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BIG
PICTURE

Βαθιά το χέρι στην τσέπη έβαλαν οι φιλάνθρω-
ποι για να συνεισφέρουν στον αγώνα ενάντια 
στο HIV που μαστίζει την Κένυα κατά τη διάρ-

κεια γκαλά που διοργάνωσε στη Νότια Γαλλία ο Έλ-
τον Τζον. Οι υποστηρικτές του ερμηνευτή αγόρασαν 
προσωπικά αντικείμενά του, ενώ στη δημοπρασία 
ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα που δημοπρατήθηκαν 
πουλήθηκε και μια Bentley Flying Spur First Edition, 
σε σκούρο μπλε χρώμα, έναντι 700.00 ευρώ, κα-
θώς και ένα πιάνο υπογεγραμμένο από τον Έλτον 
Τζον. Να σημειωθεί ότι το ίδρυμα του τραγουδιστή 
έχει δωρίσει πάνω από 450 εκατομμύρια δολάρια 
σε ευγενείς σκοπούς από την ίδρυσή του, ενώ αρ-
κετά προέρχονται από ετήσια πάρτι και εκδηλώσεις 
που διοργανώνει ο Έλτον Τζον σε Λος Άντζελες και 
Νέα Υόρκη.  ok!

TΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕPA

ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΟΥ ΗΙV
ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕ 
ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ HIV  

ΕΛΤΟΝ ΤΖΟΝ
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 οκ! people  kaθε εβδομαδα
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Η ΗΛΙΚΙα εΙΝαΙ αΠΛα 
εΝαΣ αΡΙθμοΣ
Τι κι αν είσαι 40, 50, 60, είναι απλά ένας 
αριθμός που ίσως δεν αντιπροσωπεύει 
τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία 
σου. Από μικρή ηλικία μάς έμαθαν ότι 
μεγαλώνοντας πρέπει να αλλάζουμε 
συνήθειες, να γινόμαστε περισσότερο 
σοβαροί και υπεύθυνοι και να μετράμε 
τις κουβέντες μας. Όμως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που 
παραμένουν παιδιά όσα χρόνια κι αν περάσουν και αντίθετα, 
υπάρχουν παιδιά που αναγκάστικαν να μεγαλώσουν. 
Η υπευθυνότητα, η σοβαρότητα αλλά και η ιδιοσυγκρασία του 
κάθε ενός από εμάς χτίζεται μέσα από τις εμπειρίες της ζωής 
και τις συνθήκες τις οποίες μεγάλωσε. Η ηλικία είναι ένας φαι-
νομενικός αριθμός, ο οποίος έρχεται και περνά. Το μόνο που 
μπορεί να αλλάξει κάποιον είναι οι εμπειρίες που θα ζήσει και 
θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Μόνο αυτές μπο-
ρούν να αλλάξουν έναν άνθρωπο, να τον κάνουν σοφότερο 
και με βάση αυτές να επιλέξει πώς θέλει να ζήσει τη ζωή του. 

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com
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ΜΠΙΓΙΟΝΣΕ

Η ΔΙΑΣΗΜΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΖΥΓΙΖΕ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΙΛΑ 
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΓΕΝΝΗΣΕΙ, ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΒΑΖΕΙ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ 

ΟΤΙ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ

ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 
ΤΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΙΣΙΑ ΚΙΛΑ

Λίγο πριν γεννήσει τα δίδυμα παιδιά της με καισαρική 
τομή, η διάσημη τραγουδίστρια είχε φτάσει στα 99 κιλά. 
Σε πρόσφατη δήλωσή της όμως φαίνεται ότι αυτό δεν 

την πτοεί καθόλου, αφού λέει πως όταν θα είναι έτοιμη θα αρ-
χίσει το γυμναστήριο και θα αποκτήσει σφικτούς κοιλιακούς. Η 
36χρονη τραγουδίστρια παραδέχτηκε επίσης ότι έχει ακόμη την 
κοιλιά της εγκυμοσύνης, αλλά δεν βιάζεται να απαλλαγεί από 
αυτή. «Αποδέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι, με έντονες κα-
μπύλες. Αποδέχομαι αυτό που το σώμα μου ήθελε να είναι. Νο-
μίζω ότι είναι αληθινό. Όταν θα είμαι έτοιμη να αποκτήσω σφι-
κτούς κοιλιακούς, τότε θα πάω γυμναστήριο και θα βάλω τα δυ-
νατά μου μέχρι να τα καταφέρω», αναφέρει η τραγουδίστρια. Η 
ίδια ζύγιζε σχεδόν 99 κιλά όταν υποβλήθηκε σε επείγουσα και-
σαρική για να φέρει στον κόσμο τα δίδυμά της, τη Ρούμι και τον 
Σερ, τον Ιούνιο του 2017, κι αποφάσισε να δώσει χρόνο στον 
εαυτό της να αναρρώσει παρά να σπεύσει να χάσει τα κιλά που 
πήρε από την εγκυμοσύνη της. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ

Η Μπιγιονσέ δεν έχει κανένα πρόβλημα με τα παραπανήσια της κιλά. 
Αυτό αποδεικνύει ότι εάν έχεις αυτοπεποίθηση και ξέρεις καλά τον εαυ-
τό σου, αγνοείς το οποιοδήποτε μπούλινγκ γίνεται εις βάρος σου.
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ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ

ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ Η ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ Η ΗΛΙΚΙΑ 
ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ, ΑΦΟΥ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 
50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΤΙ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΪΑΜΙ

ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ

Μισό αιώνα ζωής γιόρτασε η σταρ της μουσικής σκηνής Τζένιφερ Λόπεζ, 
έχοντας στο πλάι της τον αρραβωνιαστικό της Άλεξ Ροντρίγκεζ και πλή-
θος καλεσμένων. Η Λατίνα σταρ με τους 250 καλεσμένους της, μετα-

ξύ των οποίων ο DJ Khaled και η Ashanti, διασκέδασε τα γενέθλιά της σε ένα πάρ-
τι υπερπαραγωγή στο σπίτι της Γκλόρια Εστεφάν, αξίας 32 εκατομμυρίων δολαρί-
ων, στο Μαϊάμι. Εμφανώς χαρούμενη η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε την εμφάνισή της 
φορώντας μια αποκαλυπτική χρυσή τουαλέτα Versace  αναδεικνύοντας το καλ-
λίγραμμο κορμί της. Αυτό που έκανε εξίσου εντύπωση ήταν η εξαώροφη τούρτα 
γενεθλίων, την οποία χρειάστηκε να μεταφέρουν στο χώρο αρκετά άτομα. Όπως 
έγινε γνωστό, ο σύντροφός της τής έκανε δώρο ένα αυτοκίνητο αξίας 140.000 
δολαρίων, με το οποίο η Λόπεζ έφτασε στο λαμπερό πάρτι της. Η τραγουδίστρια 
μοιράστηκε αρκετά στιγμιότυπα από το πάρτι υπερπαραγωγή για τα 50ά γενέθλιά 
της με τους διαδικτυακούς της φίλους και σε μια από τις αναρτήσεις της έγρα-
ψε: «Ήταν ένα αλησμόνητο πάρτι. Μπορώ να αισθανθώ την αγάπη σας. Χθες 
ήταν ένα όνειρο. Παρακολούθησα τα βίντεο που ανεβάσατε από το πάρτι και 
έκλαψα 20 φορές. Ήταν μια αφορμή να θυμηθώ πόσο χαρούμενη και ευγνώμων 
είμαι για τη ζωή μου. Σας ευχαριστώ όλους». ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: INSTAGRAM, KΥΠΕ

Η εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων, την οποία χρειάστη-
κε να μεταφέρουν στο χώρο αρκετά άτομα.

Η Τζένιφερ Λιν Λόπεζ,με μια 
εντυπωσιακή χρυσή τουαλέ-
τα Versace, γιόρτασε τα 50ά 
της γενέθλια.

Η διάσημη τραγουδίστρια, που έκλεισε μισό αιώνα 
ζωής, με τον αρραβωνιαστικό της Άλεξ Ροντρίγκεζ.
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ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ Η ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ ΠΗΡΕ ΤΟ ΡΟΛΟ 
ΤΗΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ VOGUE. Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΣΑΣΕΞ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ GUEST EDITOR ΣΤΗ «ΒΙΒΛΟ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ»

ΣΕ ΡΟΛΟ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑΣ

Η Δούκισσα Μέγκαν Μαρκλ πήρε το ρόλο της αρχισυντάκτριας μόνο για 
ένα τεύχος της βρετανικής έκδοσης του περιοδικού Vogue, το οποίο πε-
ριλαμβάνει μια «αυθόρμητη συζήτηση» μεταξύ της ίδιας και της πρώην 

Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα. Η συγκεκριμένη έκδοση του διάση-
μου περιοδικού μόδας τιτλοφορείται «Forces for Change» (Δυνάμεις για Αλλα-
γή) και είναι ένα αφιέρωμα σε 15 γυναίκες «ενωμένες από την κοινή τους τόλμη 
να ξεπερνούν εμπόδια», σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα 
από τη βασιλική οικογένεια. Ανάμεσα στις γυναίκες αυτές είναι και η διεθνούς 
φήμης πρωτευοντολόγος Τζέιν Γκούντολ. «Οι τελευταίοι αυτοί επτά μήνες είναι 
μια διαδικασία επιβράβευσης… Το να αναλάβω το πιο πολυδιαβασμένο τεύχος 
της χρονιάς και να το επικεντρώσω στις αξίες, στους στόχους και στους ανθρώ-
πους που επηρεάζουν σήμερα τον κόσμο, είναι τιμή για μένα», σχολίασε Δού-
κισσα του Σάσεξ. Άλλες γυναίκες που περιλαμβάνονται στο αφιέρωμα του βρε-
τανικού Vogue είναι η Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν 
και οι ηθοποιοί-ακτιβίστριες Τζέιν Φόντα και Σάλμα Χάγιεκ Πινό, καθώς και η 
νεαρή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ. Το τεύχος με guest editor τη 
Μέγκαν κυκλοφόρησε την Τρίτη 2 Αυγούστου. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EPA

TO ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ 
ΤΩΝ INFLUENCERS 
Στη λίστα των «Times» ως influencers βρίσκονται ο Πρίγκιπας 
Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ. Ο λογαριασμός του πριγκιπικού ζευ-
γαριού έφτασε το ένα εκατομμύριο followers μόλις σε έξι ώρες 
από τη στιγμή που έκανε την εμφάνισή του. Μάλιστα, αυτό είναι 
ρεκόρ Γκίνες, αφού κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει να συγκε-
ντρώσει τόσους ακόλουθους μέσα σε λίγες ώρες. Στην ίδια λί-
στα βρίσκονται οι Ντόναλντ Τραμπ, Cardi B, Αριάνα Γκράντε και 
Τζέιντα Πίνκετ-Σμιθ. Το ζευγάρι απολαμβάνει την αγάπη του κό-
σμου και μέσα από το Instagram προβάλλει τις φιλανθρωπικές 
του δράσεις και τις εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται.
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ΡΟΥΒΑΣ –  ΡΟΚΚΟΣ –  ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΣΚΟΡΠΙΣΑΝ ΠΑΝΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟΘΕΩΣΑΝ ΣΕ ΛΑΡΝΑΚΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟ

ΣΑββΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Συνάντηση μεγάλων τραγουδιστών εί-
χαμε το μεσημέρι του Σαββάτου 27 
Ιουλίου στο αεροδρόμιο Λάρνακας. 

Πρώτος βγήκε ο πολυσυζητημένος Νίκος 
Οικονομόπουλος, ο οποίος θα εμφανι-
ζόταν σε Αγία Νάπα και Λεμεσό, και στη 
συνέχεια ακολούθησε ο κορυφαίος σταρ 
Σάκης Ρουβάς και ο μοναδικός Στέλιος 
Ρόκκος, συνοδευόμενος όπως πάντα από 
την αγαπημένη του Ελένη Γκόφα, αφού το 
βράδυ της ίδιας μέρας θα εμφανίζονταν 

στην παραλία των Φοινικούδων. Η συνά-
ντησή τους στο αεροδρόμιο έφερε πολλά 
χαμόγελα και δεκάδες θαυμάστριές τους, 
κυρίως του Σάκη Ρουβά, τους επιφύλαξαν 
θερμή υποδοχή. Οι προγραμματισμένες 
εμφανίσεις των τριών τραγουδιστών στη 
μεγαλόνησο ήταν μοναδικές και έφυγαν με 
τις καλύτερες αναμνήσεις. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ
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ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΧΑΡΙΣΕ ΣΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ 
ΤΟΥ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΤΟΥ ΣΤΟ NAVA SEASIDE ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ

ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΑΝΕ… ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ήρθε στο 
νησί μας την Παρασκευή 26 Ιουλίου 
στο Nava Seaside στον Πρωταρά 

και ξεσήκωσε με τα τραγούδια του τους θαυ-
μαστές του, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί από πολύ 
νωρίς. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, έπειτα και 
από την τεράστια επιτυχία του «Κάνε χιλιοστά 
τα χιλιόμετρα», παρουσίασε και το νέο του 
single με την ονομασία «Η πιο όμορφη μέρα». 
Η μουσική και οι στίχοι είναι του Βασίλη Δήμα. 
Παράλληλα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης ερμή-
νευσε παλιές και νέες του επιτυχίες και η δι-
ασκέδαση των θαμώνων κτύπησε… κόκκινο. 
Χορηγός επικοινωνίας Check In Cyprus και 
OK!.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης 
ερμήνευσε παλιές και νέες 
του επιτυχίες
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Η Ριάνα Μιχαήλ

Ο Χάρης 
Χαραλάμπους και η 
Σκεύη Παπαμιλτιάδους

Η Δέσποινα και 
ο Χρύσανθος Τζιαπούρα

Η Αναστασία και 
η Μαρία Κυριάκου

Ο Άλκης 
Χρήστου

Η Όλγα 
Πολίτου

Η Γιώτα 
Παναγιώτου

Η Αντριάνα 
Κυριάκου

Η Κυβέλη 
Σάββα

Η Νάταλι 
Τζιαπούρα
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ΧΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΟΥΚΑΡΙΔΟΥ

ΕΓΙΝΑΝ ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΘΟΡΥΒΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΑΝΕ 
ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΖΟΥΝ ΕΝΑ 

ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΩΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

ΣΠΑΝΙΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΤΟΥΣ

Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα κυπριακής σειράς και είναι μαζί εδώ και 
τρία χρόνια

Είναι τόσο ευτυχισμένοι που ομολογούν 
στα αγαπημένα τους πρόσωπα πως θα 
ήθελαν να επισημοποιήσουν σύντομα τη 
σχέση τους
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Η σχέση τους μετράει ήδη τρία χρόνια μετά τη 
γνωριμία τους στα γυρίσματα κυπριακής σει-
ράς. Το φλερτ ήταν αμοιβαίο, σύντομα έγιναν 
ζευγάρι και από τότε ο Χάρης Αριστείδου και 
η Μαριλένα Φουκαρίδου είναι αχώριστοι. Ο 
φωτογραφικός φακός του ΟΚ! συνέλαβε το 
ζευγάρι στην πισίνα του ξενοδοχείου Hilton 
Park να κάνει καλοκαιρινές βουτιές. «Ο Χά-
ρης δεν την άφηνε στιγμή από τα μάτια του και 
φρόντιζε να μη λείπει τίποτα στην αγαπημένη 
του. Αφού την άλειψε με αντηλιακό, της έδω-
σε ένα τρυφερό φιλί στα χείλη και πιασμένοι 
χέρι-χέρι πήγαν στην πισίνα», περιγράφει άν-
θρωπος που βρέθηκε εκεί. Αν και δεν θέλουν 
να δίνουν τροφή για σχόλια, αυτό δεν σημαί-
νει πως κρύβουν τη σχέση τους. Αντιθέτως, 
απολαμβάνουν δημόσια τον έρωτά τους. Το 
καλοκαίρι και των δύο είναι ιδιαίτερα βαρυ-
φορτωμένο. Από τη μια η Μαριλένα εργαζό-
ταν πολύ σκληρά ως μια από τις Art Director 

της πολυσυζητημένης ταινίας Jiu Jitsu με πρω-
ταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ και από την άλλη 
ο Χάρης είναι εκ των πρωταγωνιστών της νέας 
σειράς της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ με τίτλο «Άλλα 
λόγια θκειε παπά», στην οποία θα υποδύεται 
τον ανατρεπτικό πάτερ ενός χωριού, τον πά-
τερ Νάρκισσο, ένα ρόλο που πρώτη φορά θα 
δούμε στην κυπριακή τηλεόραση. Οι δυο τους 
φροντίζουν να αξιοποιούν μαζί όλο τον ελεύ-
θερο χρόνο τους είτε με μίνι εκδρομές είτε με 
βόλτες στις παραλίες του νησιού μας. Είναι 
τόσο ευτυχισμένοι που ομολογούν στα αγα-
πημένα τους πρόσωπα πως θα ήθελαν να επι-
σημοποιήσουν σύντομα τη σχέση τους, αν και 
ο Χάρης ακόμα δεν έδωσε ακόμη μονόπετρο 
στη Μαριλένα. Λέτε να της κρύβει έκπληξη κα-
λοκαιριάτικα;  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Αφού της έβαλε αντηλιακό, της έδωσε ένα τρυφερό φιλί στα χείλη

Τρυφερές στιγμές στην πισίνα



20

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ ΤΣΑΓΓΑΡΑ –  ΡΑΦΑΗΛ ΝΑΖΙΡΗΣ

Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ. ΕΚΕΙΝΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ 

ΣΚΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ TOY ΠΟΛΟ 

ΣΤΙΓΜΕΣ χΑΛΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ

Το καλοκαίρι τούς βρίσκει στην ιδιαίτερη τους πατρίδα, την Κύπρο. Η τραγου-
δίστρια Χριστοδούλα Τσαγγαρά και ο αθλητής μας στο πόλο Ραφαήλ Να-
ζίρης χαίρονται στο μάξιμουμ την όμορφη σχέση τους. Αφήνοντας τις επαγ-

γελματικές υποχρεώσεις τους στην Αθήνα μέχρι τον χειμώνα, διανύουν ένα όμορ-
φο καλοκαίρι στην αγαπημένη τους Πάφο, κάνοντας μάλιστα πολλές εξορμήσεις 
σε διάφορες παραλίες και άλλων πόλεων του νησιού μας. Ο φωτογραφικός φα-
κός του ΟΚ! τούς απαθανάτισε σε παραλία της Λεμεσού να απολαμβάνουν τον 
έρωτά τους. Είναι δύο χρόνια μαζί και αποτελούν ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγά-
ρια του νησιού μας. Αφού έκαναν βουτιές στην παραλία, περπάτησαν στην άμμο 
και απόλαυσαν γεύμα σε γνωστό εστιατόριο. Εκείνος σέρβιρε την αγαπημένη του 
και την έκανε συνεχώς να χαμογελά με τη συζήτησή τους. Η Κύπρια τραγουδί-
στρια, που γνωρίσαμε ως φιναλίστ του The Voice, είναι διπλά ευτυχισμένη αυτή 
την περίοδο, αφού κυκλοφόρησε το πρώτο της single με τίτλο «Εκεί να είσαι», το 
οποίο εισέπραξε πολλά θετικά σχόλια και εξελίσσεται σε hit του καλοκαιριού. 
Όσον αφορά τα σχέδιά της για τον χειμώνα, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για 
το εάν θα την δούμε σε ένα από τα σχήματα των αθηναϊκών πιστών.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Το ζευγάρι έκανε βουτιές στην παραλία και περπάτησε 
αγκαλιά στην άμμο

Ο Ραφαήλ σέρβιρε την αγαπημένη του και απόλαυσαν 
μαζί ένα υπέροχο γεύμα
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ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΕ Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ «CHERNOBYL»,
ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ NOVACINEMA4HD ΑΠΟ ΤΗ NOVA CYPRUS

«CHERNOBYL»
OI AΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

advertorial

Η νέα σειρά του HBO «Chernobyl», 
που έκανε πρεμιέρα, κατάφε-
ρε να καθηλώσει τους τηλεθεα-

τές. Το «Chernobyl» σε πέντε επεισόδια 
πραγματεύεται το χρονικό του πυρηνικού 
ατυχήματος στο Chernobyl της Ουκρανί-
ας το 1986 που συγκλόνισε τον κόσμο. 
Ο δημιουργός του, Γκρεγκ Μάζιν (The 
Hangover Part II, The Huntsman), βασίστη-
κε σε μεγάλο βαθμό στις αναμνήσεις των 
κατοίκων της περιοχής, όπως τις αφηγή-
θηκε η βραβευμένη με Νόμπελ Σβετλάνα 
Αλεξίεβιτς στο βιβλίο της «Voices from 
Chernobyl». Όπως έγινε γνωστό, τα του-
ριστικά γραφεία στο Τσέρνομπιλ ισχυρίζο-
νται ότι χάρη στην επιτυχία της σειράς του 
HBO ο τουρισμός και οι κρατήσεις στην 
περιοχή έχουν αυξηθεί κατά 40%.

