
πτόρρευστος ορός που 
περιέχει αυθεντικό χυμό 
μήλου, για να ξεδιψά-
ει το δέρμα σου άμεσα. 
πραγματικά ένα ενυδατι-
κό διαμάντι! θα το ανα-
ζητήσεις σε ινστιτούτα 
αισθητικής.

Hydra Consentrated 
Corrective Serum, 
pHformula, το απόλυτο must 
have για το καλοκαίρι, με super 
ενυδατικές, αναπλαστικές, 
ανορθωτικές ιδιότητες! Bonus 
extra: δεν έχει προσθήκη τε-
χνητών αρωμάτων. έίναι φαρμα-
κοκαλλυντικό με θεραπευτική 
δράση.

Sea, Shine & Fun, 
Azzaro, για να απολαμβά-
νεις κάθε στιγμή στο μέγι-
στο, ο Azzaro λανσάρει μια 
νέα σειρά αρωμάτων που 
ενσωματώνουν ηλιόλουστες 
στιγμές και λαμπερές αισθή-
σεις. τρία unisex αρώματα, 
τρία είδη φρεσκάδας έτοιμα 
να τα ανακαλύψεις, τρεις αι-
σθήσεις έτοιμες να τις μοι-
ραστείς.

Mesoprotech Sun, Mesoestetic, 
αντηλιακή σειρά, με τεχνολογία 
φωτοπροστασίας τελευταίας 
γενιάς για ολοκληρωμένη προ-
στασία απέναντι στη UVB, UVA, 
την υπέρυθρη ακτινοβολία (IR) 
και το ορατό φως (HEV). Bonus 
extra: Έχουν υφές προσαρμο-
σμένες στις ανάγκες κάθε τύπου 

δέρματος.
Mineral Aqua Perfection Face 
Moisturizer, από τη σειρά 
Infinite Motion -417, καινοτόμα 
ενυδατική κρέμα, με νερό από τη 
νεκρά θάλασσα, βιταμίνες και πο-
λύτιμα έλαια. έπαναφορτίζει το δέρ-
μα με ενυδάτωση και το αφήνει να 
νιώθει φρέσκο, προστατευμένο και 
ακτινοβόλο. ιδανική για κανονικές 
προς ξηρές επιδερμίδες. 
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instagram:mariannahadjimina
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Δροσερή μεντα
το χρώμα τήσ μεντασ συνΔυαζεται με το 
λευκο σε Δροσερα καθήμερινα συνολα

Επίλεξε μια τσάντά σε λευκό 
χρώμα και ιδιαίτερο design! 
(€87 Feretti, COSTAS 

THEODOROU).

Μπλούζα
Warehouse €29,
DEBENHAMS.

Σανδάλι €35.99, 
MANGO.

Σετ σκουλαρίκια €7.99, 
STRADIVARIUS.

Φούστα €42,
TOP SHOP.

Μπλούζα €30,
TOP SHOP.

Mules, 
ALDO.

Παντελόνι €42, 
WALLIS.

Φόρεμα €17.99, 
STRADIVARIUS.

Μπλούζα €26, 
TOP SHOP.
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Candy Colors
Γλυκά πάστέλ χρώμάτά κάι άνέτέσ φόρμέσ Γιά 
τό πιό άνέμέλό κάι χάρόυμένό κάλόκάιρι

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

ET
RO

Φόρεμα, 
TERRANOVA.

Καπέλο, 
DEBENHAMS.

Εσπαντρίγες 
€24.99,
Η&Μ.

Ολόσωμο μαγιό, 
SUGARFREE.

Φόρεμα, 
MARKS&SPENCER.

Μπλούζα Trussardi 
Jeans,

LABELS.

Shorts, 
TERRANOVA.

Γυαλιά ηλίου Swarovski,
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ 

ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ.

Τσάντα Feretti €89,
COSTAS 

THEODOROU.

Ολόσωμο μαγιό, 
CALZEDONIA.

Φούστα 
€29.99, 
Η&Μ.
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Ολόσωμο μαγιό 
€31,

TOP SHOP.

Φούστα 
€29.99, 
Η&Μ.

Φόρεμα €47,
TOP SHOP.

Φόρεμα Warehouse 
€129, DEBENHAMS.

Τσάντα €29.99, 
MANGO.

Μπλούζα Quiz €21, 
DEBENHAMS.

Φόρεμα €30, 
TOP SHOP.

Εσώρουχα, 
INTIMISSIMI.

Wedges 
€49.99, 

MANGO.

Καπέλο 
Warehouse €30,
DEBENHAMS.

ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ
ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΦΩΤεΙνΟ κΙΤΡΙνΟ γΙΑ ΤΙΣ  
κΑΛΟκΑΙΡΙνεΣ ΜΑΣ βΟΛΤεΣ
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ΠΥΞ-ΛΑΞ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ

«ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΑΓΑΠΕΣ» 
Οι Πυξ-Λαξ επιστρέφουν για μια μοναδική 
βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 

21:00 στο Ammos Beach Bar στη Λάρνακα. 
Οι «παλιές αγάπες» έρχονται για μια μοναδική 

εμφάνιση στο νησί μας για να αλλάξουν 
και πάλι τις ζωές μας. Από τη Λάρισα έως 
τη Θεσσαλονίκη και από το ΟΑΚΑ έως 
την Κύπρο, οι Πυξ-Λαξ θα υπενθυμίσουν 
στους θαυμαστές τους γιατί άλλαξαν για 

πάντα την ελληνική μουσική. Περισσότερες 
πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 

24828844.

ΝΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
ΜΙΑ ΞΕΦΡΕΝΗ ΒΡΑΔΙΑ

Την Παρασκευή 19 Ιουλί-
ου, στις 21:00, το Nava 
Seaside και το Avenue Live 

στον Πρωταρά παρουσιάζουν 
τον Νίκο Απέργη. Ο δημοφιλής 
καλλιτέχνης θα βρεθεί κοντά 
στους θαυμαστές του για να χα-

ρίσει μια βραδιά ξέφρενης μου-
σικής με γνωστές του επιτυχίες. 
Χορηγοί επικοινωνίας Check in 
Cyprus και OK! Για περισσότε-
ρες πληροφορίες και κρατήσεις 
στα τηλέφωνα 22777744 και 
95111888.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΗΡΩΩΝ
ΜΕΧΡΙ 25/7/2019
Το Φεστιβάλ «Μουσικές του κόσμου» του θεάτρου Ριάλτο 
επιστρέφει στην Πλατεία Ηρώων με δωρεάν είσοδο. Το Φε-
στιβάλ αποτελεί μια πολύχρωμη συνάντηση μουσικών αλλά 
και θεατών διαφόρων εθνικοτήτων. Ξεχωριστή παρουσία στη 
φετινή διοργάνωση αποτελεί το σχήμα Refugees for Refugees 
με έδρα το Βέλγιο, το οποίο και θα κλείσει το Φεστιβάλ στην 
Πλατεία Ηρώων την Τετάρτη 25 Ιουλίου. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 77777745,
www.cyprusrialtoworldmusic.com, www.rialto.com.cy

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ - 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

ΔΥΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες, η Ελευθερία 
Αρβανιτάκη και ο Γιάννης Κότσιρας, θα 
βρεθούν επί σκηνής σήμερα 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 
στα τηλέφωνα 77777040 & 25878744.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ
ΠΡΟΒΟΛΩΝ 2019
10/7-8/9/2019
Oι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πο-
λιτισμού και το Θέατρο Ένα, σε συνεργασία με τον Όμιλο 
Φίλων Κινηματογράφου Κύπρου ενημερώνουν το κοινό για 
την έναρξη του φετινού Μαραθωνίου Θερινών Προβολών 
που πραγματοποιείται, όπως κάθε καλοκαίρι, στον μοναδι-
κό θερινό κινηματογράφο της Λευκωσίας «Κωνστάντια». 
Προβολές θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 21:00 (εξαιρείται η 15η Αυγούστου). Είσοδος 
5 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες: 22349085, 22348203, στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του κινηματογράφου filming in Cyprus, καθώς 
και στο facebook του Φεστιβάλ: Μαραθώνιος Θερινών Προβολών.

ΙΚΕΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ
Ο Θεατρι-
κός Οργα-
νισμός Κύ-
πρου και το 
Εθνικό Θέα-
τρο της Ελ-
λάδας συ-
νεργάζονται 
για το ανέ-
βασμα μιας 

εμβληματικής τραγωδίας: οι Ικέτιδες του 
Ευριπίδη, ένα σπάνια παιγμένο αριστούρ-
γημα, μιλούν για τον πόλεμο, τους νεκρούς 
του, την υπαρξιακή αγωνία, την αξιοπρέ-
πεια, την πίστη και τη γυναικεία αντοχή. Στο 
ρόλο της Αίθρας η Κάτια Δανδουλάκη. 
Παραστάσεις θα δοθούν την Τετάρτη 17 
και την Πέμπτη 18 Ιουλίου, στις 21:00, στο 
Αρχαίο Θέατρο Κουρίου και το Σάββατο 
20 Ιουλίου, στις 21:00, στο Παττίχειο Δη-
μοτικό Αμφιθέατρο (στο πλαίσιο του Φε-
στιβάλ Λάρνακας 2019). Για περισσότε-
ρες πληροφορίες Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, 
77772717 και ηλεκτρονικά στη σελίδα 
www.thoc.org.cy 
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ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΚΑΣ-
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

«ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ»

Ο Ανεξάρτητος Όμιλος Επίδραση διοργανώνει 
καλοκαιρινή συναυλία με τίτλο «Μουσικό Ταξίδι 
από το χθες στο σήμερα» με τους Λούκα Γιώρκα 
και Μιχάλη Λεβέντη την Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 

στις 20:00, στο Θεατράκι του Κοινοτικού Συμ-
βούλιου Επισκοπής. Στο ταξίδι θα ακουστούν τρα-
γούδια του χθες -μεγάλων καλλιτεχνών, όπως των 
Στέλιου Καζαντζίδη, Δημήτρη Μητροπάνου- αλλά 
και του σήμερα, όπως του Αντώνη Ρέμου και πολ-
λών άλλων. Για περισσότερες πληροφορίες στα 

τηλέφωνα 99196733, 99469166.

«ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ»
ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Η θεατρική ομάδα Point To Contemporary Theater 
και το θέατρο WhereHaus 612 παρουσιάζουν την 
καλοκαιρινή, δροσερή, ξεκαρδιστική κωμωδία «Μια 
Κυρία στα Μπουζούκια». Η παράσταση έκανε πρε-
μιέρα το Σάββατο 22 Ιουνίου στις 21:00 και οι πα-
ραστάσεις συνεχίζονται στις 18, 19, 25, 26 Ιουλίου 
στο Θέατρο WhereHaus. Εισιτήρια: €12 (κανονικό), 
€10 (μειωμένο). Για περισσότερες πληροφορίες και 
κρατήσεις στα τηλέφωνα 99122552/ 99588103.

Best of the Rest

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
Για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι θα συναντηθούν την 
Τρίτη, 16 Ιουλίου, στις 20:30, στο Λανίτειο Λύκειο 
Β' στη Λεμεσό και την Τετάρτη, 17 Ιουλίου, στις 
20:30, στο Χάνι του Ιμπραήμ, στην Πάφο, ο Κώστας 
Χατζής και η Δέσποινα Ολυμπίου. Οι δύο αγαπημένοι 
καλλιτέχνες θα βρεθούν επί σκηνής σε ένα πρόγραμμα 
με τραγούδια αποκλειστικά του συνθέτη Κώστα Χατζή, 
αλλά και τραγούδια που ερμήνευσε για πρώτη φορά ο ίδιος σε σύνθεση Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη 
Θεοδωράκη, Γιάννη Μαρκόπουλου, Μίμη Πλέσσα και Σταύρου Ξαρχάκου. Για περισσότερες 
πληροφορίες και εισιτήρια στο www.tickethour.com.cy & ACS Courier.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΙΡΑΣ ΠΑΦΟΥ
ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ 9Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ
Το μεγαλύτερο και πιο μακροχρόνιο Φεστιβάλ της Πά-
φου γιορτάζει φέτος την 9η χρονιά του επιστρέφοντας 
από την Πέμπτη 18, Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 
Ιουλίου, από τις 18:00 μέχρι τις 00:00, κάθε ημέρα 
στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της πόλης 
στην Πάφο. Με καλή μπίρα, ζωντανή μουσική και οικο-
γενειακή διασκέδαση με παιχνίδια μπίρας, με βραβεία 
και παιδική χαρά. Είσοδος ελεύθερη. 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Παρέα με τη Μιρέλα Πάχου θα κλεί-
σει τα live του το Vinylio Wine Etc την 
Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 21:30 
στη Λεμεσό. Το κορίτσι έρχεται να 
κλείσει την καλοκαιρινή περίοδο 
μόνο για μια εμφάνιση. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες και κρατήσεις στο 
99300430.

ΜΙΡΕΛΑ ΠΑΧΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ 
ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 
ΑΛΚΥΟΝΗ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
EΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ 
Το νέο μυθιστόρημα 
της συγγραφέως είναι 
εμπνευσμένο από αληθινά γεγονό-
τα. Εκεί στην άκρη του βράχου… 
στην κόψη του γκρεμού… οι πέτρες 
γυαλίζουνε τις νύχτες σαν κοφτερά 
μαχαίρια. Οι πιο πολλοί έφτασαν 
ως εδώ δίχως καλά-καλά να το κα-
ταλάβουν. Όμως, πάντα, απ’ όλους 
αυτούς που περιφέρονται στην 
άκρη του γκρεμού, μερικοί τα κατα-
φέρνουν να γλιτώσουν. 

ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ 
ΕΡΕΙΠΙΑ
ΣΑΡΑ ΤΖ. ΜΑΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
«Ένας εφιάλτης», είχα 
πει στον Τάμλιν. Εγώ 
ήμουν ο εφιάλτης. 
Η Φέιρα επιστρέφει 
στην Αυλή της Άνοιξης αποφασι-
σμένη να συγκεντρώσει πληρο-
φορίες για τις δολοπλοκίες του 
άρχοντα Τάμλιν και τις απειλές 
του να γονατίσει το βασίλειο της 
Πρίθιαν. 

Books Etc

    ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

SUMMER MOVIE NIGHTS
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Η Vourate Productions Ltd σε συνεργασία με την 
ARK P.CH Ltd αναβιώνουν για εσάς τη μαγεία 
του θερινού κινηματογράφου, κάτω από τον 
έναστρο ουρανό της Λευκωσίας στην Παραμυ-
θούπολη. Η έναρξη έγινε με την προβολή της 
ταινίας «Βουράτε Γειτόνοι» τη Δευτέρα, 8 Ιουλί-
ου, στις 20:30, ενώ στις 22:45 ακολούθησε η 
ταινία «A STAR IS BORN». Οι θερινές προβο-
λές θα συνεχιστούν μέχρι και τα μέσα Σεπτεμ-
βρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να καλείτε στο 99 810011 ή στη σελίδα στο 
fb Summer Movie Nights.



συνταγεσ

ΕκτΕλΕση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο 
στους 190°C. Ρίχνουμε όλα 
τα συστατικά σε ένα μπολ, 
αλλά μόνο τη μια κουταλιά της 
σούπας φυστικοβούτυρο, και 
ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε 
το μείγμα σε μια πυρίμαχη 
φόρμα για σουφλέ και ψήνουμε 
το στον φούρνο για 20 λεπτά. 
Αφαιρούμε από τον φούρνο 
και αφήνουμε να κρυώσει 
λίγο. Απλώνουμε από πάνω 
την υπόλοιπη μια κουταλιά της 
σούπας φυστικοβούτυρο και 
είναι έτοιμο!

