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ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΔΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
ΟΝΑ ΜΠΑΓΙΕΣΤΕΡΟ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΦΕΛΙΠΕ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΛΕΤΙΘΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΦΕΛΙΠΕ - ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΛΕΤΙΘΙΑ

ΤΙΜΗΣΑΝ ΙΣΠΑΝΙΔΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Η Ισπανίδα αθλήτρια της συγχρονισμένης κολύμβησης, Ονα 
Μπαγιεστέρο, η οποία συμμετείχε στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες 2012, με ασημένιο μετάλλιο στο ντουέτο, παρευ-

ρέθη σε ειδική εκδήλωση στο Παλάτι της Μαδρίτης, όπου τιμήθη-
κε από το βασιλικό ζευγάρι. Η νεαρή κολυμβήτρια, η οποία κατέ-
κτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό, τέσσερα χρόνια μετά τους 
oλυμπιακούς αγώνες, γνώρισε από κοντά τη βασίλισσα Λετίθια η 
οποία ήταν ιδιαίτερα εγκάρδια μαζί της. Αυτή όμως που απέσπασε 
τα καλύτερα σχόλια ήταν για άλλη μια φορά η βασίλισσα Λετίθια, 
η οποία είναι γνωστή για τις στυλιστικές της εμφανίσεις. Η βασίλισ-
σα εμφανίστηκε με μια καλοκαιρινή δημιουργία Michael Kors αξί-
ας 1.677 λιρών.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ



Women'secret store: Stavrou 66, Nicosia 

Mall of Engomi Zenon OlympiaDebenhams:The Mall of Cyprus Korivos. . . .
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Η φετινή σεζόν πώς σε βρίσκει;
Ήμουν στη «Γαλάτεια» για έναν ολόκληρο χρόνο, έκανα ένα 
θεατρικό στην Αθήνα για τον Διονύσιο Σολωμό που πήγε και 

περιοδεία Κέρκυρα, έκανα για δεύτερη φορά τη «Δεσποινίς Τζούλη» και 
τους τελευταίους μήνες παρουσιάζω την εκπομπή «Έχεις τη δύναμη» στην 
τηλεόραση ΣΙΓΜΑ.

Είσαι αναμφισβήτητα από τις κορυφαίες ηθοποιούς της γενιάς 
σου. Ποια είναι τα δικά σου κριτήρια όσον αφορά στο να 
απαντήσεις θετικά σε μια κυπριακή σειρά;
Την κάθε πρόταση για σειρά την ακούω πάντα με αγάπη! Απλά πάντα 
διαλέγω κυρίως τις σειρές με βάση τον χαρακτήρα. Συνήθως μου προτείνουν 
πρωταγωνιστικούς ρόλους και δόξα τω Θεώ ήμουν τυχερή σε αυτό το 
κομμάτι, αλλά πρέπει να έχει ψωμί! Ειδικά στην τηλεόραση, εάν παίξεις το 
κορίτσι της διπλανής πόρτας χωρίς κάποιο «θέμα», «πρόβλημα», χωρίς 
να έχει σασπένς ο ρόλος, τότε δεν έχω κίνητρο ούτε εγώ, συνεπώς ούτε 
και ο θεατής! Μετά σίγουρα βλέπω τον σκηνοθέτη, πολύ σημαντικός ο 
σεναριογράφος, συντελεστές και πάει λέγοντας…

Πρόσφατα έδωσες τα χέρια με την τηλεόραση ΣΙΓΜΑ 
παρουσιάζοντας την εκπομπή « Έχεις τη δύναμη». Τι ήταν αυτό 
που σε έκανε να απαντήσεις θετικά;
Είναι αλήθεια πως είμαι πολύ προσεκτική στις επιλογές μου, αλλά όπως 
πάντα ο Γιώργος Χουλιάρας με εκπλήσσει! Δεν θα έκανα παρουσίαση, αλλά 
αυτό το θέμα που αφορά στον εθελοντισμό με συγκλόνισε, με συγκίνησε και 
χάρηκα πολύ που μπόρεσα να είμαι σε αυτό το πρότζεκτ χάρη στο ΣΙΓΜΑ, 
την Ελληνική Τράπεζα, αλλά και τη Shoot Me Productions, που έχω μια άψογη 
συνεργασία μαζί τους. Καταφέραμε να κάνουμε κάτι μαγικό! Γνωρίζοντας 
όμορφους ανθρώπους με βάθος και ποιότητα χαρακτήρα και δουλεύοντας 
ομαδικά, καταφέραμε ένα ντοκιμαντερίστικο αποτέλεσμα που δεν βλέπεις 
συχνά στην τηλεόραση!

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, μετάνιωσες για κάποιο ρόλο ή 
σειρά που έκανες και γιατί;
Μου αρέσει η δουλειά μου! Δίνω ένα κομμάτι του εαυτού μου κάθε φορά και 
με πολλή αγάπη παλεύω για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα!

Ποια ήταν η καλύτερη και ποια η χειρότερη συνεργασία που 
είχες;
Η καλύτερη, αν αναφέρεσαι στην τηλεόραση, ήταν σαφώς η πρώτη μου 
δουλειά που δεν ήξερα ακόμα πολλά για την τηλεόραση, οι «Γυμνοί άγγελοι», 
λόγω κυρίως της εντριβής μου πρώτη φορά με την τηλεόραση! Αλλά η κάθε 
μου δουλειά είναι ξεχωριστή, είναι ως να γεννάς ένα παιδάκι. Δεν υπάρχει το 
καλύτερο και το χειρότερο, υπάρχει το διαφορετικό.
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Η παραγωγή της σειράς 
«Γαλάτεια», στην οποία 
πρωταγωνιστούσες, κάνει φέτος 
μια πολύ τολμηρή και ανατρεπτική 
αλλαγή. Ο τέταρτος κύκλος 
θα μας πάει 30 χρόνια πίσω, 
με συνέπεια η πλειονότητα των 
πρωταγωνιστών να μη βρίσκεται 
στο φετινό καστ. Εσύ πώς κρίνεις 
αυτή την απόφαση;
Ο Κωστόπουλος είναι «τρελός 
σκηνοθέτης» και θα είναι μεγάλη μαγκιά 
αν του χρόνου η σειρά απογειωθεί! Το 
εύχομαι, με μεγάλη μου χαρά! Δεν με 
πειράζει που δεν παίζω. Μου αρέσει που 
δεν θα βαρεθεί ο κόσμος και θα έχει 
ανατροπή σε μια ήδη στημένη παραγωγή, 
κερδίζοντας χρόνο και χρήμα! Έτσι 
προστατευόμαστε και εμείς ως ηθοποιοί! 
Επίσης, το κανάλι προς τιμήν του 
ενημέρωσε πολύ νωρίς για την εξέλιξη 
αυτή!

Ομολογουμένως είσαι μια πολύ 
όμορφη γυναίκα. Έτυχε ποτέ 
κάποιος να σε παρενοχλήσει 
σεξουαλικά προκειμένου να σου 
δώσει μια δουλειά;
Δεν το επιτρέπει η ενέργειά μου, είμαι 
σκληρή επαγγελματίας!