Ο ήρωας τΟυ «Chernobyl» 
Στην τηλεοπτική σειρά «Chernobyl» παρουσι-
άζεται ως ένας από τους άνδρες χάρη στους 
οποίους απετράπη μια ακόμη μεγαλύτερη κατα-
στροφή μετά το χειρότερο πυρηνικό δυστύχη-
μα στην Ιστορία. Ο Αλεξέι Ανανένκο, ο οποίος 
σήμερα ζει σε ένα δυάρι στα περίχωρα του 
Κιέβου, δηλώνει ότι δεν είναι «ήρωας». «Δεν 
αισθάνομαι ήρωας. Ήταν η δουλειά μου», δή-
λωσε ο 59χρονος άνδρας, πρώην μηχανικός, 
που το 1996 έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του όταν 
εισήλθε στο κατεστραμμένο πυρηνικό εργοστά-
σιο του Τσέρνομπιλ, το οποίο βρίσκεται περί-
που 100 χιλιόμετρα βόρεια του σπιτιού του. 

ή ςειρα πΟυ καθήλωςε
τΟν τήλεθεατή
Ένα από τα δραματικά επεισόδια της μίνι σει-

ράς διηγείται την ιστορία του Ανανένκο και δύο 
άλλων μηχανικών, του Βαλέρι Μπεσπάλοφ 
και του Μπορίς Μπαράνοφ, που κατέβηκαν 
στη φλεγόμενη καρδιά του αντιδραστήρα του 
Τσέρνομπιλ για να αδειάσουν τις δεξαμενές 
νερού που υπήρχαν σε βάθος τριών μέτρων. 
Στη σειρά οι τρεις άνδρες, που γνωρίζουν τον 
κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται, εμφανίζονται 
να δηλώνουν ότι επιθυμούν να αναλάβουν την 
αποστολή αυτή εθελοντικά προκειμένου να 
αποφευχθεί μια δεύτερη έκρηξη στο πυρηνικό 
εργοστάσιο -στην περίπτωση που το πυρηνικό 
καύσιμο ερχόταν σε επαφή με το νερό των δε-
ξαμενών- η οποία θα προκαλούσε τον θάνατο 
«εκατομμυρίων» ανθρώπων. Όπως είναι γνω-
στό, στη δημοφιλή σειρά πρωταγωνιστούν οι 
Τζάρεντ Χάρις, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Έμιλι Γου-
άτσον και Πολ Ρίτερ.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της 
σειράς, ο τζάρεντ Χάρις 

Ο δημιουργός του Γκρεγκ Μάζιν (The hangover Part II, The 
huntsman) βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις αναμνήσεις των 
κατοίκων της περιοχής, όπως τις αφηγήθηκε η βραβευμένη 
με νόμπελ ςβετλάνα αλεξίεβιτς
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Η σειρά «Chernobyl» προβάλλετάι άποκλειστικά στο novaCinema4hD κάθε τετάρτΗ στισ 22:00.
Η σειρά εινάι διάθεσιμΗ κάι σε box Set στΗν υπΗρεσιά nova on DemanD τΗσ nova CypruS μεχρι κάι τισ 26 άυγουστου.

Τα τουριστικά γραφεία στο Τσέρνομπιλ ισχυρίζονται ότι 
χάρη στην επιτυχία της σειράς του HBO ο τουρισμός και οι 
κρατήσεις στην περιοχή έχουν αυξηθεί κατά 40%. Η σειρά 
έχει αποκτήσει εκατομμύρια οπαδούς ανά τον κόσμο.
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ΝΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

«Ο ΓΑΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ
ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ»
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΕΣ ΚΥΠΡΙΕΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ 
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΖΟΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΚΑΣΤ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 

ΤΟΥ ΣΙΓΜΑ «ΓΑΛΑΤΕΙΑ». Η ΝΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΗΣ ΑΥΤΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟ 
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«Ο ΓΑΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ
ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ»

Σε ποια φάση της ζωής σου σε πετυχαίνω;
Μετά από μία έντονη και κουραστική χρονιά που πέρασε, 
επιτέλους είμαι έτοιμη να ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές μου 

διακοπές. Περιμένω με ανυπομονησία αυτές τις 3 εβδομάδες για να 
ξεκουραστώ και να γεμίσω τις μπαταρίες μου, ώστε όταν επιστρέψω 
να ξεκινήσει η καινούρια σεζόν γεμάτη ενέργεια και καθαρό μυαλό.

Είσαι μια από τις ισχυρές προσθήκες της «Γαλάτειας» 
για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, μετά την απόφαση να 
μεταφερθεί η ιστορία 30 χρόνια πριν. Τι ήταν αυτό που 
σε έκανε να απαντήσεις θετικά;
Γενικά είμαι άνθρωπος που λειτουργεί με το ένστικτό του. Όταν με 
πήρε τηλέφωνο ο κύριος Κωστόπουλος, αρκετούς μήνες πριν, για να 
συνεργαστούμε, θεώρησα ότι αυτή θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για 
μία συνεργασία. Σίγουρα το ότι βλέπουμε την ιστορία να πηγαίνει 
30 χρόνια πίσω είναι μία πρόκληση. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει 
σε μία κυπριακή τηλεοπτική σειρά, πόσο μάλλον σε μία σειρά που 
συνεχίζεται για τέταρτη συνεχή χρόνια. Ελπίζω το ένστικτό μου να με 
δικαιώσει για ακόμα μία φορά.

Το ότι μόλις τέσσερις ηθοποιοί συνεχίζουν από την 
προηγούμενη σεζόν και θα είναι ουσιαστικά σαν μια 
καινούρια σειρά σε αγχώνει;
Η «Γαλάτεια» αναμφισβήτητα είναι μία σειρά που αγαπήθηκε πολύ 
από τον Κύπριο τηλεθεατή και αυτό έχει αποδειχθεί τα τελευταία τρία 
χρόνια. Φαντάζομαι για να πάρουν αυτή την απόφαση, ο σταθμός 
μαζί με την ομάδα παραγωγής, δεν είναι τυχαίο. Μία σειρά σίγουρα 
στηρίζεται στους ηθοποιούς που μπαίνουν στο σπίτι του τηλεθεατή 
καθημερινά μέσα από την οθόνη του, αλλά υπάρχει και μία ομάδα 
πίσω από τις κάμερες -σκηνοθέτες, σεναριογράφος, διευθυντής 
φωτογραφίας κ.λπ.- που είχαν και θα έχουν ουσιαστικό ρόλο στο 
αποτέλεσμα. Με ένα δυνατό πυρήνα και με ένα σύνολο νέων 
ταλαντούχων ηθοποιών που έχουν προστεθεί στο καστ, θεωρώ ότι 
δεν θα έπρεπε να υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία.

Παρακολουθείς κυπριακή τηλεόραση;
Η αλήθεια είναι ότι οι υποχρεώσεις μου δεν μου το επιτρέπουν. 
Προσπαθώ να ενημερώνομαι όμως και να βλέπω κάποιες από τις 
σκηνές μου για να μπορώ να βελτιώνομαι.

Ποια κυπριακή σειρά ξεχώρισες τη σεζόν που 
διανύσαμε;
Το «Μπλε» ήταν η σειρά που μπορώ να πω ότι ξεχώρισα την περσινή 
σεζόν και γενικά μέσα στα 10 χρόνια εμπειρίας μου. Ήταν μία 
από τις πιο προσεγμένες δουλειές που έκανα. Με μία πολύ καλή 
παραγωγή και μία όμορφη συνεργασία με τον Γιώργο Τσιάκκα και 
τον Στάμο Τσιάμη.

«ΔΕΝ ξΕρΩ ΑΝ ΥΠΑρΧΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ ΠρΙΓΚΙΠΑΣ ΓΙΑ 
ΜΕΝΑ, ΑΛΛΑ ΣΙΓΟΥρΑ 

θΑ ήθΕΛΑ ΕΝΑΝ 
ΣΥΝΤρΟφΟ ΜΕ ΚΟΙΝΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΝΕΙρΑ»



26

«Ο μΟνΟς άντράς 
της ζωης μΟυ είνάί

Ο ΛίΟ, Ο ςκυΛΟς μΟυ»

Μετάνιωσες ποτέ για κάποια σειρά που 
συμμετείχες; Αν ναι, γιατί;
Πιστεύω πως στη ζωή μας όλα γίνονται για κάποιο 
λόγο. Δεν μετανιώνω ούτε για τα καλά ούτε για τα 
κακά, γιατί αυτά είναι που μας φέρνουν σε αυτό 
που είμαστε τώρα.

Η βράβευσή σου πέρσι ως ηθοποιός της 
χρονιάς στα βραβεία Madame Figaro 
Γυναίκες της Χρονιάς πόσο σημαντική 
ήταν για σένα;
Ήταν μία πολύ όμορφη στιγμή. είναι ωραίο να 
αναγνωρίζεται η δουλειά σου και να επιβραβεύεται 
ο κόπος σου. Ένα κίνητρο για να συνεχίσω αυτό 
που αγαπώ.

Στην προσωπική σου ζωή πώς σε 
βρίσκω;
Ήρεμη. ςυνειδητοποιημένη. άνασυγκροτημένη. 
άπολαμβάνω όσα έρχονται. άπολαμβάνω τις 
απλές καθημερινές στιγμές με τους ανθρώπους 
που υπάρχουν στη ζωή μου και δόξα τω Θεώ είναι 
πολλοί και ουσιαστικοί. νιώθω ευλογημένη με 
όσα έχω, για την οικογένειά μου, τη δουλειά μου, 
τους φίλους μου.

Υπάρχει κάποιος άντρας στη ζωή σου 
αυτό το διάστημα;
Ο μόνος άντρας της ζωής μου είναι ο Λίο, ο 
σκύλος μου.

Πόσο καιρό είσαι μόνη;
τρία χρόνια.

Παλαιότερα δήλωσες πως φοβόσουν να 
είσαι μόνη. Τώρα τι άλλαξε και είσαι τρία 
χρόνια ελεύθερη;
ςυνήθως οι μεγαλύτεροί μας φόβοι είναι και οι 
βαθύτερές μας επιθυμίες. Όταν καταφέρουμε 
να τους ξεπεράσουμε, συνειδητοποιούμε πόσο 
δυνατοί βγαίνουμε ξεπερνώντας αυτούς τους 
φόβους μας. άυτό ακριβώς νιώθω. το να γνωρίζεις 
το ποιος είσαι και τα θέλω σου προκύπτει μέσα 
από την προσωπική δουλειά του καθενός και είναι 
ευλογία να το πετυχαίνει κάποια στιγμή στη ζωή 
του. Δεν πιστεύω ότι το πετυχαίνουμε ποτέ εκατό 
τοις εκατό, αλλά από την προσπάθεια και μόνο 
βγαίνουμε κερδισμένοι. είναι πολύ σημαντικό να 
ξέρουμε ποιοι είμαστε και να μην προσπαθούμε 
να ολοκληρωθούμε μέσα από μία σχέση. μέχρι 
τώρα γνώριζα ποια είμαι στο πλαίσιο μιας σχέσης. 
τώρα γνωρίζω ποια είναι η νίκη.
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Η προσωπική σου ζωή επηρεάζει τα 
επαγγελματικά σου;
Σε κανένα επάγγελμα η προσωπική ζωή 
του καθενός δεν θα έπρεπε να επηρεάζει 
τη δουλειά του και το αποτέλεσμά της. 
Αυτό άλλωστε μας κάνει και σωστούς 
επαγγελματίες. Όλοι έχουμε «τα δικά μας». 
Απλά στο επάγγελμά μας δεν υπάρχει η 
δυνατότητα της άδειας. Κυρίως στο θέατρο. Για 
παράδειγμα πέρσι το καλοκαίρι, όταν είχαμε 
πάει στην Πάφο για παράσταση με τον ΘΟΚ, 
δέκα λεπτά πριν βγω στη σκηνή με πήραν 
τηλέφωνο για να μου πουν ότι ο σκύλος μου 
είχε πεθάνει. Ξέρω ότι για κάποιους μπορεί 
να μην ακούγεται και τόσο τραγικό, αλλά 
για μένα ήταν μία μεγάλη απώλεια. Δεν ήταν 
κάτι εύκολο, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή. Η 
παράσταση έγινε.

Δηλαδή εάν τσακωθείς με τον 
σύντροφό σου άσχημα και πας σε 
ένα γύρισμα ή έχεις μια παράσταση 
σε επηρεάζει;
Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να βάζουμε τα 
προσωπικά μας στην άκρη. Όταν ανεβαίνεις 
στη σκηνή, με κάποιο τρόπο η πραγματικότητα 
αναστέλλεται. Είσαι εκεί για όσο χρειαστεί, 
δίνοντας τον καλύτερό σου εαυτό. Ναι, έχουν 
υπάρξει φορές σε πρόβα ή σε γύρισμα που 
είχα να αντιμετωπίσω δικά μου θέματα, αλλά 
προσπαθούσα να με επηρεάσουν όσο το 
δυνατό λιγότερο.

Την απιστία θα τη συγχωρούσες;
Όταν κάποιος καταφέρει να συγχωρέσει την 
απιστία, είναι περισσότερο, θα έλεγα, εγωιστική 
πράξη, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς 
τον άλλο άνθρωπο. Ναι, μπορεί και να τη 
συγχωρούσα. Το θέμα όμως δεν είναι αν θα 
συγχωρούσα την απιστία, αλλά το πώς θα 
συνέχιζα να είμαι σε μία σχέση που έχει χαθεί 
η εμπιστοσύνη. Και νομίζω δεν θα ήμουν και 
πολύ ευχάριστη, αν και θα είχα την καλύτερη 
πρόθεση.

Είσαι ομολογουμένως μια πολύ 
γοητευτική γυναίκα. Σε έφερε σε 
δύσκολη θέση ποτέ συνάδελφός 
σου είτε την ώρα ενός γυρίσματος 
σε μια τρυφερή σας σκηνή είτε στο 
να σε φλερτάρει και εσύ να μην 
ανταποκρίνεσαι;
Θέλω να πιστεύω ότι είμαι πολύ ξεκάθαρη 
στις σχέσεις μου. Και στις προσωπικές και στις 
επαγγελματικές. Θεωρώ ότι αυτό δεν αφήνει 
το περιθώριο σε κάποιον να ξεπεράσει τα όρια 
που θέτω. Και ευτυχώς δεν έχω βρεθεί ποτέ σε 
μία τέτοια δύσκολη στιγμή.

Θα ήθελες ο άντρας σου να είναι 
άνθρωπος του χώρου ή εκτός;
Θα ήθελα ο σύντροφός μου να μπορεί να 
με καταλαβαίνει. Να υπάρχει επικοινωνία 

και αγάπη. Να έχουμε κοινούς στόχους και 
όνειρα. Το αν είναι από τον χώρο ή όχι, αυτό 
δεν είναι κριτήριο.

Τη Νίκη Δραγούμη την ονειρεύεσαι 
νυφούλα;
Η Νίκη Δραγούμη έχει ντυθεί νυφούλα 
τουλάχιστον 15 φορές. Έχει δοκιμάσει 
τουλάχιστον 15 διαφορετικά νυφικά, 
χτενίσματα, μακιγιάζ και έχει παντρευτεί πολλές 
φορές στο πλαίσιο κάποιας τηλεοπτικής 
σειράς ή κάποιας θεατρικής παράστασης. 
Νομίζω το θέμα «νυφικό» το έχω εξαντλήσει, 
τουλάχιστον στα όνειρά μου.

Πώς φαντάζεσαι τον γάμο σου;
Κάνω όνειρα και σχέδια για πολλά πράγματα, 
o γάμος δεν είναι κάτι που έχω στο μυαλό μου 
κάπως συγκεκριμένα.

Είσαι από τα κορίτσια που από μικρές 
ονειρεύονταν να βρουν τον πρίγκιπά 
τους, να παντρευτούν και να κάνουν 
οικογένεια;
Είμαι από τα κορίτσια που από μικρή ηλικία 
ήξεραν τι ήθελαν και απαιτούσαν. Μπαλέτο, 

πιάνο, μοντέρνο χορό, κλασικό τραγούδι, 
θέατρο. Χωρίς να κάνω μεγάλα όνειρα, απλά 
ευτυχισμένη που μπορούσα να κάνω πράγματα 
που αγαπούσα. Μέσα σε μία ευτυχισμένη 
οικογένεια. Με πρότυπο τους γονείς μου. Δύο 
ερωτευμένους ανθρώπους που μεγάλωσαν 
μαζί. Μεγαλώνοντας δημιούργησα τα δικά 
μου θέλω και όνειρα. Τις δικές μου ανησυχίες. 
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος πρίγκιπας για 
μένα, αλλά σίγουρα θα ήθελα έναν σύντροφο 
με κοινούς στόχους και όνειρα, που θα 
μπορούσα να κάνω τη δική μου οικογένεια 
κάποια στιγμή.  ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

ΡΟΥΧΑ: ΑΠΟ AMMOS BOUTIQUE
MAΚΙΓΙΑΖ: AΝΔΡΕΑ ΓΙΑΣΕΜΗ
ΜΑΛΛΙΑ: ΡΑΦΑΕΛΛΟΣ ΚΩΣΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ AELIA 
WELLNESS RETREAT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ

«ΣυνήθωΣ οι 
μεγαλυτεροι μαΣ 
φοβοι ειναι και 

οι βαθυτερεΣ μαΣ 
επιθυμιεΣ. μεχρι 

τωρα γνωριζα ποια 
ειμαι Στο πλαιΣιο 
μιαΣ ΣχεΣήΣ. τωρα 

γνωριζω ποια 
ειναι ή νική»
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OΡΣΑΛΙΑ ΠΑΡΘΕΝΗ

Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΜΟΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ Η ΟΡΣΑΛΙΑ ΠΑΡΘΕΝΗ. 

Η ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ PARTHENIS ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ, ΕΛΛΗ ΛΥΡΑΡΑΚΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ 

ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ 

«Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ 

ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ 
ΜΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 
ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ, 
ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΝΑ ΡΙΣΚΑΡΕΙ»
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Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΜΟΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ Η ΟΡΣΑΛΙΑ ΠΑΡΘΕΝΗ. 