Υλικά
• 1/2 φλ. Βρώμη MORNFLAKE
• 1/4κ. γλυκού εκχύλισμα βανίλιας
• 1/4 φλ. πολτοποιημένη μπανάνα 

ή μήλο
• 2κ. σούπας γάλα με λίγα λιπαρά
• 1 1/2κ. σούπας σιρόπι σφενδάμου
• 1/8 κουταλάκι αλάτι
• 1κ. σούπας σκόνη κακάο
• 2κ. σούπας φυστικοβούτυρο
• Μια χούφτα "δάκρυα" 

κουβερτούρας

ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟ CUPCAKE ΒΡΩΜΗΣ MORNFLAKE
ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ 

η βρώμη ξεχωρί-
ζει για τη μεγάλη 
περιεκτικότητά 

της σε βιταμίνες 
του συμπλέγ-

ματος Β, μεταλ-
λικά στοιχεία, 

ιχνοστοιχεία και 
φυτικές ίνες, με 
γνωστές ευεργε-
τικές επιδράσεις 
στον ανθρώπινο 
οργανισμό. Έχει 
μοναδική θρεπτι-
κή αξία και ενι-
σχύει γευστικά 
τη μεσογειακή 
διατροφή μας.
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ΕκτΕλΕση
Βάζουμε τη σχάρα στη μεσαία 
θέση και προθερμαίνουμε τον 
φούρνο στους 200 βαθμούς. 
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε 
τη μαργαρίνη, το μπράντι, 
τη στέβια, το μπαχάρι και 
την κανέλα. Αφαιρούμε τον 
πυρήνα του μήλου, ραντίζουμε 
το εσωτερικό του με τον χυμό 
λεμονιού και το τοποθετούμε 

πάνω σε λαδόκολλα στο ταψί. 
Ρίχνουμε 2 κ.τ.γ. σε κάθε 
μήλο και ραντίζουμε με ό,τι 
περίσσεψε. Ψήνουμε για 25’. 
Ύστερα γεμίζουμε τα μήλα με 
την μαρμελάδα STUTE χωρίς 
πρόσθετη ζάχαρη και 
πασπαλίζουμε με τα αμύγδαλα 
και τις σταφίδες. Συνεχίζουμε 
το ψήσιμο για άλλα 20’ λεπτά 
αλλά στους 150 βαθμούς.

ΨΗΤΑ ΜΗΛΑ ΜΕ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ STUTE ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΑΜΥΓΔΑΛΑ

Υλικά
• 4 μήλα
• 4 κ.τ.γ. φρέσκο 

χυμό λεμονιού
• 4 κ.τ.σ. 

μαργαρίνη 
λιωμένη

• 8 κουταλιές 
μαρμελάδα 
φράουλα 
STUTE χωρίς 

πρόσθετη 
ζάχαρη

• 8 κουταλιές 
μπράντι

• 2 κ. γ. στέβια
• 1 κ.τ.γ. μπαχάρι
• 1 ξυλάκι κανέλα
• αμύγδαλα 

καβουρδισμένα
• σταφίδες

STUTE ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ

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

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

μαρμελάδα περιέχει μεταξύ 
60-65g ζάχαρη ανά 100g 

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

άντί να προσθέτουμε ζάχαρη, 
χρησιμοποιούμε ένα γλυκα-

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

η υψηλή περιεκτικότητα σε 
φρούτα σημαίνει ότι κάθε 

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

και για διαβητικούς.

ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟ CUPCAKE ΒΡΩΜΗΣ MORNFLAKE
ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ 
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ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 
ΜΕ KRONENBOURG
Ο Όμιλος Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης 
παρουσίασε τη γαλλική premium 
μπίρα Kronenbourg 1664 Blanc 
μέσα από τις εικόνες, τις γεύσεις, 
τους ήχους και την αίσθηση της 
γαλλικής κουλτούρας στο Ammos 
Beach Bar. Στην εκδήλωση παρευρέ-
θησαν πελάτες και συνεργάτες του 
Ομίλου και εκπρόσωποι των ΜΜE.

O Μάριος Ερωτοκρίτου και
ο Ευθύμιος Κονιάτης

Η Μαρία 
Παπαλοΐζου

Στιγμιότυπο από 
την εκδήλωση

Ο Δημήτρης Φιλίππου και 
η Μαριλένα Πολυκάρπου 

Η Κλαίρη Σκουφίδου και
η Γιώτα Παναγιώτου

Ο Χρήστος Βολεγής και
η Ισαβέλλα Λουκά

Ο Παναγιώτης 
Γεωργίου και η 
Κούλα Κρητικού

Ο Χρήστος 
Χατζηστυλλής

Ο Γιαννάκης 
Φιλοθέου

H Mαρίνα Δημοσθένους 
και η Θεώνη Πηλαβάκη

Η Μαριάννα Βασιλείου,
ο Σωτήρης Κονναρής και
ο Παναγιώτης Λοΐζου

Η Βάσω Βαρδάκη και
ο Λάμπρος Μιτσή 
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PRIME PROPERTY GROUP
ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ
Ο Όμιλος Prime Property Group 
παρουσίασε σε πρόσφατη εκδήλωση 
προς όλους τους κτηματομεσίτες 
ότι διευρύνει τις εργασίες του 
και στην πρωτεύουσα μέσω της 
Prime Property Group Nicosia.

Ο Δημήτρης Φιλίππου και 
η Μαριλένα Πολυκάρπου 

Ο Φοίβος Παπαπεύκου και ο Κωνσταντίνος Αντωνιάδης

Η Εύα Φραγκιαδάκη

Ο Μιχάλης ΠιτσιλλίδηςH Nατάσα Χρυσάνθου

Ο Γιώργος 
Εγγλέζος

Ο Χριστόφορος 
Χριστόφορου

Ο Ανδρέας Σιεηττάνης

Η Μαριάννα Αντωνίου 
και ο Νικόλας Μιχαλιάς

Η Έλενα ΧαραλάμπουςΗ Στυλιανή 
Παπαλαζάρου
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MTN
ΕΓΙΝΕ epic 
Σε εορταστική ατμόσφαιρα 
πραγματοποιήθηκε η αποκάλυψη 
του νέου ονόματος της ΜΤΝ. Tο 
brand name epic εγκαινιάζει μια νέα 
εποχή για την εταιρεία αλλά και για 
τις τηλεπικοινωνίες της χώρας. Το 
νέο brand name εκφράζει τη δυνατή 
εμπειρία που θα απολαμβάνει 
ο καταναλωτής, εμπειρία που 
υπόσχεται να προσφέρει η 
εταιρεία συνδυάζοντας δύο 
ισχυρά στοιχεία: υπερσύγχρονο 
δίκτυο με πραγματική οικονομία.

Ο Χρίστος 
Δανέζης

Ο Θάνος 
Χρονόπουλος

 Η Στέλλα Βιολάρη

Ο Κωνσταντίνος 
Πετρίδης

Η Γεωργία Τουτουζιάν, η Μάρλεν Μιχαήλ, η 
Ειρήνη Καραολή και η Μαρία Κυριάκου

DIARY

Ο Γιώργος Ξιναρής, η Ειρήνη 
Καραολή και η Δέσπω Λευκαρίτη

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό θέατρο Λευκωσίας.

