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BIG
PICTURE

Η Λατίνα σταρ αποθεώθηκε για άλλη μια 
φορά στη συναυλία που έδωσε την Πα-

ρασκευή 2 Ιουλίου στο Τελ Αβίβ, στο πλαί-
σιο της παγκόσμιας περιοδείας της. Οι θαυ-
μαστές της απόλαυσαν την Τζένιφερ Λόπεζ 
σε μια εκπληκτική εμφάνιση, η οποία έδωσε 
επί σκηνής τον καλύτερό της εαυτό με την 
ερμηνεία και τα χορευτικά της. Μια βραδιά 
πριν την προγραμματισμένη συναυλία της η 
ποπ σταρ, συνοδευόμενη από το σύντροφό 

της Άλεξ Ροντρίγκεζ, δείπνησε σε γνωστό 
εστιατόριο στο Τελ Αβίβ φορώντας ένα με-
ταξωτό σύνολο, ενώ ο αγαπημένος της μοι-
ράστηκε μια φωτογραφία από τις πρόβες 
της γράφοντας: «Τι καταπληκτικά που περνά-
με στο πρώτο μου ταξίδι στο Ισραήλ. Ο κό-
σμος είναι υπέροχος και έχει τόσο ωραία 
ενέργεια. Σίγουρα θα επιστρέψω σε αυτή την 
απίθανη χώρα». Η εκρηκτική ερμηνεύτρια 
μετά τα γενέθλιά της μετέβηκε στο Τελ Αβίβ, 

όπου ξεκουράστηκε για λίγες ημέρες πριν 
τη συναυλία, ενώ, σύμφωνα με τις τελευταί-
ες δηλώσεις της, είπε ότι «είναι σημαντικό η 
μουσική να ταξιδεύει σε μέρη όπου διεξάγε-
ται ένας πολυετής πόλεμος εθνών και θρη-
σκειών. Τίποτα δεν ενώνει όπως η μουσική, 
η μουσική ξεπερνά κάθε διχασμό και εμπό-
διο».  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΗΣ
Η ΛΑΤΙΝΑ ΣΤΑΡ ΜΕΤΑ ΤΑ 50Α ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΙΔΕΨΕ ΣΤΟ ΤΕΛ 

ΑΒΙΒ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΤΗΣ «ΙΤ’S MY PARTY»

ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ
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 οκ! people  kaθε εβδομαδα
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Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται 
για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέ-
φονται. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε 
οπτικοακουστικό  μέσο όλου ή μέρους του 
περιοδικού χωρίς την έγγραφη άδεια του 
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Produced under licence from reach 
Magazines Worldwide limited registered 
Number (6395556) – One Canada Square, 
Canary Wharf, London E14 5AP. “OK!” and 
“OK! FIRST FOR CELEBRITY NEWS” are 
registered trade marks of reach Magazines 
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reproduction in whole or in part without written 
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Τα θεΡμα μαΣ ΣΥΓΧαΡΗΤΗΡΙα
Όταν βάζεις στόχους, όνειρα και προπα-
ντός έχεις θέληση και πίστη, όλα μπορούν 
να υλοποιηθούν. Τα όνειρα φυσικά ποτέ 
δεν σταματούν, ούτε οι στόχοι. Όμως αυτό 
που πραγματικά θέλεις, μπορείς να το 
αποκτήσεις βάζοντας τις προτεραιότητές 
σου και θυσιάζοντας πολλές φορές από 
τον προσωπικό σου χρόνο. Τρανή απόδειξη 
είναι οι αθλητές του χωριού Κόρνος, οι οποίοι κατάφεραν με 
πείσμα να πετύχουν το ακατόρθωτο. Όλοι τους είναι άξιοι 
συγχαρητηρίων, αφού παρά τις δυσκολίες τους κατάφεραν 
να αναδείξουν το ταλέντο τους. Και μιλάμε συγκεκριμένα 
για την Κύπρια αθλήτρια ποδηλασίας, Άντρια Χριστοφόρου, 
που εκπροσώπησε την Κύπρο στους ολυμπιακούς του 
ρίο, τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα στο πρωτάθλημα 
τροχοκαθίσματος, Σωτήρη Χριστοφόρου, τον προπονητή του 
Κόρνος FC Άντρο Ευθυμίου, αλλά και τους ποδοσφαιριστές 
του. Τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους και πολύ περισ-
σότερο στα αστέρια που προσφέρουν στον αθλητισμό.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com
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το καλοκαίρι





6

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΑΡΛΙΝ

ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ
ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙO XOΡΟ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ 
ΠΗΓΕ Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΑΡΛΙΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΛΑΣ ΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΠΑΝΩ ΤΗΣ

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό πραγματο-
ποιεί μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Η κομψή κυρία βρέθηκε στη φετινή εκδή-
λωση του ετήσιου χορού του Ερυθρού Σταυρού της Ισπανίας την Πέμπτη 