Μαθαίνω πως είσαι single εδώ και 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι 
δική σου επιλογή ή δεν βρίσκεις 
τον κατάλληλο;
Το να θες κάτι πολύ ουσιώδες και απλό, 
τελικά είναι το πιο δύσκολο στις μέρες 
μας!

Τι είναι αυτό που κερδίζει την 
Κρίστυ Παπαδοπούλου σε έναν 
άντρα;
Το βλέμμα, η ευγένεια, αξίες, ενδιαφέρον, 
επικοινωνία, απλά πράγματα, καθημερινά.
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ζωγράφος Άντζυ Λεβάκη, η εικαστι-
κός Πέπη Χατζηδάκη, η αρχαιολόγος 
- ξεναγός Ιωάννα - Καλυψώ Γλύπτη, η 
λαογράφος/κεντήστρα παραδοσια-
κών κρητικών στολών Ελένη Φαντακη, 
αλλά και η χρυσοχόος Δώρα Χατζο-
πούλου.

Για ποιο λόγο η Κρήτη έχει 
τόσο τεράστια αξία;
Ο μινωικός πολιτισμός είναι ο πρώτος 
ευρωπαϊκός πολιτισμός, κάτι το οποίο 
δεν γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι. Από την 
Κρήτη ξεκινά η Ιστορία της Ευρώπης 
και η Ευρώπη ακουμπά στην Κρήτη.

Θεωρείτε ότι η Κρήτη είναι τα 
σύνορα της Ευρώπης;
Είναι μια μικρή ήπειρος. Είναι ένα νησί 
μικρό, με μια φοβερή όμως ιστορία κι 
έναν πολιτισμό που στέκεται δίπλα σε 
άλλους μεγάλους πολιτισμούς.

Πιστεύετε ότι τη συγκεκριμέ-
νη συλλογή θα την κάνετε νέα 
μόδα;
Ναι, το πιστεύω… Η συλλογή 
ALAGONIA δίνει μια νέα οπτική στον 
μινωικό πολιτισμό και στη μόδα των 
Μινωικών.

Τι σημαίνει για σας ο σχεδια-
σμός των παπουτσιών;
Αγαπώ τα όμορφα παπούτσια, όπως 
όλα τα κορίτσια που αγαπούν τη 
μόδα. Τα παπούτσια είναι όμορφα 
στολίδια που διακοσμούν τα πόδια 
μας. Ένα καλό ζευγάρι σού χαρίζει 
άνεση και στυλ, ενώ παράλληλα ένα 
ζευγάρι όμορφα παπούτσια μπορεί 

να σε κάνει να νιώσεις σαν τη 
Σταχτοπούτα κάποια στιγμή της 

ζωής σου.

Γνωρίζω ότι για την κα-
τασκευή των παπου-
τσιών χρησιμοποιήσα-

τε κάποια υλικά από κο-
σμήματα…

Ακριβώς… Τρία από τα ζευγάρια 
συλλογής ALAGONIA φέρουν χρυ-
σά κοσμήματα. Πρόκειται για πολύ 
ιδιαίτερα κοσμήματα. Το ένα φέρει 
το κόσμημα του ταύρου, στο οποίο 
τα κέρατα είναι χρυσά και το κεφάλι 
είναι, όχι μια τυχαία, πέτρα, μια ημιπο-
λύτιμη πέτρα που χρησιμοποιούσαν 
οι Μινωίτες για να φτιάχνουν τα δικά 
τους κοσμήματα. Το δεύτερο παπού-
τσι έχει πάνω του χρυσούς ακροβά-
τες, εμπνευσμένο από τα ταυροκαθά-
ψια, ενώ το τρίτο έχει τη μέλισσα με 
τα ρουμπίνια στα μάτια, εμπνευσμένο 

από ένα καταπληκτικό κόσμημα που 
φιλοξενείται στο Βρετανικό Μουσείο.
Τι σημαίνει κομψότητα για 
εσάς;
Η κομψότητα είναι η απλότητα, η ανε-
πιτήδευτη ομορφιά αλλά και η ευγέ-
νεια.

Λόγω αυτής της εμπειρίας σας 
τι θα συμβουλεύατε τους Έλ-
ληνες σχεδιαστές πριν μετα-
βούν στο εξωτερικό;
Ότι εάν εργαστούν πολύ σκληρά, 
μπορούν να ξεχωρίσουν. Δεν πρέπει 
να φοβούνται να λανσάρουν τις δη-
μιουργίες τους στο εξωτερικό. Πρέ-
πει να πιστεύουν στη δημιουργικότητά 
τους και στον εαυτό τους. Λόγω του 
DNA μας κουβαλάμε έναν μοναδικό 
πολιτισμό αιώνων. Δεν χρειάζεται να 
μιμούμαστε κανέναν. Ο καθένας μας 
είναι μοναδικός και σίγουρα έχει κάτι 
δικό του να δώσει. Αυτό που διαπί-
στωσα είναι ότι εάν έχεις μια δική σου 
ιδέα, οι άνθρωποι της μόδας του εξω-
τερικού θα σε υποστηρίξουν για να 
την προωθήσεις.

Ποιο είναι το μότο που σας εκ-
φράζει και σας βοηθάει να δη-
μιουργήσετε;
Τα πάντα είναι δυνατά. Ό,τι θέσεις ως 
στόχο, με σκληρή εργασία μπορείς 
να το καταφέρεις, αρκεί να πιστεύεις 
στον εαυτό σου. Με τον σύζυγό μου 
δουλέψαμε πολύ σκληρά τα τελευ-
ταία χρόνια. Πιστέψαμε στις δυνατό-
τητές μας, στην τέχνη μας, στο ταλέ-
ντο μας και δεν ακούγαμε καμία κα-
κοπροαίρετη συμβουλή. Είχαμε ένα 
στόχο, να μην τα παρατήσουμε ποτέ. 
Δεν φανταζόμασταν βέβαια ότι θα 
φτάναμε τόσο ψηλά. Καταλάβαμε 
λοιπόν ότι όταν συνεχίζεις να αγωνίζε-
σαι, κάποια στιγμή η σκληρή εργασία 
σου θα ανταμειφθεί.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα 
σας;
Ο στόχος μας αυτή τη στιγμή εί-
ναι να προωθήσουμε τη συλλογή 
ALAGONIA σε όλον τον κόσμο. 
Ήδη μας τη ζήτησαν στην Αμερική και 
στο St Tropez. Θέλουμε να μάθουν 
όλοι οι άνθρωποι την ιστορία και τον 
πολιτισμό που κρύβεται πίσω από 
αυτά τα πανέμορφα παπούτσια. Ίσως 
έτσι αγαπήσουν την Κρήτη και την 
επισκεφτούν. Θέλουμε τα παπούτσια 
αυτά να γίνουν ένα ωραίο διαβατήριο 
για όλους προς την Κνωσό.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΕΛΛΗ ΛΥΡΑΡΑΚΗ
Η Έλλη Λυραράκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. 