Ο Κυριάκος 
Χατζηχαραλάμπους
και ο Νίκος
Γεωργιάδης

Η Νικολέτα 
Λιβέρα
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ΚPMG
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ 
ΤΗΣ SCIENCE SHOP
Η ΚPMG προσκάλεσε τους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ για να 
ανακοινώσει την επίσημη έναρξη 
των εργασιών της KPMG Science 
Shop, στην αίθουσα διαλέξεων 
της ΚΡMG στη Λευκωσία. 
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Η Μαρία 
Παπακώστα

O Αντώνης Παρτζίλης, η Έλενα 
Μουζούρη και ο Πέτρος Σορόκκος 

Η Μαρί Σαντάλ, η Θεοδώρα Ευριπίδου ,η Μύρω 
Μιχαήλ και ο Ιάκωβος Αλεξάνδρου

Η Μαρία Τερεζόπουλου, η Έλενα 
Μουζούρη, η Γιώτα Παναγιώτου 
και η Καρολίνα Σταμάτη

GEO PAVLIDES 
AUTOMOTIVE 
TO ΟΛΟΤΕΛΑ 
ΝΕΟ MAZDA 3 
Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση 
του ολότελα νέου Mazda 3 στον 
chic χώρο του καφεστιατορίου 
της Λεβέντειου Πινακοθήκης. 
Αντιπρόσωποι των ΜΜΕ από όλη την 
Κύπρο βρέθηκαν στον χώρο για να 
γνωρίσουν από κοντά το αυτοκίνητο.

Ο Κυριάκος 
Χατζηχαραλάμπους
και ο Νίκος
Γεωργιάδης

Ο Κλεάνθης Κολιός 
και ο Παναγιώτης 
Λοϊζίδης

Το νέο Mazda που παρουσιάστηκε
στη διάσκεψη 

Ο Στέλιος 
Κυθρεώτης

O Xρήστος 
Ευσταθιάδης
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Μας ςυγκίνηςε Με την 
αναρτηςη γία την κορουλα 
του που εφυγε απο τη ζωη
«Σε ψάχνω πίσω από κάθε συννεφάκι 
μπας και δω το χαμογελάκι σου έστω 
για μια στιγμή. Και σε βρίσκω πάντα εκεί 
που ήσουν και θα είσαι πάντα γλυκό 
μου αστεράκι. Μέσα στην καρδιά μου 
όπου πάντα θα φωλιάζεις. Μας λείπεις 
πολύ...», έγραψε στο Τwitter ο πρώην 
παρουσιαστής και νυν ευρωβουλευτής 
Λουκάς Φουρλάς, δείχνοντάς μας για 
άλλη μια φορά πόσο πολύ του λείπει η 
κορούλα του Άρτεμις, η οποία έφυγε από 
τη ζωή τον Αύγουστο του 2017. 

λΟΥΚΑΣ ΦΟΥρλΑΣ

ςε ποίο κυπρίακο καναλί θα 
Μεταδίδεταί η εκποΜπη του απο 
τη νεα τηλεοπτίκη ςεζον;
Ανατρεπτικές εξελίξεις στο τηλεοπτικό σκηνικό 
στην Ελλάδα που επηρεάζουν και το νησί μας. 
Ο Νίκος Μουτσινάς, που όπως ανακοινώθηκε 
αποχώρησε από το Open Tv, είναι πολύ κοντά 
στην επισημοποίηση της συνεργασίας του με 
τον ΣΚΑΙ. Σε τέτοια περίπτωση η εκπομπή «Για 
την παρέα» μετακινείται στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ 
και θα αποτελεί ένα πολύ ισχυρό χαρτί για την 
καθημερινή απογευματινή του ζώνη.

BOOM ΚΑΙ GUESS MY AGE
τα δυο τηλεπαίχνίδία
που ερχονταί ςτο ςίγΜα
η τηλεόραση ΣιγμΑ ετοιμάζει τον 
προγραμματισμό της για τη νέα τηλε-
οπτική σεζόν και σύμφωνα με πληρο-
φορίες μεταξύ άλλων θα έχει και δυο 
τηλεπαιχνίδια που είναι παγκόσμια 
format. Το πρώτο ονομάζεται Boom, 
στο οποίο οι διαγωνιζόμενοι θα 
καλούνται μέσα από μεγάλο 
σασπένς να απενεργοποιήσουν μια 
βόμβα. Το δεύτερο έχει τίτλο Guess 
My Age και θα θέλει τους διαγωνιζό-
μενους θα μαντέψουν την ηλικία 
καλεσμένων για να κερδίσουν πολλά 
λεφτά. 

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν την Κυριακή 7 ιουλίου, στον 
ιερό ναό των Αγίων Αναργύρων στο Κάβο γκρέκο, ο καλαθο-
σφαιριστής νίκος Στυλιανού και η δημοσιογράφος - ραδιοφω-

νική παραγωγός Δήμητρα Σιβρή, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορ-
φο τρόπο τον μακροχρόνιο δεσμό τους. η ευτυχία ήταν ζωγραφι-
σμένη στα πρόσωπά τους και στο πλευρό τους είχαν όλα τα αγαπη-
μένα τους πρόσωπα, τόσο από το οικογενειακό όσο και από το φιλι-
κό τους περιβάλλον. η νύφη έλαμψε μέσα στην υπέροχη δημιουρ-
γία της σχεδιάστριας λουκίας Κυριάκου. μετά το μυστήριο ακο-
λούθησε πάρτι στο Nava Seaside στον Πρωταρά, όπου τη διασκέ-
δαση ανέλαβε ο γνωστός και αγαπημένος τραγουδιστής εξ Ελλά-
δος, Κώστας Δόξας, που ταξίδεψε στο νησί μας ειδικά για τον γάμο 
του ζευγαριού.

ΣΥγΚινημΕνη 
ΑΠΟχΑιρΕΤηΣΕ Την 
ΕΚΠΟμΠη «μΕ ΑγΑΠη 
χριΣΤιΑνΑ»
Την Παρασκευή που μας 
πέρασε η εκπομπή «με αγά-
πη χριστιάνα» αποχαιρέτησε 
το τηλεοπτικό κοινό και ανα-
νέωσε το ραντεβού για τη νέα 
τηλεοπτική σεζόν. η ιωάννα 
λαμπροπούλου, ιδιαίτερα 
συγκινημένη, είπε αντίο στους 
συνεργάτες της, αφού ως 
γνωστόν επέλεξε να αποχω-
ρήσει από το πάνελ της εκπο-
μπής. λίγα 24ωρα προηγου-
μένως ανέφερε πως, «Τίποτα 
δεν τελειώνει. Ούτε αντίο μπο-
ρώ να πω, ούτε σε αυτό το 
πλατό, ούτε σε αυτούς τους 
ανθρώπους, ούτε στη χριστιά-
να, ούτε στην Άντρη. Δεν θα 
είναι τελειωτικό αντίο, ούτε θα 
καταφέρουν να γλιτώσουν 
από εμένα τόσο εύκολα. Ακό-
μα και σε αυτή την καρέκλα 
όποια θα κάτσει, θα περάσει 
από τα χέρια μου…» 

ιωΑννΑ λΑμΠρΟΠΟΥλΟΥ

παντρευτηκαν καί ηταν ολα 
οπως τα ονείρευτηκαν

νιΚΟΣ μΟΥΤΣινΑΣ

ΔημηΤρΑ ΣιΒρη – νιΚΟΣ ΣΤΥλιΑνΟΥ
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Γονείς Γία πρώτη φορα
H Μικαέλλα Χατζηεφραίμ έγινε μαμά για πρώτη φορά και 
πετάει στα σύννεφα, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή ευτυ-
χία της με τον σύζυγό της Νικόλα Ντίμα με τον πιο όμορφο 
τρόπο. Το πρώτο μέλος της οικογένειάς τους είναι κοριτσάκι 
και την είδηση έκανε γνωστή η κουμπάρα τους Νατάσα Τούρ-
ζα, η οποία διανύει και εκείνη περίοδο εγκυμοσύνης. Η μπέ-
μπα, που ήρθε στον κόσμο το Σάββατο 7 Ιουλίου, θα πάρει το 
όνομα Μαρία - Άντρεα. 

