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«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ 
ΓΙΑ ΜΕΝΑ Ο ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ»

ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟN ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

εΚδΟΣη ΚΥΠρΟΥ•τεΥΧΟΣ 595•21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019•2,90€ 

ΓΙωτηΣ ΚατΣαμΠαΣ
«τΟ ΟΣΚαρ ηταν 
μεΓαΛη εΚΠΛηΞη
ΓΙα μενα»

ΚεΪτ μΙντΛετΟν
ΒραΒεΥΣε
τΟν νΙΚητη τΟΥ 
ΓΟΥΙμΠΛεντΟν

εΛΛηνΙΚΟ ΚΟΙνΟΒΟΥΛΙΟ
ΟρΚωμΟΣΙα...
με ΣτΥΛ

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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BIG
PICTURE

Η πετυχημένη ηθοποιός υποδύεται τη Χάιντι Μπέργκμαν 
στο θρίλερ της τηλεοπτικής πλατφόρμας Άμαζον και 

η παραγωγή της σειράς δεν έλαβε καμία υποψηφιότη-
τα στα φετινά βραβεία Emmy. Η ίδια πάντως αντιμετώπι-
σε ψύχραιμα το γεγονός ότι δεν θα είναι υποψήφια για τη 
συμμετοχή της στον πρώτο κύκλο της τηλεοπτικής σειράς 
Homecoming, γράφοντας απλά στο λογαριασμό της στο 
Instagram: «Τουλάχιστον συνεργάζομαι με μία εξαιρετική 
εταιρεία». Να σημειωθεί ότι εκτός βραβείων έμειναν μεγά-
λα ονόματα όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ, που πρωταγωνιστεί στο 
Catch 22 και η Έμα Στόουν, πρωταγωνίστρια του Maniac. 
Η Ρόμπερτς έχασε την υποψηφιότητα από τις Εμίλια Κλαρκ 
(Game of Thrones), Τζούντι Κόμερ (Killing Eve), Βαϊό-
λα Ντέιβις (How to Get Away With Murder), Λόρα Λίνεϊ 
(Ozark), Μάντι Μουρ (This Is Us), Σάντρα Ο (Killing Eve) 
και Ρόμπιν Ράιτ (House of Cards). Η απονομή των 71ων 
Βραβείων Emmy θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Σε-
πτεμβρίου.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΑ

ΕΜΕΙΝΕ ΕΚΤΟΣ
ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ EMMY

Η ΤΖΟΥΛΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΔΕΝ 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΑ 

ΦΕΤΙΝΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΜΜΥ, ΠΟΥ 
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΗΝ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

TZOYΛΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤΣ

Το άλλοτε αστέρι του Χόλιγουντ, η βραβευμένη με 
Χρυσές Σφαίρες και Όσκαρ Τζούλια Ρόμπερτς, που 
μεσουρανούσε τη δεκαετία του ’90 συμμετέχοντας 

σε πάμπολλες ταινίες με εισπρακτικές επιτυχίες, δεν 
θα διεκδικήσει βραβείο στα φετινά βραβεία EMMY.
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θεΡΙΝοΣ ΚΙΝΗμαΤοΓΡαΦοΣ
Παλιές εποχές και χρόνια λησμονημένα -πα-
ρόλο που ήμουν σε μικρή ηλικία- μου θύμισε 
το Summer Movie, το οποίο επισκέφθηκα δύο 
φορές μέσα σε μια εβδομάδα. ο ενθουσια-
σμός μου ήταν τόσο μεγάλος που «τόλμησα» 
μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να απολαύσω 
δύο κινηματογραφικές ταινίες. Δεν ξέρω αν 
είναι το όλο σκηνικό που στήθηκε στην Παρα-
μυθούπολη, το οποίο μου θυμίζει την Ελλάδα, 
αλλά αυτό που διαπίστωσα είναι ότι η μαγεία της μεγάλης οθόνης 
δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ όσα χρόνια κι αν περάσουν. 
Αυτή είναι άλλωστε η μαγεία του κινηματογράφου. Να μπορεί 
μια καλή ταινία να σε κρατήσει καθηλωμένο στην καρέκλα και 
μέσα από αυτήν να αποτυπώσεις εικόνες, ατάκες, αλλά και να 
χαλαρώσεις από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότη-
τας. Δυστυχώς, με την τελευταία επίσκεψή μου διαπίστωσα ότι οι 
Κύπριοι δεν αγαπούν τόσο πολύ όσο ισχυρίζονται τον κινηματο-
γράφο, γιατί εάν πραγματικά ήταν αλήθεια, τότε θα περνούσαν 
λίγο από τον χρόνο τους σε κάποιον θερινό κινηματογράφο, 
παρά να στέκονται σε κάποιο κλαμπ με ένα ποτό στο χέρι, 
πράγμα που μπορούν να το πράξουν και τις χειμωνιάτικες νύχτες.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com
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«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Ο ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ»ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟN ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ•ΤΕΥΧΟΣ 595•21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019•2,90€ 

ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ«ΤΟ ΟΣΚΑΡ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΛΗΞΗΓΙΑ ΜΕΝΑ»

ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝΒΡΑΒΕΥΣΕ
ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΟΡΚΩΜΟΣΙΑ...ΜΕ ΣΤΥΛ

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠεΡΙεχομεΝα    21 ΙοΥΛΙοΥ 2019 • ΤεΥχοΣ 595

22 ΠεΤΡοΣ ΙαΚΩβΙδΗΣ
Παρουσίασε το νέο του τραγούδι 
«Φοβάμαι» στον Πρωταρά

26 αΝδΡεαΣ ΛεοΝΤαΣ - χΡΙΣΤΙΝα 
ΚοΝΝαΡΗ
Βάφτισαν τον γιο τους Αχιλλέα

28 ΓΙΩΤΗΣ ΚαΤΣαμΠαΣ
ο μοναδικός Κύπριος που κέρδισε 
Όσκαρ

32 αΦΙεΡΩμα εΚΠαΙδεΥΣΗ
Όλα όσα πρέπει να ξέρει ο φοιτητής
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ 300 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΟΙ 62 ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 238 ΑΝΤΡΕΣ. 
ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΟ FASHION LOOK ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Μπορεί εμείς να την γνωρίσαμε μέσα από το ριάλιτι σόου του Fame 
Story, αλλά και ως τραγουδίστρια, εντούτοις η ίδια κατάφερε να πάρει 
μια θέση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η γνωστή τραγουδίστρια έφθασε 
την Τετάρτη, 17 Ιουλίου, για την ορκωμοσία με μηχανή και φορώντας 
ένα λευκό κοστούμι και μαύρες peep-toe γόβες. Η γνωστή ερμηνεύτρια 
είναι η νέα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. 

ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΕ ΑΕΡΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
Η νέα Υφυπουργός Εργασίας της Ελλάδας Δόμνα Μιχαηλίδου 
πήγε στην Ελληνική Βουλή επίσης με μηχανή. Η νεαρή υφυπουρ-
γός επέλεξε χρώματα που παραπέμπουν στο ελληνικό καλο-
καίρι, φορώντας μία μπλε φούστα μέχρι τον αστράγαλο, λευκό 
πουκάμισο και nude γόβες. Τα μαλλιά της ήταν χαλαρές μπού-
κλες τύπου beach waves και το λουκ ολοκλήρωσε με χρυσά 
κοσμήματα και καφέ τσάντα. Η ίδια ήταν τρομερά ευδιάθετη και 
δεν σταμάτησε να χαμογελάει ούτε λεπτό.
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ΕΛΕΝΑ ΡΑΠΤΗ
ΝΤΥΜΕΝΗ
ΣΤΑ ΜΑΥΡΑ
Η Έλενα Ράπτη για 
μία ακόμα φορά 
προσέλκυσε τα 
φλας των φωτογρά-
φων, φορώντας ένα 
total black σύνολο, 
εξαιρετικά απλό, 
αλλά ταυτόχρονα 
σικάτο. Ξεχώριζαν 
τα κόκκινα χείλη 
της, που έδιναν ξε-
χωριστή ένταση στη 
συνολική εμφάνι-
σή της. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝΟΓΙΟΥ
Η ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΠΟ
ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ
Η Μυκονιάτισσα Κατερίνα Μο-
νογιού εισήλθε στη Βουλή μαζί 
με τις συναδέλφους της από τη 
Νέα Δημοκρατία. Είναι πτυχιού-
χος διατροφής και διαιτολογί-
ας με μεταπτυχιακό δίπλωμα ως 
beauty therapist. Η νέα βουλευ-
τής διατηρούσε το δικό της δι-
αιτολογικό γραφείο στη Μύκο-
νο, ενώ ασχολείται με τα κοινά 
από το 2012, όταν και κατέβη-
κε στις εκλογές με τη Νέα Δη-
μοκρατία. Νωρίτερα είχε εκλε-
γεί δημοτική σύμβουλος στον 
Δήμο του νησιού της.

Υπήρξαν όμως και οι διάσημοι που παρόλο που 
υπέβαλαν υποψηφιότητα για να κερδίσουν μια 
θέση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν τα κατάφε-
ραν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο ηθοποιός Γιώρ-
γος Χρανιώτης (ΜέΡΑ25), ο παλαίμαχος διεθνής 

ποδοσφαιριστής Τάκης Φύσσας (ΝΔ), ο επίσης 
διεθνής μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικο-
λάου,η Βάνα Μπάρμπα (ΚΙΝΑΛ), ο τραγουδοποι-
ός Στάθης Δρογώσης (ΚΚΕ), οι ηθοποιοί Παύλος 
Ορκόπουλος και Νικολέττα Βλαβιανού (ΚΚΕ), 

καθώς και ο προπονητής και παλαίμαχος παίκτης 
του μπάσκετ Στηβ Γιατζόγλου (KKE). ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

ΠΟΙΟΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΚΤΌΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑΣ
Η  Όλγα Κεφαλογιάννη, η 
οποία φημίζεται για τις εντυ-
πωσιακές της εμφανίσεις, 
επέλεξε να φορέσει ένα 
σατέν σύνολο σε αποχρώ-
σεις dusty pink. Το λουκ της 
ολοκλήρωσε με nude γό-
βες -του αγαπημένου σχεδι-
αστή παπουτσιών όλων των 
γυναικών- και ίδιου χρώμα-
τος clutch τσαντάκι. Είναι 
δικηγόρος και πολιτικός. Δι-
ετέλεσε βουλευτής από το 
2007 με το κόμμα της Νέας 
Δημοκρατίας και Υπουργός 
Τουρισμού από το 2012 έως 
το 2015 στην κυβέρνηση 
Αντώνη Σαμαρά.

ΝΟΝΗ ΔΟΥΝΙΑ
ΣΙΚ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Το πρώην μοντέλο και 
νέα βουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας έκα-
νε την εμφάνισή της στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο 
φορώντας ένα μοβ κο-
στούμι, ενώ είχε μαζε-
μένα κότσο τα μαλλιά 
της, κάνοντας τα φωτο-
γραφικά φλας να στρα-
φούν πάνω της, αφού 
εντυπωσίασε με την εμ-
φάνισή της.

ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΣΑΝΙΔΙ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 
Ο ηθοποιός Κλεών Γρηγο-
ριάδης στάθηκε τυχερός 
και αυτή τη φορά κατάφερε 
να εκλεγεί βουλευτής. Πριν 
λίγους μήνες είχε υποβά-
λει υποψηφιότητα για ευ-
ρωβουλευτής, όμως δεν 
τα κατάφερε. Αυτή η φορά 
μπήκε στον πολιτικό στί-
βο στον Βόρειο Τομέα της 
Αθήνας με το ΜεΡΑ25 και 
με 3.500 σταυρούς. 

ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
ΚΟΜΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Σικάτη πέρασε τις πόρτες 
του Ελληνικού Κοινοβουλί-
ου και η Έφη Αχτσιόγλου, 
η οποία επέλεξε ένα μί-
ντι στενό φόρεμα σε από-
χρωση του μοβ, το οποίο 
συνδύασε με nude ψηλο-
τάκουνα πέδιλα που ανα-
δείκνυαν τις καλλίγραμμες 
γάμπες της.
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Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ, ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ, 
ΜΟΛΙΣ ΕΙΔΕ ΤΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ ΥΠΟΚΛΙΘΗΚΕ ΜΠΡΟΣΤΑ 

ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΡΟΠΑΙΟ

ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ

ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗ
ΣΤΟ ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ  

Έναν απίστευτο τελικό έζησαν όσοι παρευρέθηκαν στο Γουί-
μπλεντον μεταξύ του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Ρότζερ Φέντε-
ρερ. Ο Σέρβος κατάφερε να κερδίσει τον Ελβετό συμπαίκτη 

του μετά από έναν αγώνα διάρκειας 4 ωρών και 55 λεπτών. Ο νι-
κητής είχε την τύχη να παραλάβει το τρόπαιό του από τα χέρια της 
Δούκισσας του Κέιμπριτζ, που βρισκόταν στο στάδιο για να παρα-
κολουθήσει το ματς. Για να την ευχαριστήσει και να δείξει τον σε-
βασμό του έκανε μια υπόκλιση μπροστά της και πήρε το κύπελλο 
στα χέρια του. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και αρκε-
τοί επώνυμοι, όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, η Πίπα Μίντλετον, ο Τζουντ 
Λο με τη σύζυγό του Φιλίπα, ο Χιου Γκραντ, ο Τζεφ Μπέζος μαζί με 
τη νέα σύντροφό του Σοφί Χάντερ,αλλά και ο δισεκατομμυριούχος 
Ρίτσαρντ Μπράνσον. Όλοι απόλαυσαν τη μάχη μεταξύ των Φέντε-
ρερ - Ναδάλ από τα βασιλικά θεωρεία, τα οποία φιλοξενούν πά-
ντοτε εκλεκτούς καλεσμένους.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Στα βασιλικά θεωρεία η Κέιτ Μίντλετον κάθισε με τον σύζυγό της 
Πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η υπόκλιση του Νόβακ Τζόκοβιτς προς την Κέιτ Μίντλετον.

Συγκινημένος ο μεγάλος νικητής του Γουίμπλεντον, Νόβακ 
Τζόκοβιτς, παραλαμβάνει το κύπελλο από τη Δούκισσα του 
Κέιμπριτζ.
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Πιστός θαυμαστής του τένις και του Γουίμπλεντον 
είναι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και ιδιοκτήτης της 
Amazon, Τζεφ Μπέζος, πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια 
εμφάνιση με τη Λόρεν Σάντσεζ, τη γυναίκα που φέρεται να ήταν η 
αφορμή για ένα από τα ακριβότερα διαζύγια της ιστορίας.

Ο Sir David 
Attenborough.

Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ έκανε μία 
εντυπωσιακή εμφάνιση με ένα γαλάζιο 
μάξι φόρεμα Emilia Wickstead, ενώ αυτό 
που συζητήθηκε περισσότερο είναι οι 
γόβες της, brand Aldo. 

Ο 46χρονος ηθοποιός Τζουντ Λο και η 32χρονη σύζυγός 
του Φιλίπα.

Ο Βρετανός ηθοποιός Μπένεντικτ Κάμπερμπατς 
παρακολούθησε τον αγώνα μαζί με τη σύζυγό του, επίσης 
ηθοποιό, Σόφι Χάντερ.

Τον αγώνα παρακολούθησε και
ο Χιου Γκραντ.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Λεόνα 
Λιούις.

Ο δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον.
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ΟΙ ΔΥΟ ΔΟΥΚΙΣΣΕΣ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΟ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΣΕ ΚΟΙΝΗ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ

ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ - ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

Η ΚΟΙΝΗ ΤΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Μπορεί τα ΜΜΕ να ήθελαν την 
Κέιτ Μίντλετον και τη Μέγκαν 
Μαρκλ «στα μαχαίρια», εντούτοις 

αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει. Οι δύο Δού-
κισσες παρευρέθηκαν στον τελικό γυναικών 
στο τένις που έγινε στο Γουίμπλεντον, ενώ 
μαζί τους ήταν και η Πίπα Μίντλετον. Η Μέ-
γκαν άλλωστε δεν μπορούσε να χάσει τον 
συγκεκριμένο αγώνα, αφού αγωνίζονταν η 
κολλητή της φίλη Αμερικανίδα τενίστρια Σε-
ρένα Γουίλιαμς με τη Ρουμάνα Σιμόνα Χάλεπ. 
Πάντως η Μέγκαν φαίνεται ότι δεν έφερε 
γούρι στη φίλη της, αφού έχασε τον αγώνα 
από τη συμπαίκτριά της. Αυτή που έκλεψε 
για άλλη μια φορά την παράσταση ήταν η 
Κέιτ Μίντλετον, η οποία επέλεξε να φορέ-

σει ένα κοντομάνικο πράσινο μίνι φόρεμα 
Dolce&Gabbana, ενώ η Μέγκαν, η οποία 
έγινε πρόσφατα μητέρα και πραγματοποί-
ησε τη δεύτερη κοινή εμφάνιση με την Κέιτ 
μέσα σε μια εβδομάδα, φόρεσε ένα άσπρο 
πουκάμισο με μια μίντι φούστα Boss. Οι δύο 
Δούκισσες παρακολούθησαν τον αγώνα 
χαλαρές και γελαστές. Η Μέγκαν κατά τη 
διάρκεια του αγώνα χειροκροτούσε την τενί-
στρια φίλη της, ενώ όλη η γυναικοπαρέα δεν 
σταμάτησε να μοιράζει χαμόγελα διαψεύ-
δοντας κατηγορηματικά όλες τις φήμες περί 
τσακωμού μεταξύ τους. Σε μια άλλη εξέλιξη, 
οι Αμερικανίδες φίλες της Μέγκαν έσπα-
σαν τη σιωπή τους υποστηρίζοντας τη φίλη 
τους για όσα της καταλογίζουν ότι το παλάτι 

είναι δυσαρεστημένο μαζί της. Συγκεκριμέ-
να, πέντε φίλες της Μέγκαν θέλησαν να την 
υποστηρίξουν και να μιλήσουν για εκείνη λέ-
γοντας ότι η ίδια αισθάνεται δυσφορία που 
το παλάτι δεν την αφήνει να εκφραστεί. Οι 
φίλες της δήλωσαν ότι η Μέγκαν και ο Χάρι 
είναι πολύ ερωτευμένοι, ενώ διαψεύδουν τα 
δημοσιεύματα ότι η ίδια έχει γίνει πολύ «ιδιό-
τροπη» και «δικτατορική» από τότε που μετα-
κόμισε στο παλάτι. Μάλιστα, απορρίπτουν 
τις φήμες που τη θέλουν να είναι «στα μαχαί-
ρια» με την Κέιτ Μίντλετον και αυτό μάλιστα 
φάνηκε στην πρόσφατη έξοδό τους. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΚΥΠΕ

Οι δύο Δούκισσες διαψεύδουν με την κοινή τους εμφάνιση
ότι είναι «στα μαχαίρια».

Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ φόρεσε ένα εντυπωσιακό φόρεμα 
Dolce&Gabbana, το οποίο είχε ξαναφορέσει σε παλαιότερη εμφάνισή 
της, ενώ η Δούκισσα του Σάσεξ προτίμησε να φορέσει ένα άσπρο 
πουκάμισο με μια μίντι φούστα Boss.
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ΜΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ-ΕΚΠΛΗΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LION KING ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ. ΣΤΟ 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΑΛΙ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ Η ΜΠΙΓΙΟΝΣΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ, ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΕ KAI ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΗΜΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ 

ΜΠΙΓΙΟΝΣΕ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ-ΕΚΠΛΗΞΗ
ΣΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΑΛΙ

 Το Πριγκιπικό ζεύγος χαιρέτησε αρκετούς παρευρισκομένους, όπως 
και την εκθαμβωτική Μπιγιονσέ με τον σύζυγό της, Jay-Z, τους οποίους 
συνάντησαν για πρώτη φορά.  «Σας λατρεύουμε», είπε η Μπιγιονσέ στη 
Μέγκαν, ενώ ο Jay-Z αποκάλεσε τον Άρτσι «ένα πολύ όμορφο μωρό». 