Σπούδασε μουσική και διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Μαζί 
με τον σύζυγό της, ο οποίος γνώριζε την παραδοσιακή τέχνη 
κατασκευής δερμάτινων χειροποίητων σανδαλιών, αποφάσισε 
να μετακομίσει στα Χανιά της Κρήτης να ανοίξει ένα δικό της 
εργαστήριο κατασκευής δερμάτινων χειροποίητων σανδαλιών 
και να τα λανσάρει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τον περα-
σμένο χειμώνα παρουσίασε στο The Pop Up Project στο Μου-
σείο Γουλανδρή μια σειρά από μπαλαρίνες φτιαγμένες από 

vintage μπροκάρ υφάσματα με μεγάλη επιτυχία.
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ΕΥΑ ΛΟΝΓΚΟΡΙΑ

Η ΕΥΑ ΛΟΝΓΚΟΡΙΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. 
ΒΙΩΣΕ ΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ «24-7»

«Η ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΜΕ EXEI 
ΑΛΛΑΞΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ…»

Είναι διάσημη, σέξι και μια από τις καλύτε-
ρες φίλες της Βικτόρια Μπέκαμ (βάπτι-
σε την κόρη της Βικτόρια, Χάρπερ Σέβεν 

Μπέκαμ). Η καριέρα της ως ηθοποιός έφτασε 
στο απόγειό της το 2004, όταν υποδύθηκε τον 
ρόλο της Γκαμπριέλ Σολίς στην αμερικανική 
σειρά του ΑBC «Νοικοκυρές σε απόγνωση», 
για τον οποίο έλαβε βραβείο Χρυσής Σφαί-
ρας, ενώ το όνομά της είναι συνυφασμένο με 
την κοινωνική προσφορά. Τα τελευταία χρόνια 
εκτός από καταξιωμένη ηθοποιός έγινε πα-
ραγωγός και σκηνοθέτις. Στα 43 της χρόνια 
έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί (Σαντιά-
γκο Ενρίκε Μπαστόν) με τον τρίτο της σύζυγο, 
Χοσέ Αντόνιο Μπαστόν. Αυτή την περίοδο η 
εκρηκτική ηθοποιός αναλαμβάνει ρόλο 
παραγωγού και παρουσιάζει την και-
νούργια σειρά «Grand Hotel», η οποία 
υπόσχεται να συναρπάσει. Η πλοκή του 
έργου επικεντρώνεται στο πιστό προσω-
πικό του ξενοδοχείου και εμπλέκει τους 
ίδιους, τους επισκέπτες και φυσικά την 
οικογένεια των ιδιοκτητών. Ενώ οι πλού-
σιοι επισκέπτες απολαμβάνουν την πο-
λυτέλεια που τους προσφέρει το ξενο-
δοχείο, τα εκρηκτικά μυστικά που υπάρ-
χουν συσσωρευμένα έρχονται στην επι-
φάνεια, προκαλώντας αναταραχή στον 
γυάλινο κόσμο του «Grand Hotel». Σε 
μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευ-
ξη, η Εύα Λονγκόρια μιλά για τη σειρά 
«Grand Hotel», για το σκηνοθετικό της 
ντεμπούτο στην ταινία «24-7», αλλά και 
για το πώς βιώνει τη μητρότητα.
 
Εύα, αναλαμβάνεις την πα-
ραγωγή της σειράς «Grand 
Hotel». Το νέο σου εγχείρημα 
ήταν μια μακροχρόνια φιλοδο-
ξία που είχες;
Το να είμαι παραγωγός είναι μια δου-
λειά που μου αρέσει πολύ, με διεγείρει 
και νιώθω πολύ οικεία. Μπορώ να πω 
ότι μου αρέσει περισσότερο αυτό το 
κομμάτι από το να είμαι ηθοποιός. Ανέ-
καθεν είχα αυτό που λέμε «επιχειρημα-
τικό μάτι» και πάντα με ενδιέφερε να 

ξέρω τι γίνεται πίσω από τις κάμερες, αλλά και 
το πώς λειτουργεί η ομάδα.

Πιστεύεις ότι ταίριαξες στο είδος του 
δημιουργικού ελέγχου που σου δίνει 
η ιδιότητα του παραγωγού και σκηνο-
θέτη;
Μου άρεσε η ιδέα να έχω τον έλεγχο του τε-
λικού αποτελέσματος, διότι όταν ήμουν απλά 
ηθοποιός δεν είχα λόγο για το γύρισμα, τη 
μουσική ή ακόμα και το πώς να ντυθώ ή να 
φορέσω περούκα. Συνειδητοποίησα ότι μπο-
ρούσα να σκηνοθετήσω και να κάνω την πα-
ραγωγή μιας σειράς ή ταινίας και τώρα με το 
«Grand Hotel» και μια ταινία που ετοιμάζω, η 

οποία ονομάζεται «24-7», είμαι σε θέση να εκ-
πληρώσω αυτή τη φιλοδοξία μου. Μου αρέσει 
να είμαι πίσω από την κάμερα, να είμαι κυρία 
του εαυτού μου και να κάνω αυτό που θέλω. 
Κακά τα ψέματα, είναι ωραίο το αίσθημα να 
λες στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν (γέ-
λια).

Στο «Grand Hotel» υποδύεσαι και την 
Beatriz, η οποία είναι ένα πολύ σημα-
ντικό κομμάτι στη σειρά, παρόλο που 
εμφανίζεται μόνο όταν κάνει κάποιος 
αναδρομή στο παρελθόν.
Μαθαίνουμε από την αρχή ότι ο χαρακτήρας 
μου είναι «νεκρός» και γι' αυτό τη βλέπου-

με μόνο σε αναδρομές του παρελθό-
ντος, αλλά αυτό είναι μέρος του μεγά-
λου μυστηρίου της σειράς, επεξηγώντας 
έτσι όλες τις ίντριγκες που περιβάλλουν 
τους χαρακτήρες.

Ο Μπράιαν Τανέν βοήθησε στη 
δημιουργία του «Grand Hotel». Τι 
σε έκανε να θέλεις να συνεργα-
στείς μαζί του;
Ο Μπράιαν είχε δουλέψει στις «Νοικο-
κυρές σε απόγνωση» και μου άρεσε το 
ύφος της γραφής και ο χιουμοριστικός 
τρόπος που έγραφε το σενάριο. Η αλή-
θεια είναι ότι και οι δύο θέλαμε να κά-
νουμε κάτι πολύ σύγχρονο και να ασχο-
ληθούμε με θέματα σχετικά με την οικο-
γένεια, την εργασία, την αγάπη, την καριέ-
ρα και τα παιδιά. Ήθελα επίσης να κάνω 
μια παράσταση με ένα cast που να επικε-
ντρώνεται στους Λατίνους και να παρου-
σιάσω αυτό το κομμάτι της κληρονομιάς 
μου. (Η Λονγκόρια έχει ισπανικές ρίζες). 
Τα γυρίσματα της σειράς γίνονται στο 
Μαϊάμι, διότι προφανώς έτσι θα έχει μια 
πιο αυθεντική λατινική σφραγίδα.