Συγκινημένη 
αποχαιρέτηΣέ την 
έκπομπη «μέ αγαπη 
χριΣτιανα»
την παρασκευή που μας 
πέρασε η εκπομπή «με αγά-
πη χριστιάνα» αποχαιρέτησε 
το τηλεοπτικό κοινό και ανα-
νέωσε το ραντεβού για τη νέα 
τηλεοπτική σεζόν. η ιωάννα 
Λαμπροπούλου, ιδιαίτερα 
συγκινημένη, είπε αντίο στους 
συνεργάτες της, αφού ως 
γνωστόν επέλεξε να αποχω-
ρήσει από το πάνελ της εκπο-
μπής. Λίγα 24ωρα προηγου-
μένως ανέφερε πως, «τίποτα 
δεν τελειώνει. ούτε αντίο μπο-
ρώ να πω, ούτε σε αυτό το 
πλατό, ούτε σε αυτούς τους 
ανθρώπους, ούτε στη χριστιά-
να, ούτε στην Άντρη. Δεν θα 
είναι τελειωτικό αντίο, ούτε θα 
καταφέρουν να γλιτώσουν 
από εμένα τόσο εύκολα. ακό-
μα και σε αυτή την καρέκλα 
όποια θα κάτσει, θα περάσει 
από τα χέρια μου…» 

ιΩαννα ΛαμπροπουΛου αγγέΛικη νικοΛουΛη

προταΣη-βομβα για την παρουΣιαΣτρια - 
ποιο καναΛι τη ΔιέκΔικέι;
η αγγελική νικολούλη, η οποία βρίσκεται στον τηλεοπτι-
κό σταθμό Alpha, φαίνεται να δέχεται έντονο μαρκάρι-
σμα από άλλο κανάλι και ίσως τη δούμε να μετακινείται. 
ο λόγος για τον Σκαι έλλάδος, που μετά τη λήξη της 
συνεργασίας με την Acun Medya και τα ριάλιτι σόου που 
βλέπαμε στις οθόνες μας μέσω της τηλεόρασης Σιγμα, 
μπαίνει δυνατά ξανά στην αγορά κάνοντας δελεαστικές 
προτάσεις σε ισχυρά πρόσωπα. η αγγελική νικολούλη, 
σύμφωνα με πληροφορίες, θα δώσει την επίσημή της 
απάντηση τις επόμενες 10 μέρες. 

η κάτια Ζυγούλη, μετά 
από πολλά χρόνια αποχής 
από τα τηλεοπτικά δρώμε-
να της έλλάδος, αποφάσι-
σε να κάνει μια δυναμική 
και τολμηρή επιστροφή. 
το διακεκριμένο μοντέλο 
αποκάλυψε με μία φωτο-
γραφία στον προσωπικό 
της λογαριασμό στο 
Instagram πως άνοιξε δικό 
της κανάλι στο YouTube. 
«Σας έχω νέα! μόλις ανέ-
βηκε το πρώτο βίντεο στο 
καινούργιο μου κανάλι 
στο YouTube! Mπες στο
@katias_stories, ή δες το 
link στο bio για να μάθεις 
περισσότερα».

μικαέΛΛα χατΖηέΦραιμ – 
νικοΛαΣ ντιμαΣ

κατια ΖυγουΛη

ανακοίνώςε
μεςώ Instagram
το νεο
επαΓΓελματίκο
της βημα
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

    SAUVAGEζ

Κληρώθηκε την Τρίτη 18 Ιουνίου 
ο μεγάλος νικητής του διαγωνι-
σμού της ταινίας «Βουράτε Γει-

τόνοι». Η κλήρωση έγινε στον εκθε-
σιακό χώρο του Ομίλου Πηλακούτα, 
στον Αγ. Δομέτιο, στη Λευκωσία και 
νικητής του αυτοκινήτου Dacia Duster 
Comfort 1.5d Ci αναδείχτηκε ο Χαρά-
λαμπος Χριστοδούλου, όπου και ενη-

μερώθηκε ακριβώς μετά την κλήρωση. 
Την Πέμπτη, 27 Ιουνίου, έγινε η πα-
ράδοση του αυτοκινήτου στον νικητή. 
Την παράδοση του έκανε η κα Κλέλια 
Πηλακούτα Χριστοφόρου, Head of 
Business Development του ομίλου Πη-
λακούτα, και ο κ. Γιώργος Τσιάκκας, 
σεναριογράφος της ταινίας «Βουράτε 
Γειτόνοι».

DIPTYQUE 
ΜΕ ΤΗΝ αΝαζΩογοΝΗΤΙΚΗ 
ΔροΣΙα ΤΗΣ ΜΕΝΤαΣ
Στην ελληνική μυθολογία τα αρώματα συ-
χνά γεννιούνται από έναν συνδυασμό ρο-
μαντικής ποίησης και μεταμόρφωσης. Έτσι 
το Eau de Minthe είναι εμπνευσμένο από 
τη νύμφη Μίνθη, η οποία μεταμορφώθηκε 
σε αρωματικό φυτό από τον θεό Άδη για 
να τη σώσει από την οργή της γυναίκας του, 
της Περσεφόνης, η οποία ψυλλιάστηκε τον 
έρωτά τους και ζήλεψε. Αυτός ο μύθος ενέ-
πνευσε το νέο άρωμα του οίκου Diptyque, 
το Eau de Minthé, που χρησιμοποιεί τη μέ-
ντα για να επανασχεδιάσει μια εμβλημα-
τική συμφωνία αρωμάτων, το fougère. Το 
νέο άρωμα του Diptyque Eau de Minthé, 
μπορείτε να το βρείτε αποκλειστικά στο 
Debenhams Mall of Cyprus Λευκωσία.

ΠροΣΦορα ζΩΗΣ
αΠο Το ΠροΣΩΠΙΚο
Η αιμοδοσία είναι εδώ και δεκαετίες 
μία καθιερωμένη ανθρωπιστική δράση 
ανάμεσα στο προσωπικό και τη διοίκη-
ση της Πετρολίνα και διεξάγεται του-
λάχιστον δύο φορές τον χρόνο στα 
γραφεία της εταιρείας στη Λάρνακα. 
Φέτος, η ετήσια αιμοδοσία εις μνήμην 
Νάκη Λευκαρίτη πραγματοποιήθηκε 
στις 26 Ιουνίου 2019, με μεγάλη συμ-
μετοχή από το προσωπικό των κεντρι-
κών γραφείων, των εγκαταστάσεων πε-
τρελαιοειδών και υγραερίου της εται-
ρείας στη Λάρνακα και στο Βασιλικό, 
καθώς και από τους εργαζόμενους 
στα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. 

ΠαΝΕΠΙΣΤΗΜΙο FREDERICK
ΣΤΗΝ ΠαροΥΣΙα ΠΕραΝ ΤΩΝ 
6.000 ΚαΛΕΣΜΕΝΩΝ Η 12Η 
ΤΕΛΕΤΗ αΠοΦοΙΤΗΣΗΣ 
Ιδιαίτερα συγκινητική και μοναδική στιγμή του 
ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για το Πα-
νεπιστήμιο Frederick, η εντυπωσιακή τελετή 
αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε την Πέ-
μπτη 27 Ιουνίου, στο Στάδιο Στίβου ΓΣΠ. Η 
φετινή τελετή ήταν η 12η Τελετή Αποφοίτησης 
που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Frederick, την 
οποία τίμησε με την παρουσία του ο έντιμος 
Υπουργός Άμυνας και πρώην μέλος του διδα-
κτικού προσωπικού του Τμήματος Νομικής του 
Πανεπιστημίου Frederick, κ. Σάββας Αγγελί-
δης. 1.300 νέοι επιστήμονες παραδόθηκαν 
στην κοινωνία, έτοιμοι να εκκινήσουν τον δρό-
μο στίβου της αληθινής ζωής ή να συνεχίσουν 
το ταξίδι της περαιτέρω μάθησης και εξειδί-
κευσης. Η τελετή ολοκληρώθηκε με την πανη-
γυρική επι-
κύρωση των 
τίτλων σπου-
δών από τον 
πρύτανη του 
Πανεπιστημί-
ου, καθηγητή 
Γιώργο Δημο-
σθένους. 