«Η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω, είναι να προσπαθείτε 
πάντα να βρίσκετε λίγο χρόνο για εσάς», συμπλήρωσε ο Jay-Z, ο οποίος 

έχει ήδη αποκτήσει τρία παιδιά με την Μπιγιονσέ.
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Όταν εμφανίστηκε στο κίτρινο χαλί -το οποίο άλλαξε 
χρωματισμό λόγω της ταινίας Lion King την περα-
σμένη Κυριακή, 14 Ιουλίου- η Μπιγιονσέ, δεν στα-

μάτησαν τα φωτογραφικά φλας. Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του 
φιλμ της Disney πραγματοποιήθηκε στη Leicester Square στο 
Λονδίνο, με την παρουσία του πριγκιπικού ζεύγους. Οι θαυ-
μαστές της Μπιγιονσέ αλλά και της Μέγκαν Μαρκλ και του 
Πρίγκιπα Χάρι συγκεντρώθηκαν από νωρίς πίσω από τα κά-
γκελα για να τους δουν από κοντά. Η εντυπωσιακή Μπιγιον-
σέ δεν σταμάτησε να φωτογραφίζεται, αλλά όταν έκανε την 
άφιξή του το Πριγκιπικό ζεύγος τα φλας πήραν φωτιά. Στην 
πρεμιέρα η Μπιγιονσέ πήγε μαζί με τον σύζυγό της Jaz Z. Η 
διάσημη τραγουδίστρια δάνεισε τη φωνή της στη λιονταρίνα 
Nala. Από τη άλλη η  Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι 
συνομίλησαν με θαυμαστές τους και δεν δίστασαν να φωτο-
γραφηθούν μαζί τους προτού εισέλθουν στην αίθουσα για 
να παρακολουθήσουν την ταινία. Κατά την είσοδό του στον 
χώρο το Πριγκιπικό ζεύγος συνάντησε την Μπιγιονσέ και τον 
σύζυγό της και τους χαιρέτησε με ένα θερμό φιλί. Να θυμί-
σουμε πως η Μπιγιονσέ και ο Jay Z, που θεωρούνται "βασι-
λιάδες", ειδικά για τους Αφροαμερικανούς, είχαν φροντίσει 
να εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους στη Δούκισσα του 
Σάσσεξ όταν κατά τη διάρκεια παραλαβής ενός βρετανικού 
μουσικού βραβείου, φρόντισαν την ώρα της ζωντανής τηλεο-
πτικής σύνδεσης, να ποζάρουν μπροστά σε έναν πίνακα που 
απεικόνιζε τη Μέγκαν ως βασίλισσα. Από τη μεριά της τότε η 
Μπιγιονσέ είχε καταγγείλει δημοσίως τα ΜΜΕ για ρατσισμό 
απέναντι στη Μέγκαν. Τα διάσημα ζευγάρια βρέθηκαν στον 
ίδιο χώρο και, όπως λέγεται, επιτέλους οι δύο «βασίλισσες» 
συναντήθηκαν για πρώτη φορά. Η Μπιγιονσέ επέλεξε να φο-
ρέσει μια εντυπωσιακή τουαλέτα, η οποία είχε ένα αποκαλυ-
πτικό σκίσιμο, ενώ η Μέγκαν επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο 
σύνολο Jason Wu, το οποίο είχε μακριά μανίκια με διαφάνει-
ες. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην πρεμιέρα ανακοινώθηκε πως 
η εταιρεία The Walt Disney Company ανακοίνωσε μια παγκό-
σμια καμπάνια για την προστασία των λιονταριών, που θα ονο-
μάζεται Protect the Pride, και θα υποστηριχθεί από τη βασιλική 
οικογένεια μέσω του Royal Foundation.   ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΚΥΠΕ

 Το Πριγκιπικό ζεύγος χαιρέτησε αρκετούς παρευρισκομένους, όπως 
και την εκθαμβωτική Μπιγιονσέ με τον σύζυγό της, Jay-Z, τους οποίους 
συνάντησαν για πρώτη φορά.  «Σας λατρεύουμε», είπε η Μπιγιονσέ στη 
Μέγκαν, ενώ ο Jay-Z αποκάλεσε τον Άρτσι «ένα πολύ όμορφο μωρό». 

«Η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω, είναι να προσπαθείτε 
πάντα να βρίσκετε λίγο χρόνο για εσάς», συμπλήρωσε ο Jay-Z, ο οποίος 

έχει ήδη αποκτήσει τρία παιδιά με την Μπιγιονσέ.

Η Μέγκαν Μαρκλ έκανε, πάντως, ό,τι μπορούσε για να κρύψει λίγο τα 
κιλά τής εγκυμοσύνης, επιλέγοντας να φορέσει ένα μαύρο μίντι φόρεμα 
του Καναδο-Ταϊβανού σχεδιαστή Τζέισον Γου, αξίας 3.454 λιρών. 

Από την πρεμιέρα δεν έλειψε ούτε ο Έλτον Τζον, ο 
οποίος χαιρέτησε  εγκάρδια το Πριγκιπικό ζευγάρι.

Το Πριγκιπικό ζευγάρι κατά την πρώτη του επίσημη έξοδο 
μετά τη γέννηση του μικρού Άρτσι.
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ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Η ΜΠΑΡΜΠΡΑ ΣΤΡΑΪΖΑΝΤ ΑΝΕΒΗΚΕ 
ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΟΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΙΧΕ ΣΧΕΣΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

ΜΠΑΡΜΠΡΑ ΣΤΡΑΪΖΑΝΤ

«ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΚΑΡΟΛΟ»

Η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα ανέβηκε στη σκηνή του 
London’s Hyde Park και αναφέρθηκε στις φήμες ότι 
κάποτε είχε ρομαντική σχέση με τον πρίγκιπα Κάρολο. 

Η διάσημη ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και παρα-
γωγός ταινιών αστειεύτηκε για τις φήμες ότι κάποτε είχε ρομα-
ντική σχέση με τον πρίγκιπα Κάρολο και, χωρίς να αποφεύγει 
τις φήμες, δήλωσε ότι ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου 
ήταν ένας από τους αγαπημένους της. «Αν είχα παίξει καλά τα 
χαρτιά μου, θα μπορούσα να είμαι η πρώτη Εβραία πριγκίπισ-
σα» τόνισε αναφερόμενη στους τίτλους εφημερίδων τη δεκαε-
τία του ‘70 που συνόδευαν φωτογραφίες της με τον Πρίγκιπα 
Κάρολο, όπως «Η Μπάρμπρα γοητεύει τον πρίγκιπά της, τον 
Κάρολο». Οι δυο τους συναντήθηκαν πρώτη φορά το 1974, 
στα γυρίσματα της ταινίας «Funny Lady». Μετά από 20 χρό-
νια βρέθηκαν ξανά, όταν η διάσημη σταρ εμφανίστηκε στο 
Wembley Arena σε εκδήλωση για τη στήριξη του ιδρύματος 
Prince's Trust, που βοηθά ευάλωτους νέους να προχωρήσουν 
στη ζωή τους. Αργότερα εκείνη τη χρονιά, δημοσιεύματα υπο-
στήριζαν ότι ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και η τραγουδίστρια 
και ηθοποιός είχαν σχέση, μετά τον χωρισμό του Κάρολου 
από την πριγκίπισσα Νταιάνα, το 1994. Μάλιστα στο βι-
βλίο του ο Κρίστοφερ Άντερσεν το 2016, με την ονομασία 
«Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne», 
είχε αναφέρει ότι οι δύο τους είχαν μυστικό ραντεβού στο Bel 
Air Hotel, για το οποίο κανείς δεν γνώριζε. Πάντως, στη σκη-
νή του London’s Hyde Park η διάσημη ηθοποιός και τραγου-
δίστρια τραγούδησε για τη Δούκισσα του Σάσσεξ, Μέγκαν 
Μαρκλ, αλλάζοντας στίχο του «When the Sun Comes Out: 
“Όταν ο ήλιος άρχισε να λάμπει, σαν το δαχτυλίδι της Μέγκαν 
Μαρκλ”».

Ο ΠρίγκίΠας καρΟλΟς
Σιγήν ιχθύος για το θέμα Μπάρμπρα Στρέιζαντ τηρεί πάντως 
προς το παρόν ο Πρίγκιπας Κάρολος. Ο διάδοχος του βρε-
τανικού θρόνου συμμετείχε στη Διάσκεψη Αρχηγών Κυβερ-
νήσεων της Κοινοπολιτείας στο Κλάρενς Χάουζ και εκεί μίλη-
σε για την κλιματική αλλαγή δείχνοντας για άλλη μια φορά τις 
ανησυχίες του. Συγκεκριμένα, ο Πρίγκιπας Κάρολος δήλωσε 
ότι οι επόμενοι 18 μήνες θα είναι κρίσιμοι για την επιβίωση της 
ανθρωπότητας από την κλιματική αλλαγή. «Είμαι σταθερά της 
άποψης ότι οι επόμενοι 18 μήνες θα κρίνουν την ικανότητά 
μας να διατηρήσουμε την κλιματική αλλαγή σε βιώσιμα επίπε-
δα και να επαναφέρουμε την ισορροπία που χρειαζόμαστε για 
την επιβίωσή μας». Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2017 ο Πρίγκι-
πας Κάρολος συνεισέφερε στη συγγραφή του βιβλίου Climate 
Change (A Ladybird Expert Book) με στόχο την εκπαίδευση 
ενηλίκων για την αλλαγή του κόσμου.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΚΥΠΕ

Η διάσημη ηθοποιός-τραγουδίστρια 
Μπάρμπρα ςτράιζαντ μίλησε για τη 
φημολογία ότι κάποτε είχε σχέση
με τον Πρίγκιπα κάρολο.

Ο Πρίγκιπας κάρολος δεν 
φαίνεται να ανησυχεί για τις 
φήμες περί δεσμού του με την 
Μπάρμπρα ςτρέιζαντ. Το μόνο 
που τον ενδιαφέρει είναι η 
κλιματική αλλαγή του πλανήτη.
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ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΓΚΡΕΚΟ

«το φλερτ
ειναι κομματι τησ 
καθημερινοτητασ 

μου»
ο κυΠριοσ ηθοΠοιοσ μιλα Για τη 

ΧολIΓουντιανη συμμετοΧη του στην ταινια 
S.O.S. - SURVIVE OR SACRIFICE, τον ανατρεΠτικο 

ρολο του καραΓιΩρκη στη Γαλατεια και 
Προκαλει αισθηση με τισ αΠαντησεισ 
Που Δινει Για την ΠροσΩΠικη του ΖΩη

Πώς προέκυψε η συμμετοχή σου 
στην ταινία «S.O.S. – Survive or 
Sacrifice»; 

Πήγα ακρόαση μετά από υπόδειξη του σκηνοθέ-
τη Αλέξανδρου Λεονταρίδη, ενώ συνήθως τέτοιες 
ακροάσεις/αναθέσεις ρόλων προέρχονται μέσα 
από την ατζέντισσά μου στην Αγγλία. Θεωρώ ότι η 
προτίμηση στο άτομό μου για να ενσαρκώσω τον 
ρόλο ήταν το αποτέλεσμα μιας πετυχημένης ακρό-
ασης, αλλά και διαφόρων άλλων παραγόντων. 
Κατ’ αρχήν μιλώ καλά τα αγγλικά επειδή έχω σπου-
δάσει στην Αγγλία, αλλά καταλυτικό ρόλο έπαιξε 
και η εμπειρία μου απ’ τις συνεργασίες που σύνα-
ψα κατά καιρούς με διεθνείς παραγωγές. Ταινίες οι 
οποίες είναι προσβάσιμες σε όλους τους ενδιαφε-
ρόμενους και λειτουργούν άψογα ως αναφορά για 
την γκάμα μου, αλλά γενικότερα για τις δυνατότη-
τές μου ως ηθοποιός.

Πόσο δύσκολο είναι για έναν Κύπριο 
ηθοποιό να συνεργάζεται με κορυφαία 
ονόματα στον χώρο του Χόλιγουντ; 
Φαντάζομαι το ίδιο δύσκολο που είναι για έναν Ιτα-
λό, έναν Γάλλο, έναν Εγγλέζο, ακόμα κι έναν Αμερι-
κάνο. Το Χόλιγουντ είναι μια διεθνής βιομηχανία, η 
οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες. Και 
η ποιότητα των Κυπρίων ηθοποιών δεν υπολείπεται 
σε τίποτα από τους συναδέλφους που εργάζονται 
στον χώρο αυτό, έστω κι αν μιλάμε για την αφρό-
κρεμα του σινεμά ανά το παγκόσμιο. Το μοναδικό 
πράγμα που έχει σημασία είναι η όρεξη, η θέληση 
και η πίστη που κουβαλά ο κάθε ηθοποιός για να 
πετύχει κάτι τέτοιο.

Μίλησέ μας λίγο για τον δικό σου ρόλο. 
Υποδύομαι έναν δραστήριο αστυνόμο με κωμικές 
πινελιές, ο οποίος καλείται να εξιχνιάσει ένα μυστή-
ριο που έχει τις ιδιομορφίες του.

Ποια είναι η αντιμετώπιση που έχεις από 
την ομάδα παραγωγής μιας τέτοιας ται-
νίας; 
Η όλη παραγωγή με αντιμετώπισε με τον ίδιο τρό-
πο που με έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχες παρα-
γωγές/ταινίες στις οποίες έχω συμμετάσχει μέχρι 
σήμερα. Η ομάδα παραγωγής τέτοιου επιπέδου ται-
νιών αποτελείται από επαγγελματίες, άρτια καταρτι-
σμένους, οι οποίοι λειτουργούν μέσα σε συγκεκρι-
μένα πλαίσια (ιεραρχία, συνέπεια, χρονοδιαγράμ-
ματα κ.τ.λ) για την ομαλή διεκπεραίωση μιας ταινίας 
και του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Ως εκ 
τούτου, δημιουργεί πάντα τις καλύτερες συνθήκες 
για να νιώθει ο ηθοποιός ασφαλής και να αποδώ-
σει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. 

Πες μας κάποια πράγματα που γίνονται 
στα γυρίσματα μιας τέτοιου είδους παρα-
γωγής που δεν θα τα δούμε ποτέ σε ελ-
λαδική ή κυπριακή παραγωγή. 
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι παραπάνω σε μια διε-
θνή παραγωγή που να στερείται μια ντόπια. Αυτό 
μπορώ να το πω και από τη δική μου εμπειρία αλλά 
και από εμπειρίες συναδέλφων που έχουν συνερ-
γαστεί και εξακολουθούν να συνεργάζονται με διε-
θνείς παραγωγές. Αυτό που κάνει τη διαφορά εί-
ναι τα μεγέθη και ως εκ τούτου ο προϋπολογισμός. 
Ταινίες που απευθύνονται σε μεγαλύτερες αγορές 
από τη δική μας και της Ελλάδας έχουν κατ’ ανά-
γκη μεγαλύτερο προϋπολογισμό και είναι εκ των 
πραγμάτων ακριβότερες παραγωγές.

Ανάμεσα στα ονόματα που συμμετέχουν 
είναι και ο διάσημος ηθοποιός του Χό-
λιγουντ Γουίλιαμ Μπάλντουιν. Μίλησες 
καθόλου μαζί του; Σου είπε κάτι για την 
Κύπρο; 
Η συνομιλία μας ήταν πολύ σύντομη, μιας και βρε-

«Ο ΡΟΛΟΣ ΜΟΥ 
ΩΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΓΙΑ ΜΕΝΑ Ο ΠΙΟ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ. ΓΙΝΟΜΑΙ 
ΠΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ 
ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
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θήκαμε μόνο στον χώρο των γυρισμάτων. Εξέφρα-
σε τον ενθουσιασμό του για τον τόπο μας λέγο-
ντας πως όχι μόνο θα ξαναδούλευε μετά χαράς 
στο νησί, αλλά θα ερχόταν και για διακοπές στο 
εγγύς μέλλον.

Όπως ανακοινώθηκε, συνεχίζεις και 
στον 4ο κύκλο της σειράς «Γαλάτεια» 
του ΣΙΓΜΑ. Είσαι από τα λίγα άτομα που 
συνεχίζουν, αφού μετά την αλλαγή στην 
ιστορία, που πηγαίνει 30 χρόνια πίσω, η 
πλειονότητα των ηθoποιών αποχώρησε.
Δεν είμαστε ελάχιστοι, αλλά πέντε ηθοποιοί που 
συνεχίζουμε στη νέα σεζόν και 2 με 3 που ήταν 
στον δεύτερο κύκλο αλλά όχι στον τρίτο. Αισθάνο-
μαι την ευθύνη απέναντι στους τηλεθεατές γιατί εί-
ναι πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα ως ήρωας να 
στραφώ στο παρελθόν, τριάντα χρόνια πριν, αλλά 
ταυτόχρονα να είμαι συνεπής στην πορεία που έχω 
διαγράψει μέχρι τώρα. Στο ξεκίνημα της ιστορίας, 
το 1930, ο χαρακτήρας μου είναι ήδη ένας ώρι-
μος άντρας, όπου οι προκλήσεις που αντιμετωπίζω 
είναι ποικίλες και πολύ πιο περίπλοκες από αυτές 
που έχω αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, με κυρίαρχη τη 
σχέση με τη μάνα μου και τα επακόλουθά της.

Σε φοβίζει αυτή η τεράστια αλλαγή που 
κάνει η σειρά; 
Εμένα προσωπικά όχι. Αντιθέτως, πιστεύω στην 
ομάδα της «Γαλάτειας». Τώρα η κάθε αλλαγή φυ-
σικά εμπεριέχει και τα ρίσκα της. Είτε πίσω πηγαί-
ναμε, είτε μπροστά, είτε κάναμε καινούρια σειρά, 
το ρίσκο είναι δεδομένο. Την απάντηση θα μας τη 
δώσει το κοινό τον Σεπτέμβρη.

Βγήκες ποτέ εκτός εαυτού στα γυρίσμα-
τα μιας σειράς και για ποιο λόγο; 
Ναι, βέβαια. Έχει συμβεί ουκ ολίγες φορές λόγω 
των απαιτήσεων μιας καθημερινής σειράς. Ο μεγά-
λος αριθμός σκηνών που καλούμαστε να φέρουμε 
εις πέρας σε κάθε γύρισμα μπορεί πολύ εύκολα 
να σε παρασύρει, και το έχω πάθει, να μπερδέ-
ψεις τις ατάκες της μιας σκηνής με τις ατάκες μιας 
άλλης που ακολουθεί. Αυτό, θέλοντας και μη, σε 
οδηγεί σε ακραίες συμπεριφορές. Όχι ενάντια σε 
άλλους όμως, μιας και δεν είναι του χαρακτήρα 
μου. Τις περισσότερες φορές που τα έβαλα με κά-
ποιον ήταν μονάχα με τον εαυτό μου, γιατί θέλω να 
αποδίδω πάντα το καλύτερο σε σχέση με τις συν-
θήκες και τις απαιτήσεις του ρόλου.

Τι μπορείς να μας αποκαλύψεις για τον 
Καράγιωρκη για τη νέα τηλεοπτική σε-
ζόν; 
Ο Καράγιωρκης της καινούργιας σεζόν είναι και 
για μένα μία αποκάλυψη. Το νέο στοιχείο είναι η 
σχέση του με τη μητέρα του, Γαλατού, τον πατέρα 
του, Ττόουλο, καθώς και με τον πεθερό του, Χα-
τζηνέαρχο. Ο ήρωας είναι πιο σύνθετος, γιατί δεν 
είναι αυτός ο κυρίαρχος της ιστορίας. Τα ιστορικά 
γεγονότα θα τον αναγκάσουν να βρεθεί σε δεινή 
θέση παίζοντας τον δικό του ρόλο στο μέλλον της 

Κύπρου, ενώ η ερωτική του ζωή θα είναι πολύ πιο 
ενδιαφέρουσα απ’ ό,τι μέχρι σήμερα.