26 Ιουλίου επιλέγοντας ένα φόρεμα με κάπα, σε πράσινη απόχρωση, Marchesa 
Notte. Η πανύψηλη πρώην κολυμβήτρια και κατά πολλούς θλιμμένη Πριγκίπισσα, 
σύζυγος του Πρίγκιπα Αλβέρτου της Ισπανίας, ανέδειξε τη σιλουέτα της κάνο-
ντας την εντυπωσιακή εμφάνισή της για άλλη μια χρονιά. Θετικά σχολιάστηκε και 
το χτένισμά της, που ήταν ιδανικό για μια ζεστή καλοκαιρινή νύχτα, ενώ τα μεγά-
λα σκουλαρίκια της συμπλήρωναν την αψεγάδιαστη εμφάνισή της. Αρκετοί όμως 
ήταν και αυτοί που σχολίασαν κακοπροαίρετα την εμφάνισή της λέγοντας ότι 
αντέγραψε τη Μέγκαν Μαρκλ και τη Μελάνια Τραμπ, αφού το ντύσιμό της θύμιζε 
την κατακόκκινη τουαλέτα Givenchy που φόρεσε η Μελάνια Τραμπ στην επίσημη 
κρατική επίσκεψη στην Αγγλία κατά τη διάρκεια δείπνου προς τιμήν του Πρίγκιπα 
Καρόλου και της συζύγου του, Καμίλα, στην κατοικία του Αμερικανού πρέσβη, 
αλλά και την εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ όταν είχε φορέσει ένα φόρεμα με 
ενσωματωμένη κάπα του οίκου Dior στο ταξίδι της με τον Πρίγκιπα Χάρι στο Μα-
ρόκο λίγο πριν γεννήσει τον μικρό Άρτσι. Όπως φαίνεται, αυτή είναι μια νέα τάση 
που όλο και πιο συχνά υιοθετούν οι πριγκίπισσες και οι βασίλισσες. Το φιλανθρω-
πικό γκαλά αποτελεί σημείο αναφοράς για το πριγκιπάτο του Μονακό, με διάση-
μους αστέρες να έχουν δώσει το «παρών» κατά το παρελθόν, μεταξύ των οποίων 
οι Σαρλ Αζναβούρ, Φρανκ Σινάτρα, Γουίτνεϊ Χιούστον και Έλτον Τζον. Φέτος στο 
γκαλά παρευρέθηκε ο διάσημος τραγουδιστής Τζον Λέτζεντ, που ήταν επίσης 
εντυπωσιακός με λευκό σακάκι, μαύρο παντελόνι και μαύρο παπιγιόν.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ

Στο φιλανθρωπικό γκαλά παρευρέθηκε και
ο διάσημος τραγουδιστής Τζον Λέτζεντ.

Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος της Ισπανίας και 
η σύζυγός του, πρώην κολυμβήτρια.
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ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΦΕΛΙΠΕ - ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΛΕΤΙΘΙΑ

ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ

Σε θερινή κατασκήνωση στην Αμερική για ένα μήνα πήγαν 
οι κόρες του βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας, όπως είχε ανα-
κοινώσει η βασιλική οικογένεια. Το βασιλικό ζευγάρι, που 

κατοικεί στη Μαδρίτη, είχε εκφράσει αυτή την επιθυμία, οι κόρες 
τους, η 12χρονη πριγκίπισσα Λεονόρ και η 11χρονη Ινφάντα 
Σοφία, για όλο τον Ιούλιο να έμεναν σε κατασκήνωση, την οποία 
παρακολουθούν αγόρια και κορίτσια από διαφορετικές χώρες 
και πολιτισμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε εκδοθεί 
από το παλάτι, στόχος του ταξιδιού ήταν οι αδερφές θα αποκτή-
σουν «νέες γνώσεις και εμπειρίες» κατά την παραμονή τους στις 
ΗΠΑ. Ήδη τα νεότερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, βέβαια, 
έχουν επιστρέψει για να περάσουν τις οικογενειακές τους δια-
κοπές στη Μαγιόρκα, μια παράδοση που υπάρχει πολύ πριν τη 
γέννησή τους. Ο Φελίπε, η Λετίθια και οι κόρες τους δεν έχουν 
χάσει ποτέ καλοκαιρινές διακοπές στο ισπανικό νησί και συνή-
θως ποζάρουν για επίσημα πορτρέτα έξω από την κατοικία τους, 
το παλάτι Marivent, προς τέρψιν των οπαδών της ισπανικής βα-
σιλικής οικογένειας σε όλο τον κόσμο. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ

ΣΕ ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ ΠΗΓΑΝ ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ 

ΦΕΛΙΠΕ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΛΕΤΙΘΙΑ 

Η βασιλική οικογένεια απολαμβάνει τις 
οικογενειακές της διακοπές στη Μαγιόρκα.
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ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΑΝΙΣΤΟΝ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ

Το νέο βιβλίο του συγγραφέα των best sellers, Ίαν Χαλπερίν, αποκαλύπτει πολλά για 
τη διάσημη ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον και τη ζωή της. Μετά τα δύο διαζύγια που έχει 
στο ενεργητικό της και τους δύο επίπονους χωρισμούς της, η Τζένιφερ Άνιστον φαί-