Η ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ PARTHENIS ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ, ΕΛΛΗ ΛΥΡΑΡΑΚΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ 

ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ 

Συνεχίζοντας τον δρόμο που χάραξε ο πατέρας της, Δημήτρης, η Ορσαλία Παρθένη συνεχίζει να 
δημιουργεί. Από μικρή μέσα στην παραγωγή ρούχων, παρά το ότι σπούδασε ιστορικός τέχνης 
με το όνειρο κάποια μέρα να γίνει έμπορος τέχνης, η Ορσαλία αποφάσισε να δημιουργεί μέσα 

από τα πατρόν και τη μόδα. Η δυναμική και ταυτόχρονα ταλαντούχα σχεδιάστρια ρούχων αφότου 
ανέλαβε τα ηνία του Οίκου Parthenis πορεύεται με σταθερά βήματα στον κόσμο της μόδας. Πρόσφατα, 
μετά από παρότρυνση της διευθύντριας της Mephistopheles Productions, Άντας Ηλιοπούλου, 
συνεργάστηκε με τη σχεδιάστρια παπουτσιών Έλλη Λυραράκη παρουσιάζοντας τις δημιουργίες τους 
στην Υψηλή Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Στη συνέντευξή της η Ορσαλία Παρθένη μάς μιλά για τη 
συλλογή της Φθινόπωρο/Χειμώνας 2009/10, ενώ μας προτείνει το κατάλληλο outfit των καλοκαιρινών 
διακοπών υπογραμμίζοντάς μας παράλληλα ότι πηγή έμπνευσής της είναι η Κρήτη.
 
Πώς βρεθήκατε στην Υψηλή Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού;
Μου προτάθηκε από την Άντα Ηλιοπούλου και τη Mephistopheles Productions να «ντύσω» τα μοντέλα 
που παρουσίασαν τις δημιουργίες της Έλλης Λυραράκη. Το project το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και 
αποφάσισα να συμμετάσχω.  

Πείτε μας για την prêt à couture συλλογή σας, η οποία, όπως φαίνεται, ενθουσίασε 
στο εξωτερικό.
Η συλλογή Φθινόπωρο/ Χειμώνας 20019/10 χαρακτηρίζεται από την εκλεπτυσμένη αισθητική και τη 
γοητεία της ανατροπής. Η ρευστότητα ανάμεσα σε διαχρονικά και couture-chic κομμάτια αποτυπώνει με 
άριστο τρόπο την καρμική σχέση του Οίκου Parthenis με την κομψότητα και την απέριττη πολυτέλεια. Η 
συλλογή ξεδιπλώνεται σαν μέσα από ένα κουκούλι με ζεστές φθινοπωρινές αποχρώσεις και σταδιακά 
μεταβάλλεται σε πιο σκοτεινή και δραματική αποκτώντας μια dark glam αισθητική.

Μιλήστε μας για το σόου που κάνατε σε συνεργασία με την Elli Couture; 
Στην επίδειξη που πραγματοποιήθηκε στο αριστοκρατικό Hotel le Marois επιλέξαμε δημιουργίες με 
ιδιαίτερους όγκους, μεταλλικές υφές και τολμηρά ντραπαρίσματα δημιουργώντας μια μυστηριώδη digital-
age αισθητική με ένα retro-modern ύφος. Οι επιλογές αυτές αποτέλεσαν τον ιδανικό συνδυασμό με τα 
χειροποίητα υποδήματα της Έλλης, τα οποία επανέφεραν στο προσκήνιο τη γοητεία της αρχαϊκής 
ελληνικής τέχνης.

 Ο οίκος σας έγινε πιο γνωστός από τη Μύκονο και την Αθήνα, αλλά έχετε ήδη μια 
ιδανική αναπτυξιακή πολιτική που έφτασε να έχει κατάστημα μέχρι και στην Κρήτη. 
Γιατί επιλέξατε την Κρήτη;
Η Κρήτη ήταν αγαπημένος τόπος του πατέρα μου και φυσικά είναι και δικός μου. Το κατάστημα Parthenis 
λειτουργεί στα Χανιά από το 1985 και αποτελεί trendsetter της πόλης. Πρόκειται για έναν εμπνευσμένο 
conceptual  χώρο που ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του και σίγουρα αξίζει να επισκεφθεί κανείς. Εκτός 
της Κρήτης, τα καταστήματα Parthenis υπάρχουν και σε άλλες μεγάλες πόλεις και νησιά της Ελλάδας, 
ενώ το δίκτυο χονδρικής μας επεκτείνεται, εκτός του εσωτερικού, στη Βηρυτό, τη Γαλλία και την Αγγλία. 

«Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ 

ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ 
ΜΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 
ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ, 
ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΝΑ ΡΙΣΚΑΡΕΙ»
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«Θα ήΘελα να ταξιδεψω 
στήν ασια. Οι πΟλιτισμΟι 

τήσ ιαπωνιασ και τήσ 
κινασ μΟύ πρΟκαλΟύσαν 

απΟ τα φΟιτήτικα μΟύ 
χρΟνια πΟλύ εντΟνα 

τΟ ενδιαφερΟν»

Ποιο είναι το 
ιδανικό στυλ για 

τον Οίκο Parthenis;
το ιδανικό στυλ είναι αυτό που 

μπορεί κάθε άνθρωπος να το υποστηρίξει 
με άνεση και πηγάζει από τις πλευρές της 
προσωπικότητας που θέλει να αναδείξει. το 
να αισθάνεσαι ελεύθερος μέσα στα ρούχα 
που επιλέγεις, αλλά και να μπορείς να τα 
συνδυάσεις με διαφορετικές προσθήκες 
μέσα στην ημέρα, νομίζω είναι το κλειδί για τη 
διαμόρφωση μιας ιδανικής γκαρνταρόμπας. 
Οι δημιουργίες Parthenis προσφέρουν 
ακριβώς αυτό. 

Ποια είναι γυναίκα πρότυπο για την 
κολεξιόν σας;
ή ιδανική γυναίκα για μένα είναι αυτή 
που επικοινωνεί με αυθεντικό τρόπο με 
την προσωπικότητά της, εκφράζεται και 
δεν διστάζει να ρισκάρει. Θεωρώ αρκετά 
σημαντικό να μπορεί κάθε γυναίκα να 
δημιουργεί με τα ρούχα της το στυλ που 
την κάνει να αισθάνεται ελεύθερη και πάνω 
απ’ όλα ο εαυτός της. Γι’ αυτό κι επιδιώκω 
κάθε συλλογή μας να περιέχει κομμάτια που 
λειτουργούν ως ένας ιδανικός καμβάς για τη 
διαμόρφωση προσωπικού ύφους και στυλ. 
 
Από ό,τι γνωρίζω φέτος κάνατε 
κάποιες ιδιαίτερες συνεργασίες που 
συζητήθηκαν πολύ…
μια από τις πιο ενδιαφέρουσες είναι 
η συνεργασία του Οίκου Parthenis με 
τον fashion illustrator David Downton, ο 
οποίος αποτελεί και αγαπημένο illustrator 
της couture week και φυσικά βρισκόταν 
και εκείνος στο παρίσι. με τον David 
δημιουργήσαμε τη συλλεκτική resort-
wear συλλογή David Downton for Parthenis, η 

οποία κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην 
ελλάδα και περιλαμβάνει μεταξωτά καφτάνια 
και μαντήλια σουφλίου, μαγιό, πετσέτες 
θαλάσσης, πουκάμισα και αξεσουάρ. 
διατίθεται στα flagship καταστήματα Parthenis, 
στο Attica του Golden Hall και σε επιλεγμένα 
σημεία χονδρικής, τα οποία μπορείτε να βρείτε 
στο site μας αλλά και στο online-store www.
orsalia-parthenis.gr

Τι προτείνετε ως outfit για τις 
καλοκαιρινές διακοπές; 
Ένα βαμβακερό ή λινό φόρεμα είναι 
πάντα ανάλαφρο και κομψό και μπορεί να 
φορεθεί άνετα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας. σε συνδυασμό με ένα μαντήλι ή ένα 
κόσμημα μπορεί να μεταμορφωθεί από πρωινό 
σε ένα chic βραδινό look.

Υπάρχει ένα όνειρο που θέλετε να 
πραγματοποιήσετε άμεσα; 
Θα ήθελα να ταξιδέψω στην ασία. Οι 
πολιτισμοί της ιαπωνίας και της κίνας μού 
προκαλούσαν από τα φοιτητικά μου 
χρόνια πολύ έντονα το ενδιαφέρον. 
δεν έχω ωστόσο καταφέρει ακόμα να πάω 
σε καμία από τις δύο χώρες, γιατί χρειάζεται 
χρόνος για ένα τέτοιο ταξίδι. ελπίζω σύντομα 
να το πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο.

Και τελικά θα γίνει η Κρήτη μόδα 
φέτος; 
H κρήτη αποτελεί πάντα πηγή 
έμπνευσης! λατρεύω πρώτα απ’ όλα τους 
ανθρώπους της και με μαγεύει το τοπίο της που 
είναι άγριο και συνδυάζει άψογα το βουνό με 
τη θάλασσα. ok!   

τήσ παρισ χριστΟφή

Η σχεδιάστρια Ορσαλία Παρθένη μαζί με την σχεδιά-
στρια παπουτσιών Έλλη Λυραράκη και τη διευθύντρια 
της Mephistopheles Productions, Άντα Ηλιοπούλου
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ΧΑΪΝΤΙ ΚΛΟΥΜ

Η ΧΑΪΝΤΙ ΚΛΟΥΜ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.
 ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. 

ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΩΡΑ Η 46ΧΡΟΝΗ ΚΑΛΛΟΝΗ ΘΑ ΞΑΝΑΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ 
ΤΟΝ 29ΧΡΟΝΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΡΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΜ»
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Κάτω από άκρα μυστικότητα η Χάιντι Κλουμ παντρεύτηκε τον αγαπημένο 
της Τομ Κάουλιτζ τον περασμένο Φεβρουάριο στο Λος Άντζελες. Τώρα 
το ζευγάρι επιθυμεί να παντρευτεί ξανά στο Κάπρι της Ιταλίας έχοντας στο 

πλευρό τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η ίδια σε δηλώσεις της νιώθει ευτυχι-
σμένη δίπλα στον 29χρονο μουσικό και μέλος της μπάντας Tokio Hotel, αποδει-
κνύοντας για άλλη μια φορά ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Όπως φημολογείται, 
η διάσημη παρουσιάστρια και μοντέλο και ο Γερμανός καλλιτέχνης θα παντρευ-
τούν σε ένα μήνα περίπου σε σκάφος ενός φίλου τους με περίπου 1.000 καλε-
σμένους. Το όμορφο μοντέλο ήδη βρίσκεται στην προετοιμασία του γάμου, ενώ 
δεν σταματά να δείχνει στους διαδικτυακούς της φίλους πόσο ευτυχισμένη είναι.

Η διαφορα Ηλικιας
Παρ’ όλη τη διαφορά ηλικίας, το ζευγάρι δεν φαίνεται να ενοχλείται καθόλου 
γι’ αυτό. Ήδη η Χάιντι Κλουμ είναι 46 χρονών, ενώ ο αγαπημένος της μόλις 29 
χρονών. Οι δύο τους δεν φαίνεται να πτοούνται καθόλου από αυτό, αφού συ-
χνά –  πυκνά ανταλλάσσουν καυτά φιλιά με τις φωτογραφίες τους να δημοσι-
εύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφο-
ρίες, ο γάμος του ζευγαριού είχε γίνει τον περασμένο Φεβρουάριο στην Καλι-
φόρνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα λίγο αργότερα, παρό-
λο που είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες της νύφης, εντούτοις το ζευγάρι δεν 
το είχε επιβεβαιώσει. Η ίδια είχε ανακοινώσει μέσω Instagram τον αρραβώνα της 
με τον 29χρονο κιθαρίστα του συγκροτήματος Tokio Hotel στις 24 Δεκεμβρίου.

Για τριτΗ φορα νυφουλα
Το όμορφο μοντέλο και παρουσιάστρια ήταν ξανά παντρεμένη. Από το 1997 μέχρι 
το 2002 υπήρξε παντρεμένη με τον στυλίστα Ρικ Πιπίνο, ενώ τον Μάρτιο του 2003 
ξεκίνησε τη σχέση της με τον επιχειρηματία Φλάβιο Μπριατόρε και τον Δεκέμβριο 
του ίδιου έτους ανακοίνωσε ότι περίμενε το πρώτο τους παιδί. Σύντομα όμως το 
ζευγάρι χώρισε και εκείνη ξεκίνησε τη σχέση της με τον μουσικό Σιλ. Γέννησε την 
κόρη της Λένι στις 4 Μαΐου 2004 στη Νέα Υόρκη, παρουσία του Σιλ, δηλώνοντας 
μάλιστα αργότερα ότι ο Μπριατόρε (βιολογικός της πατέρας) δεν εμπλέκεται κα-

Η Χάιντι κλουμ με τον τρίτο σύζυγό 
της, τομ κάουλιτζ.
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θόλου στη ζωή της και πως θεωρεί πατέρα τον Σιλ. Το ζευγάρι τελικά αρ-
ραβωνιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2004 και παντρεύτηκαν στις 10 Μαΐου 
2005 στο Μεξικό. Μαζί απέκτησαν τρία βιολογικά παιδιά: τον Χένρι Γκού-
ντνερ Αντεμόλα Σάμουελ, ο οποίος γεννήθηκε το 2005, τον Γιόχαν Ράι-
λι Φιοντόρ Τάιβο Σάμουελ, που γεννήθηκε το 2006 και τη Λου Σουλόλα 
Σάμουελ, η οποία γεννήθηκε το 2009. Τον Νοέμβριο του 2009, η Κλουμ 
άλλαξε επίσημα το όνομά της σε Χάιντι Σάμουελ, ενώ τον ίδιο Δεκέμβριο 
ο Σιλ υιοθέτησε και επίσημα τη Λένι, δίνοντάς της το επίθετό του. Στις 22 
Ιανουαρίου 2012 το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του και δύο χρόνια 
αργότερα, τον Οκτώβριο του 2014, εκδόθηκε το διαζύγιό τους. Από το 
2012 μέχρι το 2014 διατηρούσε σχέση με τον σωματοφύλακά της, Μάρ-
τιν Κίρστεν, ενώ μετά από τρία χρόνια από τον χωρισμό της είχε σχέση με 
τον καλλιτέχνη Βίτο Σνάμπελ. Ο Τομ Κάουλιτς εμφανίστηκε στη ζωή της τον 
Μάρτιο του 2018 και στις 24 Δεκεμβρίου 2018 αρραβωνιάστηκαν.

Ο πάτριΟς
Από ό,τι φαίνεται τα παιδιά της Χάιντι Κλουμ ανυπομονούν να δουν ξανά 
τη μητέρα τους νυφούλα. Η ίδια σε πρόσφατες δηλώσεις της είπε ότι τα 
τέσσερα παιδιά της, η 14χρονη Έλεν, ο 14χρονος Χένρι, ο 12χρονος 
Τζόαν και η 9χρονη Λου «ανυπομονούν για τον γάμο», καθώς αγαπούν 
πολύ τον 29χρονο πατριό τους. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή της η 
ίδια δήλωσε ότι «τα παιδιά λατρεύουν τον Τομ. Ανυπομονούν για τον γάμο 
και θα συμμετέχουν σ’ αυτό». Να επισημάνουμε ότι το ζευγάρι ανακοίνω-
σε τον αρραβώνα του μετά από σχέση δέκα μηνών.

Η άπιςτιά
Για προφανή απιστία και έλλειψη σοβαρότητας κατηγόρησε τη Χάιντι 
Κλουμ ο πρώην σύζυγος της και πατέρας των παιδιών της, Σιλ. Συγκεκρι-
μένα, στις τότε δηλώσεις του ο Σιλ είχε πει ότι η εν διαστάσει σύζυγός του 
τον απάτησε με τον σωματοφύλακά της, άποψη η οποία είχε επιβεβαιω-
θεί με κάποιες φωτογραφίες που έδειχναν το όμορφο μοντέλο σε τρυφε-
ρές στιγμές με τον σωματοφύλακά της. Τότε ο άλλοτε σύζυγός της είχε 
ρωτηθεί από δημοσιογράφο σχετικά με τις εν λόγω φωτογραφίες και τη 
φημολογούμενη σχέση της Κλουμ με τον σωματοφύλακά της. «Κοιτάξτε, 
παιδιά, αυτά συμβαίνουν όταν δύο άνθρωποι χωρίζουν. Ο καθένας παίρ-
νει τον δρόμο του και προχωρά στη ζωή του». Ο ίδιος πάντως ήταν πικρα-

Η Γερμανίδα καλλονή με τον πρώην 
σύζυγό της, τραγουδιστή ςιλ.

Η Χάιντι Κλουμ με τον άλλοτε σύντροφό 
της Βίτο ςνάμπελ. 

το όμορφο μοντέλο απέκτησε 
τέσσερα παιδιά.
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μένος και είχε κατηγορήσει εμμέσως πλην σαφώς την πρώην σύζυγό του: «Για 
να είμαι ειλικρινής, αν είναι να μπει κάποιος άλλος άνδρας στη ζωή των παιδιών 
μου, προτιμώ να είναι ένα πρόσωπο οικείο. Από εκείνον πάντως δεν περίμενα 
και κάτι άλλο, αλλά από τη Χάιντι περίμενα να δείξει λίγη παραπάνω φινέτσα 
και τουλάχιστον να έκανε υπομονή μέχρι να χωρίσουμε για να βρει έναν άλλον 
ερωτικό σύντροφο. Υποθέτω ότι τώρα έχετε πάρει την απάντησή σας σε αυτό 
που αναρωτιέστε επτά μήνες τώρα», αφήνοντας σαφείς αιχμές εναντίον τής εν 
διαστάσει συζύγου του περί απιστίας.

Ο σωματΟφύλακασ
Η Γερμανίδα καλλονή είχε παραδεχτεί ότι μετά τον χωρισμό της με τον Σιλ είχε 
αποφασίσει να γυρίσει σελίδα. Μάλιστα είχε παραδεχτεί τη σχέση της με τον 
σωματοφύλακά της. Το 39χρονο μοντέλο τότε είχε ομολογήσει σε τηλεοπτική 
εκπομπή της Κέιτι Κούρικ, όπου ήταν καλεσμένη, ότι είχε δεσμό με τον σωματο-
φύλακά της Μάρτιν Κρίστεν. «Είναι κανονική σχέση;» επέμεινε να μάθει η δημο-
σιογράφος. «Δεν ξέρω καν αν μπορώ να την αποκαλέσω έτσι. Δεν ξέρω», είχε 
απαντήσει διστακτικά η Χάιντι, ενώ αμέσως μετά μπήκε σε περισσότερες λεπτο-
μέρειες. «Είναι κοντά στην οικογένειά μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Φρόντι-
ζε εμάς και ιδιαίτερα τα παιδιά μας και μας βοηθούσε απίστευτα. Τον εμπιστεύο-
μαι απόλυτα ακόμη και με τη ζωή των παιδιών μου», εξήγησε η ερωτοχτυπημένη 
καλλονή, τονίζοντας ότι «πρόκειται για έναν σπουδαίο άντρα με τον οποίο μόλις 
άρχισαν να γνωρίζονται από μια εντελώς διαφορετική πλευρά».

Είναί κΟρμαρα παρα τα χρΟνία τησ
Αρκετές είναι οι γυναίκες που ζηλεύουν το υπέροχο κορμί του 46χρονου 
μοντέλου. Το πρώην μοντέλο διαθέτει ένα τέλειο σώμα που θα ζήλευε ακόμη 
και μια 20χρονη. Η ίδια σε προηγούμενες συνεντεύξεις της είχε αποκαλύ-
ψει το διατροφικό της πρόγραμμα. Η Χάιντι Κλουμ αποφεύγει τις επεξεργα-
σμένες τροφές, κάνει βάρη και τρέχει. Μερικές από τις πιο αποτελεσματικές 
ασκήσεις της είναι τα καθίσματα και πηδηματάκια προκειμένου να μένουν τα 
οπίσθιά της στο ύψος τους. Όσο για την κοιλιά της, κάνει πολλές ασκήσεις 
που στοχεύουν στους κοιλιακούς και στην επίπεδη κοιλιά. Η ίδια λατρεύει 
το τρέξιμο και τρέχει γύρω στα τέσσερα χιλιόμετρα κάθε πρωί. Όσον αφο-
ρά τη διατροφή της, τρώει πολλές σαλάτες και γερμανικά σπιτικά φαγητά, τα 
οποία φτιάχνει η ίδια. Αποφεύγει τα γλυκά, οτιδήποτε επεξεργασμένο και τις 
λιπαρές τροφές. Προσπαθεί να κοιμάται γύρω στις 9 το βράδυ και να ξυ-
πνάει στις 6 το πρωί για να προλαβαίνει όλες τις υποχρεώσεις της. Μάλιστα 
μετά από κάθε εγκυμοσύνη της ακολουθούσε πιστά το πρόγραμμά της για 
να χάνει πιο γρήγορα τα κιλά της.