ALL PURPOSE MOISTURIZER
Η νέα αισθητηριακή δημιουρ-
γία, διαμορφωμένη σύμφωνα με 
τα αυστηρά πρότυπα του οίκου, 
κυκλοφορεί σε βαθύ μπλε συ-
σκευασία και αποτελεί μια κομψή 
προσθήκη στο μπάνιο σας. Εφαρ-
μόζεται στο πρόσωπο, τα χέρια 
ή το σώμα και η σύνθεση του 
Sauvage All Purpose Moisturizer 
παρουσιάζεται με μια λεπτόρ-
ρευστη υφή, που γίνεται ένα με 
το δέρμα, ενυδατώνει άψογα και 

απορροφάται γρήγορα χωρίς 
να κολλάει. Χαρίζει ματ όψη στο 
πρόσωπο δημιουργώντας μια κα-
θαρή εμφάνιση. Επίσης, εμπλου-
τισμένο με 100% φυσικό συστα-
τικό κάκτου, θρέφει το δέρμα για 
να βοηθήσει στην καταπολέμηση 
από τα σημάδια γήρανσης. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ» 
Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΝΑ DACIA DUSTER 

   UnICARS 

ΣΥΝΕρΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ K-CInEPLEx 
PRIME 
Μια ακόμα νέα δυναμική συνερ-
γασία ξεκινά η εταιρεία Unicars, 
επίσημος αντιπρόσωπος της 
Volkswagen στην Κύπρο, με τον 
κινηματογράφο K-Cineplex Prime 
(Στροβόλου) στη Λευκωσία, οδη-
γώντας τους απανταχού σινεφίλ 
σε νέες, χαλαρωτικές εμπειρίες 
με οδηγό τη Volkswagen. Μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώθη-
κε ειδικά ο χώρος υποδοχής του 

K-Cineplex Prime δίνοντας την 
ευκαιρία στους λάτρεις του κινη-
ματογράφου να βιώσουν τη μο-
ναδική εμπειρία Volkswagen και 
να απολαύσουν χαλαρές στιγμές, 
πριν και μετά την προβολή των ται-
νιών. Τα μοντέλα της Volkswagen 
θα βρίσκονται εκεί με πολλές εκ-
πλήξεις και διαγωνισμούς, καθώς 
οι σινεφίλ θα μπορούν να τα θαυ-
μάσουν από κοντά στην πορεία 
της συνεργασίας της Unicars με 
το K-Cineplex Prime. 

ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ

  MEDOCHEMIE

«ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ»
 Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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  MEDOCHEMIE

Μετά από ένα απόλυτα πετυχημένο ταξίδι, 
με απίστευτα ρεκόρ επισκεψιμότητας σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρώμη, το άρωμα 

του πολυβραβευμένου θεματικού πάρκου φτάνει και 
στην Κύπρο. Από τον Νοέμβρη 2019 και για τρεις 
ολόκληρους μήνες ο χώρος της Διεθνούς Κρατικής 
Έκθεσης στη Λευκωσία θα ξεχειλίσει από γεύσεις 
μπισκότου, γλυκών και σοκολάτας. Με πυρετώδεις 
ρυθμούς έχουν ξεκινήσει οι εντυπωσιακές κατασκευές του 
παραμυθένιου «Εργοστασίου και Μουσείου Σοκολάτας». 

Ο μεγαλύτερος Καταρράκτης Σοκολάτας της Ευρώπης 
(με 1.200 λίτρα πραγματικής σοκολάτας), γιγάντια 
σοκολατάκια και μπισκότα, είναι μερικές μόνο από τις 
απολαυστικές εκπλήξεις που επιφυλάσσουν οι ήρωες 
του παραμυθένιου θεματικού πάρκου στους τυχερούς 
επισκέπτες. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 
22008567, info@ergostasiosokolatas.com.cy. 
www.ErgostasioSokolatas.gr, Facebook: Εργοστάσιο 
Σοκολάτας . Διοργανωτές: ΔΕΘ Helexpo/ Eksagon 
Exhibitions / Dream Workers.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η χρήση του κινη-
τού τηλεφώνου κατά την οδήγηση δεν μπο-
ρεί να την κάνει πιο ασφαλή. Αντίθετα, η 
χρήση κινητού την ώρα της οδήγησης έχει 
πολλές φορές καταστροφικά αποτελέσμα-
τα. Έρευνες έχουν δείξει ότι προκαλεί από-
σπαση της προσοχής και αυξάνει σημαντικά 
τον κίνδυνο ατυχήματος. Διεθνή στοιχεία, 
μάλιστα, καταδεικνύουν ότι η χρήση κινητού 
είναι ένας από τους σημαντικότερους παρά-
γοντες πρόκλησης οδικών δυστυχημάτων -ει-
δικά η χρήση για αποστολή μηνυμάτων. Και 
όμως, το Drive Safe, το καινοτόμο app των 
Γενικών Ασφαλειών Κύπρου, ήρθε για να 
ανατρέψει τον συμβατικό τρόπο σκέψης σε 
σχέση με τη «χρήση κινητού κατά την οδήγη-
ση». Κατεβάστε το Drive Safe δωρεάν στο 
Google Play ή στο App Store. 

Η ΑΠΟΛΥτΗ ΕΦΑΡμΟΓΗ 
ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ θΗΣΑΥΡΟΥ 
ΣτΟ τΡΟΟΔΟΣ!
Μια πρωτοποριακή εφαρμογή με παιχνί-
δια ετοιμάστηκε και είναι έτοιμη να εξιτά-
ρει μικρούς και μεγάλους! Λέγεται «iLIFE-
TROODOS Treasure hunt» και έχει τρία παι-
γνίδια που όχι μόνο κρατάνε το ενδιαφέρον 
αμείωτο, αλλά, εύκολα και αβίαστα, εφοδιά-
ζουν τους παίκτες και τις παίκτριες με πλήθος 
πληροφοριών και γνώσεων για το Τρόοδος, 
τις ομορφιές του και τις αξίες του. Η εφαρ-
μογή, που όχι τυχαία έχει τον τίτλο «Κυνήγι 
Θησαυρού» (Treasure Hunt), δημιουργήθηκε 
στο πλαίσιο του έργου «Εθνικό Δασικό Πάρ-
κο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και 
οικοσυστημικών υπηρεσιών» (LIFE16 GIE/
CY/000709) και το οποίο συγχρηματοδο-
τείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη 

για συσκευές 
iOS και Android. 
Περισσότε-
ρες πληροφο-
ρίες στο www.
ilifetroodos.eu