νεται ότι περνά την καλύτερη φάση της ζωής της. Έχουν περάσει δεκαοκτώ μήνες από τότε 
που η ηθοποιός χώρισε τον δεύτερο σύζυγό της Τζάστιν Θερού και σχεδόν είκοσι χρόνια 
από τον χωρισμό της με τον Μπράντ Πιτ. Όμως τώρα το ζευγάρι κατάφερε να ξαναγίνουν 
φίλοι μεταξύ τους. Στο πρόσφατο πάρτι που διοργάνωσε για τα 50ά γενέθλιά της, όπου 
καλεσμένες ήταν οι κολλητές της φίλες Γκουίνεθ Πάλτροου, Ρις Γουίδερσπουν και Κέιτ Χά-
ντσον, παρευρέθη και ο πρώην σύζυγός της, Μπραντ Πιτ. Η ίδια ήταν λαμπερή και πιο ήρε-
μη από ποτέ. Σύμφωνα με το βιβλίο του αναγνωρισμένου συγγραφέα Ίαν Χαλπερίν, με τον 
τίτλο «Φίλοι με προνόμια», η διάσημη Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός επένδυσε στην εσω-
τερική και εξωτερική της υγεία ξοδεύοντας πάνω από 200 χιλιάδες τον χρόνο για ψυχοθε-
ραπεία, γιόγκα και επεμβάσεις λέιζερ. Η ίδια, όπως λέγεται από το στενό της περιβάλλον, 
κατάφερε να απαλλαγεί από τη σκιά της Αντζελίνα Τζολί και δεν πρόκειται να της ξαναμιλή-
σει ποτέ. Ο συγγραφέας μίλησε με 350 ανθρώπους και οι περισσότεροι είπαν ότι την βλέ-
πουν πια πιο χαρούμενη, ικανοποιημένη και συγκεντρωμένη στους στόχους της. Όπως γρά-
φει στο βιβλίο του ο συγγραφέας: «Ήταν τόσο δύσκολο για εκείνη… Κανείς δεν είχε την 
απαίτηση να θέλει να είναι στον ίδιο χώρο με την Τζολί. Θα ήταν τόσο περίεργο. Η Αντζε-
λίνα τής έκλεψε τον άνδρα και του έδωσε τόσα παιδιά, ενώ ο Μπραντ και η Τζένιφερ προ-
σπαθούσαν τόσο σκληρά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν νομίζω ότι η Τζένιφερ θα ανοίξει ποτέ 
την πόρτα της στην Αντζελίνα». ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ, Epa

Η Τζένιφερ Άνιστον είναι πλέον χαρούμενη με
 τη ζωή της μετά τον πρόσφατο χωρισμό της.

ΣΤΑ 50Α ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ Η ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΑΝΙΣΤΟΝ ΗΤΑΝ ΟΛΟ ΤΟ 
ΒΡΑΔΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΛΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ 

ΠΑΝΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ. ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΗΤΑΝ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΝΑ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ 
ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ, ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ

Με τον άλλοτε σύζυγό της Μπραντ Πιτ 
είναι πλέον φίλοι. 

Με τον δεύτερο σύζυγό της, Τζάστιν Θερού, 
σε παλαιότερες στιγμές.
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ΤΖΟΥ-ΤΖΟΥ ΤΣΑΝ - ΑΝΤΟΝΙ ΣΖΕΤΟ

ΓΑΜΟΣ ΜΕ «ΑΡΩΜΑ» 
ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΣΤΟΥΣ 

ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΜφΙβΟΛΙΑ, ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ δΙΑΣΤΗΜΑ Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΓΙΝΕ ΠΟΛΟΣ 
ΕΛξΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ θΕΑΜΑΤΟΣ, 

φΕΡΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ δΙΑΣΗΜΟΥΣ ΑΣΤΕΡΕΣ. δΥΟ Εξ ΑΥΤΩΝ 
ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑξΙΩΜΕΝΗ ΗθΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΕΙδΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ «Jiu Jitsu», ΤζΟΥ ΤζΟΥ ΤΣΑΝ, 
ΚΑθΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΥβΡΑβΕΥΜΕΝΟΣ ΣΚΗΝΟθΕΤΗΣ ΑΝΤΟΝΙ ΣζΕΤΟ. 

Γνωρίστηκαν πριν από αρκετά χρόνια 
σε ένα κοινό project που έκαναν στο 
Χονγκ Κονγκ και από φίλοι έγιναν 

ζευγάρι, το οποίο θα ενωθεί με τα ιερά δεσμά 
του γάμου τον ερχόμενο Οκτώβριο σε μια 
τελετή - υπερπαραγωγή στο Λος Άντζελες. 
Παρόλο που ο τόπος διεξαγωγής της γαμήλιας 
τελετής θα είναι η Πόλη των Αγγέλων, το νησί 
της Αφροδίτης τούς «μάγεψε», γι’ αυτό και 
επέλεξαν να κάνουν το γαμήλιο φωτογραφικό 
άλμπουμ τους (pre-wedding album) στην 
Κύπρο. Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο 
περιοδικό ΟΚ!, ο Άντονι και η Τζου Τζου μιλούν 
για τον επικείμενο γάμο τους, τις ομορφιές της 
Κύπρου, τις ταινίες δράσης αλλά και για τα 
μεγαλεπήβολα σχέδιά τους!

Bρίσκεστε στην Κύπρο με αφορμή 
τα γυρίσματα της χολιγουντιανής 
παραγωγής του Δημήτρη Λογοθέτη, 
«Jiu Jitsu». Τζου Τζου, θα ήθελα να 
μου μιλήσεις για τον ρόλο σου στην 
ταινία αλλά και για τη συνεργασία 
σου με τους εξής καταξιωμένους 
ηθοποιούς: Φρανκ Γκρίλο, Μαρί 
Αυγερόπουλος, Τόνι Τζα και Αλάν 
Μουσσί.