Χθες ήταν η πιο θλιβερή επέτειος στη 
σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου, η τουρι-
κή εισβολή. Σήμερα ο τόπος βιώνει επί-
σης ξανά δραματικές στιγμές. Πόσο σε 
αγγίζουν όλα αυτά που περνά η πατρί-
δα μας;
Για μένα, παρόλο που ήμουν πολύ μικρός εκείνες 
τις στιγμές, οι μνήμες μου είναι αξέχαστες, πιστεύω 
πως διανύουμε τη χειρότερη φάση της επιβίωσής 
μας. Διότι παρακολουθώ για χρόνια τις εξελίξεις 
στο Κυπριακό και θα έλεγα πως παίζεται ακόμα και 
η εθνική μας επιβίωση.

Στην προσωπική σου ζωή σε βρίσκουμε 
single ή δεσμευμένο; Σε φλερτάρουν οι 
γυναίκες; 
Αυτή την εποχή ο ρόλος μου ως πατέρας είναι ό,τι 
πιο σημαντικό για μένα και ως εκ τούτου αφιερώνω 
όσο προσωπικό χρόνο έχω. Χαίρομαι αφάνταστα 
που «ενσαρκώνω» έναν τέτοιο ρόλο χωρίς να με 
αφορά σε τι σχέση βρίσκομαι. Πέραν τούτου, με 
κάνει να νιώθω και πιο ολοκληρωμένος αλλά και 
πιο ουσιαστικός ως άνθρωπος. Το φλερτ είναι κομ-
μάτι της καθημερινότητάς μου. Δεν έχω παράπονο. 
Από πολύ μικρός παίζω αυτό το παιχνίδι. Και είναι 
αμοιβαίο. Τις φλερτάρω, με φλερτάρουν.

Ποιο είναι το πιο ακραίο φλερτ που δέ-
χθηκες; 
Είναι ακραίο! Δεν λέγεται.

Πες μας τη μεγαλύτερη τρέλα που έκα-
νες για μια γυναίκα; 
Δεν ήταν μία, αλλά δύο. Όταν παντρεύτηκα την 
πρώτη και όταν δεν παντρεύτηκα τη δεύτερη.

Θα παντρευόσουν ξανά; 
Ο Μένανδρος είπε το «δις εξαμαρτείν ουκ αν-
δρός σοφού». Κάτι ήξερε ο αρχαίος Έλληνας ποι-
ητής, αλλά και πάλι μαζί μου ποτέ δεν ξέρεις. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γυ-
ναίκας που θα σε έκαναν να ανέβεις τα 
σκαλιά της εκκλησίας;
Πάντα έψαχνα την ιδανική γυναίκα, χωρίς να ξέρω 
απαραίτητα τι είναι το ιδανικό. Όταν τη βρήκα, κα-
τάλαβα ότι κι αυτή έψαχνε τον ιδανικό άντρα. Και 
δυστυχώς ή ευτυχώς αυτός δεν είμαι εγώ.  ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
MURPHY’S ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

«ΑΝΗΣΥΧΩ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ. 
ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ 
ΕΠΙΒΙΩΣΗ»



19

«Πάντά έψάχνά την 
ιδάνικη γυνάικά. Ότάν 
τη βρηκά κάτάλάβά Ότι 

κι άυτη έψάχνέ τΌν 
ιδάνικΌ άντρά. κάι 

δυστυχώσ  Ή έυτυχώσ 
άυτΌσ δέν έιμάι έγώ»
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ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΟ ΣΟΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΚΡΙΣΤΙΝΑ 
ΑΓΚΙΛΕΡΑ ΣΤΟ ΛΟΥΚΑΡΝΟ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ. Η ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ ΑΠΟΘΕΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΝΤΕΚΑΧΡΟΝΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΚΙΛΕΡΑ

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΑΡ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ 

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια μάγεψε τους θαυμαστές της στο Φεστιβάλ «Moon and Stars»,
που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία.
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Μετά από απουσία έντεκα χρόνων η Κρι-
στίνα Αγκιλέρα επέστρεψε τον περα-
σμένο Μάιο στη μουσική σκηνή με την 

ευρωπαϊκή της περιοδεία με τον τίτλο The X Tour. Η 
Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και μου-
σική παραγωγός ανέβηκε στη σκηνή στην πλατεία 
της Λουκάρνο, στην Ελβετία, τη Δευτέρα, 15 Ιουνί-
ου, και ερμήνευσε τις πρόσφατες επιτυχίες της. Στο 
φεστιβάλ με τον τίτλο «Moon and Stars» συμμετεί-
χε πλήθος κόσμου και τελειώνει σήμερα Κυριακή, 
21 Ιουλίου. Η διάσημη ερμηνεύτρια, η οποία έχει 
συμμετάσχει σε πάρα πολλές και διάφορες συ-
ναυλίες αλλά και φιλανθρωπικές διοργανώσεις 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξεκίνησε και πάλι 
τη διεθνή καριέρα της τον περασμένο Μάιο, μετά 
από απουσία έντεκα χρόνων. Μετά την επιτυχία 
του ένατου άλμπουμ της και της ομώνυμης περιο-
δείας της στην Αμερική, η τραγουδίστρια ανακοί-
νωσε το 2019 την ευρωπαϊκή περιοδεία της. Πρό-
κειται για ένα arena tour σε χώρες όπως η Γαλλία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιρλανδία και 
πολλές άλλες. Η τραγουδίστρια είχε να περιοδεύ-
σει στην Ευρώπη περίπου 13 χρόνια και ως απο-
τέλεσμα οι πωλήσεις εισιτηρίων ξεπέρασαν κάθε 
προηγούμενο. Παράδειγμα της επιτυχίας είναι πως 
τα εισιτήρια για το σόου στη Wembley Arena εξα-

ντλήθηκαν σε λιγότερο από 10 λεπτά, με αποτέ-
λεσμα η τραγουδίστρια να προσθέσει μια ακόμη 
ημερομηνία στον συγκεκριμένο συναυλιακό χώρο. 
Την πρώτη της περιοδεία πραγματοποίησε το φθι-
νόπωρο στη βόρεια Αμερική με πρώτο σταθμό το 
Χόλιγουντ, ενώ στη συνέχεια ταξίδεψε σε διάφο-
ρες πόλεις. Τον περασμένο Μάιο κυκλοφόρησε 
το πρώτο τραγούδι της μετά από χρόνια με τίτλο 
«Accelerate» σε συνεργασία με τους Ty Dolla 
$ign και 2 Chainz και τον ίδιο μήνα παρουσίασε 
ακόμη ένα τραγούδι, το «Fall in Line», μαζί με την 
Ντέμι Λοβάτο στην τελετή απονομής των Billboard 
Music Awards. Στο νέο της άλμπουμ περιλαμβά-
νονται δύο τραγούδια, την παραγωγή των οποίων 
υπογράφει ο Yeezy (Κάνιε Γουέστ) και άλλα δύο 
παραγωγής του Άντερσον Πάακ και κυκλοφόρη-
σε το Σάββατο, 15 Ιουνίου. Να θυμίσουμε ότι η 
Κριστίνα Αγκιλέρα έχει καταφέρει να κερδίσει έξι 
Γκράμι, τρία MTV και ένα Latin Award. Το 2012 
κέρδισε ένα ALMA Award, και με αυτό βραβεύ-
τηκε ως η Φωνή του 2012. Το 2013 κέρδισε 
το Choice Award, με το οποίο βραβεύτηκε ως η 
Φωνή της Γενιάς μας.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

Κοσμοσυρροή σημειώθηκε με την άφιξη
της Κριστίνα Αγκιλέρα.
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ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΙΟΥΛΙΟΥ, Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, 

ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 

«ΝΙΩΘΩ ΜΑΓΕΙΑ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΜΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

«Φοβάμαι» λέγεται το νέο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λί-
γες μέρες ο Πέτρος Ιακωβίδης και αμέσως αγκαλιάστηκε από 
τους χιλιάδες θαυμαστές και θαυμάστριές του στο νησί μας. Η 

ερμηνεία του έδειξε από την αρχή πως το τραγούδι θα είναι στα hit της σεζόν, 
αφού όλο το μαγαζί το τραγουδούσε μαζί του στο Nava Seaside του Πρω-
ταρά. Περισσότερα από 1.000 άτομα τον απόλαυσαν και διασκέδασαν μαζί 
του μέχρι πρωίας. «Κάθε φορά που βρίσκομαι στην Κύπρο νιώθω μαγικά. Η 
αύρα του νησιού και ο κόσμος με ταξιδεύει», έλεγε ο ίδιος σε φιλικό του πρό-
σωπο. Μάλιστα σκέφτεται να ταξιδέψει ινκόγκνιτο στη μεγαλόνησο για να πε-
ράσει μέρος των καλοκαιρινών διακοπών του, ενώ ο χειμώνας θα τον βρει στη 
Θεσσαλονίκη παρέα με τη Νατάσα Θεοδωρίδου σε ένα σχήμα φωτιά όπως 
και πέρσι. Η εμφάνιση του Πέτρου Ιακωβίδη ήταν Power BY Super Fm με χορη-
γό επικοινωνίας το περιοδικό ΟΚ! και το ilovestyle.com.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

 Η νέα επιτυχία του «Φοβάμαι» 
έγινε αμέσως ένα από τα hit του 
καλοκαιριού. 

«Κάθε φορά που βρίσκομαι στην Κύπρο νιώθω μαγικά. Η αύρα του 
νησιού και ο κόσμος με ταξιδεύουν», έλεγε ο ίδιος σε φιλικό του 
πρόσωπο.
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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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Ο ΜΟΝΑΚΡΙΒΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 

ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 14 
ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 

ΦΑΚΟΣ ΤΟΥ ΟΚ! ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ 
ΚΑΙ ΑΠΑΘΑΝΑΤΙΣΕ ΤΙΣ 

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΝΤΑΣ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΝΑΡΗ

ΒΑΦΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙo 
ΤΟΥΣ ΑΧΙΛΛΕΑ

Ο μπέμπης, που ήρθε στον κόσμο πριν από 9 μήνες, τους άλλα-
ξε ολοκληρωτικά τη ζωή. Το ζευγάρι ζει το δικό του παραμύθι 
και όλα όσα ονειρευόταν για την οικογένεια που ήθελαν να 

κάνουν μαζί. Η βάφτιση έγινε στην εκκλησία Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλά-
ντου στην Ανθούπολη και νονά ήταν η αδερφή του τραγουδιστή,  Έλενα 
Λέοντα. Τόσο ο Ανδρέας Λέοντας όσο και η Χριστίνα Κονναρή δεν έπα-
ψαν στιγμή να χαμογελούν και να δείχνουν σε όλους την απέραντη ευ-
τυχία που ζουν, η οποία θα σφραγιστεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με τον 
γάμο τους. Το θέμα της βάφτισης ήταν η ζούγκλα και όλοι οι καλεσμέ-
νοι μπήκαν απευθείας στην ατμόσφαιρα. Ο μπέμπης, που πήρε το όνο-
μα Αχιλλέας, ήταν πολύ κοινωνικός με όλους, χαμογελούσε και έκανε 
χάδια στους καλεσμένους. Η μπομπονιέρα που έδωσε το ζευγάρι στα 
αγαπημένα του πρόσωπα μια καρύδα μοιρασμένη σε κερί. Ο Ανδρέας 
παράλληλα με τον γάμο του τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα κυκλοφορή-
σει ένα live mix αγαπημένων κομματιών, ενώ συνεχίζει τις εμφανίσεις του 
στη μουσική σκηνή Avenue της Λευκωσίας.   ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: OIR ET BLANC PHOTO STUDIΟ

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Νονά του μικρού, που πήρε το όνομα Αχιλλέας, ήταν η 
αδερφή του τραγουδιστή, Έλενα Λέοντα.

Τόσο ο Ανδρέας Λέοντας όσο και η Χριστίνα 
Κονναρή δεν έπαψαν στιγμή να χαμογελούν και να 
δείχνουν σε όλους την απέραντη ευτυχία που ζουν, 
η οποία θα σφραγιστεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με 

τον γάμο τους.
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«ΤΟ ΟΣΚΑΡ ΗΤΑΝ
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΛΗΞΗ 

ΓΙΑ ΜΕΝΑ»
Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΕΜΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΝ 

ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΠΑΡΑ 
ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ. Ο ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ 
ΟΣΚΑΡ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 
SONY PICTURE ENTERTAINMENT, ΓΙΩΤΗΣ 

ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟ ΟΚ! ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ 
ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 

B
la

z
er

 M
a

rk
s 

&
 s

pe
n

c
er

, t
-s

h
ir

t 
, π

α
ν

τε
λ

ό
ν

ι κ
α

ι 
π

α
π

ό
ύ

τσ
ια

 α
π

ό
 π

ρό
σ

ω
π

ικ
ή

 σ
ύλ

λ
ό

γή
. 



29

ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ

«ΤΟ ΟΣΚΑΡ ΗΤΑΝ
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΛΗΞΗ 

ΓΙΑ ΜΕΝΑ»
Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΕΜΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΝ 

ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΠΑΡΑ 
ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ. Ο ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ 
ΟΣΚΑΡ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 
SONY PICTURE ENTERTAINMENT, ΓΙΩΤΗΣ 

ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟ ΟΚ! ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ 
ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 

Πώς πήρες την απόφαση να φύ-
γεις από την Κύπρο και να ζή-
σεις στην Αμερική;

Όταν έφυγα από την Κύπρο έκανα ήδη διαφημί-
σεις για την τηλεόραση και ήθελα πάρα πολύ να 
δουλέψω σε ταινίες και φυσικά η Αμερική είναι το 
καλύτερο μέρος που θα μπορούσα να πάω. Έτσι 
αποφάσισα να κυνηγήσω την τύχη μου. 

Ήταν το όνειρό σου από μικρός να 
ασχοληθείς με το animation;
Όταν ήμουν μικρός, όλοι οι φίλοι μου ασχολού-
νταν με το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν ήμουν καθόλου 
καλός, οπόταν στα 12 μου άρχισα να ασχολού-
μαι με τους υπολογιστές. Μου άρεσε γιατί ήταν 
κάτι πρωτοποριακό για την εποχή και μπορούσα 
να κάνω σχέδια και μουσική και φαινόταν πως 
θα είχε μέλλον. Ζηλεύω σήμερα τη νέα γενιά για-
τί τώρα όλα είναι πιο εύκολα με το Ίντερνετ. Τότε, 
επειδή δεν είχε Ίντερνετ, δεν μπορούσα να διαβά-
σω για τα animation και έτσι αγόραζα περιοδικά 
από το εξωτερικό. Δεν ήξερα ούτε καλά Αγγλικά, 
οπόταν είχα μαζί μου ένα λεξικό-μεταφραστή και 
μετέφραζα μια-μια τις λέξεις για να βγάλω το νό-
ημα. 

Σε μια τόσο δύσκολη βιομηχανία όπως 
το Χόλιγουντ πώς κατάφερες και μπή-
κες;
Δεν ήταν εύκολο, κυρίως γιατί στην Αμερική θα 
πρέπει να πείσεις μια εταιρεία να πληρώσει έξτρα 
λεφτά και να σου κάνει sponsored για να πάρεις 
βίζα και όλα όσα χρειάζονται για να δουλέψεις 
εκεί αποδεικνύοντας ταυτόχρονα πως είσαι από 
τους καλύτερους artist στον κόσμο. Ήταν μια τε-
ράστια πίεση για μένα όταν ήμουν στο κολέγιο 
επειδή ό,τι έκανα θα έπρεπε να ήταν πολύ καλύτε-
ρο από οποιοδήποτε άλλο συμφοιτητή μου, ώστε 
μια εταιρεία να με θέλει στην ομάδα της. Όταν 
όμως μπήκα στην πρώτη εταιρεία με την οποία συ-
νεργάστηκα ήταν όλα πιο εύκολα για τη συνέχεια, 
καθώς ήμουν ήδη στο περιβάλλον που έπρεπε να 
αποδείξω τι θα μπορούσα να κάνω. Το Χόλιγουντ 
είναι ένα περιβάλλον όπου μετράνε τα αποτελέ-
σματα της δουλειάς σου και έτσι πήρα προαγω-
γή σε σύντομο χρονικό διάστημα και προχώρησα 
πολύ γρήγορα στον χώρο του animation.

Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισες στο να 
πετύχεις το όνειρό σου;
Υπήρξαν πολλές δυσκολίες, όμως δεν σκέφτηκα 
ποτέ να τα παρατήσω. Πολλές φορές δεν πίστευα 
ότι θα μπορούσα να πετύχω και να ενταχθώ σε 
μια τεράστια εταιρεία και να κάνω το όνειρό μου 
και μάλιστα ζήλευα όλους όσοι τα είχαν καταφέ-
ρει. Με πολύ σκληρή δουλειά τα κατάφερα, όμως 
ακόμα και τώρα αντιμετωπίζω δυσκολίες και απο-
τυχίες. Χρειάζεται να δουλεύεις συνέχεια και να 
δέχεσαι τις αποτυχίες σου για να πετύχεις. Αν δεν 
μπορείς να δεχθείς τις αποτυχίες σου, σημαίνει 
δεν προσπαθείς σκληρά. 

«ΕΛΠΙΖΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ 
ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΠΡΩΤΑ 

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙΣ»



30

«Χρειάζετάι νά δουλευεις 
ςυνεΧειά κάι νά 

δεΧεςάι τις άποτυΧιες 
ςου γιά νά πετυΧεις. 
άν δεν μπορεις νά 

δεΧθεις τις άποτυΧιες 
ςου, ςημάινει δεν 

προςπάθεις ςκληρά. »
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Με ποια ονόματα παγκόσμιας κλάσης έχεις συ-
νεργαστεί; 
Mε πάρα πολλά και είχα την ευκαιρία να πάω σε όλα τα 
μεγάλα στούντιο της Αμερικής αλλά και του Καναδά και 
της Ευρώπης. Μου αρέσει πιο πολύ όμως να μιλάω για τα 
projects που κάνουμε στην εταιρεία μου τα τελευταία 10 
χρόνια. Συνεργάστηκα με τον Genndy Tartakovsky που 
έκανε το Hotel Transylvania, τους Phil Lord και Christopher 
Miller, που είναι ιδιοφυΐες στον χώρο του animation και πολ-
λούς άλλους. 

Στην 91η Τελετή Βραβείων Όσκαρ η ταινία 
«Spider-Man: Into the Spider-Verse» κέρδισε 
το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχε-
δίων, στην οποία εσείς ήσασταν ο Head of pre-
production technology. Πως ένιωσες εκείνη τη 
στιγμή;
Φυσικά ήμουν πολύ ενθουσιασμένος και το Όσκαρ ήταν 
μια μεγάλη έκπληξη για μένα. Για μένα είναι πιο πολύ η αξία 
της δουλειάς μου, επειδή προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο 
μπορώ σε κάθε project, αναδεικνύοντας το καλύτερο τελικό 
αποτέλεσμα. Πήρα πολύ καλά μηνύματα γι’ αυτήν τη δου-
λειά και αυτό μας έδωσε ακόμη περισσότερη ενέργεια για 
τη συνέχεια. 