Γιατί επιλέξατε τη νότια παραλία 
του Μαϊάμι ως το σκηνικό για το 
«Grand Hotel»;
Σκεφτήκαμε ότι αν είχαμε τη νότια παρα-
λία ως σκηνικό, θα έφερνε πολλή γοη-
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τεία και σεξουαλικότητα. Πρώτα γυρίσαμε τη 
σειρά σε κάποιο γνωστό ξενοδοχείο στο Μαϊά-
μι και στη συνέχεια στο Λος Άντζελες. Ο Μπρά-
ιαν μεγάλωσε στο Μαϊάμι, οπότε ήξερε ακρι-
βώς πώς να προσαρμόσει την ιστορία και το 
είδος της ατμόσφαιρας που επικρατεί στη νότια 
παραλία.

Εκτός από την εν λόγω σειρά, πρόκει-
ται να πρωταγωνιστήσεις -αυτόν τον 
Αύγουστο- στην ταινία «Η Ντόρα και η 
χαμένη πόλη», στην οποία ενσαρκώ-
νεις την Έλενα, τη μητέρα της Ντόρας. 
Ήσουν ήδη εξοικειωμένη με την ιστο-

ρία της Ντόρας προτού υπογράψεις;
Ναι, μεγάλωσα με την Ντόρα. Είναι θρύλος για 
μας τους Λατίνους, αν και δεν ήξερα ότι ο χα-
ρακτήρας αυτός είναι δημοφιλής τόσο στη Βό-
ρεια Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Όλοι οι φί-
λοι μου στο Λονδίνο και την Ιταλία με κάλεσαν 
για να μου πουν συγχαρητήρια όταν έμαθαν ότι 
θα υποδυθώ τη μητέρα της Ντόρας. Πραγμα-
τικά, το να παίζω τον ρόλο αυτό είναι τιμή για 
μένα. Η ταινία είναι τόσο ωραία! Είναι μια περι-
πέτεια κατάλληλη για όλη την οικογένεια. Είναι 
λες και βλέπω μια εφηβική εκδοχή του Tomb 
Raider. Το κοινό θα αγαπήσει αυτή την ταινία και 
θα περάσει πολύ καλά. 

Μήπως αυτός ο ρόλος είναι κατά κά-
ποιον τρόπο συνδεδεμένος μαζί σου 
και έχει ένα πιο βαθύ νόημα τώρα που 
έγινες μητέρα;
Ήταν ο πρώτος ρόλος μητέρας που έπαιξα μετά 
τη γέννηση του γιου μου. Η μητρότητα με έκανε 
να συνειδητοποιήσω ότι έχω αλλάξει εντελώς 
τα ένστικτά μου, αλλά και τον τρόπο που υποδύ-
ομαι κάποιον ρόλο. Κατά τη διάρκεια των γυρι-
σμάτων σκεφτόμουν πολύ έντονα εάν θα μπο-
ρούσα ποτέ να αφήσω την Ντόρα να κάνει το 
ένα ή το άλλο, όμως έπρεπε να ηρεμήσω και να 
εκτιμήσω το γεγονός ότι μιλούσα για την Ντόρα 
και ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει! (Γέλια).
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Τι έχεις αποκομίσει από τη συμ-
μετοχή σου στη σειρά «Νοικο-
κυρές σε απόγνωση»;
Οι «Νοικοκυρές σε απόγνωση» πήραν 
10 χρόνια από τη ζωή μου! Το έκανα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα και ήταν 
πολύ διασκεδαστικό να υποδύομαι 
την Γκαμπριέλ Σολίς. Εδώ πρέπει να 
αναφέρω ότι ήταν το ακριβώς αντίθε-
το από το ποια είμαι στην πραγματικό-
τητα. Ήταν όντως πολύ διαφορετική 
από μένα. Οφείλω να πω ότι με αυτή 
τη σειρά αποδείξαμε ότι τέσσερις γυ-
ναίκες στο πρωταγωνιστικό κομμάτι 
μπορεί να επιφέρουν μαζική επιτυχία 
ανά το παγκόσμιο. Πράγμα πολύ σπά-
νιο για εκείνη την εποχή.

Η πρώτη ταινία μεγάλου μή-
κους που θα σκηνοθετήσεις, 
όπως προανέφερες, είναι το 
«24-7». Τι μπορείς να μας πεις 
για το έργο αυτό;
Είναι μια κωμωδία με κεντρικό άξονα 
τον χώρο εργασίας που επικεντρώνε-
ται στις γυναίκες. Στην ταινία θα παίζει 

και η Κέρι Ουάσινγκτον. Με αυτό τον 
τρόπο θέλαμε να διερευνήσουμε την 
κατάσταση που επικρατεί σε περιβάλ-
λον εργασίας γυναικών μετά το κίνημα 
Time's Up, καθώς πολλά πράγματα, 
ακόμη, δεν έχουν αλλάξει στον εργα-
σιακό χώρο. Γι' αυτό άλλωστε το είδος 
της ταινίας είναι κωμωδία.

Η μητρότητα ήταν για σένα μια 
βαθιά αλλαγή στη ζωή σου;
Ναι. Όλα αλλάζουν όταν γίνεις μητέ-
ρα -η στάση σου, οι στόχοι σου- και 
όλα αυτά, φυσικά, με όμορφο τρό-
πο. Τώρα θέλω να εργαστώ ακόμη πιο 
σκληρά για να επιφέρω πολλές αλλα-
γές στην κοινωνία και να διασφαλίσω 
έτσι ένα καλύτερο μέλλον, το οποίο 
θα «κληρονομήσει» ο γιος μου. Ως γο-
νιός θέλεις πάντα να διασφαλίσεις ότι 
το παιδί σου θα μεγαλώσει σε ένα ευ-
τυχισμένο και υγιές περιβάλλον.  ok!

AΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΑΝΝΑ ΚΡΙ-
ΘΑΡΙΔΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WENN.COM

Ως ιδρύτρια του κινήματος Time's Up, πώς αι-
σθάνεσαι τώρα που η κατάσταση των γυναι-
κών στη βιομηχανία του κινηματογράφου έχει 
αλλάξει σε σύγκριση με την περίοδο που έπαι-
ζες στη σειρά «Νοικοκυρές σε απόγνωση»;
Πιστεύω ότι προχωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση, 
παρόλο που υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα προς τα 
εμπρός που πρέπει να λάβουμε υπόψη, καθώς οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται, όχι μόνο στον 
κινηματογράφο αλλά και σε όλους τους άλλους τομείς 
της κοινωνίας. Υπάρχουν ακόμα πολύ λίγες γυναίκες σκη-
νοθέτριες, εάν κοιτάξουμε τα στατιστικά. Ευτυχώς, όμως, 
με τη δημιουργία του κινήματός μου έχω δει πολύ θετικά 
αποτελέσματα.

«ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΕξΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ 

ΥΠΟΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ, 
ΟχΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 
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ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Ο MAKE UP ARTIST ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟN ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΙΝΕΛΑ 

ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

«ΤΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ…»

Έχεις μια μεγάλη πορεία στον χώρο, αλλά παρ’ όλα 
αυτά θα ήθελα να μου πεις λίγα λόγια για τον εαυτό 
σου. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το μακιγιάζ;

Από πολύ μικρή ηλικία μου άρεσε ο κόσμος της ομορφιάς. Παρατηρού-
σα τις γυναίκες πώς μπορούσαν να βελτιώσουν την εμφάνισή τους μέσα 
από το μακιγιάζ και αυτό μου έκανε εντύπωση. Στο παιδικά μου χρόνια, 
επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ η ζωγραφική, ήτανε το αγαπημένο μου 
μάθημα στο σχολείο. Στα 22 μου μετακόμισα στην Αθήνα, όπου σπού-
δασα στη σχολή του Φρέντυ Καλομπράτσου και από τότε ξεκίνησε το 
ταξίδι μου στον κόσμο της ομορφιάς. Εργάστηκα για εφτά χρόνια στην 
Ελλάδα και ταξίδευα πάρα πολύ σε όλη τη χώρα αλλά και στο Παρίσι, 
όπου έζησα πανέμορφες εμπειρίες και συνάντησα καταπληκτικούς αν-
θρώπους που θα τους θυμάμαι για πάντα.

Όταν μακιγιάρεις ένα πρόσωπο νιώθεις ότι δημιουργείς;
Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν είμαι makeup artist που κάνει ένα μακι-
γιάζ σε όλες τις γυναίκες. Για μένα το μακιγιάζ είναι 100% δημιουργία, 
έκφραση και πώς μπορείς να ανακαλύψεις την εσωτερική ομορφιά της 
κάθε γυναίκας και να την μεταφέρεις προς τα έξω στο έπακρο.

Υπάρχουν γενικά πολλές τεχνικές στο μακιγιάζ;
Υπάρχουν αμέτρητες τεχνικές στο μακιγιάζ. Η επιτυχία ενός makeup 
artist είναι να έχει τη γνώση να γνωρίζει πώς να διορθώσει τα χαρακτηρι-
στικά του προσώπου και όχι να τα αλλοιώσει και να είναι χρωματικά στη 
σωστή απόχρωση της κάθε γυναικάς. Παρομοιάζω το μακιγιάζ με την αρ-
χιτεκτονική.

Ποιο είναι το μυστικό για ένα καλό μακιγιάζ;
Το πιο σημαντικό μυστικό είναι το δέρμα. Όταν το δέρμα είναι σε καλή, 
υγιή κατάσταση είναι το 50% της επιτυχίας του μακιγιάζ. Άρα φροντί-
ζουμε το δέρμα μας πρώτα με συχνούς καθαρισμούς, σωστό ντεμα-
κιγιάζ, δεν ξεχνάμε τις κρέμες μας και μετά δίνουμε έμφαση στο μακι-
γιάζ. Σας προτείνω τη ρουτίνα περιποίησης της Oriflame NovAge.

Ποιο θεωρείς ως το πιο αναγκαίο νεσεσέρ μιας γυναίκας;
Αναμφισβήτητα η μάσκαρα Εverlasting της σειράς the One, το 
concealer Giordani Gold και τα καινούργια κραγιόν On Colour από 
την εταιρεία Oriflame.

Ποιες είναι οι προτάσεις σου για το καλοκαιρινό μακι-
γιάζ;
Θα σας περιγράψω με μια λέξη: Λάμψη. Λαμπερά χρωματιστά χείλη, 
αψεγάδιαστη επιδερμίδα με ωραίες γυαλάδες και χρωματιστά eye-
liners είναι η απολυτή τάση για φέτος το καλοκαίρι. Το σημαντικό είναι 
να δείχνετε φρέσκιες και λαμπερές.

Στη βραδιά των Super Music Awards ήσουν επικεφαλής 
με την εταιρεία καλλυντικών Oriflame. Πώς προέκυψε 
αυτή η συνεργασία;
Με την Oriflame συνεργάζομαι εδώ και ένα χρόνο. Έχω εντυπωσιαστεί 
με τα προϊόντα τους και πιστέψτε με, δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν 
από άλλα brands καλλυντικών. Κατ’ αρχήν δεν κάνουν animal test, που 
για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουνε μια τρομερή γκάμα που 
με εμπνέουν να δημιουργήσω, καθώς το φυσικό αποτέλεσμα που δί-
νουν είναι το χαρακτηριστικό μου. Όπως όλοι ξέρετε, λατρεύω το φυ-
σικό μακιγιάζ. Πέραν όμως από αυτό, έχουμε και άψογη συνεργασία 
και σε φιλικό επίπεδο, επειδή είναι μια ανθρώπινη εταιρεία 100%. 

Θυμάσαι να σου έχει ζητήσει κάτι απαιτητικό κάποια επώ-
νυμη όσον αφορά το μακιγιάζ της;
Έχω κάνει μακιγιάζ σχεδόν σε όλα τα πρώτα ονόματα της ελληνικής 
showbiz. Όλοι μας έχουμε κάποιες απαιτήσεις και ειδικά όταν είναι 
κάποιος star. Θεωρώ επιβάλλεται να υπάρχει μια απαίτηση για το οτιδή-
ποτε, φτάνει να είναι φυσιολογικό. Αυτό που θυμάμαι ήταν όταν έκανα 
μακιγιάζ στην Bar Refaelli και δεν ήθελε ίχνος Foundation.

Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια;
Τα μελλοντικά μου σχέδια είναι πάρα πολλά. Ετοιμάζω ένα πολύ όμορ-
φο και δημιουργικό project για να μεταφέρω την εμπειρία που έχω σε 
άτομα που θέλουν να μάθουν την τέχνη του μακιγιάζ και να τα κατευ-
θύνω δίνοντάς τους τα σωστά εφόδια για το πώς θα κατακτήσουν τον 
όμορφο αυτό κόσμο της ομορφιάς.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ





46
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BEAUTYshopping
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STYLE ICON trend
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BOHEMIAN RHAPSODY

(€39.99, MANGO).

ACCESSORIZE.

STRADIVARIUS.

H&M.

MARKS&SPENCER.

GUESS.

COLLECTIVE.

WOMENS SECRET.

creo
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STYLE ICON shopping

A
LB

ER
TA

 FE
RR

ET
TI

Oasis €42,
DEBENHAMS.

Shorts Oasis €37, 
DEBENHAMS.

€35.99, 
STRADIVARIUS.

PIAZZA ITALIA.

DOROTHY 
PERKINS.

ARMANI EXCHANGE.

MANGO.

STRADIVARIUS.

TOP SHOP.

creo
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SA
LV

AT
O

RE
 FE

RR
A

G
A

M
O

DEBENHAMS.
SPOTLIGHT.

SUGARFREE.

LABELS.