Τζου Τζου Τσαν: Κατ' αρχάς, θέλω να πω 
ότι ενσαρκώνω τον ρόλο της «Κάρμεν», μιας 
πολύ δυναμικής γυναίκας, η οποία βρίσκεται 
στο ερωτικό πεδίο του «Τζέικ», δηλαδή του 
χαρακτήρα που υποδύεται στην ταινία ο Αλάν. 
Στην ταινία ο «Τζέικ» χάνει τη μνήμη του και 
αυτό για την «Κάρμεν» είναι αποκαρδιωτικό, 
καθώς προσπαθεί με «νύχια και με δόντια» 
να τον βοηθήσει να επανακτήσει τη μνήμη 
του και να σώσουν τον κόσμο από τους 
εξωγήινους, οι οποίοι επιτίθονται στη Γη. Έχω 
πολλές σκηνές δράσης στην ταινία. Πρέπει 
να ευχαριστήσω τον Αλάν, ο οποίος κάνει τις 
«χορογραφίες» των πολεμικών τεχνών που 
κάνω μαζί με τους πολεμιστές του «Jiu Jitsu». 
Μου αρέσει η συνεργασία μαζί του. Μέσα 
από αυτό την παραγωγή γνώρισα εξαιρετικούς 
ανθρώπους, όπως τον Νίκολας Κέιτζ, ο οποίος 
είναι πολύ προσγειωμένος. Μεταξύ άλλων, 
γνώρισα τη Μαρί Αυγερόπουλος, η οποία είναι 
αξιαγάπητη, τον Φρανκ Γκρίλο, ο οποίος είναι 
ο πλακατζής της παρέας αλλά και τον Τόνι Τζα, 
με τον οποίο λατρεύω να δουλεύω. Πρέπει να 
πω ότι θα συνεργαστούμε ξανά διότι τυγχάνει 
να έχουμε τον ίδιο μάνατζερ. Θα συνεχίσουμε 
να κάνουμε παρέα και στο Λος Άντζελες, μιας 
και όλοι μας μένουμε σχετικά κοντά.
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ΓΑΜΟΣ ΜΕ «ΑΡΩΜΑ» 
ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΣΤΟΥΣ 

ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΜφΙβΟΛΙΑ, ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ δΙΑΣΤΗΜΑ Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΓΙΝΕ ΠΟΛΟΣ 
ΕΛξΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ θΕΑΜΑΤΟΣ, 

φΕΡΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ δΙΑΣΗΜΟΥΣ ΑΣΤΕΡΕΣ. δΥΟ Εξ ΑΥΤΩΝ 
ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑξΙΩΜΕΝΗ ΗθΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΕΙδΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ «Jiu Jitsu», ΤζΟΥ ΤζΟΥ ΤΣΑΝ, 
ΚΑθΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΥβΡΑβΕΥΜΕΝΟΣ ΣΚΗΝΟθΕΤΗΣ ΑΝΤΟΝΙ ΣζΕΤΟ. 
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Άντονι, όταν η Τζου Τζου σού 
ανακοίνωσε ότι θα ερχόταν στην 
Κύπρο για τα γυρίσματα της 
πολυαναμενόμενης ταινίας του 
Δημήτρη Λογοθέτη τι σκέφτηκες;
Πρέπει να πω ότι γνώριζα γι’ αυτό το project, 
μιας και κατά κάποιον τρόπο «μανατζάρω» 
την Τζου Τζου. Δεν εκπλάγηκα καθόλου. 
Εντούτοις ενθουσιάστηκα πολύ με το που 
πάτησα το πόδι μου στο νησί σας. Για να πω 
την αλήθεια, έχω έρθει ξανά στην Κύπρο τη 
δεκαετία του ’90, καθώς εκείνη την περίοδο 
δούλευα σε μια εταιρεία κατασκευής 
πλοίων. Οπότε, όταν η Τζου Τζου δέχθηκε να 
συμμετάσχει σε αυτό το project, σκέφτηκα 
ότι είναι ευκαιρία να επισκεφθώ ξανά αυτό 
το όμορφο νησί.
Τζου Τζου: Για εμένα είναι η πρώτη 
φορά που έρχομαι στο νησί σας και έχω 
κατενθουσιαστεί από το μπλε της θάλασσας, 
τον ηλιόλουστο καιρό, αλλά και τη θερμή 
φιλοξενία από τους ντόπιους. Όταν ήρθαμε 
στην Κύπρο ανακαλύψαμε ότι ήταν ο τόπος 
που γεννήθηκε ο έρωτας, οπότε σκεφτήκαμε 
ότι θα ήταν πολύ ωραίο εάν κάναμε μια 
φωτογράφιση για τον επερχόμενο γάμο μας 
εδώ. Κάπως έτσι γεννήθηκε αυτή η ιδέα. 
Κάναμε δύο ξεχωριστές φωτογραφίσεις για 
το γαμήλιο άλμπουμ μας. Η μια έγινε στην 
Αγία Νάπα και η άλλη στην Πάφο. Πάντως, 
εάν δεν κάναμε τον γάμο στο Λος Άντζελες, 
θα σκεφτόμασταν να τον κάνουμε εδώ.

Πώς γνωριστήκατε; Ήταν αυτό που 
λέμε «κεραυνοβόλος έρωτας»;
Άντονι: Όχι. Δεν ερωτευτήκαμε κατ' 
ευθείαν. Εκείνο το διάστημα ήμουνα σε 
σχέση. Η Τζου Τζου κι εγώ ήμασταν στο ίδιο 
project και απλά κάναμε παρέα.
Τζου Τζου: Δεν είχα ιδέα ότι ήταν 
«τσιμπημένος» μαζί μου. Το αντιλήφθηκα 
όταν με προσέγγισε ο Άντονι. Αρχίσαμε 
να βγαίνουμε σε φιλικό επίπεδο και έπειτα 
βγαίναμε ραντεβού. Πραγματικά είναι πολύ 
αξιόπιστος, γλυκός, τίμιος και ευγενικός.