Διάβασα πως για τη συγκεκριμένη ταινία κάνα-
τε 25.000 designs για το πώς θα φαίνονται οι 
χαρακτήρες, τα αυτοκίνητα, τα κτήρια και άλλα 
125.000 storyboards για την ιστορία και την εξέ-
λιξη της ταινίας.
Ναι, είναι αλήθεια. Σε μια ταινία animation, ένα λεπτό στοι-
χίζει περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ,  οπόταν δεν υπάρχουν 
περιθώρια για αλλαγές και λάθη. Για παράδειγμα, σε μια κα-
νονική ταινία μπορείς να κάνεις 10 φορές μια συγκεκριμένη 
σκηνή και να επιλέξεις ποια είναι η καλύτερη. Στα animation 
πρέπει τα πάντα να τα αποφασίσεις από την αρχή, γιατί οι 
αλλαγές κοστίζουν τεράστια ποσά. Ο Spiderman μάς πήρε 
τρία χρόνια και δούλεψαν περίπου 100 artists απ’ όλον τον 
κόσμο. 

Πρόσφατα, σε ειδική τελετή του Δήμου Λευκωσί-
ας, σου απονεμήθηκε το Τιμητικό Μετάλλιο της 
Λευκωσίας. Πώς ένιωσες;
Ήταν μια τεράστια τιμή για μένα. Ήταν και αυτό μια πολύ με-
γάλη έκπληξη. Το πιο σημαντικό για μένα είναι πως ένιωσα 
πόσο νοιάζεται η πατρίδα μου για τη δική μου δουλειά.

Τι θα συμβούλευες νέους συμπατριώτες σου που 
θα ήθελαν να ανοίξουν τα φτερά τους και να κυ-
νηγήσουν την τύχη τους στη βιομηχανία του Χό-
λιγουντ;
Ελπίζω από τη δική μου ιστορία και επιτυχία να βρουν ενέρ-
γεια τα παιδιά μιας καινούριας γενιάς για να προσπαθούν 
δουλεύοντας όσο πιο σκληρά γίνεται, ώστε να πετύχουν 
στον χώρο τους και να μη σκέφτονται πως επειδή είμαι από 
την Κύπρο είναι δύσκολο να διακριθώ σε μια τέτοια βιομηχα-
νία. Κι εγώ φεύγοντας από την Κύπρο για να πάω στην Αμε-
ρική έλεγα είναι αδύνατο να φτάσω σε αυτό το σημείο που 
είμαι σήμερα, και όμως έγινε. Χρειάζεται να πιστεύεις στον 
εαυτό σου πρώτα. Η μεγαλύτερη συμβουλή μου, εάν θες να 
δουλέψεις στο Χόλιγουντ, είναι να σπουδάσεις στην Αμερι-
κή, γιατί εάν σπουδάσεις στην Ευρώπη, είναι πολύ δύσκολο 
να πάρεις βίζα. 

Ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σου σχέ-
δια;
Το δικό μου το κομμάτι ξεκινάει από την αρχή μιας ταινίας 
και η οποιαδήποτε ταινία θα κυκλοφορήσει το γρηγορότε-
ρο στα επόμενα 3-4 χρόνια. Οπόταν, δεν μπορώ να μιλήσω 
συγκεκριμένα. Στη Sony Picture Animation κάνουμε πολλές 
original ιδέες και είμαι πολύ ενθουσιασμένος με τις ταινίες 
μας που θα κυκλοφορήσουν τα επόμενα χρόνια. 

Ποιες είναι οι αγαπημένες σου ταινίες, οι οποίες 
δεν είναι animation;
Από τις παλιές ταινίες μού αρέσει το The Good, the Bad 
and the Ugly και από τις πρόσφατες το Minority Report, στο 
οποίο δούλεψα κι εγώ. Ο τρόπος που παρουσίασε το μέλ-
λον επηρέασε το μέλλον μας.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ PARKLANE, A LUXURY 
COLLECTION RESORT & SPA LIMASSOL
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Όλα Όσα πρέπέι 
να γνωριζέισ!

αφιερωμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

σπΌυδέσ. Μια λέξη Μέ Μέγαλη σηΜασια. 
η αφέτηρια ένΌσ ΜέγαλΌυ ταξιδιΌυ Μέ 
στΌχΌυσ και ΜέγαλέπηβΌλα σχέδια. 
τΌ θέτικΌ έιναι Ότι δέν χρέιαζέται να 

ξένιτέυτέισ, καθωσ η κυπρΌσ διαθέτέι τΌ 
απαραιτητΌ κυρΌσ, την έΜπέιρια και τη 

διέθνη αναγνωριση και ΜπΌρέι πλέΌν να 
υπΌστηριξέι τισ έπιλΌγέσ τΌυ καθέ φΌιτητη    

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ISTOCKPHOTO

σπΌυδέσ 
στην κυπρΌ
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Χρήσιμεσ συμβουλεσ

για εύρεση σπιτιού
Κατά τη διαδικασία αναζήτησης κατοικί-
ας, οι φοιτητές είναι αναγκαίο να ελέγ-
χουν την τοποθεσία του σπιτιού, τη γειτο-
νιά και τι είδους υπηρεσίες παρέχει αυτή 
(υπεραγορές, τράπεζες, αστική συγκοινω-
νία, πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη, 
κ.λπ.). Οι ενδιαφερόμενοι, επίσης, χρειά-
ζεται να ελέγχουν καλά το σπίτι προκειμέ-
νου να διαπιστώσουν τυχόν βλάβες και 
να τις επισημάνουν στον ιδιοκτήτη, ούτως 
ώστε να τις διορθώσει πριν αρχίσουν να 
το κατοικούν και να το παραλάβουν σε 
καλή και λειτουργική κατάσταση, ενώ 
καλό θα ήταν να αποφεύγουν να μισθώ-
νουν υπόγεια, σοφίτες ή πολύ παλιές 
κατοικίες. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται 
να ελέγχουν πόσο καθαρό είναι ένα σπίτι 
και αν έχει υγρασία ή μούχλα.

Φοιτητικεσ… ύποχρεώσεισ
Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον 
για ένα χρόνο και το ύψος του μισθώμα-
τος διαμορφώνεται ελεύθερα και δεσμεύ-
ει και τις δύο πλευρές. Οι φοιτητές, αφού 
συμφωνήσουν, υπογράφουν γραπτό μι-
σθωτήριο συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη ή 
τον πληρεξούσιο δικηγόρο, με ολόκληρο 
το συμφωνημένο μίσθωμα, ενώ δεν πρέ-
πει να αποδέχονται και να υπογράφουν 
όρους που δεν κατανοούν ή με τους 
οποίους δεν συμφωνούν απόλυτα.

επιλογη πανεπιστημιού
Στις δύσκολες μέρες, όπου η εξασφάλι-
ση εργασίας από τους νέους πτυχιού-
χους δεν είναι εύκολη, υπάρχουν πανεπι-
στήμια που στηρίζουν τους απόφοιτούς 
τους με κάθε δυνατό τρόπο. Ειδικό γρα-
φείο Επαγγελματικής Καθοδήγησης 
βοηθά τους φοιτητές στην εξεύρεση ερ-
γασίας μετά τις σπουδές τους. Επίσης, 
τα πανεπιστήμια στην Κύπρο διαθέτουν 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτια 
εξοπλισμένα εργαστήρια, άνετα αμφιθέ-
ατρα, καφετέριες, εστιατόρια, γυμνα-
στήριο, κινηματογράφο. Όλες αυτές οι 
εγκαταστάσεις προσφέρουν ένα ευχάρι-
στο περιβάλλον μάθησης αλλά και ψυ-
χαγωγίας. Πέραν της γενικής κρατικής 
αναγνώρισης, τα πτυχία στην Κύπρο είναι 
πλήρως αναγνωρισμένα και από τα αρ-
μόδια επαγγελματικά σώματα. Ένα άλλο 
πλεονέκτημα που θα έχεις σπουδάζοντας 
στην Κύπρο είναι η ευκαιρία να γνωρίσεις 
διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης. Θα 
έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις άλλες 
μεθόδους διδασκαλίας, όπως και άλλες 
πτυχές του αντικειμένου των σπουδών 
σου, διευρύνοντας έτσι τις γνώσεις σου. 
Εν κατακλείδι, οι σπουδές στην Κύπρο 
μπορεί να είναι από τις πιο συναρπαστι-
κές εμπειρίες για έναν φοιτητή. Επωφε-
λήσου τα παραπάνω που έχουν να προ-
σφέρουν τα πανεπιστήμια στην Κύπρο και 
ετοιμάσου για ένα μοναδικό ταξίδι στη 
γνώση. Τι περιμένεις λοιπόν;

Αν και η περίοδος των 
σπουδών είναι μια δύσκο-
λη περίοδος, η προσαρ-

μογή σε αυτήν μπορεί γίνει ευ-
κολότερη όταν έχεις τους σω-
στούς ανθρώπους στις σωστές 
θέσεις-κλειδιά για να σε καθο-
δηγήσουν. Στα πανεπιστήμια 
της Κύπρου ο φοιτητής έχει την 
ευκαιρία να ζήσει μια μοναδι-
κή φοιτητική εμπειρία σε όλα τα 
επίπεδα: διδασκαλία, φοιτητική 
ζωή και αλληλεπίδραση με την 
κοινωνία. Το γεγονός ότι η Κύ-
προς διαθέτει από τα πιο σημα-
ντικά πανεπιστημιακά και ερευ-
νητικά κέντρα της Νότιας Ευρώ-
πης δεν είναι καθόλου τυχαίο. 
Υπάρχουν σε αυτά προγράμμα-
τα που συνδέονται με την καινο-
τομία υψηλής τεχνολογίας και 
οι αμέτρητες ακαδημαϊκές δια-
κρίσεις αποτελούν πόλο έλξης 
για φοιτητές από κάθε γωνιά του 
πλανήτη. Αναμφισβήτητα, η ποι-
ότητα της Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης της Κύπρου δεν υστερεί 
από τα ευρέως αναγνωρισμένα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξω-
τερικού.

κοστοσ σπούδών 
Το χαμηλό κόστος σπουδών συ-
γκριτικά με άλλα πανεπιστήμια 
της Ευρώπης προσελκύει φοιτη-
τές από το εξωτερικό. Στην Κύ-
προ, σήμερα, λειτουργούν τρία 
δημόσια και πέντε ιδιωτικά πανε-
πιστήμια, τα οποία είναι σε θέση 
να προσφέρουν προπτυχιακά, 
μεταπτυχιακά και διδακτορικά 

προγράμματα σπουδών σε φοι-
τητές από όλο τον κόσμο. Το κρι-
τήριο εισαγωγής φοιτητών στα 
δημόσια πανεπιστήμια, όπου η 
προπτυχιακή εκπαίδευση προ-
σφέρεται δωρεάν, είναι ο γενι-
κός βαθμός των πανελλαδικών 
ή παγκύπριων εξετάσεων όπως 
αυτός ορίζεται από την κάθε 
σχολή. Αντίθετα, στα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια αυτό που χρειά-
ζεται είναι ένα απολυτήριο Λυ-
κείου, το οποίο κρίνεται με βαθ-
μολογική προτεραιότητα. Αφού 
λοιπόν αποφασίσετε αν θέλετε 
να φοιτήσετε σε ιδιωτικό ή δη-
μόσιο πανεπιστήμιο, θα πρέπει 
να δείτε αν μπορείτε να ανταπε-
ξέλθετε οικονομικά. Εκτός από 
τα δίδακτρα που ορίζονται από 
το κάθε πανεπιστήμιο, υπάρχουν 
και άλλοι βασικοί παράγοντες, 
οι οποίοι διαμορφώνουν το συ-
νολικό κόστος σπουδών και 
τους οποίους θα πρέπει να λά-
βετε υπόψιν σας πριν πάρετε την 
τελική απόφασή σας. 

οι τρεισ αύτοι 
παραγοντεσ ειναι:   
- Το πρόγραμμα σπουδών
- Η διαμονή
-  Ο τρόπος ζωής του κάθε 
φοιτητή

Τα τελευταία χρόνια λόγω της 
οικονομικής κατάστασης τα πε-
ρισσότερα πανεπιστήμια έχουν 
προσαρμοστεί πλήρως με τα 
νέα δεδομένα και έχουν μειώ-
σει αρκετά τα δίδακτρα, ώστε 
να είναι προσιτά σε όλους. Το 

κράτος έχει καταφέρει να ανα-
βαθμίσει την Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
τα πανεπιστήμιά μας να συγκα-
ταλέγονται στην ελίτ των πανεπι-
στημίων της Ευρώπης, τόσο από 
πλευράς ποιότητας σπουδών και 
εκπαιδευτικού προσωπικού όσο 
και σε επίπεδο εργασιακής απο-
κατάστασης.

Φοιτητικη ζώη
στην κύπρο
Η φοιτητική ζωή στην Κύπρο 
προσφέρει αρκετές δυνατότητες 
-κοινωνικές, πολιτιστικές, ακαδη-
μαϊκές και αθλητικές δράσεις- 
έτσι ώστε εκείνοι που σπουδά-
ζουν να ανακαλύψουν όλα τα 
ταλέντα και τις ικανότητές τους. 
Πέραν τούτου, η Κύπρος ενδεί-
κνυται για νυχτερινή ζωή, καθώς 
δεν διαφέρει σε τίποτα σε αυ-
τόν τον τομέα από τις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες. Έχει μία από 
τις καλύτερες κουζίνες, με μεσο-
γειακές νόστιμες και υγιεινές συ-
νταγές. Όσοι προτιμούν την κου-
ζίνα της χώρας τους θα μείνουν 
ευχαριστημένοι από τα φαγητά 
των φοιτητικών εστιών, καθώς 
προσφέρουν πιάτα για όλα τα 
γούστα. Πάντως όποια πόλη της 
Κύπρου και αν επιλέξετε για τις 
σπουδές σας, το μόνο σίγουρο 
είναι ότι εκτός από τις γνώσεις 
και τους αξιόπιστους τίτλους 
σπουδών που θα αποκτήσετε, 
θα περάσετε αξέχαστα πηγαίνο-
ντας σε όμορφα μέρη, γνωρίζο-
ντας μοναδικούς ανθρώπους.
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ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΣ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΟΥ
ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ. ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

•Γίνε εΣΥ η προτεραίοτητα ΣοΥ
Βάλε στην άκρη αυτά που θέλουν οι 
άλλοι από εσένα και επικεντρώσου 
σε αυτά που θες εσύ. Μην πέφτεις 
στην παγίδα να είσαι αρεστός σε 
όλους. Βάλε τα θέλω σου σε πρώτο 
πλάνο και απαγκιστρώσου από ό,τι σε 
περιορίζει. Ειδικά από τις απαιτήσεις 
των γύρω σου. Όρισε μόνος την 
ευτυχία!

•Μαθε να λεΣ οχί
Η άκριτη αποδοχή όσων σου 
λένε «όχι» είναι περιοριστική. Σε 
αναγκάζει να κάνεις περισσότερα 
απ’ όσα θέλεις και μπορείς, πράγμα 
που σε θέτει σε κατάσταση μόνιμης 
έντασης. Έτσι, είναι καλό να μάθεις 
να λες όχι!

• ΥΓίείνη ζωη 
Η ελαφριά και υγιεινή διατροφή είναι 
το Α και το Ω για την καλή λειτουργία 
του οργανισμού συνολικά. Κράτα 
μακριά από τον οργανισμό σου τα 
τοξικά απόβλητα, που σε γεμίζουν 
κιλά και ενοχές. Σε κάθε περίπτωση 
το σώμα και το μυαλό είναι ένα. 
Προστάτεψε και τα δυο απ’ οτιδήποτε 
σου κάνει κακό.

• αποΜακρΥνΣοΥ απο 
αρνητίκοΥΣ ανθρωποΥΣ
Τα αρνητικά συναισθήματα, όπως 
και το άγχος, είναι μεταδοτικά και οι 
αγχώδεις άνθρωποι είναι επικίνδυνοι 
για την ψυχική σου ισορροπία. 
Απόφευγέ τους συστηματικά!

αφιερωμα εκπαίΔεΥΣη

To αγχος της εξεταςτικης

ΔίαβαΣε Με…φίλοΥΣ 
Βρες συμφοιτητές σου, 
καθορίστε ένα μέρος 
που θα συναντιέστε (π.χ. 
στη βιβλιοθήκη), φέρτε 
σημειώσεις και… ας αρχίσει η 
μελέτη. Το ομαδικό διάβασμα 
είναι αρκετά αποτελεσματικό, 
αφού όχι μόνο θα εξηγείτε 
μεταξύ σας τις απορίες 
σας, αλλά θα υπάρχει και η 
ψυχολογική συμπαράσταση, 
από την στιγμή που βρίσκεστε 
στην ίδια μοίρα και βιώνετε 
το ίδιο μαρτύριο. Επίσης, 
μην ξεχνάς ότι όποτε 
νιώθετε κουρασμένοι, θα 
πιάνετε κουβεντούλα και θα 
γνωρίζεστε περισσότερο.

λΥΣε τίΣ απορίεΣ ΣοΥ
Μην ντραπείς να ρωτήσεις 
τον καθηγητή σου ή τους 
συμφοιτητές σου για κάτι που 
δεν έχεις αντιληφθείς σωστά. 
Καλύτερα να ρωτήσεις για να 
μάθεις παρά να μη γνωρίσεις 
για το θέμα σου. Στείλε e-mail 
στον καθηγητή σου ή πήγαινε 
να τον βρεις από κοντά τις 
ώρες γραφείου. Ακόμη εάν 
δεν θέλεις να το πράξεις 
αυτό ρωτά κάποιον από τους 
συμφοιτητές σου, παρόλο που 
είναι καλύτερα να ρωτήσεις 
απευθείας τους καθηγητές 
σου.

κρατα ΣηΜείωΣείΣ
Οι σημειώσεις που κρατάς 
την ώρα που παραδίδει ο 
καθηγητής είναι σημαντικές. 
Γι’ αυτό είναι καλύτερα να 
σημειώνεις όσες απορίες 
έχεις σε μια κόλλα χαρτί 
παρά να ψάχνεις αργότερα 
κάποιο θέμα. Επίσης, ένα 
από τα πιο σημαντικά 
βοηθήματα του διαβάσματος 
είναι η βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου όπου φοιτάς.

Μην αναβαλλείΣ 
τίποτε Γία αΥρίο
Μην αφήνεις για αύριο αυτό 
που θέλεις να κάνεις σήμερα. 
Η αναβλητικότητα είναι το 

χειρότερο χαρακτηριστικό 
που μπορεί να έχει ένας 
φοιτητής. Καλύτερα να 
διαβάζεις καθ’ όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς παρά 
να περιμένεις την τελευταία 
ημέρα πριν από την εξεταστική 
για να ξεκινήσεις το 
διάβασμα.

κρατα την… 
αΥτοπεποίθηΣη ΣοΥ
Αντιμετώπισε την εξεταστική 
έως μια φυσιολογική, 
συνηθισμένη περίοδο. Μην 
αλλάξεις την καθημερινότητά 
σου κατά τη διάρκειά της. 
Δεν χρειάζεται να κλειστείς 
σπίτι, ούτε να γίνεις άλλος 
άνθρωπος. Να έχεις 
αυτοπεποίθηση γιατί έτσι θα 
μπορέσεις να πετύχεις τους 
στόχους που έχεις βάλει.

να κοίΜαΣαί καλα…
Μην ξενυχτάς για να 
διαβάσεις. Αυτό θα φέρει 
αντίθετο αποτέλεσμα, το 
οποίο θα μετανιώσεις. 
Η έλλειψη ύπνου είναι 
επικίνδυνη για την υγεία, 
ενώ θα χρειάζεται να 
αναπληρώνεις τον βραδινό 
ύπνο σου τα πρωινά ή τα 
απογεύματα. Ακολούθα 
τις φυσιολογικές ώρες 
διαβάσματος γιατί ο βραδινός 
ύπνος δεν αντικαθίσταται 
πλήρως και η έλλειψη αυτή 
σταδιακά καταπονεί το μυαλό 
και τη μνήμη σου.