SPOTLIGHT.

WALLIS. EVANS.

TOP SHOP.

TERRANOVA.

creo




52

ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ - 
ΣΤΑΝ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σταν 
έρχονται το Σάββατο 3 Αυγούστου 

στις 20:00 στο καλοκαιρινό, 
παραλιακό μαγαζί της Αγίας Νάπας 
στο Kaliva on the beach, όπου θα 

διασκεδάσουν τους θαυμαστές τους 
με το δικό τους πρόγραμμα. Οι δύο 
καλλιτέχνες φέτος συνεργάζονται 
και περιοδεύουν μαζί στην Ελλάδα 
και ένας από τους σταθμούς της 

περιοδείας τους είναι και η Κύπρος. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο 

τηλέφωνο 23723023.

ΝΙΝΟ XYPOLITAS
Η LAST ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ

Μια εμφάνιση που θα συζητηθεί θα 
πραγματοποιήσει ο Νίνο Ξυπολυτάς 
την Παρασκευή 2 Αυγούστου στις 

21:00 στο Nava Seaside, powered by Super 
Fm. Ο πετυχημένος τραγουδιστής θα εμφανι-
στεί στα πλαίσια του τουρ του, μια Last Παρά-

νοια, και θα ερμηνεύσει παλιές και νέες του 
επιτυχίες. Μαζί του θα είναι η Χριστίνα Μη-
λιού. Χορηγός επικοινωνίας Check in και πε-
ριοδικό ΟΚ! Για περισσότερες πληροφορίες 
και κρατήσεις στα τηλέφωνα 22777744 και 
95111888.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ-
CONTEMPORARIES
ΜΕΧΡΙ 16/09
O Πενταδάκτυλος μέσα από 
μια σύγχρονη εικαστική ματιά παρουσιάζεται στη Λεβέντειο 
Πινακοθήκη στη Λευκωσία. Η Λεβέντειος Πινακοθήκη έχει 
εγκαινιάσει δύο παράλληλες περιοδικές εκθέσεις: η μία με 
έργα από τη σύγχρονη, εικαστική δημιουργία και η άλλη επι-
κεντρώνεται στην οροσειρά του Πενταδάκτυλου. Η έκθε-
ση «Πενταδάκτυλος-Contemporaries» θα φιλοξενήσει έργα 
σύγχρονης τέχνης, με στόχο να παρουσιάσει τον τρόπο με 
τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτήν την εμβληματική οροσειρά οι 
σύγχρονοι καλλιτέχνες. Για περισσότερες πληροφορίες στα 
τηλέφωνα 22668838, 22667277.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

«ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ!
ΗΕRE WE GO AGAIΝ»

To δροσερό, ρομαντικό μιούζικαλ 
«Mamma Mia! Here we go 
Again» θα προβληθεί στο πλαίσιο 
του Φεστιβάλ Φανερωμένης την 
Πέμπτη 1 Αυγούστου στις 21:00 
στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης 
Κύπρου στη Λευκωσία. Τα βράδια 
των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ 

Φανερωμένη 19, τα μουσεία του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος και η έκθεση «1940 Πρόσωπα και 
Εικόνες, Κύπρος και Ελλάδα» θα είναι ανοικτά μέχρι 
τα μεσάνυχτα. Για περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 22128157.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
ΟΙΝΟΥ
ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Η έκθεση κυπριακού οίνου 
στο Πισσούρι επιστρέφει 
και φέτος, την Τετάρτη 31 
Ιουλίου στις 19:00 στο 
Κοινοτικό Αμφιθέατρο 
Πισσουρίου. Την εκδήλωση 
διοργανώνει ο Σ.Α.Φ. Πισσουρίου και πρόκειται για 
τη Β' Έκθεση Κυπριακού Οίνου «ΠΙΣΣΟΥΡΙΑ 2019». 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γευσιγνωσία εκλεκτών 
κυπριακών κρασιών από κυπριακά οινοποιεία. 
Είσοδος ελεύθερη.

14Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΛΕΜΕΣΟΥ
01/08-8/08/2019
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, η 
αγαπημένη κινηματογραφική διοργάνωση του 
καλοκαιριού, επιστρέφει και φέτος για το καθιερωμένο του ραντεβού την πρώτη εβδο-
μάδα του Αυγούστου. Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού θα διεξαχθεί στο Ceronia Hall 
- Χαρουπόμυλος Λανίτη, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Λεμεσού, δίπλα στο Με-
σαιωνικό Κάστρο. Το πρόγραμμα προβολών θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.
filmfestival.com.cy. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού διοργανώνεται από την 
Brave New Culture και στηρίζεται και χρηματοδοτείται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Στηρίζει το Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λανί-
τη. Για περισσότερες πληροφορίες: 99 517 910, www.filmfestival.com.cy, instagram "@
lemesosdocfest", Facebook: “Lemesos International Documentary Festival”.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ
ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΜΑΣ

Ο διεθνούς φήμης συνθέτης και πιανίστας 
Στέφανος Κορκολής μαζί με τη Σοφία 
Μανουσάκη θα ταξιδέψουν τους θαυμα-
στές τους αύριο Δευτέρα 29 Ιουλίου στις 
21:00 στον μαγικό κόσμο της μελοποιημέ-
νης ποίησης στο Αρχαίο Κίτιον στη Λάρ-
νακα και την Τρίτη 30 Ιουλίου στις 21:00 
στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου. Θα ακουστούν 
συνθέσεις μεγάλων δημιουργών (Θεοδω-
ράκης, Χατζιδάκις, Μικρούτσικος, Λάγιος, 
Σπανός κ.α.) όπως επίσης και μελοποιημέ-
να ποιήματα των Κ.Π. Καβάφη, Ο. Ελύτη, Γ. 
Σεφέρη, σε σύνθεση Στ. Κορκολή. Η εκ-
δήλωση είναι μέρος του Φεστιβάλ Λάρνα-
κας 2019. Για περισσότερες πληροφορίες 
www.tickethour.com.cy

creo




53

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΙΡΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ
Το Φεστιβάλ Μπίρας στο Πελέντρι ρίχνει 
την αυλαία του σήμερα Κυριακή 28 Ιουλί-
ου στο καφέ 
του χωριού, το 
Phelandrio Cafe-
bar. Πρόκειται 
για ένα χώρο 
που φιλοξενεί 
συχνά τους θα-
μώνες για καφέ, 
ποτό και φα-
γητό και διορ-
γανώνει φέτος 
το Φεστιβάλ 
Μπίρας, "Beer 
Ρhelstival". Είσο-
δος ελεύθερη.

ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΗΣ - 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΛΛΑΣ

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων και 
Φίλων Συκόπετρας διοργανώνει 
χοροεσπερίδα για τα 30χρονα 
της ίδρυσής του το Σάββατο 3 
Αυγούστου στις 20:00 στην πλα-
τεία του χωριού. Τιμή εισόδου 
20 ευρώ με φαγητό και ποτό. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 99651779.