Πώς έγινε η πρόταση γάμου;
Άντονι: Εγώ με την Τζου Τζου είμαστε μαζί 
εδώ και πολλά χρόνια, οπότε ο γάμος ήταν 
φυσικό επακόλουθο. Ωστόσο σχεδίαζα 
να της κάνω την πρόταση εδώ και πολύ 
καιρό, αλλά πάντα κάτι συνέβαινε. Όπως 
για παράδειγμα την πρώτη φορά που θα 
της πρότεινα να με παντρευτεί. Τα είχα όλα 
έτοιμα. Της είπα ότι θα πηγαίναμε σε ένα 
εξωτικό μέρος για κάποια φωτογράφιση, 
ωστόσο τα σχέδιά μου ανατράπηκαν, 
καθώς μου είπε ότι «έκλεισε» μια δουλειά 
και έπρεπε να πάει στο Βανκούβερ. Έτσι 
δεν έχασα καιρό και έκανα ένα σχέδιο 
Β’. Αποφάσισα να πάω να τη βρω στο 
ξενοδοχείο που διέμενε. Όταν γύρισε στη 
σουίτα του ξενοδοχείου, μπήκε μέσα και 

Τζου Τζου: οΤαν 
ήρθαμε σΤήν Κυπρο, 

αναΚαλυψαμε οΤι 
ήΤαν ο Τοποσ οπου 
γεννήθήΚε ο ερωΤασ 
Και σΚεφΤήΚαμε οΤι 
θα ήΤαν πολυ ωραιο 

εαν Καναμε μια 
φωΤογραφισή για Τον 

επερχομενο γαμο μασ.
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όταν με είδε ξαφνιάστηκε. Έπειτα της είπα να 
ακολουθήσει το δρόμο με τα ροδοπέταλα 
που της είχα φτιάξει, το οποίο οδηγούσε στο 
μπαλκόνι. Εκεί την περίμενε μια σαμπάνια 
και ένα σοκολατένιο κέικ που έγραφε 
«Παντρέψου με»…
Τζου Τζου: Ήταν πολύ ρομαντικό. Έκρυψε 
το διαμαντένιο δαχτυλίδι σε ένα από τα 
ροδοπέταλα. Απλά άρχισα να κλαίω από 
συγκίνηση. Εκείνη την ώρα έδυε και ο ήλιος, 
καταλαβαίνεις!

O γάμος σας θα γίνει την 
1η Οκτωβρίου στην Πόλη των 
Αγγέλων. Μιλήστε μου για το τι 
πρόκειται να δούμε.
Τζου Τζου: Ο γάμος μας θα 
πραγματοποιηθεί στο «Wayfarers Chapel» 
στο Λος Άντζελες, σε μια εκκλησία η οποία 
είναι κατασκευασμένη από γυαλί και βρίσκεται 
στην άκρη του γκρεμού. Ανέκαθεν ήθελα να 
παντρευτώ σε μια τέτοια εκκλησία. Το θεωρώ 
πολύ ρομαντικό. Προσωπικά, δεν γνώριζα ότι 
υπάρχει τέτοιο μέρος στο Λος Άντζελες. Η 
δεξίωση θα γίνει σε ένα πραγματικά ιστορικό 
ξενοδοχείο, όπου εκεί έλαβαν χώρα και τα 
πρώτα βραβεία Όσκαρ. Καλεσμένοι θα 
είναι όλοι μου οι συμπρωταγωνιστές από την 
τηλεοπτική σειρά «Wu Assassins», αλλά και 
κάποιοι άλλοι στενοί συνεργάτες και φίλοι 
μας, οι οποίοι θα ταξιδέψουν από Αυστραλία, 
Χονγκ Κονγκ για τον γάμο μας. Εκείνη τη 
μέρα θα αλλάξω τρία φορέματα και το θέμα 
του πάρτι θα συνδυάζει την παλιά εποχή του 
Χονγκ Κονγκ με τον γκλαμουράτο κόσμο του 
Χόλιγουντ.
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Άντονι: Έτσι ακριβώς. Εγώ εκείνη τη μέρα 
δεν θα αγχωθώ. Θα απολαύσω τη μέρα. 
Συνήθως όταν κάποιος παντρεύεται αγχώνεται. 
Στη δική μου περίπτωση δεν ισχύει κάτι 
τέτοιο. Οι καλεσμένοι θα είναι περίπου 200. 
Αρχικά θέλαμε να κάνουμε τον γάμο σε στενό 
κύκλο, ωστόσο είπαμε να μεγαλώσουμε τη 
λίστα των καλεσμένων. Θέλαμε να είναι κάτι 
σαν πάρτι και να προσέχουμε όλους τους 
παρευρισκόμενους.
 