τα ΣΥΜπτωΜατα 
τοΥ αΓχοΥΣ τηΣ 
εξεταΣτίκηΣ
Η πίεση των εξετάσεων 
εκδηλώνεται με διάφορα 
συμπτώματα όχι μόνο κατά τη 
διάρκεια, αλλά και πριν ή μετά 
την εξεταστική. Υπερκόπωση, 
κρίσεις άγχους και πανικού, 
αύξηση ή απώλεια όρεξης, 
στομαχικές διαταραχές και 
διαταραχές του πεπτικού 
συστήματος ή του ύπνου είναι 
μερικά από αυτά.
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ΜΑΖΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 63ο καλύτερο νεαρό πανεπιστήμιο δι-
εθνώς και το πρώτο σε Κύπρο και Ελλάδα ανάμεσα στα καλύτερα 70. Στη 
νέα διεθνή κατάταξη The Times Higher Education Young University Rankings 

2019, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατατάχθηκε 63ο από τα 351 καλύ-
τερα νεαρά πανεπιστήμια του κόσμου και πρώτο σε Κύπρο και Ελλάδα. Επιδιώκο-
ντας την αριστεία στην έρευνα, το ΤΠΚ σημειώνει το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας 
ερευνητικών προτάσεων στην Κύπρο, στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ. 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) αποτελεί το νεαρότερο δημόσιο πα-
νεπιστήμιο της Κύπρου. Παρά τα μόλις δώδεκα χρόνια λειτουργίας του, πρωταγω-
νιστεί στα εκπαιδευτικά δρώμενα στην Κύπρο και στα διεθνή φόρα, σημειώνοντας 
υψηλές επιδόσεις και επιτυχίες. Η συνεχής πρόοδος του ΤΠΚ αποτυπώνεται σε διε-
θνείς κατατάξεις πανεπιστημίων που πιστοποιούν το κύρος και την αξιοπιστία του.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καταστεί πλέον η καλύτερη επιλογή για 
τους αυριανούς φοιτητές. Τα προγράμματά του απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα 
ειδικοτήτων και αποτελούν ένα σημαντικό εφαλτήριο για όσους επιθυμούν να λά-
βουν εφόδια για μια διαπρεπή καριέρα σε επαγγέλματα του μέλλοντος. Τα προ-
γράμματα είναι αναγνωρισμένα από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας. 

ΠΡΩΤΟ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΥΠΡΟΥ (ΤΠΚ) ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΕΝΩ ΚΑΤΑΤΑΧθΗΚΕ 63Ο ΑΠΟ ΤΑ 351 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΕΑΡΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑφΙΕΡωΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Στο Πανεπιστήμιο προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, το οποίο περι-
λαμβάνει 15 προπτυχιακά, 20 μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, 
αναγνωρισμένα από τους αρμόδιους οργανισμούς πιστοποίησης. Επιπλέον, 
διαθέτει ένα πλήρως ικανό, αφοσιωμένο και ερευνητικά προσανατολισμένο 
ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό. Οι τομείς που προσφέρονται στο 
ΤΕΠΑΚ αφορούν σημαντικούς παραγωγικούς φορείς, οι οποίοι έχουν μεγά-
λη οικονομική, τεχνική και επιστημονική απόδοση. Συνδέοντας την Ακαδημία 
με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, το Πανεπιστήμιο στοχεύει να πρωταγω-
νιστήσει στη μεταφορά τεχνογνωσίας, την παραγωγή καινοτομίας και την 
ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, παράγοντες οι οποίοι είναι αναγκαίοι 
για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.

ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις ανάγκες της κοι-
νωνίας και της αγοράς εργασίας και η δημιουργία εργοδοτήσι-
μων αποφοίτων είναι προτεραιότητα στο Τεχνολογικό Πανεπιστή-
μιο Κύπρου. Γι’ αυτό το ΤΠΚ επικεντρώνεται σε κλάδους αιχμής με 
μεγάλη οικονομική, τεχνική και επιστημονική απόδοση και μεγάλη 
ζήτηση στη διεθνή αγορά εργασίας. Πρόσφατη έρευνα αποφοί-
των δείχνει ότι ποσοστό 80,8% εξασφαλίζει επαγγελματική απο-
κατάσταση κατά πλειοψηφία στους πρώτους 6 μήνες μετά την 
αποφοίτηση. 

ΣΤΗΡΙξΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες που ενδεχομένως επωμί-
ζονται οι φοιτητές, το ΤΕΠΑΚ έχει προβεί σε μια σειρά παροχών, 
ώστε να σπουδάσουν χωρίς εμπόδια. Συγκεκριμένα, παρέχονται 
οικονομικά βοηθήματα, δωρεάν ημερήσιο γεύμα που προσφέρει 
η Ι. Μητρόπολη Λεμεσού, ευκαιρίες απασχόλησης στο Πανεπι-
στήμιο, υποτροφίες υπό μορφή απαλλαγής διδάκτρων για μετα-
πτυχιακές σπουδές και παροχής επιδόματος ενοικίου για στέγα-
ση.

ΑθΛΗΤΙΣΜΟΣ
Στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές, αλλά και κάθε μέλος της πανεπι-
στημιακής κοινότητας, έχουν ποικίλες ευκαιρίες άθλησης, ευεξί-
ας και ψυχαγωγίας. Ένα πλούσιο πρόγραμμα, που ανανεώνεται 
κάθε χρόνο, απευθύνεται όχι μόνο σε άτομα που συνηθίζουν να 
αθλούνται, αλλά και σε όσους αναζητούν ερεθίσματα για να αρ-
χίσουν να αθλούνται και να γνωρίσουν δραστηριότητες. Φιλοσο-
φία του προγράμματος είναι η γνωριμία της κοινότητας με αθλή-
ματα και δραστηριότητες λιγότερο δημοφιλείς, που έχουν σχέση 
με τη θάλασσα και την παραλία και που προάγουν την υγεία και 
την ευεξία. Το Πανεπιστήμιο διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία για 
2η συνεχή χρονιά τον 2ο εταιρικό φιλανθρωπικό αγώνα σκυταλο-
δρομίας, ΟΠΑΠ RUN4ALL. Το Run4all αποτελεί μια προσπάθεια 
ανάπτυξης και διάδοσης του τρεξίματος ως μέσου άθλησης, υγι-
εινού τρόπου ζωής, εκτόνωσης και ψυχαγωγίας, σε συνδυασμό 
με την εταιρική κοινωνική προσφορά, κουλτούρα που καλλιεργεί 
το ΤΕΠΑΚ. 

Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ
Το ΤΕΠΑΚ είναι χωροθετημένο στο κέντρο της Λεμεσού σε από-
σταση αναπνοής από το παραλιακό μέτωπο και αποτελεί μια σύγ-
χρονη και κοσμοπολίτικη πανεπιστημιούπολη. Στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Α’ Πόλου ανάπτυξης -πυρήνας της πόλης- έχουν ανα-
παλαιωθεί και εκσυγχρονιστεί ιστορικά και άλλα κτίρια, ώστε να 
ανταποκριθούν στις σπουδαστικές και διοικητικές ανάγκες του 
Πανεπιστημίου. 

Περισσότερες πληροφορίες:
www.cut.ac.cy 
Μεταπτυχιακά προγράμματα:
www.cut.ac.cy/masters 
Τηλέφωνα 25002710 ή 25002711
Ηλ. διεύθυνση:
administration@cut.ac.cy & 
studies@cut.ac.cy

Ενημερωθείτε και ακολουθήστε το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: 
Facebook: 
CyprusUniversityTechnology 
Instagram: 
cyprusuniversitytechnology 
Twitter: CyUniTech 
You tube: 
CyprusUniversityTechnology
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Summer 
aura
Νιώσε τηΝ αισθηση τησ 
απόδρασησ διπλα στη 
θαλασσα, τησ θερμησ 
τόυ ηλιόυ, τησ δρόσερησ 
θαλασσιΝησ αυρασ, τησ 
απαλότητασ τησ ζεστησ 
αμμόυ και τησ λαμψησ 
σόυ, με τα πιό αισθησιακα 
αρώματα τησ σεζόΝ.

Lost Cherry Eau De Parfum, Private Blend, 
Tom Ford, γλυκό, ακαταμάχητο, ποθητό. το Lost 
Cherry είναι ένα έντονα ανατολίτικο γλυκό άρω-
μα, που προκαλεί τις αντιθέσεις. μαύρο κεράσι, 
πικρό αμυγδαλέλαιο, σιρόπι από κεράσι, τρια-
ντάφυλλο τουρκίας, Βάλσαμο από το περού, κα-
βουρδισμένο tonka. και εμπνέεται από τον ακό-
ρεστο πόθο που ξεπερνάει κάθε φαντασία.

Bronze Goddess Eau 
Fraîche Skinscent, 
Estée Lauder, το διάση-
μο και αισθησιακό άρω-
μα, με νότες tiare flower 
που αναδεικνύονται μαζί 
με νότες καρύδας και λα-
μπερές νότες από κεχρι-
μπάρι, σανταλόξυλο και 
βανίλια.

Light Blue Sun, Dolce&Gabbana, 
ένα fruity floral άρωμα, πλούσιο σε ιτα-
λικό λεμόνι και Granny Smith μήλο, ανα-
ζωογονητικό νερό καρύδας, αισθησιακό 
γιασεμί, λευκό τριαντάφυλλο, εξωτικό 
frangipani, κυπαρίσσι, κεχριμπάρι, βανί-
λια Bourbon και white musk. Γι’ αυτό και 
είναι τόσο σαγηνευτικό. 

Black Opium Exotic 
Illusion, Y.S.L., το μαγικό 
άρωμα περιμένει ζωντανό, αι-
σθησιακό και ποθητό... Φέ-
τος, όμως, στη συλλεκτική 
έκδοσή του, περιλαμβάνει 
κόκκους μαύρου καφέ και βα-
νίλια. και γίνεται πιο μεθυστι-
κό - χάρη στο λευκό γιασεμί 
Sambac και το αιθέριο έλαιο 
άνθους πορτοκαλιάς. και πιο 
δυνατό χάρη στις βαθιές, ξυ-
λώδεις νότες κέδρου και πα-
τσουλί. θα το λατρέψεις.

Wanted Girl, Azzaro, χαρούμενο και 
παιχνιδιάρικο, ξεχωρίζει για την αβίαστη 
και την κομψή πλευρά του. είναι ένα ανα-
το λίτικο, λουλουδένιο Gourmand Eau de 
Parfum που θα σε μαγέψει.

Alien Flora 
Futura, ένα άρω-
μα που εγκλείει ένα 
μοναδικό «λουλού-
δι του μέλλοντος» 
με μια τραγανή, 
πράσινη φρεσκάδα 
από κίτρο ‘Buddha’s 
Hand’ και του εξω-
πραγματικού λου-
λουδιού ‘Queen of 
the Night’ που αν-
θίζει μόνο για ένα 
βράδυ. 

Girls Can Do Anything, 
Zadig & Voltaire, ένα χα-
ρούμενο θηλυκό άρωμα. Ένα 
άρωμα μοντέρνο, μαγνητικό, 
δεσποτικό. Ένα άρωμα με αλη-
θινή προσωπικότητα! Ένα νέο 
fougere άρωμα με λουλουδέ-
νιες νότες και απαλούς τόνους 
αμυγδάλου. Ένα άρωμα ελεύ-
θερο και πολύπλευρο, λουλου-
δένιο και ξυλώδες, ακτινοβόλο 
και απαλό.

Eau de Minthé, Diptyque, 
ένα άρωμα που χρησιμοποιεί τη 
μέντα για να επανασχεδιάσει μια 
εμβληματική συμφωνία αρωμά-
των, το fougère. στην καρδιά της 
σύνθεσης, η αρωματική φρεσκά-
δα της μέντας ενισχύει τις ζωη-
ρές λουλουδάτες νότες από βάλ-
σαμο, ενώ το πατσουλί μαλακώ-
νει το βάθος του. θα το βρεις 
αποκλειστικά στο Debenhams 
Mall of Cyprus λευκωσία.
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BEAUTYshopping

Water 
please!
Η ενυδάτωσΗ είνάί Η 
σΗμάντίκότερΗ πρό-
τεράίότΗτά μάσ άυτΗν 
τΗν επόχΗ. Γίάτί; άπλωσ 
θελόυμε τό κάλό τΗσ 
επίδερμίδάσ κάί τόυ σω-
μάτόσ μάσ. άν σ’ άπά-
σχόλεί τό θεμά, είσάί 
στΗν κάτάλλΗλΗ σελίδά! 
μάζί με τά ενυδάτίκά 
πρόϊόντά, όμωσ, δεσ 

Moisturizing Body Lotion & Foaming Shower 
Gel, του αρώματος JOY by Dior, τυλίγει το δέρμα με 
ένα απαλό και μεταξένιο πέπλο με αίσθηση φρεσκά-
δας, ενώ το άρωμα είναι εκπληκτικά χαρακτηριστικό 
διατηρώντας την υπογραφή του. ό πλούσιος αφρός 
του «Foaming Shower Gel» είναι σαν ένα μαγευτικό 
απαλό χάδι για το κορμί σου.

Minéral 89 
Eyes, Vichy, το 
πρώτο προϊόν 
ματιών που κατα-
πολεμά τις γραμ-
μές αφυδάτωσης, 
τους μαύρους κύ-
κλους και τις σα-
κούλες κάτω από 
τα μάτια, προσφέ-
ροντας ενυδάτω-
ση, επανόρθωση 
του φραγμού και 
περιποίηση.

Mineral Infusion 
Hydrating Toner, 
-417, ήπιο ενυδατικό 
toner βασισμένο στο 
νερό της νεκράς θά-
λασσας, προσφέρει 
τροφή, ενυδάτωση και 
ισορροπία στην υγρα-
σία του δέρματος.

Eye Tint, Giorgio Armani Beauty, ένα ανά-
λαφρο προϊόν μακιγιάζ ματιών που απλώνεται 
εύκολα, διατηρείται σταθερό για πολλές ώρες 
και σου χαρίζει μία «no make up» αίσθηση. 
θα το χρησιμοποιήσεις με τρεις τρόπους, σαν 
σκιά ματιών, σαν eyeliner και σαν highlighter

Soothing After Sun 
Balm, Clarins, βάλσα-
μο για μετά την έκθεση 
στον ήλιο, που ενσω-
ματώνει τις τελευταίες 
τεχνολογικές και βοτα-
νικές προόδους των ερ-
γαστηρίων της Clarins, 
που έχουν αποκαλύψει 
για να βοηθήσουν στη 
διατήρηση της ομορ-
φιάς του δέρματος και 
των νεανικών ιδιοτή-
των του.

The Concentrate, La 
Mer, ιδανικό για την 
αναδόμηση του δέρμα-
τος, καταπραΰνει την 
ερυθρότητα, τους ερε-
θισμούς και άλλα ορα-
τά σημεία φλεγμονής 
της επιδερμίδας. 

Clinique iD, κάνει την περιποίηση προ-
σώπου εύκολη υπόθεση. Η γαλάζια ενερ-
γή κάψουλα συμπυκνωμένων δραστικών 
συστατικών είναι αποτελεσματική για τους 
«ανοιχτούς» πόρους και την ανομοιόμορ-
φη υφή του δέρματος. Βελτιώνει την υφή 
και χαρίζει φωτεινότητα.

Glowlace™, Sheet Mask, Glamglow, η πιο 
εντυπωσιακή sheet mask που έχεις δει ποτέ! άυτή η 
νέα μάσκα ενυδάτωσης και λάμψης είναι ιδανική 
λύση για θαμπή, κουρασμένη επιδερμίδα. ενυδατώ-
νει και αναζωογονεί άμεσα και θα αποκτήσεις επι-
δερμίδα που ακτινοβολεί.

λίΓάκί κάί τό θεμά 
τόυ μάκίΓίάζ σόυ 
με πράκτίκεσ 
συσκευάσίεσ.
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LEMON JUICE
Μοτίβα γεΜατα χρώΜα καί αρώΜα
γία τίς πίο fresh εΜφανίςείς Μας

Οι στέκέσ μαλλιών 
είναι η τάση που έχει επανέλθει 
δυναμικά και μας έχει κερδίσει! 

(€7.99, Η&μ)

Φούστα 
€29.95, 
ZARA.

Τοπ €25.95, 
ZARA.

Μπλούζα, 
PIAZZA ITALIA.

Μπλούζα €26, 
DOROTHY 
PERKINS.

Τσάντα Feretti €127, 
COSTAS 

THEODOROU.

Γυαλιά ηλίου Tom Ford, 
σέ έΠιλέΓμένΟΥσ 

ΟΠτικΟΥσ ΟικΟΥσ.

Ολόσωμο 
μαγιό, 

INVITO.

Παντελόνι, 
PIAZZA ITALIA.

Σκουλαρίκια €5.99, 
STRADIVARIUS.
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Women in black
Θηλυκά κάλοκάιρινά outfits
σε total black, κλεβουν τισ εντυπώσεισ

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
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Σκουλαρίκια 
€7.99, 

STRADIVARIUS.

Μπλούζα €30,
TOP SHOP.

Μποτάκι, 
ALDO.

Oλόσωμο μαγιό,
OCEAN BLUE 
by MARCIA 

THRASYVOULOU.

top €12.99, 
STRADIVARIUS.

Φούστα,
PIAZZA ITALIA.

Φούστα Oasis €50, 
DEBENHAMS.

Καπέλο 
€25.99, 

MANGO.

Εσπαντρίγες €29.99, 
STRADIVARIUS.

Τσάντα, 
SUGARFREE.

Κολιέ,
FOLLI 

FOLLIE.



49

A
le

xA
n

d
re

 V
A

u
th

ie
r

ANIMAL PRINT
H μόδα φέτός θέλέι τό animal 
print να πηγαινέι παραλια

Κιμονό,
WOMENS SECRET.

Κολιέ,
FOLLI 

FOLLIE.

Καπέλο €9.99, 
STRADIVARIUS.

Havaianas, 
INVITO.

Ολόσωμο μαγιό,
OCEAN BLUE 
by MARCIA 

THRASYVOULOU.

Καφτάνι,
OCEAN BLUE 
by MARCIA 

THRASYVOULOU.

Μπικίνι,
WOMENS 

SECRET.

Παρεό, 
SUGARFREE.

Slides Springfield €39.99, 
DEBENHAMS.

Τσάντα θαλάσσης
Sun of a Beach, 

LABELS.
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ΝΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΑΖΕΙ… ΤΕΡΜΑ
Ο Νίκος Οικονομόπουλος βάζει… 

τέρμα για δύο μοναδικές εμφανίσεις 
στο νησί μας. Ο δημοφιλής 

καλλιτέχνης θα εμφανιστεί το 
Σάββατο 27 Ιουλίου στις 21:00 
στο Waterwold Water Park στην 
Αγία Νάπα και την Κυριακή 28 

Ιουλίου στις 21:00 στο Theama 
Venue στη Λεμεσό. Για περισσότερες 

πληροφορίες 23724444 και 
70004711.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ… ΚΟΛΑΣΗ!

Το Nava Beach Bar στον Πρωταρά παρου-
σιάζει τον ανεπανάληπτο Νίκο Μακρό-
πουλο την Παρασκευή, 26 Ιουλίου, στις 

21:00, σε μια live εμφάνιση κόλαση. Ο δημο-
φιλής καλλιτέχνης θα εμφανισθεί σε ένα από-
λυτα ανατρεπτικό και φαντασμαγορικό στήσι-
μο που θα ενθουσιάσει τους θαυμαστές του. 