παρά τα 46 χρόνια της, η χάιντι κλουμ 
διαθέτει ένα τέλειο σώμα που θα ζήλευε 
ακόμη και μια 20χρονη.

Η ίδια είχε απαντήσει και στις κατηγο-
ρίες του πρώην συζύγου της, Σιλ, λέ-

γοντας ότι η σχέση της με τον σωματοφύ-
λακα είχε ξεκινήσει μετά τον χωρισμό της μαζί 

του. «Δεν κοίταξα άλλον άντρα όσο καιρό ήμουν μαζί 
του», ξεκαθάρισε η Κλουμ, συμπληρώνοντας πόσο τη στεναχωρεί που εκείνος 
νιώθει έτσι. «Συνεχίζω τη ζωή μου και δεν με νοιάζει ό,τι και αν λένε, γιατί αλ-
λιώς θα τρελαθώ», παραδέχτηκε το μοντέλο, που έχει επανειλημμένα ξεκαθα-
ρίσει ότι πρώτο μέλημα στη ζωή της είναι τα τέσσερα παιδιά της. Παρ 'όλ' αυτά 
η σχέση της Χάιντι Κλουμ και του σωματοφύλακα Μάρτιν Κρίστεν δεν συνεχί-
στηκε, παρόλο που ήταν ο άνθρωπος που τη στήριξε μετά το διαζύγιό της με 
το Σιλ, ύστερα από επτά χρόνια γάμου και την απόκτηση τεσσάρων παιδιών. Το 
μοντέλο και ο σωματοφύλακας χώρισαν μετά από μια σχέση 18 μηνών.

η πΕτρα τΟύ σκανδαλΟύ
Η τελευταία σχέση της Χάιντι Κλουμ, πριν γνωρίσει τον 29χρονο κιθαρί-
στα Τομ Κάουλιτζ, ήταν ο Βίτο Σνάμπελ. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014 μετά 
τον χωρισμό του μοντέλου από τον σωματοφύλακά της Μάρτιν Κρίστεν. Από 
τότε το ζευγάρι ήταν αχώριστο. Παρόλο που ο έρωτάς τους απασχόλησε 
πολύ τους παπαράτσι και οι δύο τους ήταν συνεχώς στο επίκεντρο, εντούτοις 
το ζευγάρι χώρισε. Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα, όλοι οι φίλοι της ανα-
ρωτιούνταν γιατί το ζευγάρι έβαλε τέλος στη σχέση τους. Να επισημάνουμε 
ότι ο έφορος και έμπορος τέχνης Βίτο Σνάμπελ ήταν κατά 14 χρόνια μικρό-
τερός της. Όπως φημολογείται, πέτρα του σκανδάλου για τον χωρισμό τους 
ήταν μια μελαχρινή γυναίκα με την οποία ο Βίτο Σνάμπελ -κατά την απουσία 
της Χάιντι Κλουμ στη Νέα Υόρκη- θεάθηκε σε τρυφερές στιγμές. Ο Βίτο Σνά-
μπελ είχε υποστηρίξει τότε ότι ήταν αθώος και δεν είχε συμβεί οτιδήποτε με-
μπτό και ότι ήταν απλά ένα φιλί σε ένα φιλικό πρόσωπο. Αυτό όμως δεν το 
πίστεψε η 44χρονη τότε Χάιντι και επέλεξε να χωρίσει μαζί του.   ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΚΥΠΕ, Epa

η χάιντι κλουμ είναι 46 χρονών, 
ενώ ο αγαπημένος της μόλις 

29 χρονών.
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Eίναι η τάση της εποχής μας οι διάσημοι να ποστάρουν την καθημερι-
νότητά τους στο Instargam. Mετά τον παγκόσμιο εθισμό όλων μας για 
το Facebook, τώρα ήρθε η σειρά του Instagram, μέσα από το οποίο 

πολλοί διάσημοι για μία και μόνο ανάρτησή τους λαμβάνουν υπέρογκα ποσά, 
ενώ οι λεγόμενοι ιinfluencers βρίσκονται ακόμη πίσω. Αυτοί που πληρώνονται 
αδρά είναι τηλεπερσόνες, αθλητές, τραγουδίστριες, αλλά και ηθοποιοί. 

Γνωρίστε λοιπόν τους δέκα πιο δημοφιλείς σταρ με βάση τη λί-
στα του Forbes που πληρώνονται με τα μεγαλύτερα ποσά και 
ξεκινήστε να βάζετε κι εσείς φωτογραφίες σας. Ποιος ξέρει, 
μπορεί σε κάποια φάση να γίνετε… influencers

ΚΑΪΛΙ ΤΖΕΝΕΡ
ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ… ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ
Η Aμερικανίδα Κάιλι Τζένερ είναι τηλεοπτική προσωπικότητα και επιχειρηματί-
ας, περισσότερο γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο οικογενειακό 
ριάλιτι σόου Keeping Up With The Kardashians, για την εταιρεία καλλυντικών 
της, Kylie Cosmetics, και για τη δυναμική της παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα. 
Η 21χρονη βγάζει περίπου 1.266.000 δολάρια για κάθε της ανάρτηση.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ 
ΠΟΣΤΑΡΟΥΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

H EΠΟΧΗ 
ΤΟΥ InSTAGRAM 
ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ 

ΟΙ KAΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ 
ΣΤΑΡ ΤΟΥ INSTAGRAM

ΑΡΙΑΝΑ ΓΚΡΑΝΤΕ
ΝΕΑΡΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ
Η Αριάνα Γκράντε Μπουτέρα 
είναι Αμερικανίδα τραγουδί-
στρια και ηθοποιός, η οποία 
έκανε το ντεμπούτο της ως 
ηθοποιός το 2008 μέσω 
της εμφάνισής της στο Θέ-
ατρο Μπρόντγουεϊ, όπου 
έπαιξε το ρόλο της Σάρλοτ 
στο Μιούζικαλ 13. Τηλεοπτι-
κά έγινε γνωστή από τη νεανική 
σειρά Victorious και μέσω αυτής 
έγινε γνωστή παγκοσμίως υποδυό-
μενη την Κατ Βαλεντάιν, ένα ρόλο που 
επανέλαβε στη σειρά Sam&Cat. Ακολούθως 
ξεκίνησε τη μουσική της καριέρα και έκανε το 
ντεμπούτο της με τον άλμπουμ Yours Truly το 2013. Τα τελευταία χρόνια έχει 
γίνει ιδιαιτέρως γνωστή εκτοξεύοντας το κασέ της. Από κάθε της ανάρτηση 
στο Instagram αποκομίζει 996.000 δολάρια. 
 

 

ΚΙΜ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΗ… ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Η Κίμπερλι Νοέλ Καρντάσιαν, ευρέως γνωστή ως Κιμ Καρντάσιαν Γουέστ, εί-

ναι Αμερικανίδα τηλεοπτική προσωπικότητα, επι-
χειρηματίας και μοντέλο, που έγινε ευρέως 

γνωστή το 2007. Έκτοτε έχει απασχολή-
σει σε μεγάλο βαθμό τα Μέσα Ενημέ-

ρωσης, καθώς και τα κοινωνικά δί-
κτυα, ενώ η συνολική της παρουσία 
της απέφερε $325.000.000 το 
2018 . Είναι ιδιαίτερα ενεργή στο 
Instagram, καθώς συχνά αναρτά 
φωτογραφίες και από την προσω-
πική της ζωή. Η κάθε χορηγούμε-

νη ανάρτηση φτάνει τα 910.000 
δολάρια.

ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΛΑΛΝΤΟ 
Ο «ΧΡΥΣΟΣ» ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντo θεωρείται ένας 
από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και από αρκετούς ως ένας 
από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος. Έχει στην 
κατοχή του πέντε Χρυσές Μπάλες, περισσότερες από κάθε άλλον Ευ-
ρωπαίο ποδοσφαιριστή και είναι ο πρώτος Ευρωπαίος παίκτης στην 
ιστορία που κέρδισε τέσσερα Χρυσά Παπούτσια. Ο ποδοσφαιριστής 
έχει τους περισσότερους followers παγκοσμίως. Βρίσκεται στην τρίτη 
θέση αγγίζοντας το ποσό των 975.000 δολαρίων για κάθε ποστ.
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ΣΕΛΙΝΑ ΓΚΟΜΕΖ
ΠΛΟΥΣΙΑ… ΑΛΛΑ ΑΝΕΝΕΡΓΗ 
Η Σελίνα Μαρί Γκόμεζ, είναι Αμερικανίδα ηθο-
ποιός και τραγουδίστρια. Έγινε γνωστή πα-
γκοσμίως μέσα από τη σειρά «Οι Μάγοι 
του Γουέβερλυ» με τον πρωταγωνιστικό της 
ρόλο ως Άλεξ Ρούσο, ενώ έχει παίξει και σε 
πολλές ταινίες, όπως «Another Cinderella 
Story» (2008), «Ramona & Beezus» (2010), 
«Spring Breakers» (2012) και άλλες και έχει 
δανείσει τη φωνή της στην ταινία κινουμένων 
σχεδίων «Hotel Transylvania». Το 2009 κυκλο-
φόρησε το πρώτο της μουσικό άλμπουμ (μαζί 
με το συγκρότημα The Scene) με τίτλο «Kiss 
& Tell», ενώ ένα χρόνο νωρίτερα είχε ξεκινή-
σει να τραγουδάει επαγγελματικά. Έχει ερμη-
νεύσει τα τραγούδια τίτλων των σειρών της 
Disney «Οι Μάγοι του Γουέβερλυ» (2007) 
και «Shake It Up» (2010) αλλά και της ταινί-

ας «Another Cinderella Story» (2008). Παρόλο 
που το τελευταίο διάστημα έχει σταματήσει να είναι 

τόσο ενεργή στα social media, εντούτοις για κάθε χορηγούμενη ανάρτησή 
της λαμβάνει το ποσό των 886.000 δολαρίων.
 
ΝΤΟΥΕΪΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ…
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
Ο Ντουέιν Ντάγκλας Τζόν-
σον, γνωστός και με το παρα-
τσούκλι The Rock, είναι Αμε-
ρικανός ηθοποιός, τραγου-
διστής, παραγωγός και επαγ-
γελματίας παλαιστής. Κατέχει 
τόσο την αμερικανική όσο και 
την καναδική υπηκοότητα. Ο Ροκ 
θεωρείται ως ένας από τους καλύ-
τερους παλαιστές όλων των εποχών. 
Συνολικά έχει κερδίσει 17 πρωταθλήματα στην 
καριέρα του. Από αυτά, τα 10 είναι παγκόσμια πρωταθλήματα (8 Πρωταθλή-
ματα WWE και 2 Πρωταθλήματα WCW). Επίσης, κατέκτησε 2 φορές το Δι-
ηπειρωτικό Πρωτάθλημα και 5 φορές το Ομαδικό Πρωτάθλημα. Εκτός από 
τα πρωταθλήματα, ο Ροκ κέρδισε το Royal Rumble το 2000. Ο Αμερικανός 
ηθοποιός έχει εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Κάθε ανάρτησή 
του στο Instagram εισπράττει το ποσό των 882.000 δολαρίων.
 

ΜΠΙΓΙΟΝΣΕ
Η «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ»… ΚΕΡΔΙΖΕΙ 
Η Μπιγιονσέ Ζιζέλ Νόουλς-Κάρτερ είναι Αμε-
ρικανίδα τραγουδίστρια, χορεύτρια, στιχουρ-
γός, ηθοποιός και επιχειρηματίας. Ως παι-
δί συμμετείχε και ερμήνευσε σε διάφορα 
talent shows, ενώ ξεκίνησε να γίνεται γνω-
στή στα τέλη του '90, μέσω του R&B συ-
γκροτήματος Destiny's Child, όπου ήταν 
βασική τραγουδίστρια. Με manager 
τον πατέρα της, Μάθιου Νόουλς, η 
Μπιγιονσέ μαζί με τις Destiny's Child κα-
τάφεραν να γίνουν ένα από τα πιο εμπορι-
κά συγκροτήματα όλων των εποχών και το 
πιο εμπορικό γυναικείο συγκρότημα όλων των 
εποχών. Η «βασίλισσα» βρίσκεται στην έβδο-
μη θέση της λίστας και εισπράττει γύρω στα 
785.000 δολάρια για κάθε ανάρτησή της.

NEΪMAΡ
ΤΡΕΧΕΙ… ΜΕ ΧΙΛΙΑ 
Ο Νεϊμάρ ντα Σίλβα Σάντος Τζούνιορ, 
ή απλώς Νεϊμάρ, είναι Βραζιλιάνος πο-
δοσφαιριστής. Αγωνίζεται με την ομά-
δα της Παρί Σεν Ζερμέν και η θέση του 
είναι στην κορυφή της επίθεσης ή και 
ως πλάγιος επιθετικός. Το 2012 το πε-
ριοδικό Σπορτς Προ χαρακτήρισε τον 
Νεϊμάρ ως τον πιο εμπορεύσιμο αθλητή 
στον κόσμο. Επίσης, η εφημερίδα Γκάρ-
ντιαν τον κατέταξε στην θέση #10 από 
τους καλύτερους 100 ποδοσφαιριστές 
του 2012. Στην ηλικία των 19, ο Νεϊ-
μάρ κέρδισε το βραβείο ως ποδοσφαιριστής της χρονιάς της Νότιας Αμερι-
κής για το 2011. Το 2011 έλαβε υποψηφιότητες για τη Χρυσή Μπάλα, όπου 
ήρθε στη 10η θέση και το βραβείο ΦΙΦΑ Πούσκας, το οποίο κέρδισε. Είναι 
γνωστός για την επιτάχυνση, την ταχύτητα, την ντρίμπλα και το φινίρισμά του. 
Το ποδοσφαιρικό του στυλ έχει κερδίσει τους κριτικούς, τους οπαδούς και τα 
ΜΜΕ. Ο Πελέ τον χαρακτήρισε σε μια δήλωσή του ως «εξαιρετικό παίκτη». 
Εισπράττει 722.000 δολάρια για μόνο μία φωτογραφία του στο Instagram.

 
ΤΖΑΣΤΙΝ ΜΠΙΜΠΕΡ

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ… 
ΑΤΥΧΟΣ 
Ο Τζάστιν Ντρου Μπίμπερ είναι Καναδός 
τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, 
παραγωγός. Το 2007 τον ανακάλυψε 
ο μάνατζερ ταλέντων Σκούτερ Μπρά-
ουν από τα βίντεο που είχε αναρτήσει 
στο YouTube ο Μπίμπερ. O Μπίμπερ 
κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, My 
World, ο οποίος είχε εκατομμύρια πωλή-
σεις. Τελευταίος στη λίστα του Forces βρί-

σκεται ο νεαρός ερμηνευτής ο οποίος εισπράτ-
τει 722.000 δολάρια για κάθε ανάρτησή του.

 
ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΚΥΠΕ, EpA

ΤΕΪΛΟΡ ΣΟΥΙΦΤ
Η ΟΜΟΡΦΙΑ… 
ΠΟΥΛΑΕΙ 
Η Τέιλορ Άλισον Σουίφτ εί-
ναι Αμερικανίδα τραγουδί-
στρια - τραγουδοποιός. Είναι 
γνωστή για αφηγηματικά τρα-
γούδια με θέμα την προσωπική 
της ζωή, η οποία έχει λάβει ευ-
ρεία κάλυψη από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Η καριέρα της Τέιλορ 
ξεκινάει το 2004, όπου και υπέγρα-
ψε συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία 
RCA Records. Έκτοτε, έχει κυκλοφορήσει συνολικά 
6 άλμπουμ, ήταν πολλές φορές υποψήφια για βρα-
βεία και έχει φωτογραφηθεί για πολλά περιοδικά μόδας και ομορφιάς. 
Μάλιστα, η Τέιλορ έχει δουλέψει και ως ηθοποιός συμμετέχοντας σε σει-
ρές όπως το «CSI: Las Vegas», αλλά και ταινίες όπως το «Valentine's Day» 
και το «Hannah Montana: The Movie», όπου πρωταγωνιστούσε η Μάιλι 
Σάιρους, με την οποία για αρκετά χρόνια διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Η 
περιουσία της υπολογίζεται πάνω από $320.000.000. Η τραγουδίστρια 
εισπράττει 748.000 δολάρια για κάθε ανάρτησή της στο Instagram.
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Μπορεί το Χόλιγουντ να θέλει πρόσωπα νέα, φρέσκια και αστραφτε-
ρά, αλλά αυτό δεν συμβαίνει με τον χώρο της πασαρέλας. Τα στε-
ρεοτυπικά πρότυπα ομορφιάς και με ηλικίες που δεν ξεπερνούν τα 

20 χρόνια έχουν περάσει προ πολλοί. Αρκετοί είναι οι σχεδιαστές που επιλέγουν 
να δημιουργήσαν νέα πρότυπα όσον αφορά τα μοντέλα που βρίσκονται στη μέση 
ή και ακόμη στην τρίτη ηλικία. Τα μοντέλα που επιλέξαμε αποδεικνύουν του λόγου 
το αληθές, αφού τα καλλίγραμμα κορμιά τους «βάζουν κάτω» και νεαρές των είκο-
σι ετών. Τελικά μπορεί να είναι αλήθεια το ότι υπάρχουν άτομα που μεγαλώνοντας 
αποκτούν μια γοητεία ανεκτίμητη, όσα χρόνια κι αν περάσουν.

ΚΑΡΜΕΝ ΝΤΕΛ’ ΟΡΦΙΣ
ΤΟ 83ΧΡΟΝΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ
Η 83χρονη Κάρμεν Ντελ’ Ορφις είναι ένα μοντέλο διαφορετικό από τα άλλα. Το 
καλλίγραμμο κορμί της και γενικότερα η εμφάνισή της έχει φιλοξενηθεί σε πολλά 
περιοδικά μόδας, ενώ η καριέρα της ξεκίνησε περίπου πριν 70 χρόνια. Είχε ποζάρει 
για τον Σαλβαντόρ Νταλί όταν ήταν δεκατριών χρόνων και έκανε εξώφυλλα περιο-
δικών όταν ήταν δεκαπέντε χρονών. Παρά το ότι αποσύρθηκε από την ενεργό δρά-
ση πριν τα τριάντα της, εντούτοις επέστρεψε δριμύτερη. Όπως είχε πει υπεύθυνος 
μόδας, «η Κάρμεν είναι η προσωποποίηση τού να μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις ανε-
ξάρτητα από την ηλικία σου». Μάλιστα ο ίδιος είχε δηλώσει ότι «η Κάρμεν αψηφά 
το χρόνο». Η ίδια είχε πει σε συνέντευξή της ότι «είχα μια πολύ αξιοσέβαστη καριέ-
ρα, αλλά δεν είχα μια συγκεκριμένη εμφάνιση. Ήμουν χαμαιλέοντας». «Ευτυχώς, 
ήξεραν ότι ήμουν ευπαρουσίαστη, υπεύθυνη, ψύχραιμη και συνεργάσιμη και έκανα 
καλά τη δουλειά. Σήμερα είμαι σε μια ηλικία που θεωρείται μη εμπορεύσιμη. Παρ’ 
ολ’ αυτά κατάφερα να το γυρίσω υπέρ μου».