Τζου Τζου, έχεις γράψει και ένα 
βιωματικό βιβλίο, με το οποίο δίνεις 
πολλά ηχηρά μηνύματα. Πες μου την 
ιστορία που πραγματικά «μιλά» στις 
καρδιές μας.
Το βιβλίο μου ονομάζεται «Για να ζήσεις 
μια όμορφη ζωή». Το είχα γράψει μετά την 
εμπειρία που έζησα σε κάποιο ριάλιτι στο 
Χονγκ Κονγκ. Το concept του παιχνιδιού είναι 
να πηγαίνουν επώνυμοι σε φτωχογειτονιές 
και να μένουν με οικογένειες, τις οποίες 
πρέπει να βοηθούν είτε προσφέροντάς τους 
τα είδη πρώτης ανάγκης είτε διδάσκοντάς 
τους. Για να έχεις μια πλήρη εικόνα, πρέπει να 
σου πω ότι στο Χονγκ Κονγκ υπάρχουν δύο 
διαφορετικοί κόσμοι. Είναι οι πλούσιοι και οι 
φτωχοί. Όσοι είναι στη δεύτερη «κατηγορία», 
μένουν στα λεγόμενα «κλουβιά» υπό άθλιες 
συνθήκες και κάποια από αυτά δεν έχουν ούτε 
παράθυρα. Μιλάμε για μεγάλο χάσμα μεταξύ 
των δύο τάξεων. Στο ριάλιτι αυτόκαλείσαι 
να μείνεις μαζί τους για μια βδομάδα και να 
τους φροντίσεις. Στη δική μου περίπτωση 
έπρεπε να μείνω μαζί με μια μονογονεϊκή 
οικογένεια και να τους φροντίζω. Όταν 
τελείωσε η «αποστολή» μου, πραγματικά 
ένιωσα ότι πρέπει να «βγάλω» προς τα έξω 
το τι πραγματικά βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί, 
οπότε έγινα εθελόντρια μαζί με τους φίλους 
και την οικογένειά μου. Όλη αυτή η εμπειρία 
με άλλαξε ως άνθρωπο. Έτσι αποφάσισα να 
γράψω το συγκεκριμένο βιβλίο.

Την Πέμπτη 8 Αυγούστου θα γίνει η 
παγκόσμια πρεμιέρα της σειράς του 
Netflix “Wu Assassins”. Πώς νιώθεις 
που παίζεις σε αυτή τη σειρά;
Tζου Τζου: Eίμαι πολύ ενθουσιασμένη γι’ 
αυτό! Είναι μια σειρά δράσης στην οποία 
συμμετέχουν πολλοί, καταξιωμένοι ηθοποιοί. 
Υποδύομαι μια δυναμική γυναίκα, η οποία 
είναι σωματοφύλακας μιας συμμορίας στο 
Chinatown. Ουσιαστικά είμαι «τα μάτια και 
τα αυτιά» της συμμορίας μου και καλούμαι 
να προστατέψω το αφεντικό της συμμορίας 

Τζου Τζου: Εάν δΕν 
κάνάμΕ Τον γάμο 

σΤο Λοσ άνΤζΕΛΕσ, θά 
σκΕφΤομάσΤάν νά Τον 
κάνουμΕ σΤην κυπρο.
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από ασύμμετρες απειλές. Μου αρέσει πολύ 
να ενσαρκώνω το συγκεκριμένο ρόλο. Στα 
πρώτα επεισόδια θα με δεις να υποδύομαι 
τη σωματοφύλακα, ωστόσο στα επόμενα 
επεισόδια ο ρόλος μου γίνεται ακόμη πιο 
δυναμικός.
Άντονι: Eίναι μια ταλαντούχα γυναίκα. 
Ξέρεις κάτι; Πολλές φορές, όταν έχεις πολλά 
ταλέντα, δεν ξέρεις ποια πορεία πρέπει να 
ακολουθήσεις. Η Τζου Τζου παλαιότερα 
είχε αυτό το δίλημμα. Τραγουδούσε, έγραφε 
τραγούδια, έκανε φιλανθρωπίες, διαγωνίστηκε 
στα καλλιστεία, αλλά τελικά την κέρδισε η 
υποκριτική.

Έχετε μετανιώσει για πράγματα ή 
λάθη του παρελθόντος σας;
Τζου Τζου: Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Μια 
ζωή την έχουμε, οπότε όλα είναι εμπειρίες. 
Άλλωστε, αν δεν κάνεις κάποια λάθη ή να 
βιώσεις κάποιες άσχημες καταστάσεις, πώς θα 
αντιληφθείς ποια είναι τα σωστά; Θεωρώ ότι 
πρέπει να ακολουθούμε την καρδιά μας.
Άντονι: Koίτα, κάποια πράγματα ,τα οποία 
ενδεχομένως να τα θεωρούσα λανθασμένα, 
αποδείχθηκαν ότι ήταν για καλό. Εάν μου 
έκανες αυτήν την ερώτηση πριν από 10 
χρόνια, θα σου έλεγα ότι ενδεχομένως να 
μετάνιωνα για κάτι που έκανα. Τώρα, όμως, θα 
σου πω ότι δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. 

Θα συνεργαστείτε σε κάποιο project 
στο εγγύς μέλλον;
Tζου Τζου: Χωρίς αμφιβολία. Θα κάνουμε 
διάφορα projects μαζί.
Άντονι: Mάλιστα θα έρθουμε ξανά στο νησί 
σας, για να συζητήσουμε για ένα από αυτά 
τα projects.  ok!   

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
(STUDIO KARAMANOS-CY)

MAΛΛΙΑ: ΜΕΗRAN BY ART & STYLE
FLOWER BOUQUEΤ: MORTZIA BY 

HARRIS POTSOU & XΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ 
(LOUCIANA)

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ATLANTICA SEA BREEZE & ATLANTICA 

APHRODITE HILLS

Άντονι: θΆ έρθουμέ 
ξΆνΆ στο νησι σΆσ, 
γιΆ νΆ συζητησουμέ 
γιΆ κΆποιο project
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ΚΕΒΙΝ ΣΠΕΪΣΙ

Η ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ 

Σε μουσείο στη Ρώμη, όπου απήγγειλε ένα ποίημα του 
Garbiel Tinti, εμφανίστηκε ο γνωστός ηθοποιός, που 
είδε την επαγγελματική και προσωπική του ζωή να κα-