Ο Νίκος Μακρόπουλος θα έρθει μαζί με την 
μπάντα του, ενώ οι μαστιχομένοι Djs θα ανε-
βάζουν τους ρυθμούς δημιουργώντας ένα ξέ-
φρενο πάρτι που θα μείνει αξέχαστο. Χορη-
γοί επικοινωνίας Check in και περιοδικό ΟΚ!. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
99930230.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
16Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 
27/07/2019
Το 16ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού της Νέας Κίνησης 
διεξάγεται και φέτος σε δημόσιους χώρους στο κέντρο της 
Λεμεσού από σήμερα 21 μέχρι και το Σάββατο 27 Ιουλίου. 
Με στόχο το φεστιβάλ να φτάσει κοντά στον κόσμο, προτεί-
νονται έργα σε τοποθεσίες και συνθήκες που ευνοούν τη δι-
αδραστικότητά τους και την επαφή του κοινού με τη δημιουρ-
γική διαδικασία. Το κοινό θα μπορεί να περπατήσει, να έρθει 
σε επαφή με τους καλλιτέχνες, αλλά και να ζήσει την πόλη 
μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Είσοδος ελεύθερη σε 
όλες τις παραστάσεις.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

«ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

Το Φεστιβάλ αποτελεί μια πολύχρωμη 
συνάντηση μουσικών αλλά και θεατών 

διαφόρων εθνικοτήτων. Το Θέατρο Ριάλτο 
μεταφέρει όπως κάθε Ιούλιο τη σκηνή του στην 
Πλατεία Ηρώων και υποδέχεται σχήματα και 
μουσικούς από την Κύπρο και το εξωτερικό. 

Η συναυλία με τίτλο Choral Crossroads 
θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή, 21 

Ιουλίου, στις 21:00, και είναι το αποτέλεσμα 
κατασκήνωσης που διοργανώνει η Πολιτιστική 

Κίνηση Λεμεσού «Επιλογή». Τη σκυτάλη 
παίρνουν τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου, στις 21:00, 

οι Havana Noche, ενώ ξεχωριστή παρουσία θα 
κάνει το σχήμα Refugees for Refugees με έδρα 
το Βέλγιο, το οποίο και θα κλείσει το Φεστιβάλ 
στην Πλατεία Ηρώων στις 25 Ιουλίου. Είσοδος 
ελεύθερη. Πληροφορίες: 77777745 www.

cyprusrialtoworldmusic.com, www.rialto.com.cy

ΜΕΓΑΛΑ ΜΠΑΛΕΤΑ 2019
Σήμερα και αύριο Στή 
ΛεμεΣο
Η ετήσια διοργάνωση του Δήμου Λεμεσού 
θα φιλοξενήσει στο Παττίχειο Θέατρο Λε-
μεσού δύο ομάδες χορού, μια κυπριακή 
και μια ισραηλινή. Στο πρώτο μέρος εννέα 
αξιόλογες χορεύτριες, με επικεφαλής τις χορογράφους Δάφνη Μουγιάση και Ελένη O 
Keef, θα πραγματοποιήσουν ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι με αφορμή τα 25χρό-
νια από τον θάνατό του. Επίσης, η διεθνούς φήμης ομάδα σύγχρονου χορού Kibbutz 
από το γειτονικό Ισραήλ σε χορογραφίες τού παγκοσμίως γνωστού και πολυβραβευμέ-
νου καλλιτεχνικού διευθυντή της ομάδας Rami Be’ef θα παρουσιάσει τη συνέχεια του 
Horses in the Sky -2010- «Άσυλο». Προπώληση εισιτηρίων www.soldouticketbox.com. 
Για περισσότερες πληροφορίες 25377277.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2019

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ: ΦΥΣΑ ΑΕΡΑΚΙ, 
ΦΥΣΑ ΜΕ
Από παράδοση ο Δήμος Λάρνακας 
εμπλουτίζει το πρόγραμμα του καλοκαι-
ρινού φεστιβάλ με μια ποιητική βραδιά 
αφιερωμένη στον καταξιωμένο ποιητή 
Νίκο Γκάτσο. Η φετινή ποιητική βραδιά 
θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή, 21 
Ιουλίου, στις 21:00, στο Μεσαιωνικό Κά-
στρο Λάρνακας Καμίλ Κενάν και αποτελεί 
ένα ταξίδι στους στίχους και τη ζωή του 
Έλληνα ποιητή Νίκου Γκάτσου. Στην ερμη-
νεία θα είναι η Έλενα Χατζηαυξέντη, στο 
πιάνο ο Αντρέας Παπαπέτρου. Συμμετέχει 
ο ηθοποιός Ονησίφορος Ονησιφόρου. 
Είσοδος ελεύθερη.
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Ο πολυδιάστατος τραγουδοποιός Λεωνίδας 
Μπαλάφας θα πραγματοποιήσει μια μονα-
δική εμφάνιση την Πέμπτη, 25 Ιουλίου, στο 
Ravens Music Hall στις 22:00 στη Λεμεσό. 

Παρέα με τα αγωνιστικά πουλάρια, καλπάζο-
ντας από το «Ταξίδι για να σε βρω» μέχρι τον 

«Άνθρωπο μονάχο» και λίγο παραπέρα σε 
ακόμα πιο νέες μουσικές διαδρομές, θα ταξι-
δέψει, θα διασκεδάσει και θα ψυχαγωγήσει 
τους θαυμαστές του. Για περισσότερες πλη-

ροφορίες στο τηλέφωνο 99614100.

SUMMER MOVIE NIGHTS
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τη μαγεία του θερινού κινηματογράφου θα αναβιώ-
σουν όσοι βρεθούν στην Παραμυθούπολη. Μέχρι 
τα μέσα Σεπτεμβρίου θα προβάλλονται κινηματο-
γραφικές ταινίες κάτω από τον έναστρο ουρανό της 
Λευκωσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να καλείτε στο 99 810011 ή στη σελίδα στο 
Facebook Summer Movie Nights.

Best of the Rest

20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ»
Η θεραπευτική κοινότητα «Αγίας Σκέπης» 
κλείνει 20 χρόνια ζωής και προσφοράς και 
γιορτάζει την Πέμπτη, 25 Ιουλίου, στις 20:30, 
στο Δημοτικό Κηποθέατρο στη Λεμεσό με τους 
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και Νίκο Πορτοκάλογλου. 
Στη συναυλία τους με τον τίτλο «Τι έχει μείνει 
απ’ τη φωτιά» οι αγαπημένοι καλλιτέχνες θα 
ερμηνεύσουν γνωστές επιτυχίες και τραγούδια 
τους. Για εισιτήρια στο ταμείο του κηποθεάτρου και 
στην ιστοσελίδα tickethour.com.cy. 

«ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ»
ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Συνεχίζονται οι παραστάσεις της καλοκαιρινής, δροσε-
ρής, ξεκαρδιστικής κωμωδίας «Μια Κυρία στα Μπου-
ζούκια» από τη θεατρική ομάδα Point To Contemporary 
Theater. Παραστάσεις θα ανεβούν την Πέμπτη 25 και 
την Παρασκευή 26 Ιουλίου στο Θέατρο WhereHaus. 
Εισιτήρια: €12 (κανονικό), €10 (μειωμένο). Για περισ-
σότερες πληροφορίες και κρατήσεις στα τηλέφωνα 
99122552/ 99588103.

«CERAMIC WAVES»… BY SAVVAS 
CHRISTODOULIDES
Oμαδική έκθεση κεραμικής που θα διαρ-
κέσει έως τη Δευτέρα 19 Αυγούστου φι-
λοξενεί το ξενοδοχείο Almyra στην Πάφο. 
Στην έκθεση θα συμμετέχουν οι ακόλουθοι 
καλλιτέχνες: Ελύσια Αθάνατου, Γιώργος 
Γεωργιάδης, Πανίκος Γεωργιάδης, Βάσος 
Δημητρίου, Νίνα Ιακώβου, Αυγουστίνος 
Κοντός, Μελίτα Κούτα, Γιώργος Κυπρής, 
Παναγιώτης Πασάντας, Ελευθερία Φιλή. 
Το εικαστικό γεγονός αποτελεί μια πρότα-
ση του Σάββα Χριστοδουλίδη και εμπίπτει 
στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων του 
Ομίλου Thanos Hotels. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 26888700.

 ΕΚΘΕΣΗ

ΟΛΑ ΕΝΑ ΨΕΜΑ
ΜΑΙΡΗ 
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
Η ζωή της Μυρσίνης, 
μέχρι τα δεκαοχτώ της 
χρόνια, ήταν ένα ανέμε-
λο ταξίδι ξεγνοιασιάς και χαράς 
μέσα στο ευχάριστο και ήρεμο πε-
ριβάλλον του χωριού της. Ήταν το 
μικρότερο από τα πέντε κορίτσια 
της οικογένειας, μια όμορφη και 
έξυπνη κοπέλα, γεμάτη όνειρα και 
με ένα μέλλον να προμηνύεται λα-
μπρό. 

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ 
ΑΚΟΜΗ
ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Υπάρχουν ταξίδια που 
ξεκινούν με μια βαλί-
τσα στο χέρι. Άλλα, έπειτα από 
έναν χωρισμό. Κάποια, όταν μια 
δουλειά σε αναγκάζει να φύγεις 
χωρίς να αφήσεις τίποτα πίσω 
σου… Αλλά υπάρχουν κι εκείνα 
που τα διαφεντεύει ένας παράφο-
ρος έρωτας, που μας κάνουν να 
ξεχνάμε πώς είναι να ζούμε αλλά 
και να νιώθουμε τον πόνο όταν 
αυτός είναι χωρίς ανταπόκριση…

Books Etc

    ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ – ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΥΠΡΙΑ 2019 
ME EYH KAΠΑΤΑΗ ΚΑΙ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗ
Με τραγούδια του Μεσοπολέμου/Songs 
of the Interwar Period (Eλλάδα, Κύπρος - 
Greece,Cyprus) θα συμμετέχουν φέτος στα 
«Κύπρια» η Εύη Καπάταη και η Ευαγγελία Μου-
μούρη. Οι δύο τους θα ερμηνεύσουν τραγού-
δια των Αττίκ, Σοuγιούλ, Γιαννίδη κ.ά. Το Φεστι-
βάλ ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου με μια μεγάλη, 
ανοιχτή γιορτή έναρξης, με επίκεντρο τις παρα-
στατικές τέχνες. Περισσότερες λεπτομέρειες και 
αναλυτικό πρόγραμμα παραστάσεων θα ανα-
κοινωθεί πολύ σύντομα.



συνταγεσ

ΕκτΕλΕση
Κάνουμε το ζελέ σύμφωνα με τις οδηγίες του κουτιού και αντικαθιστού-
με το 1 1/2 ποτήρι κρύο νερό με το σιρόπι κομπόστας Del Monte. 
Το βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να πήξει σαν μέλι. Χτυπάμε τη κρέμα 
γάλακτος (να μην γίνει πολύ πηχτή) και ανακατεύουμε μέσα το ζελέ 
καλά. Το βάζουμε στο ψυγείο να πήξει λίγο. Κόβουμε τον ανανά Del 
Monte σε μικρά κομμάτια και ρίχνουμε μέσα το μίγμα με τη σαντιγί 
και το ζελέ και ανακατεύουμε πολύ καλά να ομογενοποιηθεί. Σε ένα 
ταψί τοποθετούμε ένα στρογγυλό τσέρκι και στρώνουμε στον πάτο και 
τα πλαϊνά τα σαβουαγιάρ και από πάνω ρίχνουμε το μισό μίγμα. Κά-
νουμε άλλη μια στρώση με σαβουαγιάρ και στρώνουμε ομοιόμορφα 
την υπόλοιπη κρέμα. Γαρνίρουμε με κομμάτια ανανά Del Monte και 
τοποθετούμε το γλυκό στο ψυγείο να πήξει.

ΔΡΟΣΕΡΟ ΓΛΥΚΟ ΜΕ AnAnA Del Monte
Υλικά
•2 φακελάκια ζελέ ανανά
•1+1/2 κούπα κρέμα γάλακτος
• 800 γρ. ανανά Del Monte 

σε σιρόπι
•2 πακέτα σαβουαγιάρ

Ο άνάνάσ del monte 
προσφέρει στον οργανι-

σμό μας σωστή διατροφή 
και υγεία. συγκεκριμένα, 
μια μεγάλη φέτα ανανά 

παρέχει περισσότερη από 
την ημερησία συνιστώμενη 
δόση Βιταμίνης c, περιέχει 
τρεις φορές περισσότερη 

Βιταμίνη c aπ’ ο,τι μια φέτα 
παραδοσιακού ανανά και 

60% περισσότερη βιταμίνη 
από ένα ακτινίδιο ή ένα 

ροδάκινο. Παρέχει επίσης 
διπλάσια ποσότητα φυτι-
κών ινών από ένα τσαμπί 

σταφύλι και περισσότερες 
φυτικές ίνες, όσες μία 

μπανάνα ή ένα πορτοκάλι. 
Μια μεγάλη φέτα ανανά πε-
ριέχει επίσης Β-καροτίνη, 
50% περισσότερη από ένα 
ακτινίδιο και περισσότερη 
από ένα μήλο ή μία μπανά-
να. mε τον anana del 
monte μαλακώνουν οι 

αρθρώσεις, αφού ο χυμός 
και το στέλεχος του φυτού 
περιέχουν το αντιφλεγμο-
νώδες ένζυμο Βρομελίνη.
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Όταν ο Henry και η σύζυγός του Leila 
από τη Φινλανδία αποφάσισαν να 
φτιάξουν έναν καφέ με αμερικανικό 

στιλ, δεν πίστευαν ότι θα είχε τόση απήχηση ανά-
μεσα στους λάτρεις του στιγμιαίου καφέ. Άλλω-
στε, ο Henry ήταν ένας Αμερικανός φοιτητής που 
σπούδαζε στη Σκανδιναβική χώρα όταν συνάντη-
σε τη σύζυγό του. 
Το ζευγάρι κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του 
στην Καλιφόρνια εμπνεύστηκε από τα καφε-
κοπτεία που προσέθεταν φυσικά εκχυλίσματα 
στους κόκκους του καφέ τους και δημιούργησe 

τον Little’s Coffee. Έναν στιγμιαίο καφέ που ταί-
ριαζε σε όλα τα γούστα. Όταν ο Henry και η 
σύζυγός του αποφάσισαν να μετακομίσουν στην 
Αγγλία, δεν πίστευαν ότι ένα από τα παιδιά τους, 
ο Will, και η σύζυγός του, Caroline, θα εξέλισ-
σαν ακόμη περισσότερο την οικογενειακή επι-
χείρηση, ώστε ο στιγμιαίος καφέ Little’s να γίνει 
ακόμη περισσότερο δημοφιλής. Ο ευχάριστος 
και υγιεινός αραβικός καφές με τις συναρπαστι-
κές γεύσεις Bανίλιας, Φουντουκιού, Καραμέλας 
και Μπισκότου έχει όλα τα συστατικά που αγαπά 
ο καταναλωτής, χωρίς πρόσθετα συντηρητικά και 

ζάχαρη. Χρησιμοποιείται 100% αραβικός καφές 
και όλα τα προϊόντα περιέχουν μόνο 4 θερμίδες 
ανά μερίδα και εξάγονται σήμερα σε 14 χώρες, 
μεταξύ των οποίων Γερμανία, Πολωνία, Δανία, 
Φινλανδία, Νορβηγία, Νότιος Κορέα, Ιαπωνία, 
Ρωσία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ινδία, Αίγυπτος, Ηνωμέ-
νο Βασίλειο και τώρα στην Κύπρο. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ο στιγμιαίος 
καφές Little’s διατίθεται σε πάνω από 1.200 κα-
ταστήματα λιανικής πώλησης. Αξιοσημείωτο επί-
σης είναι πως η συσκευασία του στιγμιαίου καφέ 
Little’s είναι οικολογική και ανανεωμένη.

TAΞΙΔΙ ΣΤΟN ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ LITTLE’S COFFEE ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ 
ΚΑΦΕΔΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
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THE LANDMARK NICOSIA
ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΣΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΗΣΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Περισσότεροι από τριακόσιοι εκπρόσωποι 
της πολιτικής, επιχειρηματικής ηγεσίας και των 
Μέσων Ενημέρωσης του τόπου καλωσόρισαν 
το The Landmark Nicosia στη δυναμική νέα 
εποχή του. Στην εταιρική εκδήλωση παρευρέ-
θηκαν εκλεκτοί καλεσμένοι για να τιμήσουν τη 
νέα ιδιοκτησία και την αποφασιστικότητά της 
για αξιοποίηση των τεράστιων αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων του The Landmark Nicosia, με 
ευεργετικές συνέπειες για την πόλη, τη βιομη-
χανία της φιλοξενίας και την τοπική οικονομία. H Bασιλική και ο Στέλιος 

Αναστασιάδη Ο Χάρης Μιχαήλ

Ο Δημήτρης Δημητρίου και 
η Μαρία Χριστοδούλου

 Η Μαρία 
Ιωάννου

Η Παντελίτσα 
Μιχαήλ

Ο Άκης 
Κελεπέσιης

Ο Χριστόφορος και
η Μαριάννα Παπαχριστοφόρου 

Η Μύρια 
Κωνσταντινίδου

Ο Περικλής και
η Μελίνα Σπύρου

Η Γωγώ 
Αλεξανδρινού

Ο Βίκτωρας Χατζηαβραάμ 
και ο Αλέξης Αραβής
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
ΜΕ ΧΑΛΑΡΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΣΤΗ ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ
Με έντονη καλοκαιρινή διάθεση και σε χαλα-
ρό κλίμα, ο γνωστός πλαστικός χειρουργός 
Δρ Άγγελος Καρατζιάς υποδέχθηκε συνεργά-
τες και φίλους στο «The Jolly Joker» στη Στασι-
κράτους. Σε ένα μοναδικό συναπάντημα με την 
ομορφιά και τις σύγχρονες τάσεις της εποχής, 
ο Δρ Καρατζιάς έδωσε συμβουλές και απά-
ντησε σε ερωτήματα. Στο πλευρό του οι χορη-
γοί και υποστηρικτές της εκδήλωσης: EMD 
Skin Health, Scientronics και Orphanos Group.

Ο Δημήτρης Δημητρίου και 
η Μαρία Χριστοδούλου

Η Γεωργία Κυπριανού,
η Ταρίνα Βασιλείου και
η Ξένια Αλεξάνδρου

Η Ρέα Ευσταθίου και
ο Άγγελος Πέτσα

Ο Εμμανουήλ Κωνσταντίνου και
η Μικαέλλα Πέτρου

Η Άντζη Λαζάρου
και ο Μίλτος 
Καζούλης

Ο Χάρης Κατσαφάδος και 
η Μαρία Μαννούρη 

Η Έλενα Καρατζιά και
ο Δρ Άγγελος Καρατζιάς

Η Λουίζα Φιλίππου και
η Τατιάνα Μεταξά

Ο Θεόδωρος Μιχαήλ και
η Ελπινίκη Μιχαήλ 

Ο Σάκης Καλογήρου και
η Δήμητρα Ιωάννου

Η Μαρία Αργυρίδου, η Έλενα Καρατζιά,
η Δέσπω Σεραφείμ και η Αιμιλία Δεληκώστα

Η Άννα 
Κιαμπούρ
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HOEGAARDEN
ΤHE GARDEN PARTY 
H Ηοegaarden wheat beer άνοιξε 
τον κήπο της καλωσορίζοντας τον 
κόσμο που ήταν διψασμένος για 
μπύρα και πράσινο στο Καφενείο της 
Προδρόμου στον Στρόβολο. H παρέα 
της Hoegaarden σε συνεργασία με την 
Cloud Promotions κατάφερε να φέρει 
τη φύση στην πόλη για ακόμη μια φορά, 
δημιουργώντας την τέλεια ατμόσφαιρα 
για after work drinks Παρασκευής. 