Η ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ 

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΤΑ 

ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 30, 
ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΑ 85 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 

ΜΟΝΤΕΛΑ… ΑΝΩ ΤΩΝ 50
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ΓΙΑΣΜΙΝΑ ΡΟΣΙ
H 63XΡΟΝΗ ΚΑΛΛΟΝΗ
Το διάσημο μοντέλο με τα λευκά μαλλιά, Γιασμίνα Ρόσι, αποτελεί παρά-
δειγμα προς μίμηση για όσους θέλουν να ασχοληθούν σε μεγάλη ηλικία 
με τον χώρο του μόντελινγκ. Η σιλουέτα της είναι νεανική και το δέρμα 
της, παρά την ηλικία της, αφήνει άφωνες και τις νεαρότερες. Καθημερινά 
η 63χρονη καλλονή, που παλιότερα αποκάλυψε ότι δεν έχει υποστεί κα-
μιά χειρουργική επέμβαση, τρώει πάντα βιολογικά προϊόντα και ελάχιστες 
είναι οι φορές που επιτρέπει στον εαυτό της μια παρασπονδία, και αυτή 
μπορεί να είναι ένα ποτήρι ουίσκι, ελιές, καρύδια, μαύρη σοκολάτα και 
ψίχα καρύδας. Πάντοτε ξεκινάει την ημέρα της με ένα ποτήρι χλιαρό νερό 
με λεμόνι και τρώει αβοκάντο σε κάθε γεύμα. Το μόνο πράγμα που επιτρέ-
πει να θυμίζει πάνω της τα χρόνια που πέρασαν είναι τα λευκά μαλλιά, τα 
οποία η Γιασμίνα Ρόσι ποτέ δεν θέλησε να βάψει. Μάλιστα σε παλαιότε-
ρες συνεντεύξεις δηλώνει ότι τα μαλλιά της είχαν ασπρίσει από την ηλικία 
των δώδεκα ετών και όταν έφτασε στα είκοσι της χρόνια ήταν ήδη ολόλευ-
κα. Η καριέρα της ως μοντέλο ξεκίνησε στα 20 και εργάστηκε για τους με-
γαλύτερους σχεδιαστές στον κόσμο, όπως Yves Saint Laurent, Hermes κα
ι Jil Sander. Σε ηλικία 45 ετών εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη και είχε την 
ευκαιρία να δουλέψει σε φίρμες που αναζητούσαν μοντέλα στην ηλικία 
της. Η ίδια συνεχίζει να εργάζεται στον χώρο της μόδας και το χόμπι της 
είναι η κεραμική. Σήμερα ζει στο Μαλιμπού και συμμετέχει μέχρι και σε κο-
ρυφαία event μόδας, παρόλο που έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε 
που έκανε τα πρώτα βήματα στον χώρο, την ώρα μάλιστα που τα περισσό-
τερα μοντέλα ήδη από τα τριάντα τους οδεύουν προς τη σύνταξη. Το μόνο 
μεγάλο διάλειμμα που έκανε ήταν σε ηλικία 45 ετών, όπου δημιούργησε 
τη δική της επωνυμία ρούχων για τα Marks & Spencer. Έχει δύο εγγόνια κι 
όπως αποκάλυψε είναι πιο ευχαριστημένη από την εμφάνισή της από ό,τι 
υπήρξε παλαιότερα. «Κάνω πίλινγκ σώματος μια φορά την εβδομάδα με 
ελαιόλαδο και ζάχαρη. Τρώω ένα αβοκάντο την ημέρα και βιολογικό κρέ-
ας και ψάρι». Δεν το παρακάνει με τη γυμναστική και δεν χρησιμοποιεί συ-
μπληρώματα διατροφής και φάρμακα αντί υγιεινών τροφών. Η Yasmina, η 
οποία περιγράφει τον εαυτό της ως διεθνές μοντέλο και ως φωτογράφο, 
συχνά πυκνά σήμερα δημοσιεύει φωτογραφίες στον προσωπικό της λογα-
ριασμό στο Instagram, οι οποίες αφήνουν άφωνους τους χρήστες χάρη 
στο άφθαρτο σώμα της.

WANG DESHUN
ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΤΩΝ… 83
Όταν ήταν 80 χρόνων περπάτησε στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της 
Εβδομάδας Κινέζικης Μόδας στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηθοποιός γεννή-
θηκε στη βορειοανατολική Κίνα, στην πόλη Shenyang, και ασχολείται με 
την υποκριτική από τα είκοσι τέσσερα χρόνια του. Όπως είχε δηλώσει ο 
ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του, ξεκίνησε να πηγαίνει στο γυμναστή-
ριο στα 60 του χρόνια, γιατί ήθελε να παραμείνει σε φόρμα, προκειμένου 
να μπορεί να ανταποκριθεί στη δουλειά του, αποδεικνύοντας ότι όλοι μας 
μπορούμε να πετύχουμε κάθε στόχο μας όποτε το θελήσουμε πραγματι-
κά. Στην επίδειξη είχε εμφανιστεί στην πασαρέλα με μακριά περιποιημέ-
να μαλλιά και χωρίς μπλούζα, αφήνοντας το κοινό να θαυμάζει το καλο-
γυμνασμένο κορμί του. Οι δημοσιογράφοι μίλησαν τότε για «επιτυχία εν 
μία νυχτί», αλλά ο ίδιος σε συνέντευξή του είχε γελάσει με αυτό το σχό-
λιο εξηγώντας ότι είχε δουλέψει μια ολόκληρη ζωή γι’ αυτή τη στιγμή. Ο 
αγέραστος ηθοποιός είχε δηλώσει παράλληλα ότι για τη συγκεκριμένη 
performance γυμναζόταν 4 ώρες καθημερινά για 3 χρόνια, προκειμένου 
να μεταμορφώσει το σώμα του ώστε να μοιάζει με γλυπτό.
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αυτά που ξέρω τώρα, σίγουρα θα φορούσα αντηλιακό. Αν και το φο-
ράω πλέον, είναι αργά». Για να διατηρήσει το λαμπερό γκρίζο χρώμα 
στα μαλλιά της χρησιμοποιεί μοβ σαμπουάν και μαλακτική κρέμα και 
λούζει τα μαλλιά της μια φορά την εβδομάδα. Η καθημερινή ρουτίνα 
της περιλαμβάνει νυχτερινό μπάνιο μετά από ένα ελαφρύ δείπνο νωρίς 
το βράδυ, ενώ κοιμάται στις 23:00. Δεν γυμνάζεται, αλλά τρώει πολύ 
υγιεινά και κάποιες φορές τρώει τηγανητές πατάτες. Καθημερινά περ-
πατά με τον σκύλο της. Δεν της αρέσει να γυμνάζεται, αλλά τρώει πολύ 
υγιεινά (είναι λάτρης του healthy way of eating, αν και δεν θα πει όχι 
σε λίγες πατάτες τηγανητές) και περπατάει παντού και πάρα πολύ. Σε 
αυτό βοηθάει και το αγαπημένο της σκυλί.

VERUSCHKA VON LEHNDORFF
ΣΤΑ 72 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ

Η Veruschka von Lehndorff ήταν ένα από τα πρώτα ονόμα-
τα σούπερ μόντελ της δεκαετίας του '60. Μεταξύ άλλων, 

έπαιξε και στην ταινία Blow-Up του Αντονιόνι. Τώρα πια 
μπορεί να μην είναι μεγάλο όνομα, αλλά δεν δίστασε 
να ανέβει στην πασαρέλα στα 72 της, στη διάρκεια 
της Εβδομάδας Λονδρέζικης Μόδας το 2011. 

ΛΙΝTA ΡΟΜΠΙΝ 
ΟΜΟΡΦΗ ΣΤΑ 70 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ
Το πρώην μοντέλο, το οποίο σήμερα χα-
ρακτηρίζουν τα γκρίζα μαλλιά και τα εντυπω-
σιακά γυαλιά, δημιούργησε τη διάσημη σειρά λα-
διών Olio Lusso. Η ιδέα της πήρε σάρκα και οστά όταν η ίδια 
έψαχνε να βρει ένα προϊόν ομορφιάς που να ταιριάζει στην επιδερμί-
δα της. Αφού πειραματίστηκε στην κουζίνα της, κατάφερε να δημιουρ-
γήσει ένα λάδι –  ελιξίριο ομορφιάς από έντεκα έλαια λουλουδιών και 
βοτάνων. Αυτή ήταν και η αρχή του. Εκτός από τα λάδια, μεγάλωσε 
τη σειρά της δημιουργώντας λάδι για το πρόσωπο, μαλλιά και σώμα 
αλλά και μια σειρά από κραγιόν κρέμα lip balms και αρώματα. Σε πα-
λαιότερες δηλώσεις της είχε πει ότι καθημερινά μόλις ξυπνήσει πλένει 
το πρόσωπό της με ζεστό νερό και στη συνέχεια βάζει το face oil της, 
κραγιόν και αντηλιακό. Η ίδια είχε δηλώσει: «Αν παλιότερα γνώριζα 
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«ΓΗΡΑΙΑ» ΜΟΝΤΕΛΑ
Το πρακτορείο Oldushka, που βρίσκεται στη Ρωσία, δου-
λεύει αποκλειστικά με μοντέλα άνω των 45 ενώ και φτάνει 
μέχρι τα 85. Το πρακτορείο ήταν έμπνευση του φωτογρά-
φου Igor Gavar, ο οποίος κατέγραφε το στυλ ανθρώπων 
μεγάλης ηλικίας στο blog του, που είχε επίσης το όνομα 
«Oldushka» (που είναι μια σύνθεση της αγγλικής λέξης 

«old» και της ρωσικής «babushka» που σημαίνει «για-
γιά»). Η συντριπτική πλειοψηφία των μοντέλων 

του είναι άνω των 60 ετών, ενώ μόνο το αρ-
σενικό μοντέλο, ο 45χρονος Sergey, 

είναι ο πιο νέος. «Τον δέχτηκα επειδή 
είναι μεγαλύτερος απ' ό, τι φαίνεται», 

έχει δηλώσει ο Gavar σε πρόσφατη 
συνέντευξή του. Τα «γηραιά» μοντέ-
λα έχουν τεράστια πέραση στη Ρω-
σία, αφού εμφανίζονται σε καταλό-
γους μόδας αλλά και διαφημιστι-
κές καμπάνιες εκπροσωπώντας την 
παλαιότερη γενιά.

Ένα από τα «γηραιά» μοντέλα 
του ρωσικού πρακτορείου είναι η 
62χρονη Bαλεντίνα Γιασέν.

ΜΕΪ ΜΑΣΚ
«ΝΑ ΤΟΛΜΑΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ», 
 ΜΟΤΟ ΤΗΣ 71ΧΡΟΝΗΣ
Η 71χρονη μητέρα του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή 
της Tesla, Έλον Μασκ, τολμά να είναι διαφορετική 
στον χώρο της μόδας και φαίνεται ότι το απολαμβά-
νει. Παρά τα 71 της χρόνια, η Μεϊ Μασκ γνωρίζει με-
γάλη επιτυχία και δεν έχει σταματήσει να υπογράφει 
συνεργασίες με μεγάλα ονόματα της βιομηχανίας της 
μόδας. «Να τολμάς να είσαι διαφορετική. Να είσαι 
δημιουργική με την εμφάνισή σου. Να χαίρεσαι», εί-
ναι το μότο της Μεϊ Μασκ, και το υποστηρίζει δεό-
ντως. «Μόλις τώρα ξεκινάω ως μοντέλο», είχε μάλι-
στα παραδεχθεί η ίδια σε συνέντευξή της. Έχει υπο-
γράψει παλαιότερα συμβόλαιο με την IMG Models, 
το ίδιο πρακτορείο που εκπροσωπεί top models της 
εποχή μας, όπως η Ζιζέλ Μπούντχεν και η Τζιτζί Χα-
ντίντ, ενώ η Μεϊ δεν προλαβαίνει να φωτογραφίζεται 
για εξώφυλλα περιοδικών. Η στιλάτη γιαγιά μάλιστα 
πιστεύει πως από τα πιο έξυπνα πράγματα που έχει κά-
νει ήταν το να σταματήσει να βάφει τα μαλλιά και να 
τα αφήσει λευκά, πράγμα που βοήθησε στην καριέ-
ρα της. Μάλιστα σε συνέντευξή της αποκάλυψε ότι 
ετοιμάζει μόνη της καθημερινά όλα τα γεύματα και τα 
σνακ της, ενώ πριν να ανεβεί στην πασαρέλα ακολου-
θεί αυστηρό πρόγραμμα διατροφής για δύο εβδομά-
δες, προκειμένου να χωρέσει στο βρετανικό μέγεθος 
που φορούν τα μοντέλα. Η ίδια στον ελεύθερο χρό-
νο της απολαμβάνει την παρέα των δέκα εγγονιών της 
και ανεβάζει φωτογραφίες στο Instagram, στο οποίο 
έχει πάνω από 90.000 ακόλουθους. Μεγάλωσε 
στη Νότιο Αφρική και είναι μοντέλο από τα δεκαπέ-
ντε της χρόνια, όμως στην ηλικία των 68 χρόνων έγινε 
γνωστή. «Είμαι 68 χρονών τώρα και μόλις ξεκινάω την 
καριέρα μου. Είναι μεγάλη έκπληξη για μένα. Όταν 
ήμουν 15, μου έλεγαν ότι στα 18 μου θα είμαι τελειω-
μένη».  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΚΥΠΕ, Epa
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Βρισκόμαστε πλεόν στην καρδια τόυ καλόκαιριόυ και ό υδραργυρόσ 
εχει χτυπησει κόκκινό, όι διακόπεσ αρχιζόυν και η στυλιστρια 
τόυ όκ!, μαριαννα χατζημηνα, εντόπισε τα 20 hot trends τόυ 
φετινόυ καλόκαιριόυ. επιλεξτε λόιπόν αυτα πόυ σασ ταιριαζόυν και 
ετόιμαστειτε για την πρόσωπικη σασ capsule holiday collection.

ΤΑ 20 ΗΟΤ ΤRENDS TOY KΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

6

9

fashion trends

animal insticts
Zebra, snakeskin και leopard βρίσκονται κυριολεκτικά πα-
ντού, δημιουργώντας loud street styles που επιβάλλονται 
με τη δυναμική τους παρουσία. επίλεξε ένα total animal 
print look ή απλά πρόσθεσε wild πινελιές επιλέγοντας 
bold animal print αξεσουάρ. 

Ψαθινα καπελα
προστατέψου από τον ήλιο με τον πιο στιλάτο τρόπο, επιλέγοντας ένα 

raffia καπέλο, το οποίο θα προσθέσει την τελική πινελιά σε αμέτρητα καλοκαι-
ρινά σύνολα. επίλεξε μέσα από τη μεγάλη γκάμα επιλογών που μας προτείνουν 
οι σχεδιαστές, όπως για παράδειγμα το oversized la Bomba ή το le chapeau 
santon ribbon tie του Jaquemus και συνδύασέ τα με φορέματα, φούστες και κυ-
ριολεκτικά με όλα τα κομμάτια της καλοκαιρινής σου γκαρνταρόμπας.

puffed shoulders
ό μινιμαλισμός δίνει πλέον τη θέση του σε bold ruffles και oversized σι-

λουέτες. όι έντονοι ώμοι δεν είναι κάτι καινούριο στη μόδα, όμως τα φουσκω-
μένα μανίκια του φετινού καλοκαιριού είναι ένα παιχνιδιάρικο twist των 80’s 
στα σύγχρονα δεδομένα. puffed shoulders σε θηλυκά φορέματα και μπλούζες 
σίγουρα θα σε κάνουν να ξεχωρίζεις στις εμφανίσεις σου μετά την παραλία.

siLVia TChERassi ZiMMERMan CULT Gaia

cyclist shorts
με φανατικούς οπαδούς και αντίμαχους, το bikers shorts 

είναι το πιο πολυσυζητημένο κομμάτι της σεζόν. στο fashion show 
της chanel έχουμε δει την πιο chic εκδοχή του επιβεβαιώνοντας 
πως το κολάν των 80’s κυριολεκτικά μπορεί να φορεθεί από το 
πρωί μέχρι το βράδυ. συνδύασέ το με high heels για τις βραδινές 
σου εξόδους ή με blazer και ένα απλό t-shirt για ένα εναλλακτικό 
modern office look.

slides
τα slides είναι η sophisticated 
εναλλακτική στις κλασικές σα-
γιονάρες. συνδύασέ τα με μα-
κριά αέρινα φορέματα, midi 
φούστες ή ακόμα και με το αγα-
πημένο σου mum jean, πετυ-
χαίνοντας ένα relaxed και chic 
αποτέλεσμα.

ChanEL

ChanEL

sTELLa 
McCaRTnEY

JaQUEMUs

stradiVarius

BLUMaRinE

ChanEL RaMona fiLiP

1

2 3

54

sUGaRfREE h&M
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τό χαριτωμενό 
floral φόρεμα
δεν υπάρχει τίποτα πιο ρομα-
ντικό από ένα floral – τύπου 
“laura ashley”- φόρεμα μια κα-
λοκαιρινή νύχτα στην παραλία. 
συνδύασέ το με άνετα flat σαν-
δάλια ή με western booties για 
ένα ρομαντικό cowgirl look.

πόυα-ρό
το πουά είναι το print που ξεχωρίζουμε 
για τη θηλυκότητα και τον ρετρό αέρα 
που αποπνέει. επίλεξε το σε κλασικό μαυ-
ρόασπρο ή διάλεξε άλλους πιο τολμη-
ρούς χρωματικούς συνδυασμούς. πα-
ράλληλα, μπορείς να παίξεις με διαφορε-
τικές παραλλαγές του μοτίβου ή μπορείς 
να το συνδυάσεις με άλλα prints, ακολου-
θώντας τη φιλοσοφία του mix&match. 
είτε επιλέξεις ένα κοστούμι είτε ένα αέ-
ρινο ή θηλυκό φόρεμα σαν αυτό που 
είδαμε να φορά η Monica Bellucci στο 
fashion show των dolce&Gabbana, σί-
γουρα με το πουά outfit σου θα κλέψεις 
τις εντυπώσεις.

Beach BaG
κράτησε την τσάντα παραλίας και στην πόλη! όι raffia τσάντες είναι τάση και 
δεν περιορίζονται στην παραλία, αφού ταιριάζουν ιδανικά με boho chic φορέ-
ματα αλλά και με τα αγαπημένα σου shorts.

ACCESSORIZE JAQUEMUS

STRADIVARIUS

OSCAR DE LA RENTA

ZIMMERMAN

MANGO

Belted swiMsuit
από την γκαρνταρόμπα των διακοπών δεν μπορεί να 

απουσιάζουν τα μαγιό. Ένα κλασικό ολόσωμο είναι απαραίτητο, 
αφού αποτελεί μια διαχρονικά stylish επιλογή για την παραλία, 
ενώ παράλληλα μπορεί να φορεθεί σαν τοπ ή σαν εσωτερικό 
ρούχο με καφτάνια, shorts και φούστες. το belted ολόσωμο μα-
γιό ξεχωρίζει και αποτελεί την πιο fashionable εκδοχή του κλασι-
κού one piece.

στα μαλλια
χαριτωμένα και θηλυκά hair 
accessories όπως τα 80’s 
scrunchies , τα 70’s φουλάρια 
και οι ρετρό κορδέλες είναι η 
λεπτομέρεια που θα δώσει μια 
χαρούμενη νότα στα καλοκαιρι-
νά σου looks. to bow scrunchie 
είναι μια τέλεια επιλογή, αφού 
είναι ταυτόχρονα πρακτικό και 
super stylish.

LOVE STORIES 
SWIMCLUB x H&M

DOLCE&GABBANA

SUGARFREE

Monica Bellucci με 

DOLCE&GABBANA

ZARA

SUGARFREE

CAROLINA 
HERRERA

6

7

8

9

10
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fashion trends

16

19

Tie dye
Το ψυχεδελικό 60’s print 
αποτελεί την έκπληξη της 

σεζόν! Το tie dye print μάς μεταφέ-
ρει στην cool διάθεση των ακτών της 
Καλιφόρνιας και στην ανέμελη διάθε-
ση των surfers. Εύκολα όμως μπορεί 
να ξεφύγεις με το tricky αυτό print, γι’ 
αυτό προσπάθησε να κρατήσεις το 
σύνολό σου απλό και απέριττο.