ταρρέει μετά από μια σειρά από καταγγελίες για σεξουαλι-
κές επιθέσεις. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε δίπλα στον Μπο-
ξέρ στο Εθνικό Ρωμαϊκό Μουσείο και απήγγειλε το ομώνυ-
μο ποίημα του Tinti, το οποίο αναφέρεται σε έναν ματωμένο 
μποξέρ που στέκεται στην άκρη του ρινγκ ενθυμούμενος τις 
περασμένες δόξες του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιθύ-
νοντες είχαν αναφέρει ότι θα γίνει μία απαγγελία και μετά ο 
ηθοποιός θα έδινε συνεντεύξεις σε ορισμένους εκπροσώ-
πους του Τύπου, κάτι που ωστόσο τελικά δεν έγινε. Ο ηθο-
ποιός απήγγειλε το συγκεκριμένο ποίημα και ο Garbiel Tinti 
το εκτίμησε δεόντως. «Η ιδέα να δίνεις φωνή στα αρχαία 
αγάλματα, να δίνεις νέα ζωή στα ευρήματα, στα απομεινά-
ρια από το παρελθόν μας, άγγιξε την ευαίσθητη πλευρά 
του και τη βαθιά αγάπη που έχει για την τέχνη. Ήταν τιμή για 
μένα ότι συμφώνησε να διαβάσει τους στίχους μου, αφού 
κατάφερε να τους κάνει δικούς του και να τους αποδώσει 
με τη φωνή του». Στο χώρο του μουσείου υπήρχαν περισ-
σότεροι από πενήντα επισκέπτες, οι οποίοι έκπληκτοι παρα-
κολούθησαν την απαγγελία του ηθοποιού. Από την πλευρά 
του πάντως ο ποιητής αρνήθηκε πως το ποίημα γράφτηκε με 
έμπνευση τον ηθοποιό και εξέφρασε την ικανοποίησή του 
ότι είναι πραγματικά τιμή για τον ίδιο που ο Κέβιν απήγγειλε 
ένα από τα ποιήματά του. Αξίζει να σημειώσουμε πως νω-
ρίτερα τον Ιούλιο οι δικαστικές αρχές της Μασαχουσέτης 
απέσυραν τις κατηγορίες εναντίον του ηθοποιού. Να θυμί-
σουμε ότι ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός έφαγε 
το ηχηρότερο χαστούκι στην προσωπική του ζωή και την κα-
ριέρα του μετά ένα κύμα αντιδράσεων ύστερα από την κα-
ταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικο, που ακο-
λούθησε την παραδοχή του ότι είναι ομοφυλόφιλος. Ο μέ-
χρι πρότινος αγαπημένος των σκηνοθετών είδε την καριέρα 
του να καταρρέει μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, τα μέσα να 
τον καταδικάζουν και το Χόλιγουντ να τον χαρακτηρίζει ως 
το νέο αρπακτικό, μετά το σκάνδαλο του παραγωγού Γου-
άινσταϊν. Η αποκάλυψη των σεξουαλικών του προτιμήσεων 
προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων, με πρώτη την γκέι κοινότη-
τα να υποστηρίζει ότι με τη δήλωσή του ο ηθοποιός έδωσε 
μια καλή δικαιολογία στον κάθε ομοφοβικό που πιστεύει ότι 
τα μέλη της LGBTQ κοινότητας συνιστούν απειλή για τα παι-
διά.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Epa

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΕΒΙΝ ΣΠΕΪΣΙ

Ο μέχρι πρότινος αγαπημένος των σκηνοθετών είδε την καριέρα του
να καταρρέει μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα.

Ο βραβευμένος ηθοποιός έχει δύο Όσκαρ στο ενεργητικό του και πολλαπλές 
συγκλονιστικές ερμηνείες.
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ΓΝΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΦΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ SURVIVOR 
ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΦΙΛΕΣ. ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΤΟΥΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤIΣ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΝΑ 

ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ

ΟΙ ΚΥΠΡΙΕΣ SURVIVOR 
ΜΕ ΚΑΥΤΑ ΜΠΙΚΙΝΙ 

ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ -  ΕΛΠΙΔΑ ΜΕΖΙΡΙΔΟΥ

Παιχνίδια στο νερό και απόλαυση 
στο μάξιμουμ των διακοπών τους
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Οι Κύπριες Survivor 
με Καύτα μπιΚινι 

ςτη ΛεμεςΟ

«Είναι σαν να γνωριζόμασταν 
από πριν. Δέσαμε με την 
πρώτη γνωριμία μας και γίνα-

με αμέσως φίλες. Είναι τόσο έντονα και 
μοναδικά αυτά που ζεις στο Survivor, 
που έστω και να μη συμβίωνες στην ίδια 
καλύβα, μπορείς να καταλάβεις 100% 
κάποιον που έζησε την ίδια εμπειρία 
μαζί σου. Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα 
και απολαμβάνουμε η μια την παρέα της 
άλλης», έλεγαν πρόσφατα σε φιλικά 
τους πρόσωπα. Η Μελίνα Μεταξά μαζί 
με την Ελπίδα Μεζιρίδου χαλαρώνουν 
σε παραλία της Λεμεσού. Είναι ακο-
μπλεξάριστες. Κάνουν τρέλες στην αμ-
μουδιά, χοροπηδούν σαν μικρά παιδιά 
και αστειεύονται μεταξύ τους. Τα καλ-
λίγραμμα κορμιά τους μαγνητίζουν τα 
βλέμματα. Πώς να μην το κάνουν άλλω-
στε, αφού η καθημερινή γυμναστική εί-
ναι μια από τις προτεραιότητες της ζωής 
τους. Η Μελίνα λατρεύει το ΜΜΑ και 
η Ελπίδα το Crossfit. Το καλοκαίρι θα τις 