ΓKOΛΦΩ FOREVER
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η ξεκαρδιστική κωμωδία του βουνού και της στάνης, του Ντίνου 
Σπυρόπουλου, από την Κεντρική Σκηνή της ΕΘΑΛ, ταξιδεύει για 
τρεις ακόμα παραστάσεις στη Λευκωσία. Οι παραστάσεις θα ανε-
βούν σήμερα Κυριακή 28 Ιουλίου, αύριο Δευτέρα 29 και την Τρί-
τη 30 Ιουλίου 2019, στις 
21:00, στο Flea Theathe 
στη Λευκωσία. Για περισ-
σότερες πληροφορίες και 
κρατήσεις στο τηλέφωνο 
25877827.

Best of the Rest

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Το πρωτοποριακό και δημοφιλές Φεστιβάλ Φέγγαρος 
επιστρέφει για 9η συνεχή χρονιά, παρουσιάζοντας 
συναρπαστικούς καλλιτέχνες από την Κύπρο, τη Μεσόγειο 
και όχι μόνο. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 
1 - 3 Αυγούστου στο γραφικό χωριό Κάτω Δρυς της 
επαρχίας Λάρνακας και στις τρεις σκηνές του. Πρόκειται να 
εμφανιστούν περισσότερα από σαράντα συγκροτήματα. Κατά 
τη διάρκεια της τριήμερης διοργάνωσης το κοινό θα έχει την 
ευκαιρία να απολαύσει καλλιτέχνες της pop, rock, dance, hip 
hop αλλά και παραδοσιακής μουσικής σκηνής.

ANDRE CHRIS
ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ POP SINGLE
Κυκλοφόρησε το νέο single του Andre Chris, 
"Strangers", και είναι έτοιμο να κατακτήσει τα charts με 
τον δυναμικό ρυθμό και τους στίχους του. Το νέο single 
του Andre Chris είναι ένα pop τραγούδι, εμπνευσμένο 
από προσωπικά βιώματα του καλλιτέχνη και το αποκα-
λυπτικό videoclip είναι μια αλληγορία για τον ρομαντι-
σμό του σήμερα και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων 
σε έναν κόσμο πλημ-
μυρισμένο από επιλο-
γές, αλλά με ελάχιστο 
νόημα πίσω τους. Για 
περισσότερες πληρο-
φορίες: Download & 
Stream "Strangers": 
lnk.to/andrechris, 
instagram.com/
andrechrismusic

ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ
Με πλούσιο πρόγραμμα, που περιλαμ-
βάνει συναυλία με τον Νίκο Μακρόπου-
λο, γεύσεις ζυμαρικών και συνάντηση πο-
λιτισμού, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου 
Θεοδώρου Λάρνακας διοργανώνει φε-
στιβάλ, σε συνεργασία με τα οργανωμέ-
να, από την Τρίτη 2 μέχρι και την Πέμπτη 
4 Αυγούστου. Tην πρώτη μέρα του φεστι-
βάλ οι παρευρισκόμενοι θα ζυμώσουν, 
θα ψήσουν ζυμαρικά και θα χορέψουν, 
ενώ την επομένη ημέρα ο λαϊκός τραγου-
διστής Νίκος Μακρόπουλος θα αναλά-
βει τη διασκέδαση. Την τελευταία ημέρα 
του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί η 15η 
συνάντηση τέχνης και πολιτισμού, στο 
πλαίσιο της οποίας ο Λαογραφικός Όμι-
λος Πεντάσχοινος θα παρουσιάσει την 
κυπριακή ηθογραφία της Βασιλικής Φω-
τίου «Τα προξένια».

 ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΤΟΥ ΙΣΝΤΑΛ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ 
Νορβηγία, χειμώνας 
1970. Στο Μπέργκεν 
το έγκλημα είναι σχεδόν άγνωστη 
λέξη. Το απανθρακωμένο πτώμα 
μιας άγνωστης γυναίκας στην κοι-
λάδα του Ίσνταλ – στην Κοιλάδα 
του Θανάτου, όπως την αποκαλούν 
οι ντόπιοι– θα ταράξει την ήσυχη 
πόλη. Ο θάνατός της αποτελεί αί-
νιγμα...

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΓΙΑΤΡΟΣ
ΣΟΦΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ 
1941. Η Ελλάδα βρί-
σκεται υπό γερμανική 
Κατοχή, μαζί κι οι κά-
τοικοι ενός μικρού νησιού του Αι-
γαίου: η Λήδα, μια νεαρή χήρα, ο 
παππούς, ο ηλικιωμένος που την 
έχει πάρει υπό την προστασία του, 
ο χειροδύναμος Μάρκος, που δεν 
δειλιάζει μπροστά στον κίνδυνο, 
αλλά διστάζει μπροστά στις λέξεις, 
ο δήμαρχος, ο γιατρός, ο δικηγό-
ρος του νησιού κι άλλοι σημαίνο-
ντες πολίτες του. 

Books Etc

   ΦΕΓΓΑΡΟΣ 2019

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ -
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ο Βασίλης Καρράς μαζί με τον 
Χρήστο Μενιδιάτη έρχονται στο 
νησί μας το Σάββατο 3 Αυγού-
στου στις 20:30 στην αυλή του 
Δημοτικού Σχολείου Λόφου. 
Γενική είσοδος 20 ευρώ με ένα 
ποτό. Μέρος των εσόδων θα 
δοθεί για κοινωφελές έργο στην 
κοινότητα Λόφου. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
99136397.
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PERRIER GOES PINK
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OK!
INTERNATIONAL

HEAD OF OK! WORLDWIDE:
OK! WORLDWIDE LICENSING MANAGER: 

OK! WORLDWIDE LEGAL CONSULTANT:

OK! UNITED KINGDOM

OK! AUSTRALIA

OK! BULGARIA

OK! CHINA

OK! CYPRUS

OK! GEORGIA

OK! GERMANY

OK! GREECE

OK! JAPAN

OK! LATVIA

OK! PAKISTAN

OK! ROMANIA

OK! RUSSIA

OK! THAILAND

OK! VENEZUELA

-

-

-
-
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    SYOSS

Η Nova Cyprus συνεχίζει να πρωταγωνιστεί 
στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία, 
αποσπώντας περισσότερες από 120 

υποψηφιότητες στα φετινά 71α Βραβεία Emmy 
για τις σειρές, τις ταινίες αλλά και τα ντοκιμαντέρ 
που προβάλλονται αποκλειστικά από τα 
κανάλια της. Συγκεκριμένα, η σειρά φαινόμενο 
«Game of Thrones», η οποία έσπασε κάθε 
προηγούμενο ρεκόρ τηλεθέασης, έσπασε και 
το ρεκόρ υποψηφιοτήτων των Βραβείων Emmy 

συγκεντρώνοντας συνολικά 32, ανάμεσα τους 
στις κατηγορίες: Καλύτερης Δραματικής Σειράς, 
Σκηνοθεσίας, Ά Ανδρικού Ρόλου (Kit Harington), 
Α' Γυναικείου Ρόλου (Emilia Clarke), Β' Ανδρικού 
Ρόλου (Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage 
& Alfie Allen) και Β' Γυναικείου ρόλου (Lena 
Headey, Sophie Turner & Maisie Williams & 
Gwendoline Christie). Ακολουθεί η μίνι σειρά της 
HBO, «Chernobyl», η οποία συγκέντρωσε 19 
υποψηφιότητες στις κατηγορίες: Καλύτερης Μίνι 

Σειράς, Σκηνοθεσίας, Α' Ανδρικού Ρόλου (Jaret 
Harris), Β' Ανδρικού Ρόλου (Stellan Skarsgard) 
κα Β' Γυναικείου Ρόλου (Emily Watson). Η 71η 
τελετή Βραβείων Emmy θα προβληθεί ζωντανά 
από το FOX Life την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, 
στις 03:00 μετά τα μεσάνυχτα, και υποτιτλισμένη 
σε Prime Time προβολή τη Δευτέρα 23 
Σεπτεμβρίου. 