ACTION GLOBAL 
COMMUNICATIONS
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ τΑ 30 χΡΟΝΙΑ 
ΕΠΙτΥχΗμΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 
ΣτΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Για τα 30 χρόνια αδιάλειπτης και επιτυχημένης 
πορείας της στην ελληνική αγορά βραβεύτηκε η 
Action Global 
Communications, 
στο πλαίσιο της 
5ης απονομής 
βραβείων «Αι-
ωνόβια Brands 
Europe» που 
διοργανώνει 
το περιοδικό 
«The Business 
Review». Ο θεσμός τιμά τις επιχειρήσεις που πρω-
ταγωνιστούν και διαπρέπουν, έχοντας μια σταθε-
ρή πορεία εξέλιξης και πολυετούς παρουσίας και 
συνεισφέροντας σε διάφορους τομείς της οικο-
νομίας μέσω της δραστηριότητάς τους. Στην εκ-
δήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 
Ιουνίου, η Action Global Communications απέ-
σπασε το Bronze βραβείο στην κατηγορία «30 
Χρόνια Ιστορίας», καθώς φέτος συμπληρώνει 
30 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην Ελλάδα. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.actionprgroup.com.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕξΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
H Medochemie, στο πλαίσιο του εκ-
παιδευτικού προγράμματος των ανε-
ξάρτητων επιστημονικών εκδηλώσεων 
«Σύγχρονες Εξελίξεις στην Ιατρική», 
το οποίο πραγματοποιείται για 11η 
συνεχή χρονιά, διοργάνωσε διαλέ-
ξεις σε Λευκωσία και Λεμεσό. Οι φετινές διαλέξεις ήταν αφιερωμένες 
στην καρδιολογία και έφεραν τον γενικό τίτλο «Βαλβιδικές Παθήσεις: 
Κλινική αξιολόγηση και ενδείξεις διορθώσεως». Επιστημονικός προ-
σκεκλημένος και ομιλητής ήταν ο καθηγητής Γεώργιος Αθανασόπου-
λος, αναπληρωτής διευθυντής Καρδιολογικού Τομέα του Ωνάσειου 
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Αθηνών. 

«ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ»
 Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤηΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤην ΚΥπΡΟ

   ALEXANDER PROFESSIONAL STUDIES

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕξΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗΣ ΚΕφΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚύΠΡΟύ
Το τμήμα επαγγελματικών σπου-
δών του Alexander College, 
ALEXANDER PROFESSIONAL 
STUDIES (APS), ανακοινώνει επί-
σημα την έναρξη του σεμιναρίου 
“CySEC Advanced Preparation 
Course”, το οποίο θα πραγματοποι-
ηθεί από τις 15 Ιουλίου μέχρι την 
26η Ιουλίου, 6:30 μ.μ. – 9:45 μ.μ., 
στη Λεμεσό (Στέλιου Κυριακίδη 33, 

3082 Λεμεσός). Το σεμινάριο έχει 
σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, έτσι 
ώστε να παρέχει στους συμμετέχο-
ντες εφαρμοσμένες γνώσεις, πλή-
ρη κατανόηση με παραδείγματα, 
καθώς επίσης και δοκιμαστικές εξε-
τάσεις για αύξηση των πιθανοτήτων 
επιτυχίας στις εξετάσεις. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επισκεφθούν 
την παρακάτω ιστοσελίδα για πλη-
ροφορίες και εγγραφές: https://
professional.alexander.ac.cy/
seminars/cysec-preparation-course/

ΨΑΞΕ, ΨΑΞΕ… ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΣ
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ΤοξοΤης 
23/11 - 21/12   
Στο μεγαλύτερο 
μέρος του μήνα 

είστε αρκετά ανήσυχοι για υπο-
χρεώσεις που έχετε επωμιστεί 
ή και για νέες που τώρα προ-
κύπτουν. Καλείστε να διαχειρι-
στείτε γραφειοκρατικά, φορο-
λογικά, κληρονομικά ζητήματα 
και όλο αυτό εντείνει το στρες 
σας. Δεν παύει ωστόσο και η 
ψυχολογία σας να είναι «βα-
ριά», με τους φόβους και τις 
ανασφάλειες κάποιες στιγμές 
να σας κυριεύουν.  

Αιγοκερως 
22/12 - 20/1
Η ερωτική σας λί-

μπιντο είναι ιδιαίτερα ανεβα-
σμένη αυτόν τον μήνα. Στην αι-
σθηματική σας ζωή οι εξελίξεις 
είναι θετικές, όπου η Αφροδίτη 
έχει περάσει στο ζώδιο του Καρ-
κίνου! Μπορείτε να αναμένετε 
ευχάριστες ερωτικές εκπλήξεις 
και ευκαιρίες για έρωτα, περιπέ-
τεια, ανανέωση και διασκέδαση.

Υδροχοος
21/1 - 19/2
Ο Ερμής κινείται 
φαινομενικά ανά-

δρομος και θα υπάρξουν ανα-
θεωρήσεις, παρεξηγήσεις και 
μπερδέματα σε ό,τι έχετε κουβε-
ντιάσει ή και συμφωνήσει, ενώ η 
επαφή σας με τους ανθρώπους 
που συνδέεστε στενά δεν θα 
είναι εύκολη. Οι εξελίξεις που 
δημιουργούνται τώρα στον το-
μέα των σχέσεών σας, φέρνουν 
την κόντρα, την αντιπαράθεση, 
αλλά για πολλούς από εσάς και 
τη ρήξη. 

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Ζητήματα που αφο-
ρούν την εργασία, 

την καθημερινότητα, το πρό-
γραμμά σας συχνά θα διατα-
ράσσονται και θα υπάρχει μία 
αταξία σε όλα όσα σχεδιάζετε 
να κάνετε. Προσοχή στην ασυ-
νέπεια στις επικοινωνίες και στις 
συμφωνίες για ζητήματα που 
αφορούν την εργασία σας.

κριος 
21/3 - 20/4
Κοντά στις 18/7 

με την αντίθεση Αφροδίτης – 
Κρόνου νιώθετε πολύ παραπά-
νω τον περιορισμό και την πίεση 
για υποθέσεις οικογενειακού 
ή επαγγελματικού χαρακτήρα 
και η περίοδος σάς εστιάζει την 
προσοχή να δείξτε συμβιβαστι-
κή διάθεση και να κάνετε υπο-
μονή. Από τις 20/7 ο Άρης από 
το ζώδιο του Λέοντα σάς κάνει 
πιο τολμηρούς και διεκδικητι-
κούς στον έρωτα, στη διασκέ-
δαση και στη χαρά της ζωής.

ΤΑΥρος
 21/4 - 21/5

Ο Άρης κάνει το 
πέρασμά του στο 

ζώδιο του Λέοντα και ήδη πυρο-
δοτεί εξελίξεις που αφορούν το 
σπίτι, την οικογένεια, την προ-
σωπική ζωή. Η δυσαρμονία του 
με τον ουρανό, που κορυφώνε-
ται κοντά στις 11/7, αναμένεται 
να φέρει τη ρήξη, την κόντρα ή 
τις ξαφνικές εξελίξεις που θα 
σας χαλάσουν για λίγο το πρό-
γραμμα των καλοκαιρινών σας 
διακοπών.  

διδΥμοι
22/5 - 21/6
Επαφές με άτομα 
του παρελθόντος 

σάς δίνουν χαρά και είναι μία 
καλή ευκαιρία να συναντήσε-
τε ανθρώπους που είχατε από-
σταση ή να πάτε σε μέρη που 
θυμίζουν κάτι από το χτες. Η 
εκρηκτικότητα του λόγου, η πα-
ρορμητικότητα και η βιασύνη 
στις μετακινήσεις είναι χαρακτη-
ριστικά που πρέπει να αποφευ-
χθούν στο μεγαλύτερο μέρος 
του μήνα. 

κΑρκινος 
22/6 - 22/7
Ο μήνας έχει 

έξοδα και εντάσεις που αφο-
ρούν ζητήματα οικονομικά, ενώ 
δεν θα λείψουν και κάποιες 
αναποδιές ή καθυστερήσεις, οι 
οποίες θα είναι έκδηλες μέχρι 
τις 20 Ιουλίου. Τα θετικά νέα 
είναι ότι η Αφροδίτη εισέρχε-

ZωδιΑ

ται στο δικό σας ζώδιο και του-
λάχιστον έως τα μέσα του μήνα 
σάς χαρίζει περισσότερη αυτο-
πεποίθηση, στιγμές χαράς, ενώ 
δεν θα λείψουν και οι ευκαιρίες 
δικτύωσης, επαφών, γνωριμιών, 
εκπλήξεων μέσα από τον κοινω-
νικό κύκλο ή και την αισθηματι-
κή ζωή.