NeoN
Οι πασαρέλες για το καλοκαίρι του ’19 γέμισαν neon επιγραφές και η 

γκαρνταρόμπα μας hilighter κίτρινο, έντονο πράσινο και φωτεινό ροζ. Τόλμησε 
την τάση είτε μέσα από την τολμηρή προσέγγιση του Prabal Gurung είτε μέσα 
από την πιο elegant οπτική του οίκου Tibi.  

ΜινιαΤΟύρΕς
Οι τσάντες της σεζόν χωρούν (στην καλύτερη περίπτωση) μόνο τα απα-

ραίτητα και καθορίζονται από το μέγεθός τους. Όσο πιο μικρές, τόσο πιο κα-
λές! Επίλεξε λοιπόν την αγαπημένη σου μινιατούρα και ανέβασε τις μετοχές 
σου στο χρηματιστήριο του στυλ.

BRanDon MaXWELL fEnDi JaQUEMUs

sTELLa McCaRTnEY

PRaBaL 
GURUnG

PRaDa

ςΤΟ ΤριγωνΟ Των… ΒΕρΜΟύδων
Επένδυσε σε μια καλή ψηλόμεση tailored βερμού-

δα για ανεπιτήδευτα κομψές εμφανίσεις. Η βερμούδα αποτελεί 
τη χρυσή τομή ανάμεσα στα shorts και στο μακρύ παντελόνι και 
μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες με t-shirt και trainers για smart 
casual εμφανίσεις και με blazer ως cool εναλλακτική στο κλασι-
κό κουστούμι.

ΦρΟύ ΦρΟύ 
Κι αρωΜαΤα
Η μόδα θέλει τα φτερά να προ-
σθέτουν ένα luxurious touch στα 
ρούχα και στα αξεσουάρ της 
σεζόν. Τελειώματα σε φορέμα-
τα, μπλούζες, ακόμα και σε πα-
πούτσια ή κεντημένα φορέματα 
με πέτρες και φτερά, μαγνητί-
ζουν τα βλέμματα κλέβοντας τις 
εντυπώσεις.

DoLCE&GaBBana

PRaPaL GURUnG

MiChaEL KoRs

PRaBaL GURUnG

BaDGLEY 
MisChKa

ZiMMERMan
hoUsE of 

hoLLanD
off-WhiTE

11

12

13

15
14
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Lingerie
Camisole φορέματα και 
μπλουζάκια, δαντέλα και satin 
ρούχα που παραπέμπουν σε 
εσώρουχα και νυχτικά, συνδυ-
άζονται με παγιέτες, high heels 
ή trainers και φοριούνται όλες 
τις ώρες.

Beige
Το μπεζ, τόσο διαχρονικό και κλα-
σικό χρώμα! Αποτελεί τη safe επι-

λογή για chic καλοκαιρινές εμφανίσεις. 
Ολοκλήρωσε το beige outfit σου με μο-
ντέρνες λεπτομέρειες που θα του χαρί-
σουν ζωντάνια και θα του προσθέσουν 
χαρακτήρα.

Bucket hats
Τα bucket hats μάς έρχονται από τα 90’s και ισορροπούν ανάμεσα στο ρε-

τρό και στο σύγχρονο, προσφέροντάς μας προστασία και στυλ. Τα casual αυτά 
καπέλα, είτε μονόχρωμα είτε με μοτίβα ή logos, είναι ιδανικά για τις αποδρά-
σεις μας και προσθέτουν χαρακτήρα σε κάθε outfit.

PHILIP LIM GANNI

ANAKIKI

LA QUAN 
SMITH-

ZARA

crochet
Φέτος οι σχεδιαστές μάς δείχνουν την crafty πλευ-

ρά τους, αφού crochet υφάσματα που θυμίζουν εργόχειρα της 
γιαγιάς έχουν κατακλύσει τις πασαρέλες. Michael Kors, Isabel 
Marant, Oscar de la Renta και Sonia Rykiel είναι μόνο κά-
ποιοι από τους σχεδιαστές που έπιασαν το βελονάκι στο χέρι 
τους, ενώ celebrities όπως η Olivia Palermo με το Ulla Johnson 
crocheted φόρεμα μάς δείχνουν πώς να υιοθετήσουμε την τάση. 

PUffy headband
To μέγεθος αλλά και η πολυ-
τέλεια κάνουν τη διαφορά στα 
puffy headbands που κυριάρχη-
σαν στο fashion show της Prada 
και μας προκαλούν να προσθέ-
σουμε μια chic 60’s πινελιά στα 
outfits μας.

OCEAN BLUE by MARCIA 
THRASYVOULOU

PRADA ZARA

ISABEL MARANT-Olivia Palermo 
με ULLA JOHNSON

ZIMMERMAN

16

17

18

19 20

MAXMARA

CULT GAIA
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MAKE UP trends
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Φυσικό, υγιέσ δέρμα
Την τιμητική του πάντα έχει το ηλιοκαμένο δέρμα, όπου συνδυ-
άζοντάς το μ' ένα blush δημιουργούμε μια υγιή αίσθηση στο 
πρόσωπο. έπιπλέον, σκεφτείτε τι άλλο μας προκαλεί ο ήλιος, 
όπως φακίδες, κάψιμο, μαύρισμα. αυτά μπορούμε να τα δημι-
ουργήσουμε με το makeup, μιας και ο πολυαγαπημένος μας 

ήλιος δεν πρέπει να μας βλέπει περισσότερο από κάποιες 
πολύ συγκεκριμένες ώρες. στο πρόσωπο πρέπει να δώσουμε 
μια απαλή, φυσική ένταση και όχι ένα έντονο, καλά σμιλεμένο 
contouring. αυτή η ανάλαφρη αίσθηση δίνει ζεστασιά στο πρό-
σωπο χωρίς να αλλάζουν και να αλλοιώνονται τα χαρακτηριστι-
κά μας. Η επιτυχία σ' αυτό το μακιγιάζ δεν είναι να μας πουν ότι 
έχουμε ένα ωραίο μακιγιάζ, αλλά ένα υπέροχο δέρμα.

ένώ ο υδράργυρος φτάνει 
στα ύψη, ας πάμε να δρο-
σιστούμε με μια αγαπημένη 
μας συνήθεια, που δεν εί-
ναι άλλη από το μακιγιάζ. 
Το σύγχρονο make up συν-
δέεται με το life style, τις 
κουλτούρες και τις ηλικίες. 
μέσα από την ελευθερία 
στο πνεύμα, απαλλαγμένοι 
από διάφορες συμβάσεις, 

το κοινό στοιχείο ανάμε-
σα στο street make up και 
fashion make up είναι ότι 
όλα είναι ξεκάθαρα και 
δυνατά. ας πάμε να δούμε 
δύο από τις τέσσερις τάσεις 
του μακιγιάζ που θα μας 
βοηθήσουν να φαινόμαστε 
δροσερές και λαμπερές 
καθ’ όλη τη διάρκεια των
διακοπών μας.

Η MAKE UP-ARTIST Παραδέισα ΠαΠαγέΩργιόυ μασ ΠαρόυσιαΖέι
Τα ΤιPS και μασ ΠρόΤέιΝέι δυό αΠό Τισ Τέσσέρισ καΛόκαιριΝέσ Τασέισ
Τόυ καΛόκαιριόυ
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Παρ' όλό Πόυ η μεγαλη ταση 
στό μακιγιαζ φετόσ ειναι τα 
ματια, δεν θα μΠόρόυσε σε 
καμια ΠεριΠτωση ν' αΠόυσιαζει 
τό διαχρόνικό και Παντα 
μόντερνό κόκκινό κραγιόν.

εστιασε σ' ενα σημειό
για τις καλοκαιρινές μας απογευματινές και βραδινές μας βόλτες 
πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν οι γήινες αποχρώσεις eyeliners και 
κόκκινα χείλη. όι γήινες αποχρώσεις μπορεί να είναι προς πορτο-
καλί ή κόκκινο, έτσι παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μακιγιάζ των μα-
τιών. μπορεί να είναι ματ ή και ιριδίζουσες υφές. η τάση αυτή είναι 

εμπνευσμένη από τα 90’s, προσαρμοσμένη στο σήμερα. εκείνο που 
με εντυπωσιάζει και με συναρπάζει είναι όταν κυκλοφορώ κάποια 
βράδια και βλέπω το eyeliner σ' όλες τις εκδοχές του, άλλοτε να εκ-
φράζει το προσωπικό στυλ της κοπέλας που το φορά και να μην είναι 
καθόλου επιτηδευμένο, άλλοτε τέλειο και πολύ chic και κάποιες φο-
ρές να είναι ανεπιτήδευτο, κάτι που το κάνει cool. 
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Pure Color Envy Paint-On Liquid Lip Color Liquid 
envy, από τη συλλογή Violette Oh Naturelle, Estée 
Lauder, μεταξένιο, απαλό ματ φινίρισμα. Οι τέσσερις 
νέες must-have nude ματ αποχρώσεις που ταιριάζουν σε 

κάθε τόνο επι-
δερμίδας. Η ανά-
λαφρη, κρεμώ-
δης, υγρή φόρ-
μουλα χαρίζει 
έντονο χρωματι-
κό ματ αποτέλε-
σμα και ανάλα-
φρη υφή. Εξαιρε-
τικό έντονο χρώ-
μα με μία μόνο 
κίνηση.

Extreme Matte Long Lasting 
Liquid Lipstick, 

Νο104 
(Pumpkin Pie), 
Mesauda 
Milano, ματ 
κραγιόν σε 
υγρή μορφή 
που συνδυά-
ζει άνεση και 
απαλότητα 

με έντονο 
χρώμα που 
διαρκεί για 
ώρες.

Η καθαριΟτΗτα και Η 
ΕΝυδατωσΗ ΕιΝαι απΟ τισ 
πρωταρχικΕσ φρΟΝτιδΕσ πΟυ 
πρΕπΕι Να πρΟσφΕρΕισ στΗΝ 
ΕπιδΕρμιδα σΟυ. δΟκιμασΕ 
τισ πρΟτασΕισ μασ και 
θα μασ θυμΗθΕισ.

Η καθαρΗ και λαμπΕρΗ Επι-
δΕρμιδα σΕ συΝδυασμΟ μΕ 
φλΟγΕρα χΕιλΗ, μΕ μια υπΟ-
ΝΟια πΟρτΟκαλι 'Η φΟυξια, 
απΟδΕικΝυΟΝται για μια 
ακΟμΗ σΕζΟΝ τΟ δυΝατΟ 
χαρτι τΗσ ΟμΟρφιασ! 
ακΟλΟυθΗσΕ κι Εσυ τΟ 
trENd και θα Εισαι 
μΕσα στΟ πΝΕυμα 
τΗσ μΟδασ.

χΕιλΗ μΕ...
φλΟγΕρΗ 
διαθΕσΗ!

Rouge Volupté Shine, Y.S.L., 
το κραγιόν με τη θρυλική ενυδατική 
σύνθεση -με 65% ελαιώδη σύστα-
ση και 6 πολύτιμα έλαια, και εκχύ-
λισμα ροδιού- προσφέρει έξι πολύ-
τιμα οφέλη (έντονη λάμψη, φυσικό 
αποτέλεσμα, λείανση, ενυδάτωση, 
άνεση και βελούδινη εφαρμογή). για 
σένα που θέλεις εντυπωσιακή λάμ-
ψη με κορυφαία άνεση και ζωηρό 
χρώμα.

Rouge Coco Flash Lumière 
και Contraste, Chanel, ένα ροζ 
μπεζ κι ένα σκονισμένο ροζ μoβ. 
δύο κομψές αποχρώσεις για τα 
χείλη που αντανακλούν τις εικό-
νες έμπνευσης της Lucia Pica από 
την ανατολική ασία με το ροζ μπεζ 
και σκονισμένο ροζ της σειράς 
rOUGE COCO FLASH. Eίναι αρ-
κετά ματ για να χρησιμοποιηθεί 
και στα μάγουλα, ενώ αφήνουν μια 
δροσερή λάμψη που χαρίζει ευε-
ξία στο καλοκαιρινό look.

Rouge Coco Flash, Chanel, πλού-
σιο με χρωστικά, αυτό το νέο κρα-
γιόν δίνει φωτεινό χρώμα από την 
πρώτη κίνηση. χάρη στο σύμπλεγ-
μα Hydraboost, με θρεπτικά έλαια 

(jojoba, μιμόζα, ηλίανθο), εξασφαλί-
ζει άμεση ενυδάτωση έως και 8 ώρες 

μετά την εφαρμογή. τα χείλη σου είναι 
εμπλουτισμένα με ένα ελαφρύ και με-

ταξένιο πέπλο χρώματος.
Joli Rouge Lacquer, Clarins, ένα 
ενυδατικό στικ που απλώνεται πολύ 
εύκολα και αφήνει τα χείλη σου φω-
τεινά και σαγηνευτικά! χαρίζει έντο-
νο χρώμα και λάμψη βινυλίου. Η 
φόρμουλά του με ενυδατικά πλεο-
νεκτήματα ενός balm, εμπλουτισμέ-
νη με οργανικό marsh samphire και 
έλαια, απαλύνει και λειαίνει τα χείλη 
μέρα με τη μέρα. και τα αφήνει ενυ-
δατωμένα για 7 ώρες!

L’Absolu Mademoiselle Shine, από τη συλλογή 
της Chiara Ferragni για τη Lancôme, Limited Edition 
αποχρώσεις. Η δροσερή, απελευθερωμένη ομορφιά 
αιχμαλωτίζεται σε μια ενυδατική σύνθεση που απε-
λευθερώνει ζωηρό χρώμα και ένα εθιστικό λουλου-
δάτο και φρουτώδες άρωμα. μπορείς να εφαρμόζεις 
κάθε κομψή και φυσική απόχρωση χωρίς καθρέφτη 
και χωρίς κανένα φόβο ότι θα κάνεις λάθος.

Lacquer Ink LipShine, 
Shiseido, η καινοτόμα φόρ-
μουλά του αποτελείται από ένα 
συνδυασμό υψηλής χρωστικής 
έντασης με λάμψη, που διαρκεί 
όλη μέρα, ενώ δεν αφήνει τα 
χείλη ξηρά ή κολλώδη!
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BEAUTYshopping

Η καθαριότΗτα και Η 
ενυδατωσΗ ειναι από τισ 
πρωταρχικεσ φρόντιδεσ πόυ 
πρεπει να πρόσφερεισ στΗν 
επιδερμιδα σόυ. δόκιμασε 
τισ πρότασεισ μασ και 
θα μασ θυμΗθεισ.

Save
your skin

Makeup Melter & Cleanser, Bobbi 
Brown, το προϊόν καθαρισμού 3 σε 1, που 
απομακρύνει το μακιγιάζ, τονώνει την επιδερ-
μίδα και βοηθά στον καθαρισμό απομακρύ-
νοντας την περιττή λιπαρότητα και τους ρυπα-
ντικούς παράγοντες ακόμη και του πιο ανθε-
κτικού make up.

Camellia Water 
Cream, από τη συλ-
λογή HyDrA BEAuTy, 
CHAnEL, μια ρευ-
στή ενυδατική κρέμα 
εμπλουτισμένη με αν-
θόνερο καμέλιας που 
φωτίζει τη χροιά και 
χαρίζει στο πρόσωπο 
φυσική λάμψη.

Fresh Reviver 
Sorbet Water 
Mist, από τη σει-
ρά περιποίησης 
Dior Hydra Life, 
ενυδατικό mist 
που ενεργοποι-
εί το δέρμα και 
χαρίζει μια φρε-
σκάδα sorbet 
κάθε στιγμή της 
ημέρας.

Garnier Skin 
active, σειρά μασκών 
τόσο αποτελεσματι-
κές, ώστε σε λίγα λε-
πτά μετά την εφαρμο-
γή τα αποτελέσματα 
είναι ορατά στην επι-
δερμίδα.

My Clarins, σειρά φρο-
ντίδας δέρματος, περιέ-
χει το σύμπλεγμα Healthy 
skin (in&out), ένα μείγμα 
συστατικών βασισμένο σε 
φυτά με δύο δράσεις που 
δουλεύουν για να έχεις 
πάντα φωτεινό και υγιές 
δέρμα, λαμπερή και ενυ-
δατωμένη επιδερμίδα με 
απαλή υφή.

Mineral Infusion 
Hydrating Toner, -417, 
ήπιο toner βασισμένο στη 
νερό της νεκράς θάλασ-
σας. Βοηθά στην εξισορ-
ρόπηση του δέρματος, 
την τόνωση και την ενυδά-
τωση του δέρματος, ενώ 
αφαιρεί τα ακαθαρσίες 
και τα υπολείμματα μακι-
γιάζ. ιδανικό για όλους 
τους τύπους του δέρμα-
τος.

Aqua Pure Super 
Concentrate, Biotherm, δρα 
γρήγορα και «σώζει» την επιδερ-
μίδα σου. πες αντίο στις ατέλει-
ες και στη γυαλάδα, αφού μειώ-
νει τους διεσταλμένους πόρους 
αφήνοντας άμεσα την επιδερμί-
δα ματ και αψεγάδιαστη.

Νερό καθαρισμού, από 
τη σειρά bioten Detox, 
δίνει στην επιδερμίδα σου τη 
φροντίδα που χρειάζεται για 
να αντεπεξέλθει στη δύσκο-
λη καθημερινότητά σου, να τη 
θωρακίσει απέναντι στις επι-
θέσεις του περιβάλλοντος.
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Γήινοι τονοι
Γήινοι τονοι Για καλοκαιρινα
office looks και βολτες ςτήν πολή

Τα γυαλια ηλιου είναι 
το must have αξεσουάρ κάθε 

καλοκαιρινής εμφάνισης 
(Guess, ΣΕ ΕΠιλΕγΜΕΝουΣ 

οΠΤιΚουΣ οιΚουΣ).

Παπούτσια €129, 
BAGATT. Φούστα €26,

ΤοP SHOP.

Τσάντα 
€17.99,

η&Μ.

Φούστα Cortefiel €49.99,
DEBENHAMS.

Βραχιόλι €29.99,
MANGO.

Παντελόνι,
NEXT.

Μπλούζα €22,
DOrOTHy PErkiNS.

Shorts,
PiAZZA iTALiA

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΕΚΠΤΩΣΗ.

Mπλούζα 
€25.99,

MANGO.
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ChiC in blue
Γαλαζιο, μπλε και λευκο εναλλασσονται 
στα πιο chic συνολα τησ σεζον 

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

A
N

D
RE

W
 G

N

Ολόσωμο μαγιό,
INTIMISSIMI.

Σκουλαρίκια,
PARFOIS.

Μπλούζα 
Warehouse €45,
DEBENHAMS.

Τσάντα,
PRIMADONNA.

Jumpsuit,
ΝΕΧΤ.

Τοπ €12.99,
TEZENIS.

Shorts €29.99,
MANGO.

Παπούτσια 
€119,

BAGATT.

Ζώνη,
PIAZZA 
ITALIA.

Φόρεμα 
€39.99,

MANGO.

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.
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G
U

Y 
LA

RO
C

H
E

Βίρα τίς αγκυρες
το κλαςίκο marine ςε κοκκίνο καί μπλε 
κυρίαρχεί ςτίς εμφανίςείς των δίακοπων 

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

Παντελόνι,
H&M.

Bikini Dorina,
NEXT.

Γόβα €49.99,
MANGO.

Μπλούζα 
€25.99,

MANGO.

Τσάντα Valentino €128,
DEBENHAMS.

Tσάντα Feretti €117,
COSTAS 

THEODOROU.

Shorts,
PIAZZA ITALIA.

Βραχιόλι 
€19.99,

MANGO.

Bikini,
INTIMISSIMI.