H naturally different Ηοegaarden έρεε 
άφθονη στα ποτήρια των παρευρισκομένων

Η Μαρία Κονή και η Παυλίνα 
Μακεδόνα

Ο Αλέξανδρος 
Δημητριάδης Ο Εύρος Βασιλείου

Ο Κλαούντιος 
Ανθίνη

Ο Ματθαίος Νικολάου, ο Άριστος Καϊζής 
και ο Γιώργος Γρηγορίου

Η Βασιλική Ιωάννου, η Τάνια Βαλλή, η Νίκη 
Γελιάρη και ο Κωνσταντίνος Πελαβάς

Ο Χριστόφορος Πελεκάνος και
ο Γιώργος Δημητρουλάκης 

Η Έλενα 
Χαραλάμπους

Οι ρυθμοί των Dj Claudio 
και Dj Marcos κάλεσαν 
επιτυχώς για ακόμη 
μια φορά τον κόσμο να 
δείξει τις καλύτερες disco 
φιγούρες του! 
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CYTA
H ΠΡΩΤΗ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΚΛΗΣΗ 5G ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
 Μια μοναδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού 
στη Λευκωσία, παρουσία της Υπουργού 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και 
εκπροσώπων των ΜΜΕ. Η Cyta, αξιοποι-
ώντας τις δυνατότητες των τεχνολογιών 
αιχμής που διαθέτει, πραγματοποίησε την 
πρώτη κλήση επαυξημένης πραγματικότητας 
(Augmented Reality) με χρήση ολογραμμάτων 
που έγινε ποτέ στη χώρα μας μέσω του 
πιλοτικού της δικτύου τεχνολογίας 5G. 

Οι ρυθμοί των Dj Claudio 
και Dj Marcos κάλεσαν 
επιτυχώς για ακόμη 
μια φορά τον κόσμο να 
δείξει τις καλύτερες disco 
φιγούρες του! 

Ο Χάρης Αχιλλέως, ο Σάββας Πατσαλίδης, ο Κώστας 
Ψυλλίδης και ο Ανδρέας Νεοκλέους

Η Βασιλική 
Αναστασιάδου

Ο Παναγιώτης 
Πηλαβάκης

Ο Γιάννης 
Δημάκης

Η Άννα Κούμα και
η Αλεξία Γιαλλουρίδου

Η Φρίντα 
Γιαννίτσα

Ο Ανδρέας 
Νεοκλέους

Ο Παναγιώτης Χατζηδάκης 
και ο Κλείτος Κλείτου

Ο Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης, η Μαριάννα 
Βασιλείου και ο Γιάννης Ζήνωνος

Ο Jackie Jun, ο Χρύσης Φοινιώτης και
ο Νίκος Φουρνιώτης

Η Ρένα 
Ρουβιθά 
Πάνου
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LIDL ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
LOGISTIC CENTER 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ
Η Lidl Κύπρου εγκαινίασε το 
ανανεωμένο και υπερσύγχρονο 
logistic center στη Βιομηχανική 
Περιοχή της Περιφέρειας Λάρ-
νακας, παρουσία του Υπουργού 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού, Γιώργου Λακκοτρύπη. 
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ROTARY CLUB OF NICOSIA 
ΣΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ 
YEVGEN STAROSELSKIY
Σε μια σεμνή εκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε με επιτυχία στο Landmark Hotel 
στη Λευκωσία η βράβευση του ορειβάτη 
κ. Yevgen Staroselskiy, ο οποίος ύψωσε 
τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο πιο ψηλό σημείο του Everest στις 24 
Μαΐου 2019 σε ύψος 8.848 μέτρα. 

Ο Γιάννος Γεωργιάδης, ο Yevgen Staroselskiy 
και ο Φοίβος Ζαχαριάδης

Η Χρύσω Αργυρού και 
η Σταυριάνα Αντωνίου

Η Νάταρ 
Παναγιώτου

Η Ραμόνα 
Κυριακίδου

Η Στέφανη Γεωργιάδου 
και η Τζούλια Μπεντόβα

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Βασίλης Λαγογιάννης,
ο Σπύρος Κονδύλης, ο Παναγιώτης Γεωργίου,
ο Κωνσταντίνος Λυκοστράτης και ο Κωνσταντίνος 
Κακάβας

Ο Κωνσταντίνος 
Λυκοστράτης, ο Ιάκωβος 
Ανδρεανίδης,
ο Γιώργος Λακκοτρύπης 
και ο Σπύρος Κονδύλης

Ο Ιάκωβος Ανδρεανίδης, 
η Βασιλική Αδαμίδου και 
ο Γιώργος Λακκοτρύπης

Η Γιώτα 
Παναγιώτου και 
η Aναστασία 
Μέντζη

Ο Χρήστος 
Χριστούδιας και
η Μαίρη Χαμάτσου
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

μ
ε ένα πάρτυ-υπερπαραγωγή, σε γνω-
στό lounge bar στη λεμεσό, γιόρτα-
σε τα γενέθλιά της η Διευθύνουσα 

Σύμβουλος της νεοσύστατης κυπριακής εται-

ρείας κινηματογράφου και τεχνολογίας 
Screentale, Marija Savina. Φίλοι, γνωστοί και 
συνεργάτες, έδωσαν το «παρών» τους. To 
φανταστικό ντεκόρ-theme σε συνάρτηση με 

την καλή ατμόσφαιρα έκαναν το πάρτυ ακό-
μη πιο ευφάνταστο. η Marija Savina έσβησε 
μια εντυπωσιακή τούρτα, ενώ τo πάρτυ κράτη-
σε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες.

ΑΠΟχωρει ΑΠΟ Την 
ΤηλεΟρΑΣη ΣιγμΑ γιΑ 
λΟγΟυΣ υγειΑΣ
«Αποφάσισα σήμερα να μη συνεχίσω 
για 3η σεζόν την καθημερινή τηλεοπτι-
κή εκπομπή, ‘Θέκλα μιλάμε Ανοιχτά’, 
στο τηλεοπτικό κανάλι ‘Σίγμα’ στην 
Κύπρο, και να μην απαντήσω θετικά 
στην πρόταση του καναλιού για ανα-
νέωση του συμβολαίου μου. για 
λόγους που ως όφειλα ενημέρωσα τη 
Διεύθυνση του καναλιού. ευχαριστώ 
πολύ την τηλεόραση Σίγμα και τον όμι-
λο Δία και τον κύριο Κώστα χατζηκω-
στή προσωπικώς για την εμπιστοσύνη 
που έδειξαν στο πρόσωπό μου και την 
ευκαιρία που μου έδωσαν. είμαι 
ευγνώμων. η εκπομπή θα συνεχίσει 
κανονικά μέχρι και την Παρασκευή, 9 
Αυγούστου», ήταν τα λόγια της 
Θέκλας Πετρίδου το απόγευμα της 
προηγούμενης Δευτέρας, ανακοινώ-
νοντας την αποχώρησή της από την 
τηλεόραση ΣιγμΑ. Όπως ίδια έγρα-
ψε στο instagram, απαντώντας σε μιαν 
από τις ερωτήσεις διακτυακής της 
φίλης, αποχωρεί για προσωπικούς 
λόγους υγείας. 

ΘεΚλΑ ΠεΤριΔΟυ 

μΑριJA SAVINA

To parTy υπερπαραγωγή στή Λεμεσό 

Η Marija Savina ποζάρει 
χαμογελώντας στον 

φακό μας.

H Marija Savina και η Άννα Κριθαρίδου.Μια τρυφερή στιγμή της εορτάζουσας με τον σύζυγό 
της Eddy Nassar.

Η Γιώτα Ευαγγέλου, η Μαρija Savina, ο Στέφανος 
Μιχαήλ, ο Ανδρέας Πέτρου και ο Dimitry Kartsev.

Μια αναμνηστική φωτογραφία με όλους 
τους παρευρισκομένους.
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Αποχωρεί Απο την 
τηλεορΑση σίΓΜΑ ΓίΑ 
λοΓουσ υΓείΑσ
«Αποφάσισα σήμερα να μη συνεχίσω 
για 3η σεζόν την καθημερινή τηλεοπτι-
κή εκπομπή, ‘Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά’, 
στο τηλεοπτικό κανάλι ‘σίγμα’ στην 
Κύπρο, και να μην απαντήσω θετικά 
στην πρόταση του καναλιού για ανα-
νέωση του συμβολαίου μου. Για 
λόγους που ως όφειλα ενημέρωσα τη 
Διεύθυνση του καναλιού. ευχαριστώ 
πολύ την τηλεόραση σίγμα και τον όμι-
λο Δία και τον κύριο Κώστα χατζηκω-
στή προσωπικώς για την εμπιστοσύνη 
που έδειξαν στο πρόσωπό μου και την 
ευκαιρία που μου έδωσαν. είμαι 
ευγνώμων. η εκπομπή θα συνεχίσει 
κανονικά μέχρι και την παρασκευή, 9 
Αυγούστου», ήταν τα λόγια της 
Θέκλας πετρίδου το απόγευμα της 
προηγούμενης Δευτέρας, ανακοινώ-
νοντας την αποχώρησή της από την 
τηλεόραση σίΓΜΑ. Όπως ίδια έγρα-
ψε στο instagram, απαντώντας σε μιαν 
από τις ερωτήσεις διακτυακής της 
φίλης, αποχωρεί για προσωπικούς 
λόγους υγείας. 

ΘεΚλΑ πετρίΔου ΚωνστΑντίνΑ ευρίπίΔου

εΔωσε τΑ χερίΑ ΚΑί συνεχίζεί ΚΑί τη νεΑ 
σεζον στην τηλεορΑση σίΓΜΑ
πολύ σύντομες ήταν οι συζητήσεις της Κωνσταντίνας 
ευριπίδου και της Διεύθυνσης της τηλεόρασης σίΓΜΑ 
όσον αφορά το μέλλον της μεσημεριανής εκπομπής της. 
οι δυο πλευρές τα βρήκαν σε όλα σε χρόνο dt, μιας και 
είναι απόλυτα ικανοποιημένες από τη συνεργασία τους 
και η Κωνσταντίνα θα μας λέει καλό μεσημέρι από το σίΓ-
ΜΑ με την εκπομπή «Όλα καλά» και τη νέα τηλεοπτική 
σεζόν. Όπως μαθαίνουμε θα υπάρξουν αλλαγές τόσο 
όσον αφορά τους συνεργάτες της στην εκπομπή, για τις 
οποίες θα γίνει νέα ανακοίνωση τις επόμενες μέρες, όσο 
και στη θεματολογία.

ΑνΔρεΑσ ΜΑΜΜίΔησ 

Ο ΚύπριΟς πΟδΟςφαιριςτής 
θα γινει μπαμπας για πρώτή 
φΟρα
Την πιο ευχάριστη ανακοίνωση της ζωής 
τους έκαναν ο Κύπριος ποδοσφαιριστής 
Ανδρέας Μαμμίδης και η αγαπημένη του 
Χριστιάνα Χαμπουλίδου. Το ζευγάρι με μια 
τρυφερή φωτογραφία στα social media 
αποκάλυψαν πως θα γίνουν για πρώτη 
φορά γονείς, ενώ από την μπλε καρδού-
λα που συνόδευε την εικόνα τους έγινε 
αντιληπτό απ’ όλους πως θα αποκτήσουν 
αγοράκι. 

στεΦΑνί νίζνίΚ

εΦυΓε στΑ 52 χρονίΑ η ΔίΑση-
Μη ηΘοποίοσ του στΑρ τρεΚ
σε ηλικίας μόλις 52 ετών έφυγε από τη ζωή 
η ηθοποιός στέφανι νίζνικ, η οποία έγινε 
γνωστή στο ευρύ κοινό από την συμμετοχή 
της στο σταρ τρεκ. η ηθοποιός πέθανε ξαφ-
νικά στην Καλιφόρνια. συμμετείχε στις σει-
ρές Nash Bridges and Dr. Quinn, Medicine 
Woman προτού αναλάβει έναν μεγάλο 
ρόλο στο Diagnosis Murder. επίσης είχε 
πάρει μέρος και σε άλλες σειρές της αμερι-
κανικής τηλεόρασης, όπως τα Everwood, 
ενώ πραγματοποίησε φιλικές συμμετοχές 
στα Lost, νCIS και CSί:Miami. πέρα από 
την ηθοποιία, η νίζνικ είχε αναπτύξει φιλαν-
θρωπική δράση, και αγωνίστηκε για την 
εξάλειψη της πείνας, ενώ συμμετείχε σε 
οργανώσεις για τα παιδιά και τα ζώα.  

Κρίστυ πΑπΑΔοπουλου

τΟ παρτι γενεθλιών τής
Και ή επιθύμια για τΟν 
ταφΟ τής
Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιά-
στρια της εκπομπής «Αν έχεις τη δύναμη» 
στην Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ είχε γενέθλια την 
Παρασκευή, 12 Ιουλίου, και τα γιόρτασε 
με τα αγαπημένα της πρόσωπα και όχι μια, 
αλλά δυο τούρτες. Στην ανάρτησή της 
στα social media έγραψε: «Και μια μέρα 
θέλω να γράψουν στον τάφο μου: Εζησε 
στα σύνορα μιας ακαθόριστης ηλικίας και 
πέθανε για πράγματα μακρινά που είδε 
κάποτε σε ένα αβέβαιο όνειρο».
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

    MY BEAUTY LINE APP

Η νέα συναρπαστική δραματική σειρά, «The 
Loudest Voice», με πρωταγωνιστές τον βραβευ-
μένο με Όσκαρ Russell Crowe και την δύο φο-

ρές υποψήφια για Όσκαρ Naomi Watts, έκανε πρεμιέ-
ρα παράλληλα με την Αμερική, με διπλό επεισόδιο, την 
Τρίτη 9 Ιουλίου και κάθε Τρίτη, στις 22:00, αποκλει-
στικά στο Novacinema4HD! Η σειρά βασίζεται στο 
βιβλίο «The Loudest Voice in the Room» του Gabriel 
Sherman και πραγματεύεται τη ζωή του διαβόητου 

τηλεοπτικού παραγωγού και ιδρυτή του Fox News, 
Roger Ailes, που κατά πολλούς διαμόρφωνε παρασκη-
νιακά τη στρατηγική του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. 
Η καριέρα του Roger Ailes έληξε λόγω σεξουαλικών 
σκανδάλων. Η σειρά έρχεται σε High Definition και σε 
ήχο Dolby Digital Surround 5.1, ενώ διατίθεται μέσω 
των υπηρεσιών Nova GO και Nova On Demand, Για 
περισσότερες πληροφορίες για το novago μπείτε στο 
www.novacyprus.com/novago.

NAUSICAA BEACH
ΕΠΙΣΤρΕΦΕΙ ΔρΙΜΥΤΕρο
Το ξενοδοχείο Nausicaa Beach στον Πρωτα-
ρά επιστρέφει φέτος δριμύτερο και περιμένει να 
υποδεχτεί το κυπριακό κοινό για να περάσει την 
πιο όμορφη διαμονή του καλοκαιριού. Η Louis 
Hotels διαθέτει για φέτος το καλοκαίρι περιορι-
σμένο αριθμό δωματίων με θέα τη θάλασσα σε 
όσους ενδιαφέρονται να ζήσουν αξέχαστες στιγ-
μές χαλάρωσης σε ένα από τα πιο εμβληματικά 
ξενοδοχεία του νησιού! Στο μαγευτικό και πλή-
ρως ανακαινισμένο περιβάλλον του ξενοδοχεί-
ου, οι φιλοξενούμενοι μπορούν να απολαύσουν 
τις διακοπές τους πάντοτε συνοδευόμενες από 
την άψογη εξυπηρέτηση που προσφέρει το άρτια 
καταρτισμένο προσωπικό της Louis Hotels. Κάντε 
τις κρατήσεις σας άμεσα στο www.louishotels.
com και επωφεληθείτε μέσω του Online Loyalty 
Scheme της Louis Hotels My LH Points!

ΠΕΝΤΕ ΔΙαΚρΙΣΕΙΣ γΙα Τη LIdL 
ΣΤα IAB MIXX AWARdS 2019
Η Lidl έλαβε πέντε σημαντικές διακρίσεις στα 
IAB MIXX AWARDS 2019, με τη Lidl Κύπρου 
να κερδίζει 1 χρυσό βραβείο και τη Lidl Ελ-
λάς να κατακτά 1 αργυρό, 1 χάλκινο και 2 
βραβεία μελών IAB. Τα MIXX AWARDS, βρα-
βεία με διεθνή χαρακτήρα και προβολή, ανέ-
δειξαν τα καλύτερα έργα της χρονιάς στο ελ-
ληνικό ψηφιακό οικοσύστημα. Μεταξύ αυτών 
ήταν: Η καμπάνια «Μαζί σε κάθε φάση» της 
Lidl Κύπρου, που ξεχώρισε λαμβάνοντας το 
χρυσό βραβείο για την omni-channel παρου-
σία της σε παραδοσιακά και ψηφιακά κανά-
λια επικοινωνίας. Το «Online Φυλλάδιο Προ-
σφορών» της Lidl Ελλάς, το οποίο διακρίθηκε 
με: Αργυρό βραβείο και βραβείο των μελών 
του IAB για την επίδρασή του στις διαδικτυ-
ακές αναζητήσεις των καταναλωτών. Χάλκι-
νο βραβείο και βραβείο των μελών του ΙΑΒ 

για το απο-
τελεσματικό 
του branding 
με αξιοποί-
ηση τακτι-
κών search 
marketing. 

αCTION AId
ΜΙα ΜΕρα αΞΕΧαΣΤη
Οι χαρούμενες στιγμές της ζωής σου μπορούν 
να αλλάξουν τον κόσμο: Ο γάμος, η βάπτιση 
του παιδιού σου, το πάρτι γενεθλίων σου ή η 
ονομαστική γιορτή σου είναι ευκαιρία να κάνεις 
κάτι σπουδαίο! Ζήτησε από τους καλεσμένους 
σου αντί για δώρο σε σένα, να κάνουν μια δω-
ρεά στην ActionAid. Εναλλακτικά, αντί να προ-
σφέρεις μπομπονιέρες, κάνε ένα δώρο με με-
γάλη δύναμη, επιλέγοντας να προσφέρεις εσύ 
μία δωρεά και να ενημερώσεις τους καλεσμέ-
νους σου για την υπέροχη αυτή απόφασή σου 
με τα καρτελάκια της ActionAid! Κάθε δωρεά 
είναι σημαντική, καθώς η ActionAid στηρίζει αν-
θρώπους σε ανάγκη, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στις πιο φτωχές χώρες του κόσμου, βοηθώ-
ντας τους να σταθούν στα πόδια τους και να 
διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή για την οικογέ-
νειά τους. 

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ
Ένα νέο application ομορφιάς 
λανσάρουν τα Beauty Line. 
Μέσω του Μy Βeauty Line App, 
τα Beauty Line εξασφαλίζoυν μο-
ναδικά προνόμια στους πελάτες 
τους. Συγκεκρι-
μένα, οι χρήστες 
της εφαρμογής 
έχουν εύκολη 
πρόσβαση στο 
υπόλοιπο των 

βαθμών της κάρτας Benefits και 
στο ιστορικό αγορών τους. Επί-
σης, ενημερώνονται πρώτοι για 
τις προσφορές, ενώ μπορούν να 
αξιοποιήσουν προσφορές που 
ισχύουν μόνο μέσω της εφαρμο-
γής. Το app είναι διαθέσιμο δω-

ρεάν για Android 
και iOS κινητές 
συσκευές. Κατεβά-
στε το Μy Βeauty 
Line App στο app.
beautyline.com.cy

NOVA CYPRUS «THE LOUDEST VOICE»
Η νέα συναρπαστικΗ σέιρα μέ τουσ Russell CRowe και Naomi watts 

   PIZZA FAN 

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
Με ένα δεύτερο κατάστημα που άνοι-
ξε πρόσφατα στην Έγκωμη Λευκω-
σίας, 28ης Οκτωβρίου 12, η Pizza 
Fan, No1 εταιρεία pizza delivery 
στην Ελλάδα, συνεχίζει να επεκτείνει 
τη δραστηριότητά της στην Κύπρο, 
φέρνοντας τη μεγαλύτερη ποικιλία 
από ζύμες, μεγέθη πίτσας, γεύσεις 
και συνταγές. Για να εξασφαλίσει την 
παραγωγή προϊόντων υψηλών προδι-
αγραφών δίνει έμφαση στην ποιότη-

τα των πρώτων υλών της επιλέγοντας 
μόνο αυθεντικά τυριά, φρέσκα λαχα-
νικά και επώνυμα ελληνικά αλλαντικά. 
Παράλληλα προσφέρει ένα εξαιρε-
τικά πλούσιο μενού, που συνδυάζει 
κλασικές συνταγές και νέα ιδιαίτερα 
πρωτότυπα προϊόντα. 