Λεων
 23/7 - 23/8
Ως τις 19 Ιου-

λίου να αναμένετε ότι οι επικοι-
νωνιακές δραστηριότητές σας 
θα κινούνται μετ' εμποδίων, θα 
χρειαστεί αρκετές στιγμές να 
κατευνάσετε την υπερβολή, το 
πείσμα, την ξεροκεφαλιά, αλλά 
να δείξετε πνεύμα διαλλακτικό-
τητας, υποχώρησης και συμβι-
βασμού, αναγνωρίζοντας και 
τα δικά σας σφάλματα. Οι κα-
θυστερήσεις, οι αναβολές, η 
ασυνεννοησία θα σας προκα-
λούν εκνευρισμό. 

ΠΑρθενος
24/8 - 23/9
Δεν θα λείψουν 
αυτόν τον μήνα οι 

αναποδιές για ζητήματα επαγ-
γελματικά, το αίσθημα της κού-
ρασης, της ψυχικής και πνευμα-
τικής εξάντλησης, η νευρικότη-
τα από την πλευρά σας, αλλά 
και η ανάγκη σας να απομονω-
θείτε για λίγο. Οι θύμησες του 

παρελθόντος μπορεί να σας 
προκαλούν εκνευρισμό, όμως η 
εποχή σάς βοηθά να κλείσετε 
και κεφάλαια του χτες.

ΖΥγος
24/9 - 23/10
Αυτές τις ημέρες 
ο Ερμής θα κινεί-

ται φαινομενικά ανάδρομος 
επομένως εσείς να αναμένε-
τε ως τις 19 του μήνα κάποια 
καθυστέρηση στην υλοποίηση 
κάποιων επιθυμιών σας, δεν θα 
λείψουν όμως οι παρεξηγήσεις, 
οι συγχύσεις και τα καβγαδάκια 
με το κοινωνικό σας περιβάλ-
λον. Ο Άρης κινείται και αυτός 
στο ζώδιο του Λέοντα επηρεά-
ζοντας το δικό σας δεκαήμερο 
ως τις 19 του μήνα.

ςκορΠιος
24/10 - 22/11
Αρκετοί από εσάς 
θα βιώσετε τη ρήξη 

ή την κόντρα με μία σταθερή 
σας σχέση ή συνεργασία, ενώ 
χρήσιμο είναι να διατηρήσετε 
χαμηλούς τόνους και στον γάμο 
σας. Στον τομέα των σχέσεων, 
διανύετε μία περίοδο αλλαγών, 
κάποιες από αυτές δεν σας κά-
νουν εντύπωση, γιατί ήδη τις εί-
χατε διακρίνει κατά τη διάρκεια 
της άνοιξης, απλά τώρα κορυ-
φώνεται η εξέλιξή τους.  

   ΝΤΙΑΝΕ ΚΡΟΥΓΚΕΡ -  15/07/1976

Η Ντιάνε Κρούγκερ είναι Γερμανίδα ηθοποιός 
και πρώην φωτομοντέλο. Ξεκίνησε την καριέρα 
της στο Λονδίνο ως χορεύτρια σε πολύ μικρή 
ηλικία. Ένας τραυματισμός την έκανε να στα-
ματήσει τον χορό και μετέβη στο Παρίσι για 
να γίνει μοντέλο. Κέρδισε το διαγωνισμό 
του πρακτορείου μοντέλων Elite, "Look of 
the Year" το 1992, σε ηλικία 15 ετών. Σύντο-
μα ενδιαφέρθηκε για την υποκριτική και άρ-
χισε μαθήματα στη δραματική σχολή Cours 
Florent. Εμφανίστηκε σε μερικές γαλλικές 
παραγωγές και άλλαξε το επίθετό της σε μια 
προσπάθεια για μετάβαση στο Χόλιγουντ. Η 
Κρούγκερ παντρεύτηκε τον Γάλλο ηθοποιό 
Γκιγιόμ Κανέ την 1η Σεπτεμβρίου του 2001 και 
το 2006 κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου. Αυτή τη 
στιγμή κατοικεί στο Παρίσι. To 2013 έλαβε την 
αμερικανική υπηκοότητα. EP
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TO ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ JEDDAΗ 
SEASON ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 
ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΝΙΚΙ ΜΙΝΑΖ ΤΗΝ 

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΙΟΥΛΙΟΥ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΚΠΛΗΞΗ 
ΣΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΚΠΛΗΞΗ
Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ

ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Το εκρηκτικό και πολύ προκλητικό σόου της πάνω στη σκηνή ανά την Ευρώ-
πη προκαλεί πάντοτε τεράστια έκπληξη στους θαυμαστές της. Η απόφασή 
της να ανοίξει ένα μουσικό φεστιβάλ στη συντηρητική Σαουδική Αραβία 

προκάλεσε απορίες σε αρκετούς θαυμαστές αλλά και στον περίγυρό της. Η 
Νίκι Μινάζ άλλωστε δεν είναι συνηθισμένη να κάνει συντηρητικές εμφανίσεις 
της. Είναι γνωστή για τις επιτυχίες της, που φθάνουν συχνά στην κορυφή των 
τσαρτ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και για τους στίχους των τραγουδιών της 
αλλά και των βίντεο κλιπ της. Στο φεστιβάλ Jeddah Season θα εμφανιστούν επί-
σης ο Βρετανός ποπ τραγουδιστής Λίαμ Πέιν και ο Αμερικανός DJ Στιβ Αόκι και 
θα αναμεταδοθεί από το μουσικό τηλεοπτικό δίκτυο MTV. Σύμφωνα με τους δι-
οργανωτές της εκδήλωσης, η ερμηνεύτρια θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία, σε 
μια χώρα με πολύ αυστηρούς κοινωνικούς αγώνες, στην οποία η κατανάλωση 
αλκοόλ απαγορεύεται. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η συναυλία της τρα-
γουδίστριας γίνεται σε μια χρονική στιγμή στην οποία ο πανίσχυρος Πρίγκιπας 
διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν επιχειρεί να λανσάρει ένα κίνημα φιλελευθε-
ροποίησης, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα το άνοιγμα κινηματογράφων και τη δι-
εξαγωγή συναυλιών ή μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Πάντως οι θαυμαστές της 
ακόμη διερωτώνται εάν οι υπεύθυνοι που προσκάλεσαν τη Νίκι Μινάζ ξέρουν 
τι ακριβώς είναι πραγματικά και τι τραγούδια ερμηνεύει. H εκκεντρική τραγουδί-
στρια είναι πάντοτε προκλητική, αλλά και άκρως ενδιαφέρουσα. Έχει πάρει μέ-
ρος σε διαμάχες μέσω των social media με άλλα γνωστά πρόσωπα της σοού-
μπιζ. Θεωρείται μια από τις βασίλισσες του Twitter με 14 εκατομμύρια followers 
και είναι γνωστή για τις εκκεντρικές της εμφανίσεις, που κάποιες φορές ξεπερ-
νούν και αυτές της Lady Gaga. Έχει πολλά παρατσούκλια να τη συνοδεύουν, 
ανάμεσά τους τα Harajuky Barbie, Nicki Lewinski και Roman Zolanski, το alter 
ego της, ένα βίαιο αγόρι με καταγωγή από τη Βρετανία, που, όπως λέει η ίδια, ζει 
μέσα της. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλα τα μεγάλα ονόματα της 
μουσικής, ανάμεσά τους οι Μαντόνα, Ριάνα, Eminem και Jay-Z.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΚΥΠΕ

ΝΙΚΙ ΜΙΝΑΖ
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