Jumpsuit 
€59.99,

MANGO.
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ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ - 
ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ»

To Round Table 7 Πάφου παρουσιάζει 
για πρώτη φορά τη νεοσύστατη ορχήστρα 
του σπουδαίου συνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη 
με ερμηνεύτριες τη Δήμητρα Γαλάνη και τη 
Νατάσσα Μποφίλιου την Παρασκευή, 9 
Αυγούστου, στις 20:30 στο Κάστρο της 

Πάφου. Τα τραγούδια του σημαντικότερου 
δημιουργού της ελληνικής λαϊκής μουσικής, 

παρουσιάζονται από δύο ξεχωριστές 
ερμηνεύτριες και μια ορχήστρα 

εξαίρετων μουσικών.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟN ΠΡΩΤΑΡΑ

Την Παρασκευή, 9 Αυγούστου, 
ο Αντώνης Ρέμος θα πραγμα-
τοποιήσει μια μοναδική εμφά-

νιση στο Nava Seaside στον Πρω-
ταρά. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα 
ερμηνεύσει γνωστές παλιές και νέες 
επιτυχίες. Το πρόγραμμά του θα πε-

ριλαμβάνει τραγούδια που σημά-
δεψαν τις καρδιές των θαυμαστών 
του. Χορηγός επικοινωνίας Check 
in και I lovestyle.com. Για περισ-
σότερες πληροφορίες και κρατή-
σεις στα τηλέφωνα 99920444 και 
22777744.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
 «SUMMER 2019»
ΜΕΧΡΙ 7/10/2019
Κύπριοι και ξένοι καλλιτέχνες 
εκθέτουν έργα τους που θα 
παρουσιαστούν στην Edit Gallery στη Λεμεσό. Στην έκθεση 
Summer 2019 συμμετέχουν: Alec Cumming (UK), Alejandra 
Atarés (ES), Αντρέας Μ. Γεωργίου (CY), Αθηνά Φρεναρίτου 
(CY), Ελένη Φύλα (CY), Φίκος (GR), Φίλιππος Θεοδωρίδης 
(GR), John Paul Fauves (CR), Νίκος Γυφτάκης (GR), Ράνια 
Μπέλου (GR), Spok Brillor (ES), Στέλλα Καπεζάνου (GR) και 
Vanessa Prager (US). Επικοινωνήστε με την γκαλερί εάν θέλε-
τε να λάβετε πλήρεις λεπτομέρειες και διαθέσιμα έργα από 
κάποιον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Για περισσότερες πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο 25251710.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

WINDCRAFT MUSIC FEST
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Η ΠΙΟ ΑΕΡΙΝΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Για έκτη συνεχή χρονιά το Windcraft Music 
Fest επιστρέφει το Σαββατοκύριακο 10 και 11 
Αυγούστου στα Κατύδατα Σολέας. Η φετινή 
διοργάνωση, ωστόσο, θα έχει ένα ξεχωριστό 
τόνο, αφού σημαντική θέση στο πρόγραμμά 
της αποκτούν οι «τέχνες του δρόμου». 
Συνδυάζοντας αρμονικά τις παραδοσιακές 
με τις μοντέρνες τέχνες, το Μουσικό 
Φεστιβάλ Windcraft έχει γίνει θεσμός που 
προβάλλει το αξιόλογο έργο Κυπρίων και 
ξένων καλλιτεχνών, ενθαρρύνει τη μεταξύ τους 
συνεργασία και εντάσσει τους επισκέπτες 
στη διαδικασία της μουσικής δημιουργίας 
μέσω της διάδρασης. Απώτερος στόχος της 
εκδήλωσης είναι να αναβιώσει την ευρύτερη 
περιοχή Σολέας, μεταφέροντας έναν αέρα 
καλλιτεχνικής δημιουργίας και έντονη 
ζωντάνια από τα αστικά κέντρα στην ύπαιθρο. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22-377748.

14Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΜΕΧΡΙ 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”.

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ – 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ

ΣΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΟΥΣΙΚΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ «FRIENDSLAND»

Στο τριήμερο μουσικό φεστιβάλ 
«Friendsland» στον Λουβαρά θα βρε-
θούν την Παρασκευή 9, Σάββατο 10 και 
Κυριακή 11 Αυγούστου ο Μίλτος Πα-
σχαλίδης και ο Δημήτρης Μπάσης. Ο 
χώρος που θα πραγματοποιηθεί το φε-
στιβάλ είναι βρίσκεται στους πρόποδες 
του κρατικού δάσους Κακομάλλη. To 
«Friendsland» δεν θα είναι μόνο μουσική. 
Έχει και ως στόχο την ανάδειξη της κοι-
νότητας Λουβαρά. Στόχος επίσης, είναι ο 
εμπλουτισμός του περιβαλλοντικού πλού-
του της περιοχής με οργανωμένη δενδρο-
φύτευση, που θα πραγματοποιηθεί μια 
από τις μέρες 
του τριημέρου 
σε συνεργα-
σία με την 
τοπική αρχή. 
Για πληρο-
φορίες στο 
τηλέφωνο 
99451996.
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ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ
ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ
Στο γραφικό χωριό του Όμοδος θα ταξιδέ-
ψει ο Κώστας Μακεδόνας με την ορχήστρα 
του την Τετάρτη, 7 Αυγούστου, στις 21:00 
στο Κοινοτικό Πάρκο Ομόδους. Τη συναυ-
λία διοργανώνει το Σωματείο Στήριξης του 
Γυμνασίου Ομόδους για στήριξη των παι-
διών του γυμνασίου 
του χωριού. Ο δημοφι-
λής καλλιτέχνης αφή-
νει για λίγο τη Μαρι-
νέλλα, την Ήβη Αδά-
μου και την Έλενα Πα-
παρίζου, με τις οποίες 
βρισκόταν όλο τον χει-
μώνα και σε περιοδεία 
το καλοκαίρι.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
«Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Με πλούσιο πρόγραμμα που θα ξετρελάνει 
τα παιδιά θα πραγματοποιηθεί για 14η συ-
νεχή χρονιά διήμερο Παιδικό Φεστιβάλ το 
Σαββατοκύριακο 11 και 12 Αυγούστου στο 
Κέντρο Νεότητας Κυπερούντας. Το Φεστι-
βάλ πραγματοποιείται εις μνήμην του μικρού 
Αντρέα Νεάρχου και έχει ως θέμα για φέτος 
«Ο γύρος του κόσμου». Τα καθαρά έσοδα 
θα διατεθούν σε οικογένειες παιδιών που νο-
σηλεύονται στην Παιδο-ογκολογική Μονάδα 
του Μακάρειου Νοσοκομείου. 

Best of the Rest

TO ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Εντυπωσιακό θέαμα προσφέρει για τέταρτη συνεχή χρονιά το 
εντυπωσιακό Beach Water Polo, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
των 20ών Λεμεσίων μέχρι σήμερα Κυριακή 4 Αυγούστου, στην 
αποβάθρα του Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό, μεταξύ των ωρών 
14:00-22:00. Στο Beach Water Polo, που διοργανώνεται από την 
FAB Sportswear Ελλάδος και τον Υδάτινο Κόσμο στην Κύπρο, θα 
παρευρεθούν οι μεγαλύτεροι σταρ της ελληνικής υδατοσφαίρισης, 
τιμώντας με την παρουσία τους το τουρνουά. Η εκδήλωση θα έχει φιλανθρωπικό σκοπό, αφού 
όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν στο Σύνδεσμο Στήριξης Ατόμων με Αιματολογικά Νοσήματα. 
Για πληροφορίες: Τηλ: +357 99 627951 (Κύπρος) / +30 69 09904643 (Ελλάδα).

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ
Με πλούσιο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει γεύσεις 
ζυμαρικών και συνάντηση πολιτισμού, το Κοινοτικό Συμ-
βούλιο Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας διοργανώνει φε-
στιβάλ που διαρκεί μέχρι σήμερα Κυριακή 4 Αυγού-
στου. Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ οι παρευρισκόμε-
νοι ζύμωσαν, έψησαν ζυμαρικά και χόρεψαν, ενώ την 
επομένη ημέρα ο λαϊκός τραγουδιστής Νίκος Μακρό-
πουλος ανέλαβε τη διασκέδαση. Σήμερα, τελευταία 
ημέρα του φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί η 15η συνά-
ντηση τέχνης και πολιτισμού, στο πλαίσιο της οποίας ο 

Λαογραφικός Όμιλος 
Πεντάσχοινος θα πα-
ρουσιάσει την κυπρι-
ακή ηθογραφία της 
Βασιλικής Φωτίου «Τα 
προξένια».

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Το Λεβέντειο 
Δημοτικό Μου-
σείο Λευκωσίας 
κυκλοφόρησε τη 
νέα του έκδοση 
«The Secrets of 
a Royal Portrait» 
με τα αποτελέ-
σματα ενός δι-
ετούς διεπιστη-
μονικού ερευνητικού προγράμματος. Τα 
«μυστικά» του πορτραίτου της Αικατερί-
νης Κορνάρο γνωστοποιήθηκαν αρχικά 
το 2017 μέσα από περιοδική έκθεση και 
συνέδριο που οργάνωσε το Λεβέντειο 
Μουσείο με τίτλο «Τα Μυστικά ενός βα-
σιλικού πορτραίτου». Σήμερα η έκδοση 
του Μουσείου έρχεται στο φως, εμπλου-
τισμένη με σχετιζόμενα άρθρα και εκθε-
σιακό υλικό. 

«THE SECRETS OF 
ROYAL PORTRAIT»

ΤΑ ΤΑΠΕΡ
ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ
ΕΛΕΝΑ ΑΚΡΙΤΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ 
Τρεις γενιές γυναικών 
ζουν, ονειρεύονται και 
διεκδικούν: Η Κοραλία, 
είκοσι χρόνια καθαρίστρια στη ΦΙ-
ΝΟΣ ΦΙΛΜ. Η κόρη της, Ελένη, 
πωλήτρια στο ΜΙΝΙΟΝ, που κάνει 
κι επιδείξεις τάπερ σε σπίτια κυριών. 
Και το «εξώγαμο» κοριτσάκι της, η 
Αλικούλα, που πήρε το όνομα της 
νονάς της, Αλίκης Βουγιουκλάκη.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ 
ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ
ΣΟΦΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
Απρίλης 1961. Τη μέρα 
που ο πρώτος Ρώσος 
κοσμοναύτης ταξιδεύει στο Διά-
στημα, σε μια μικρή ελληνική πόλη 
ένας άντρας μπαίνει για λίγο στη 
θέση του Θεού, ορίζοντας τη μοί-
ρα τριών νεαρών πλασμάτων. Την 
Κλέα θα υποδεχθεί ένα αρχοντό-
σπιτο, όπου ο στρατηγός παππούς 
της αναπολεί παρελθοντικές δόξες, 
ενώ ο πατέρας της έχει εγκαταλεί-
ψει τον μεγάλο του έρωτα.

Books Etc

   BEACH WATER POLO

ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ -
ALPHA SQUARE

ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
Το Σατιρικό Θέατρο και η 
Alpha Square σε μια πρώ-
τη σύμπραξη παρουσιά-
ζουν την πανελλήνια πρώ-
τη του έργου «Μια Ζωή 
Γερμανική» του Κρίστο-
φερ Χάμπτον, με τη Δέ-
σποινα Μπεμπεδέλη σε 
σκηνοθεσία Ανδρέα Αρα-
ούζου. Το νέο έργο του 
πολυβραβευμένου Κρί-

στοφερ Χάμπτον, το οποίο έκανε φέτος πρε-
μιέρα στο Λονδίνο με την κορυφαία Dame 
Maggie Smith να επιστρέφει στη σκηνή, ανε-
βαίνει στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2020. Η 
πανελλήνια πρώτη του έργου «Μια Ζωή Γερ-
μανική», σε μετάφραση Ανθής Ζαχαριάδου 
και σκηνικά-κοστούμια Λάκη Γενεθλή, θα δο-
θεί στις αρχές Μαρτίου του νέου χρόνου 
στην Κεντρική Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου.



συνταγεσ

ΕκτΕλΕση
Σιγοβράζουμε τις νιφάδες βρώμης 
MORNFLAKE μαζί με το φρέσκο 
γάλα και το αλάτι μέχρι να γίνει μια 
παχύρρευστη κρέμα. Προσθέτουμε 
το μέλι και την κανέλα και 
ανακατεύουμε. Αφήνουμε 
να κρυώσει για 2-3 λεπτά. 
Προσθέτουμε τα φρούτα και τους 
ξηρούς καρπούς και σερβίρουμε.

Υλικά
• 35. γρ. νιφάδες βρώμης 

MORNFLAKE
•280 ml. γάλα φρέσκο
•ελάχιστο αλάτι
•1 κ.γ μέλι
•ξηροί καρποί
•1/2 κ.γ. κανέλα
•φρούτα

ΚΡΕΜΑ PORRIDGE ME ΒΡΩΜΗ ΜΟRNFLAKE

η βρώμη ξεχωρί-
ζει για τη μεγάλη 
περιεκτικότητά 

της σε βιταμίνες 
του συμπλέγ-

ματος Β, μεταλ-
λικά στοιχεία, 

ιχνοστοιχεία και 
φυτικές ίνες, με 
γνωστές ευεργε-
τικές επιδράσεις 
στον ανθρώπινο 
οργανισμό. Έχει 
μοναδική θρεπτι-
κή αξία και ενι-
σχύει γευστικά 
τη μεσογειακή 
διατροφή μας.
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ΚΡΕΜΑ PORRIDGE ME ΒΡΩΜΗ ΜΟRNFLAKE

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
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΜΠΑΡΤΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΙΣ 
ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στους 
ανθισμένους κήπους του εστιατορίου 
Jamie’s Italian στη Λευκωσία, η παρου-
σίαση των καλοκαιρινών κρασιών του 
Οινοποιείου Ζαμπάρτας. Δεκάδες 
φίλοι του κρασιού είχαν την ευκαιρία 
να δοκιμάσουν τα κρασιά Ξυνιστέρι, 
Semillon- Sauvignon Blanc, Ροζέ και 
Ματάρο-Γιαννούδι και να γνωρίσουν 
τον οινοποιό Μάρκο Ζαμπάρτα.

Η Λία Λαπίθη και ο Γιάννης 
Σιουκιούρογλου

Ο Κωνσταντίνος Πετεβίνος Η Alona Nova Η Μάρθα Χριστοδούλου
Η Άντρια Τάλλα και 
ο Μάριος Ιωάννου

Η Μαριάννα Χριστοδούλου και 
η Άντρια Κωνσταντίνου

 H Mia Ηλιάδη

Η Ευγενία και ο Στέφανος 
Παμπόρη

Ο Πάνος Δρουσής και η 
Ρεβέκκα Γεωργιάδου

Η Χριστιάνα 
Ορφανίδου
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ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ
ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Το τιμητικό μετάλλιο Λευκωσίας μαζί 
με το τιμητικό δίπλωμα της πόλης 
απένειμε ο Δήμαρχος Λευκωσίας, 
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, στον Γιώτη 
Κατσαμπά, ο οποίος είναι ο πρώτος 
Κύπριος που κέρδισε Όσκαρ.

Στιγμιότυπο από τη βράβευση

Ο Βαλέριος 
Δανιηλίδης

Η Χέλεν 
Κατσαμπά

Η Σάλι 
Σοφοκλέους

Ο Γιώτης Κατσαμπάς

Η Λεώνη 
Ορφανίδου

H Kάτια Δανιήλ

Η Ρέα Λαζαρίδου και ο Στέφανος Σπύρου

Ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης

Ο Κυριάκος Τσιμίλλης και ο Χρήστος 
Ιωσήφ
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

ΚΥΠΡΟ-ΡΩΣΙΚΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΑλΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΑΡΤΙ
Ο Κυπρο-ρωσικός Επιχειρηματικός 
Σύνδεσμος διοργάνωσε το καλοκαιρινό 
του πάρτι στο Bastione Lounge Bar στη 
Λευκωσία. Στο πάρτι παρευρέθηκαν 
φίλοι και συνεργάτες της AstroBank και 
της PwC, οι οποίοι ήταν και οι χορηγοί.

DIARY

Η Μελίνα Χάσικου και η Άντρια 
Μάντου

Ο Μάριος Χριστοφίδης και
η Χριστιάνα Αναστασίου

Η Μαριλένα Παπαδοπούλου, ο 
Νάκης και η Σούλα Κυπριανού

Η Mia Liviska και η Ιrina 
Ivaniska

Η Μύρια 
Κωνσταντινίδου

Ο Παναγιώτης 
Χάσικος και η Άντρια 
Κωνσταντίνου

Η Νίνα Σεϊτάνη και 
ο Κωνσταντίνος 
Σιακαλλής

Ο Κυριάκος Κακουλλής, η Σάβια Ορφανίδου και ο Άντης 
Ναθαναήλ

H Μαρία Ιγνατίου-
Σιακαλλή

Ο Κώστας Γεωργίου και 
η Δήμητρα Δημητρίου
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DCON LTD
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΒΡΑΔΙΑ 
ΜΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά 
πραγματοποίησε το DCON LTD στο 
ξενοδοχείο Posidonia στη Λεμεσό. Η 
καλοκαιρινή βραδιά είχε φιλανθρω-
πικό χαρακτήρα, αφού οι εκλεκτοί 
καλεσμένοι συνεισέφεραν για να συ-
γκεντρωθεί χρηματικό ποσό για ένα 
μικρό παιδί που πάσχει από καρκίνο. 
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Η Τασούλα Οικονομίδου 
και η Ελίζαμπεθ Χόσνεν

Η Σάββια Σοφοκλέους και 
ο Νάσος Δημητρίου

Η Σταυριάνα 
Αταλιώτου και η Μαρία 
Χρυσοστομίδη

Ο Κυριάκος 
Χαραλάμπους και η 
Χριστιάνα Βρυωνίδου

Ο Βάσος και η 
Ελεονώρα Κοιλανή

Ο Θεόδωρος 
Αριστείδου και η Μαρία 
Παναγιώτου

Η Κρίστια και ο Αντώνης 
Ιωάννου

Η Δήμητρα Παπαδόπουλου, 
η Ήβη Μιλτιάδου και η Μαρία 
Παναγιώτου

Ο Πάμπος Χαραλάμπους 
και η Μαίρη Σπύρου

Ο Μιχάλης Αντωνίου και η 
Φρόσω Σπύρου

Ο Μάριος και η 
Μαριάννα Παναγίδη
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

     CELIO

To γάλα Λανίτης Kiddo καλεί τους φίλους του, μικρούς και μεγά-
λους, να εξερευνήσουν τις μοναδικές «υπερδυνάμεις» των χαρα-
κτήρων του και να ανακαλύψουν έναν μοναδικό κόσμο γεμάτο 

προνόμια, εκπλήξεις και δώρα! Μικροί και μεγάλοι βρίσκουν ήδη τον 
«μαγικό» κωδικό στις συσκευασίες 250ml του Λανίτης Kiddo, τον κα-
ταχωρίζουν στο kiddopower.com, απαντούν σε μια ερώτηση και παίρ-
νουν μέρος στη μεγάλη κλήρωση που χαρίζει πλούσια δώρα. Καθη-
μερινά ένας νικητής κερδίζει ένα μεγάλο «Kiddoφανταστικό» δώρο, 

όπως: tablets, 
hoverboards, 
3D pens, VR 
glasses και 
wireless headphones. Παράλληλα, οι κωδικοί του Λανίτης Kiddo 
έχουν… «διπλή δύναμη», αφού επιπλέον «ξεκλειδώνουν» προνόμια 
και από το πρωτοποριακό και δημοφιλές πρόγραμμα επιβράβευσης 
Λανίτης Family: lanitisfamily.com

STARBUCKS
ΥΠοΣΧοΝΤαΙ ΕΝα ΔροΣΕρο ΚαΙ 
αΠοΛαΥΣΤΙΚο ΚαΛοΚαΙρΙ ΜΕ 
ΝΕΕΣ γΕΥΣΕΙΣ FRAPPUCCINO®

Ta Starbucks σάς προ(σ)καλούν σε ένα νέο 
γευστικό Frappuccino®. Δύο λαχταριστές 
λατρεμένες γεύσεις, Cookies & Cream και 
Strawberry Donut, υπόσχονται να απογειώ-
σουν τις καλοκαιρινές σας στιγμές και να τις 
ζήσετε στο έπακρο. Το Starbucks® Cookies 
& Cream Frappuccino® αποτελεί έναν κλα-
σικό και αγαπημένο συνδυασμό και είναι η 
τέλεια επιλογή για να «κεράσετε» τον εαυ-
τό σας ή την παρέα σας αυτό το καλοκαίρι. 
Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Starbucks και 
ζήστε μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Δημι-
ουργήστε και απολαύστε το δικό σας ρόφη-
μα μέσα από την αγάπη και την δεξιοτεχνία 
των barista.