LIDL 

   αPEROL SPRITZ GARdEN

Gliss summeR RePaiR
o ιΔανικοτέροσ συμμαΧοσ τΩν μαΛΛιΩν σου το καΛοκαιρι
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   ΑPEROL SPRITZ GARDEN

Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και 
οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν βουτιές στη 
θάλασσα. Καλή παρέα, καλή διάθεση, μπικίνι 

και φύγαμε για παραλία! Η έκθεση στον ήλιο μάς 
χαρίζει το σοκολατί χρώμα που επιθυμούμε, όμως 
αφήνει τα μαλλιά ξηρά και ταλαιπωρημένα, ενώ το 
αλάτι της θάλασσας τα αφυδατώνει με αποτέλεσμα 
να χρειάζονται εντατική φροντίδα. Έτσι, η λύση 
είναι μια: Η σειρά Gliss Summer Repair με την 
υπογραφή του Schwarzkopf, που προσφέρει άμεση 

επανόρθωση από τις φθορές που 
προκαλούνται από το θαλασσινό νερό, 
το χλώριο και τις ακτίνες του ηλίου. 
Αυτό το καλοκαίρι κρατήστε μόνο τις 
όμορφες στιγμές από τις καλοκαιρινές 
σας αποδράσεις και ξεχάστε τα 
αφυδατωμένα και ξηρά μαλλιά με τη 
νέα σειρά Gliss Summer Repair, από 
τον Schwarzkopf και τη σφραγίδα 
ποιότητας της Henkel.

LIFE-KEDROS
ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
Το έργο «Ολιστική διαχείριση του οικοτό-
που προτεραιότητας 9590 στην περιοχή 
του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέ-
δρων-Κάμπος» (LIFE-KEDROS) υλοποιείται 
στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE της 
ΕΕ και εφαρμόζει συγκεκριμένες δράσεις 
με κύριο στόχο την ολοκληρωμένη και αει-
φόρο διαχείριση και προστασία του οικό-
τοπου Δάση με Cedrus brevifolia (9590). 
Ο συγκεκριμένος οικότοπος είναι μοναδι-
κός στον κόσμο, καθώς το είδος Cedrus 
brevifolia (κέδρος ο βραχύφυλλος) που τον 
χαρακτηρίζει είναι ενδημικό στην Κύπρο και 
εντοπίζεται αποκλειστικά στην περιοχή. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
www.life-kedros.eu. 

ΚΕΡΔΙζΕΙ ΔΙΠλΟ βΡΑβΕΙΟ ΣΤΑ ThE 
ScOTch WhISKEy MASTERS 2019
Ένα αποστακτήριο από το Speyside βρίσκε-
ται σε άνοδο μετά από δύο κορυφαίες βρα-
βεύσεις της βιομηχανίας για το αποκλειστικά 
sherry cask ωριμασμένο single malt στο The 
Scotch Whiskey Masters 2019. Το Tamdhu 
Speyside Single Malt Scotch Whiskey έχει 
κερδίσει το κορυφαίο βραβείο Master για το 
Tamdhu 15 Year Old και το χρυσό βραβείο 
για το Tamdhu Batch Strength 004, ως μέρος 
του κορυφαίου διεθνώς διαγωνισμού εμπορί-
ου οινοπνευματωδών ποτών. Στο Tamdhu 15 
Year Old απονεμήθηκε το βραβείο Master 
στην κατηγορία ‘‘Single 
Malt: Speyside – Aged 13-
18 Years” και το Tamdhu 
Batch Strength 004 βραβεύ-
τηκε με χρυσό στην κατηγο-
ρία ‘‘Single Malt: Speyside – 
Super Premium” category. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
για το Tamdhu Whisky μπο-
ρείτε να επισκεφτείτε τη σελί-
δα: www.tamdhu.com/our-
collection. 

AccA
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑθΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ λΑΡΝΑΚΑ ΚΑΙ λΕΥΚΩΣΙΑ
Το Alexander College σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο PAC (Professional Accountancy 
Centre), διοργανώνουν σε Λευκωσία και Λάρ-
νακα παρουσίαση όλων των μαθημάτων του 
ACCA. Το επαγγελματικό προσόν ACCA ανα-
πτύσσει γνώσεις και δεξιότητες, ενώ επιτρέπει 
στους μελλοντικούς σπουδαστές να αναπτύ-
ξουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο πεδίο 
των χρηματοοικονομικών και του management. 
Οι παρουσιάσεις θα γίνουν την Τρίτη 2 Ιου-
λίου, 19:00 – 20:00, στο κτίριο του Ledra 
College στη Λευκωσία (Λαγκαδά 13, Στρόβο-
λος) και την Τρίτη 9 Ιουλίου, 19:00 – 20:30, 
στο κεντρικό campus του Alexander College 
στη Λαρνακα (Άρτας 2, Αραδίππου). Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα https://professional.
alexander.ac.cy/seminars/acca-courses.

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Η χαλαρωτική ατμόσφαιρα, τα απο-
λαυστικά κοκτέιλ και η καλύτερη κα-
λοκαιρινή διάθεση έχουν ως αποτέ-
λεσμα το… Aperol Spritz Garden! 
To οpening πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 5 Ιουνίου στο Garden Day 
& Night στη Λευκωσία και εκεί παρευρέθηκαν καλεσμένοι από τον κό-
σμο των Media, influencers, στελέχη της Photos Photiades Distributors, 
αλλά και κοινό που έσπευσε να ζήσει από κοντά αυτή τη μοναδική 
εμπειρία. Το πολλά υποσχόμενο Aperol Spritz Garden θα βρίσκεται 
στο Garden Day & Night μέχρι το τέλος του καλοκαιριού για να σας 
χαρίσει τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις!  

GLISS SUMMER REPAIR
O ΙΔΑΝΙΚΟΤΕΡΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΟΥ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

   ThE ORGANIc PhARMAcy

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
χωΡΙΣ χΗΜΙΚΑ
Αυτό το καλοκαίρι προσφέρετε σε 
εσάς και την οικογένειά σας την 
πραγματική προστασία της επιδερ-
μίδας, από τις βλαβερές υπεριώ-
δεις ακτίνες του ήλιου και από τα 
χημικά των αντηλιακών. Η ολοκλη-
ρωμένη σειρά αντηλιακών της The 
Organic Pharmacy δημιουργήθηκε 
για να προσφέρει υψηλή αντηλια-
κή προστασία, με φυσικά συστατικά 
και αντιγηραντικές φόρμουλες. Ανα-

καλύψτε 
τη σειρά 
αντηλια-
κών The 
Organic 
Pharmacy 
σε επιλεγμένα φαρμακεία σε όλη 
την Κύπρο, καθώς και στα πολυκα-
ταστήματα Debenhams at The Mall 
of Cyprus και Debenhams Zenon 
στη Λάρνακα. Βρείτε τα σημεία 
πώλησης στην ιστοσελίδα www.
theorganicpharmacy.com.

ShERRy cASK
MATURED TAMDhU
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ΤοξοΤης 
23/11 - 21/12   
Σε όλη την περίοδο 
του Ιουλίου ο Δίας 

από το ζώδιό σας επηρεάζει το 
δικό σας δεκαήμερο, προσφέρο-
ντας σημαντικές ευκαιρίες, ικανές 
να σας βγάλουν από τα αδιέξοδά 
σας. Το τρίγωνο Άρη – Δία, που 
σχηματίζεται στις 25/7, σας βγά-
ζει από τον λήθαργο και την κατή-
φεια της τελευταίας περιόδου και 
αρκετοί έχετε χαρούμενα νέα από 
κάποιο έγγραφο/είδηση, μία νέα 
πρόταση ή γνωριμία.

Αιγοκερως 
22/12 - 20/1
Η Αφροδίτη από τον 

Καρκίνο επηρεάζει το δικό σας δε-
καήμερο και σας βοηθά να θεμε-
λιώσετε τα σχέδια που έχετε για 
την πορεία των διαπροσωπικών 
σας σχέσεων! Δεν θα λείψουν 
όμως και οι ευκαιρίες για επαφές, 
γνωριμίες ή και για μία μετακίνη-
ση την ίδια περίοδο. Η ερωτική 
σας λίμπιντο είναι τονισμένη στις 
τελευταίες ημέρες του Ιουλίου. Τα 
ψυχικά σας αποθέματα ενισχύο-
νται, έστω και αν τα ζόρια που έχε-
τε περάσει δεν είναι και λίγα.

Υδροχοος
21/1 - 19/2
Σημαντικό είναι να 
δείξετε μεγαλύτε-

ρη επιμέλεια σε θέματα που αφο-
ρούν τη φυσική σας κατάσταση. 
Στα εργασιακά σας θα υπάρχουν 
πιέσεις, όμως η αντοχή και η εργα-
τικότητά σας θα σας ανταμείψουν 
οικονομικά και θα μπορέσετε στα-
διακά στην πορεία του μήνα να 
βρείτε και κάποιες ισορροπίες ή 
να καλύψετε κάποια κενά.  

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Μεριμνήστε περισ-
σότερο για θέματα 

που αφορούν το κατοικίδιο, τη φυ-
σική σας κατάσταση και τις δρα-
στηριότητές σας. Οι ευκαιρίες για 
διασκέδαση, για χαρά μέσα από 
τα παιδιά σας, για όμορφες μετα-
κινήσεις και νέα που θα σας ψυ-
χαγωγήσουν είναι μέσα στο πρό-
γραμμα αυτών των ημερών. 

κριος 
21/3 - 20/4
Νέες γνωριμίες, 

προτάσεις για ταξίδια, ευχάριστες 
ερωτικές εξελίξεις αναμένονται 
για εσάς στο τελευταίο δεκαήμε-
ρο του Ιουλίου, όπου ο Άρης θα 
σχηματίσει τρίγωνο με τον Δία 
(25/7). Καθ' όλη τη διάρκεια του 
μήνα μέχρι το τέλος ο Δίας από το 
ζώδιο του Τοξότη σάς ευεργετεί 
δίνοντας τις ευκαιρίες εκείνες που 
σας βοηθούν να κάνετε ένα βήμα 
παρακάτω, να επεκταθείτε, να έχε-
τε επιτυχία σε σπουδές, να αποκτή-
σετε νέες γνώσεις και εμπειρίες, 
να υποδεχθείτε νέους ανθρώπους 
στη ζωή σας.

ΤΑΥρος
 21/4 - 21/5

Θυμηθείτε ότι δια-
νύετε ένα μεταβατι-

κό στάδιο σημαντικών αλλαγών 
ζωής, όπου δεν πρέπει να αντιστέ-
κεστε σε αυτές. Σημαντικό είναι 
όμως να χαλιναγωγήσετε τη νευρι-
κότητα ή και το πείσμα που μπορεί 
να εκδηλώσετε. Ευκαιρίες μετακι-
νήσεων, επαφών, φλερτ και γνω-
ριμιών θα υπάρξουν κατά τη διάρ-
κεια αυτού του μήνα.

διδΥμοι
22/5 - 21/6
Σε όλη τη διάρκεια 
του μήνα οι σχέσεις 

σας μπορούν πράγματι να απο-
τελέσουν τη διέξοδό σας για να 
περνάτε καλά, αφού ο Δίας από 
τον Τοξότη σάς ευνοεί σε αυτό 
τον τομέα της ζωής σας. Αρκετοί 
όμως από εσάς θα έχετε και μία 
νέα γνωριμία ιδιαίτερα κοντά στις 
25/7. Γενικά, είστε σε εγρήγορση 
διακοπών, μετακινήστε, έρχεστε 
σε περισσότερη επαφή με κόσμο, 
σημαντικό είναι να προσέξετε τα 
νευράκια και τις εντάσεις που θα 
εκδηλώνετε αλλά και να συγκρα-
τήσετε τη βιασύνη στις μετακινή-
σεις σας.

κΑρκινος 
22/6 - 22/7
Τα οικονομικά σας 

είναι ζορισμένα, αφού ο Άρης 
από τον Λέοντα θα επηρεάσει το 
2ο δεκαήμερο και θα φέρει επι-

ZωδιΑ

πλέον έξοδα, ωστόσο μέσω της 
εργασίας σας θα μπορέσετε πιο 
άνετα να ανταποκριθείτε στις προ-
κλήσεις. Χωρισμοί, ξεκαθαρίσμα-
τα, αποκαλύψεις, σκληρά επεισό-
δια ανάμεσα σε εσάς και στους 
ανθρώπους που συνδέεστε στενά 
διαταράσσουν την αρμονία των 
ημερών σας. Εσείς καλείστε τώρα 
να αποδεχθείτε αυτό που τελειώ-
νει και να κάνετε «χώρο» γι' αυτό 
που έρχεται!

Λεων
 23/7 - 23/8
Μέχρι τις 21 του 

μήνα θα κληθείτε αρκετές στιγ-
μές να μεριμνήσετε, να φροντίσε-
τε ή και να συμπαρασταθείτε σε 
οικείους σας, ενώ το αίσθημα της 
κούρασης θα είναι διάχυτο. Στην 
πορεία του μήνα οι συνθήκες αλ-
λάζουν, ο Άρης από το ζώδιό σας 
επηρεάζει το δικό σας δεκαήμερο 
και σας χαρίζει τη δύναμη, τη θέ-
ληση και την πρωτοβουλία για να 
κινηθείτε δραστικά και κάνετε τη 
ζωή σας αλλαγές.  

ΠΑρθενος
24/8 - 23/9
Ζητήματα που αφο-

ρούν τη συμβίωση, το σπίτι, την οι-
κογένεια, τη συναισθηματική σας 
κατάσταση βαίνουν καλώς αυτόν 
τον μήνα και νιώθετε ότι η τύχη εί-
ναι με το μέρος σας, αφού ο Δίας 
επηρεάζει θετικά το δικό σας δε-

καήμερο. Μάλιστα, αρκετοί από 
εσάς θα ξεπεράσετε μία δυσάρε-
στη κατάσταση που βιώνατε, θα 
προχωρήσουν τα επαγγελματικά 
σας, θα λυθεί ένα αδιέξοδο που 
σας είχε φέρει σε σύγχυση ή σε 
δίλημμα.

ΖΥγος
24/9 - 23/10
Στα οικονομικά σας 
θα υπάρξουν πιέ-

σεις, σκαμπανεβάσματα και ξαφ-
νιάσματα, με έξοδα τα οποία είτε 
δεν τα είχατε στο πρόγραμμα είτε 
τα είχατε αμελήσει και αναγκάζε-
στε από τις συνθήκες τώρα να τα 
διαχειριστείτε. Η έκλειψη Σελήνης 
σάς επηρεάζει άμεσα και σας δί-
νει το μήνυμα ότι τώρα βρίσκεστε 
σε μία εποχή που καλείστε να κλεί-
σετε κύκλους, γεγονός που δεν 
σας είναι εύκολο.

ςκορΠιος
24/10 - 22/11
Στην πορεία του μήνα 
καλό είναι να διαχειρι-

στείτε τη σκληρότητα του λόγου, 
ενώ δεν θα λείψουν και οι στιγμές 
που θα αναγκαστείτε να πάρετε 
οριστικές, καταλυτικές αποφά-
σεις για την πορεία και τα σχέδιά 
σας. Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, 
θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά 
στις προσωπικές σας επιθυμίες. 

   ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΙΝ ΛΟΠΕΖ -  24/07/1969

Η Τζένιφερ Λιν Λόπεζ είναι Αμερικανίδα 
τραγουδίστρια, ηθοποιός, χορεύτρια και 
παραγωγός. Τον Μάιο του 1999 κυκλο-
φόρησε το πρώτο της single με τίτλο "If 
You Had My Love" και έναν μήνα αργό-
τερα κυκλοφόρησε το πρώτο της άλ-
μπουμ «On the 6». Εκτός από τρία βρα-
βεία -ΑLMA Awards για την καλύτερη 
ηθοποιό το 1998, Lasting Image Award 
το 1998 και  Lone Star Film & Television 
Award το 1998- ο «Πυρετός» της Σελένα 
είχε χτυπήσει και το άλλο αδύνατο σημείο 
της, το πάθος της για τον χορό και το τρα-
γούδι. Η Τζένιφερ Λόπεζ ή «J. Lo.» λάνσαρε 
το προσωπικό της άρωμα. Οι πωλήσεις των 
άλμπουμ της ξεπερνούν τα 75 εκατομμύ-
ρια. Το album της «Como ama una mujer» 
(full-spanish album) πουλά 1,2 εκατομμύριο. EP
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ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ 1968 «YELLOW SUBMARINE» 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΚ-ΚΑΡΤΝΕΪ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΕATLES

«Αισθάνθηκα ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθουμε όλοι μαζί», ανέφερε η Βρετανίδα 
σχεδιάστρια μόδας, χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο στίχο του «All Together Now», 
τραγουδιού των Beatles, συνδημιουργός του οποίου είναι ο πατέρας της, Πολ Μακ-

Κάρτνεϊ, μέλος του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος της ροκ. Τα μουσικά μηνύματα της ειρή-
νης, της αγάπης και της κατανόησης των Beatles είναι πολύ επίκαιρα στη σημερινή εποχή, ιδιαίτε-
ρα καθώς αρχίζουν οι προεκλογικές εκστρατείες για τις προεδρικές εκλογές του 2020. Για πρώ-
τη φορά στην καριέρα της η σχεδιάστρια μόδας Στέλλα Μακ-Κάρτνεϊ άντλησε έμπνευση από τη 
μουσική κληρονομιά των Beatles για την ανδρική και τη γυναικεία συλλογή Φθινόπωρο 2019. Τα 
κομμάτια που επιλέχθηκαν για τις συλλογές «All Together Now» είναι επηρεασμένα από το «Κίτρι-
νο Υποβρύχιο», το οποίο γιόρτασε την 50ή του επέτειο πέρυσι. Το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο 
στις συλλογές γράφτηκε από τον πατέρα της και τον Τζον Λένον και συμπεριλήφθηκε για πρώτη 
φορά στο σάουντρακ της ταινίας «Κίτρινο Υποβρύχιο». Η σχεδιάστρια εμπνεύστηκε για τα δημι-
ουργήματά της όταν το περασμένο καλοκαίρι πήγε σε μια προβολή της ταινίας «Κίτρινο Υποβρύ-
χιο», που την επηρέασε βαθιά.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΕΡΑ

Η σχεδιάστρια Στέλλα Μακ-Κάρτνεϊ μαζί με τον πατέρα 
της, μέλος του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος 

της ροκ, Πολ Μακ-Κάρτνεϊ.

Οι δημιουργίες της σχεδιάστριας Στέλλα 
Μακ-Κάρτνεϊ θέλουν να δώσουν τα 
μουσικά μηνύματα της ειρήνης, της 
αγάπης και της κατανόησης.

 ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΚ-ΚΑΡΤΝΕΪ
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