IΝΤΕRCOLLEGE
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ 
ACHNA SPEEDWAY
Το Intercollege παρείχε πληροφορίες για τα 
προγράμματα σπουδών του και ειδικά για τα 
προγράμματα Μηχανικής Αυτοκινήτου στην 
πίστα Achna Speedway, κατά τη διάρκεια του 
αγώνα Πρωταθλήματος Time Attack με χο-
ρηγό την ΕΚΟ. Οι παρευρισκόμενοι λάτρεις 
των αυτοκίνητων ενημερώθηκαν για τα άρτια 
εξοπλισμένα εργαστήρια σε υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις που διαθέτει το κολέγιο, καθώς 
και για τη στενή διασύνδεση των προγραμμά-
των μηχανικής αυτοκινήτου με τη βιομηχανία, 
που συμπεριλαμβάνει εξασφαλισμένη πρακτι-
κή εξάσκηση για όλους τους φοιτητές μας. Για 
πληροφορίες για τα προγράμματα Μηχανικής 
Αυτοκινήτου online www.intercollege.ac.cy ή 
στο τηλέφωνο 22842497.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΣΤΟΥΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥΣ 
ΧΥΜΟΥΣ
Ο φυσικός χυ-
μός της ΔΕΛ-
ΤΑ, που άλλαξε 
τα δεδομένα, 
λανσάρει από την αρχή τον εαυτό του, 
καινοτομεί ξανά και επιβεβαιώνει την κυ-
ριαρχία του σε Ελλάδα και Κύπρο! Η 
Χαραλαμπίδης Κρίστης, αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος του φυσικού χυμού Life 
στη χώρα μας, με χαρά παρουσιάζει τη 
νέα μοναδική συσκευασία και τις 3 νέες 
γευστικές προτάσεις για κάθε στιγμή της 
ημέρας. Με ένα σύγχρονο αλλά και πρα-
κτικό μπουκάλι για όλες τις χρήσεις και 
με εικαστικό που αναδεικνύει τη μοναδι-
κότητα των φρέσκων φρούτων που επιλέ-
γονται ένα προς ένα, οι νέοι 100% φυσι-
κοί χυμοί LIFE έρχονται να δώσουν ζωή 
σε κάθε μας στιγμή! Δείτε τη φρέσκια, 
δροσερή επικοινωνία, με κεντρικό μήνυ-
μα «Ζωή σε κάθε στιγμή» στην ιστοσελί-
δα youtube.com.

ROYAL APOLLONIA
ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

AΠΟ ΤΗΝ TUI NORDIC

Σημαντικές διακρίσεις που πιστοποιούν την ποι-
ότητα της φιλοξενίας που απολαμβάνουν οι 
επισκέπτες του Τhe Royal Apollonia στη Λεμε-
σό έλαβε το πεντάστερο ξενοδοχείο της Louis 
Hotels. Συγκεκριμένα, έλαβε τρία βραβεία για 
το έτος 2018, εκ των οποίων τα δύο χρυσά και 
ένα αργυρό, σε διαφορετικές κατηγορίες από 
τον διεθνή οργανισμό διοργάνωσης ταξιδιών 
TUI Nordic. Πιο αναλυτικά, απονεμήθηκε στο 
The Royal Apollonia χρυσό μετάλλιο στην κα-
τηγορία «Άριστη εξυπηρέτηση από το προσω-
πικό», χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία «Γενική 
εντύπωση» του ξενοδοχείου και αργυρό με-
τάλλιο στην κατηγορία «Καθαριότητα». Κάνετε 
έγκαιρα την κράτησή σας μέσω της ιστοσελί-
δας της Louis Hotels, www.louishotels.com και 
επιβραβευθείτε με την πρώτη κιόλας κράτηση! 

ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ… ΠΑΡΑΛΙΑ!
Με καλοκαιρινή διάθεση και δώρα 
το Syoss συνεχίζει να γιορτάζει τα 
10 χρόνια επιτυχημένης παρουσί-
ας του στην κυπριακή αγορά. Αυτή 
τη φορά το Syoss «επισκέφθηκε» το δημοφιλές beach bar Kaliva on 
the Beach στην Αγία Νάπα και μοίρασε εκπλήξεις σε όσους πήγαν να 
απολαύσουν μια ξέγνοιαστη ημέρα στην παραλία. Συγκεκριμένα, την 
Κυριακή, 14 Ιουλίου, η παρουσιάστρια - μοντέλο Μαρία Κορτζιά μαζί 
με τα μοντέλα του Syoss υποδέχτηκαν με χαμόγελο τους επισκέπτες 
του Kaliva on the Beach και μοίρασαν σε όλους εκατοντάδες προϊό-
ντα της πλούσιας γκάμας του Syoss στην περιποίηση και το styling των 
μαλλιών. Η χαρούμενη διάθεση των κοριτσιών σε συνδυασμό με τα 
δώρα δημιούργησαν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο χώρο.

NOVA CYPRUS
ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 71ΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ EMMY

  MINERAL 89 EYES

ΓΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ
ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
Για τη δημιουργία του Minéral 89 
Eyes, το Ιαματικό Μεταλλικό Νερό 
Vichy σε συγκέντρωση 89% ενι-
σχύεται τώρα με καφεΐνη -ένα συ-
στατικό αναφοράς αναγνωρισμένο 
για την ικανότητά του να βελτιώνει 
σημαντικά τους μαύρους κύκλους 
και τις σακούλες κάτω από τα μά-
τια. Με την προσθήκη αναζωογονη-
τικής καθαρής καφεΐνης, σε συνδυ-
ασμό με υαλουρονικό οξύ για ενυ-

δάτωση και με-
ταλλικό νερό 
για ενίσχυση 
του δερματι-
κού φραγμού, 
τα εργαστή-
ρια Vichy ανα-
πτύσσουν το 
πρώτο προϊόν ματιών που καταπο-
λεμά τις γραμμές αφυδάτωσης και 
τους μαύρους κύκλους προσφέρο-
ντας ενυδάτωση, επανόρθωση του 
φραγμού και περιποίηση.
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