POwEREd By AUdI
Με στόχο να βρεθεί πιο κοντά στους ανθρώ-
πους, να εμπνεύσει, αλλά και να τονώσει το 
αίσθημα του ευ ζην μέσα από την εξέλιξη της 
τεχνολογίας, η εταιρεία Unicars προχώρησε 
στη δυναμική συνεργασία της Audi με το γυ-
μναστήριο ALTERLIFE CYPRUS και τη χορηγία 
του εναλλακτικού προγράμματος εκγύμνα-
σης «Turn Me On powered by Audi». Η φι-
λοσοφία της μάρκας Audi έρχεται σε απόλυ-
τη συμφωνία με το νέο πρόγραμμα «Turn Me 
On», ένα εναλλακτικό και δυναμικό πρόγραμ-
μα εκγύμνασης που βασίζεται στην τεχνο-
λογική ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα στην 
ασύρματη ηλεκτρομυοδιέγερση. Χάρη στη 
μέθοδο του προγράμματος «Turn Me On» 
επιτυγχάνεται θεαματική μεταμόρφωση του 
σώματος, χωρίς καλώδια και περιορισμούς, 
μέσα σε διάρκεια μόλις 20 λεπτών, πάντοτε 
φυσικά, με τη σωστή καθοδήγηση του προ-
πονητή. Η Unicars εφαρμόζει για ακόμα μια 
φορά το μότο της «Driving your stories», προ-
σφέροντας το 
δυναμικό ευ ζην 
σε κάθε άνθρω-
πο που θέλει να 
οδηγεί τη δική 
του ιστορία

COFFEE ISLANd!
ΚαΛοΚαΙρΙΝή αΠοΛαΥΣή 
αΠο Το COFFEECCINO
Υπάρχει μήπως κάποιο δροσιστικό και άκρως 
απολαυστικό ρόφημα, το οποίο να συνδυάζει 
καφέ και σοκολάτα μαζί; Το μοναδικό και εξαι-
ρετικά δημοφιλες Coffeeccino από την Coffee 
Island! Η No1 δροσιστική επιλογή των απαντα-
χού “Coffeeislanders” εδώ και χρόνια δηλώνει 
δυναμικά το «παρών» της σε όλα τα καταστή-
ματα και αυτό το καλοκαίρι. Διάλεξε τη δική 
σου αγαπημένη γευστική εμπειρία ανάμεσα στο 
Original Coffeeccino και τώρα το Coffeeccino 
Caramel και το Coffeeccino Hazelnut! Είναι ο 
απόλυτος συνδυασμός υψηλής ποιότητας καφέ 
που μόνο η Coffee Island προσφέρει, με την αξε-
πέραστη γεύση της λαχταριστής σοκολάτας. Το 
αγαπημένο Coffeeccino της Coffee Island ήρθε 
για να μείνει και 
υπόσχεται στους 
πιστούς αλλά και 
τους νέους οπα-
δούς του, στους λά-
τρεις του καφέ και 
της σοκολάτας, μια 
απολαυστική εμπει-
ρία, γεμάτη γεύση 
και υπέροχα αρώ-
ματα.

Το νΕο ΚαΤασΤΗΜα ανοιξΕ 
Τισ ΠορΤΕσ ΤοΥ σΤο MALL OF 
CYPRUS σΤΗ ΛΕΥΚωσια
Ένα νέο κατάστημα CELIO άνοι-
ξε τις πόρτες του στο πρόσφατα 
ανακαινισμένο εμπορικό κέντρο 
του Mall of Cyprus στη Λευκω-
σία. Η ηγετική γαλλική μάρκα 
Celio προχωρά με ένα ολότελα 
νέο κατάστημα στον πρώτο όρο-
φο του Mall Of Cyprus που άρχι-
σε ήδη τη λειτουργία του την Πέ-
μπτη 18 ιουλίου 2019. Τα επί-

σημα εγκαίνια του καταστήματος 
CELIO αναμένονται να γίνουν τον 
οκτώβριο του 2019. Διεύθυνση: 
CELIO, Mall of Cyprus, Βεργίνας 
3, στρόβολος, 2025 Λευκωσία. 
Περισσότερες πληροφορίες για 
την εταιρεία μπορείτε να βρείτε 
στο https://voicilamode.com/
vlmbrands/celio/

KIDDO POWER
Μπες κι εςύ ςτον κοςΜο τού

   NOvA CyPRUS

σαρωνΕι Τισ ΥΠοψΗφιοΤΗΤΕσ 
Των 71ων ΒραΒΕιων EMMY
Η Nova Cyprus συνεχίζει να πρωτα-
γωνιστεί στα μεγαλύτερα διεθνή βρα-
βεία, αποσπώντας περισσότερες από 
120 υποψηφιότητες στα φετινά 71α 
Βραβεία Emmy για τις σειρές, τις ταινί-
ες αλλά και τα ντοκιμαντέρ που προ-
βάλλονται αποκλειστικά από τα κανά-
λια της. συγκεκριμένα, η σειρά φαινό-
μενο «Game of Thrones», έσπασε και 
το ρεκόρ υποψηφιοτήτων των Βραβεί-
ων Emmy συγκεντρώνοντας συνολι-

κά 32, 
ανάμε-
σά τους 
στις 
κατηγορίες: Καλύτερης Δραματικής 
σειράς, σκηνοθεσίας, Ά ανδρικού 
ρόλου (Kit Harington), α' Γυναικεί-
ου ρόλου (Emilia Clarke), Β' ανδρι-
κού ρόλου (Nikolaj Coster-Waldau, 
Peter Dinklage & Alfie Allen) και Β' 
Γυναικείου ρόλου (Lena Headey, 
Sophie Turner & Maisie Williams & 
Gwendoline Christie). 

«TURN ME ON» 
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σε έναν προορισμό που επιθυ-
μείτε καιρό. Παράλληλα, ασχο-
λείστε με νέες δραστηριότητες 
που έχουν αποτέλεσμα αλλα-
γές στον χαρακτήρα σας και 
στην κοσμοθεωρία σας. Μπο-
ρείτε να κάνετε ένα όνειρό σας 
πραγματικότητα και να επακο-
λουθήσετε έναν διαφορετικό 
τρόπο ζωής. Η διαίσθησή σας 
είναι έντονη και η ανάγκη σας 
για γνώση και νέες περιπέτειες 
μεγάλη. 

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Τώρα θέλετε να 

βάλετε μια τάξη σε οφειλές, 
δάνεια. Μπορεί να προχωρή-
σετε σε μια μεγάλη αγορά που 
σκέφτεστε καιρό. Ακόμα, θα 
σας απασχολήσουν κληρονο-
μικά θέματα. Μην δανείσετε 
χρήματα αν δεν είστε σίγουροι 
ότι θα τα πάρετε πίσω. Η λίμπι-
ντό σας είναι ανεβασμένη και 
ζείτε αυτήν την περίοδο έντονο 
πάθος. 

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Αν είστε ελεύθε-
ροι, μπαίνετε σε 

διαδικασία αναζήτησης συ-
ντρόφου. Παράλληλα, θα δεί-
ξετε ένα αλαζονικό πρόσωπο 
και ίσως εκφράσετε έντονες 
σκηνές ζήλιας. Είναι καλή πε-
ρίοδος να χτίσετε βάσεις που 
θα σας οδηγήσουν σε σχέσεις 
ζωής, είτε πρόκειται για τα αι-
σθηματικά είτε για τα επαγγελ-
ματικά.

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Τώρα μπορεί να 
αναλάβετε νέα πό-

στα ή να φορτωθείτε παραπάνω 
δουλειά. Το ωράριό σας μπορεί 
να έχει αλλαγές και η καθημερι-
νότητά σας αλλάζει. Παράλλη-
λα, αποφασίζετε να ασχοληθεί-
τε με τη διατροφή σας και την 
άθλησή σας. Καλό θα είναι να 
βρίσκετε χρόνο να ξεκουράζε-
στε. Μην παραμελείτε την υγεία 
σας και μην αμελείτε τις εξετά-
σεις που πρέπει να κάνετε.

κριός 
21/3 - 20/4
Ξεκινά μια πολύ 

δραστήρια και σημαντική περί-
οδος για εσάς, αφού ο Άρης 
εισέρχεται στον Λέοντα. Θα 
έχετε τη διάθεση να πάρετε ρί-
σκο σε διάφορες υποθέσεις 
σας και το πάθος και η όρε-
ξη για ζωή θα είναι έντονα. Το 
φλερτ αυτή την περίοδο παί-
ζει σημαντικό ρόλο για εσάς, 
αφού δεν κολλάτε πουθενά και 
διεκδικείτε αυτούς που σας εν-
διαφέρουν. 

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5

Μπορεί τώρα να 
αποφασίσετε μια 

μετακόμιση ή ανακαίνιση και να 
ολοκληρώσετε κάποιες εργασί-
ες που χρειάζονταν στον χώρο 
του σπιτιού. Είναι καλή εποχή 
για να πουλήσετε μια κατοικία. 
Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί σε μικροδιαφωνί-
ες που μπορεί να προκύψουν 
με μέλη της οικογένειάς σας. 
Μπορεί να εκδηλώσουν τις 
αντιρρήσεις τους για κάποιες 
αποφάσεις σε θέματά σας.

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Τώρα έχετε περισ-
σότερη όρεξη, οι 

γύρω σας δείχνουν να σας 
εμπιστεύονται και ζητούν τις 
συμβουλές σας για προσωπικά 
τους θέματα. Αν υπήρχαν φι-
λικά πρόσωπα το προηγούμε-
νο διάστημα που είχατε χαθεί, 
τώρα είναι ευκαιρία να ξανα-
βρεθείτε και να έρθετε κοντά. 
Η διασκέδαση είναι προτεραιό-
τητά σας αυτό το διάστημα και 
θα κάνετε τα πάντα προκειμέ-
νου να περάσετε καλά. 

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Ο Άρης στον 
Λέοντα επηρε-

άζει τα οικονομικά σας. Ίσως 
τώρα να ξοδεύετε παραπάνω 
από αυτά που βγάζετε. Αυξά-
νονται οι υποχρεώσεις σας και 
προκύπτουν έξοδα από το που-

ZωδιΑ

θενά. Βέβαια είναι πολύ πιθανό 
να κάνετε μια αγορά που σκέ-
φτεστε καιρό και να προκύψει 
η κατάλληλη ευκαιρία. Με σω-
στό προγραμματισμό θα κατα-
φέρετε να ανταπεξέλθετε. 

Λεων
 23/7 - 23/8
Ο Άρης εισέρ-

χεται στο ζώδιό σας με αποτέ-
λεσμα να δραστηριοποιείστε 
έντονα σχεδόν σε όλους τους 
τομείς. Η ενέργειά σας είναι αυ-
ξημένη και ασχολείστε με πολ-
λά πράγματα ταυτόχρονα. Η 
γοητεία σας και ο μαγνητισμός 
σας είναι έντονος και δεν θα 
πιστεύετε τις εξελίξεις που θα 
έχετε στα συναισθηματικά σας. 
Γίνεστε το μήλον της Έριδος και 
έχετε την ευκαιρία να αποφασί-
ζετε εσείς για την εξέλιξη των 
σχέσεών σας. 

ΠΑρθενός
24/8 - 23/9
Ο Άρης στον Λέ-
οντα κινείται στον 

δωδέκατο οίκο σας. Αυτό ση-
μαίνει ότι όλη αυτήν την περίο-
δο θα ζείτε καταστάσεις που 
θα πρέπει να κρατήσετε κρυ-
φές. Άτομα που εμπιστευόσα-
σταν θα αποδείξουν ότι δεν 
είναι αντάξιοι των προσδοκι-
ών σας. Είναι πολύ πιθανό να 
εμπλακείτε σε κάποιο κουτσο-
μπολιό στην εργασία σας ή να 

βιώσετε έντονο παρασκήνιο. 

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Θα ασχοληθεί-
τε με θέματα που 
σας ενδιαφέρουν, 

μπορεί να ξεκινήσετε νέες δρα-
στηριότητες και να δεθείτε με 
φιλικά πρόσωπα από το παρελ-
θόν. Είναι πολύ πιθανόν να πά-
ρετε μια προαγωγή ή να ξεκινή-
σετε κάτι καινούργιο που θα εί-
ναι σίγουρα κερδοφόρο. Είναι 
πολύ πιθανό να ταξιδέψετε με 
φίλους και να δείτε ερωτικά ένα 
φιλικό σας πρόσωπο.

ςκόρΠιός
24/10 - 22/11
Νιώθετε ότι είναι η 
κατάλληλη εποχή να 

κάνετε νέα ξεκινήματα και είναι. 
Παίρνετε την αναγνώριση που 
σας αξίζει και είναι κατάλληλη 
εποχή να ζητήσετε αύξηση. Ό,τι 
αναλαμβάνετε το φέρνετε εις 
πέρας με επιτυχία και έχετε την 
εύνοια των ανωτέρων σας. Θα 
πρέπει να είστε ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί στη συμπεριφορά σας 
απέναντι στους συναδέλφους 
σας και στους αγαπημένους 
σας γιατί μπορεί να είναι αλα-
ζονική.  

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12   
Είναι πολύ πιθα-
νό να ταξιδέψετε 

   ΣΑΡΛΙΖ ΘΕΡΟΝ  -  07/08/1975

Η Σαρλίζ Θερόν είναι Νοτιοαφρικανή ηθο-
ποιός, σκηνοθέτις, παραγωγός κινηματογρά-
φου και φωτομοντέλο. Γεννήθηκε το 1975 και 
μεγάλωσε σε μια φάρμα έξω από την περιο-
χή Benoni της Ν. Αφρικής. Η Θερόν σπούδα-
σε μπαλέτο, αλλά επειδή στη Ν. Αφρική δεν 
υπήρχαν μεγάλες προοπτικές για την τέχνη 
της, το 1994 έφυγε για την Ευρώπη και μετά 
για τις ΗΠΑ, όπου τελικά βρήκε δουλειά στα 
μπαλέτα Joffrey της Νέας Υόρκης. Παράλλη-
λα, εργάστηκε ως μοντέλο, ώσπου ένας τραυ-
ματισμός της στο γόνατο τερμάτισε τη σταδι-
οδρομία ως χορεύτρια. Στα 18 της επιχείρησε 
να κάνει καριέρα ως ηθοποιός στο Λος Άντζε-
λες, ύστερα από παρότρυνση της Γερμανίδας 
μητέρας της Γκέρντα Θερόν.
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Η 49χρονη ηθοποιός 
παρέστη στην τελε-
τή συνοδευόμενη 

από τον σύζυγό της ηθοποιό, 
Μάικλ Ντάγκλας και τον γιο 
τους Ντίλαν. Κατά τη διάρ-
κεια της τελετής, η Κάθριν 
Ζέτα - Τζόουνς χαρακτήρισε 
το βραβείο ως «πραγματική 
τιμή», ενώ η τιμητική διάκριση 
στη διάσημη ηθοποιό απονε-
μήθηκε με αφορμή τους εορ-
τασμούς για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της πόλης Σουόνσι. Η 
ίδια σε δηλώσεις της είπε: «Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που αναγνωρί-
ζομαι από τους ανθρώπους που με υποστήριξαν από την αρχή και 
συνεχίζουν να με υποστηρίζουν». Να θυμίσουμε ότι η ηθοποιός 
διέμενε στο Σουόνσι της Ουαλίας μέχρι την κατάκτηση της δόξας 
στις ΗΠΑ σε ταινίες όπως «Mask of Zorro», «Ocean's 12» και την 
απόκτηση Όσκαρ για τον ρόλο της στο μιούζικαλ «Chicago». Η 
οικογένεια φωτογραφήθηκε και η Κάθριν Ζέτα - Τζόουνς υπέγρα-
ψε αυτόγραφα πριν από την τελετή. Από την πλευρά του ο πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι με το βραβείο της 
Ελευθερίας της Πόλης αναγνωρίζονται ο «πρεσβευτικός ρόλος 
της Ζέτα - Τζόουνς για την πόλη του Σουόνσι και οι υπηρεσίες της 
στον κινηματογράφο και σε φιλανθρωπικούς σκοπούς». «Είμαστε 
πάντα πολύ περήφανοι για τα επιτεύγματα της Κάθριν όλα αυτά τα 
χρόνια», δήλωσε ο Ρομπ Στιούαρτ όταν ανακοινώθηκε ότι η ηθο-
ποιός θα τιμηθεί από την πόλη.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΕΡΑ, ΙNSTAGRAM

σΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗσ 
ΔΙΑΚΡΙσΗσ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ 

ΤΗσ, ΤΗΝ ΠΟΛΗ σΟΥΟΝσΙ 
σΤΗΝ ΟΥΑΛΙΑ, ΠΑΡΕΥΡΕθΗΚΕ 

Η σΤΑΡ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ 

ΤΙΜΗθΗΚΕ
σΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΗσ

ΚΑΘΡΙΝ ΖΕΤΑ -  ΤΖΟΟΥΝΣ

Η Κάθριν Ζέτα - Τζόουνς σε παλαιότερη φωτογραφία της στις 
Χρυσές Σφαίρες. Να σημειώσουμε ότι όταν έλαβε το βραβείο η 

διάσημη ηθοποιός, το χαρακτήρισε ως «πραγματική τιμή».






	OK_1-1_cov copy
	OK_2-2_cov
	OK_3-3_inn
	OK_4-4_inn
	OK_5-5_inn
	OK_6-6_inn
	OK_7-7_inn
	OK_8-8_inn
	OK_9-9_inn
	OK_10-10_inn
	OK_11-11_inn
	OK_12-12_inn
	OK_13-13_inn
	OK_14-14_inn
	OK_15-15_inn
	OK_16-16_inn
	OK_17-17_inn
	OK_18-18_inn
	OK_19-19_inn
	OK_20-20_inn
	OK_21-21_inn
	OK_22-22_inn
	OK_23-23_inn
	OK_24-24_inn
	OK_25-25_inn
	OK_26-26_inn
	OK_27-27_inn
	OK_28-28_inn
	OK_29-29_inn
	OK_30-30_inn
	OK_31-31_inn
	OK_32-32_inn
	OK_33-33_inn
	OK_34-34_inn
	OK_35-35_inn
	OK_36-36_inn
	OK_37-37_inn
	OK_38-38_inn
	OK_39-39_inn
	OK_40-40_inn
	OK_41-41_inn
	OK_42-42_inn
	OK_43-43_inn
	OK_44-44_inn
	OK_45-45_inn
	OK_46-46_inn
	OK_47-47_inn
	OK_48-48_inn
	OK_49-49_inn
	OK_50-50_inn
	OK_51-51_inn
	OK_52-52_inn
	OK_53-53_inn
	OK_54-54_inn
	OK_55-55_inn
	OK_56-56_inn
	OK_57-57_inn
	OK_58-58_inn
	OK_59-59_inn
	OK_60-60_inn
	OK_61-61_inn
	OK_62-62_inn
	OK_63-63_inn
	OK_64-64_inn
	OK_65-65_inn
	OK_66-66_inn
	OK_67-67_cov
	OK_68-68_cov