βρει σε διακοπές διαρκείας. Η Ελπίδα 
πήγε και στην κρουαζιέρα που διοργα-
νώνει κάθε χρόνο ο Σάκης Τανιμανίδης 
στα ελληνικά νησιά με το World Party 
Cruises και παράλληλα περιμένει με 
αγωνία τον Φεβρουάριο που θα ταξιδέ-
ψει στο Μαΐάμι για να απολαύσει ένα 
από τα έπαθλα της στο ριάλιτι επιβίω-
σης. Από την πλευρά της η Μελίνα θα 
περάσει μέρες και νύχτες στην κοσμο-
πολίτικη Μύκονο για να απολαύσει το 
έπαθλο που κέρδισε στο Survivor μαζί 
με τον Πάνο Θεοδώρου, την Εύη Σαλτα-
φερίδου, τον Σώζωνα Παλαίστρο Χάρο 
και τον Γιάννη Τσίλη. Τα κορίτσια είναι 
single και ο ανδρικός πληθυσμός δεν 
τις αφήνει από τα μάτια του. Προτεραιό-
τητά τους να απολαύσουν τις διακοπές 
τους και να περάσουν ένα αξέχαστο κα-
λοκαίρι. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Οι δύο φίλες έκαναν τρέλες στην αμμου-
διά, χοροπηδούσαν σαν μικρά παιδιά 
και αστειεύονταν μεταξύ τους.
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Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ 
ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΥΑΛΙΑ

ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝΩΡΙΣΕ Ο ΝΙΝΟ 
ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ. Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ ΤΑ ΕΔΩΣΕ ΟΛΑ 

ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ

ΝΙΝΟ ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ

H Έμιλυ Κουρδουμπά

H Αναστασία και η Άντρη Τσιούντου 
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Αγαπημένα γνωστά κομμάτια 
είχαν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν την Παρασκευή 2 

Αυγούστου οι θαυμαστές του Νίνο 
Ξυπολυτά. Ο αγαπημένος ερμηνευ-
τής τα έδωσε όλα επί σκηνής, ενώ το 
κατάμεστο Nava Seaside στάθηκε 
μικρό για να χωρέσει τους θαυμα-
στές του. Ο Νίνο Ξυπολυτάς φορώ-
ντας τα μαύρα γυαλιά του δημιούρ-
γησε μια «παράνοια» ερμηνεύοντας 
την ομότιτλη νέα επιτυχία του. Η δια-
σκέδαση συνεχίστηκε μέχρι τις πρώ-
τες πρωινές ώρες. Χορηγός επικοινω-
νίας ήταν το Check In και το περιοδι-
κό OK!.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

H Έμιλυ Κουρδουμπά

H Αναστασία και η Άντρη Τσιούντου Η Ελένη Δεληγιάννη και η 
Χρυστάλλα Μυλωνά

Ο Σωκράτης Ιωακείμ και η 
Χριστιάνα Βογιατζέα

Η Κυριακή Δημητρίου Η Ελίνα Πέτρου

Η Γρηγορία 
Χριστοφή
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ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΜΝΗ ΚΑΙ ΛΙΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ ΤΟ 
ΒΡΑΔΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Η ΠΟΔΗΛΑΤΡΙΑ ΑΝΤΡΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙ 

ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑ, Ο 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ.

Ο νυν πρόεδρος του σωματείου, Ιάκωβος Ανδρέου, 
κατά τη βράβευση του Σωτήρη Χριστόφορου.

Εμφανής ήταν η συγκίνηση της ποδηλάτριας Άντρης 
Χριστόφορου, η οποία δήλωσε ότι είναι μεγάλη χαρά 
που κατόρθωσε να παραλάβει αυτή τη φορά η ίδια το 
βραβείο της και δεν απουσίαζε λόγω επαγγελματικών 
υποχρεώσεων στο εξωτερικό.

 Σύσσωμοι μετά τις βραβεύσεις οι τιμώμενοι μαζί με τους ιθύνοντες.

ANTΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ



29

Όταν με πίστη και θέληση κατορθώνεις 
το ακατόρθωτο και επιβραβεύονται 
οι στόχοι και οι θυσίες σου από τους 

συμπολίτες σου, νιώθεις ακόμη πιο περήφανος 
για τις επιτυχίες σου. Το βράδυ του Σαββάτου, 
3 Αυγούστου, σε μια σεμνή και λιτή εκδήλω-
ση το αθλητικό σωματείο Κόρνος FC 2013 
τίμησε τους δύο αθλητές που κατάγονται από 
το χωριό Κόρνος, ενώ στην εκδήλωση τιμή-
θηκαν και βραβεύτηκαν δεκαεπτά ποδοσφαι-
ριστές του αθλητικού σωματείου Kόρνος FC 
2013, καθώς και ο προπονητής τους και πα-
λαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, 
Άντρος Ευθυμίου, που υλοποιήσαν το όνειρό 
τους φέρνοντας την ομάδα τους σε μια καλή 
πορεία. Στην ετήσια Φιέστα του Πρωταθλητή, 
με το σλόγκαν «μια κοινότητα - μια ομάδα», 

παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, ενώ στον ειδι-
κά διαμορφωμένο χώρο στήθηκαν διάφορες 
δραστηριότητες για τα μικρά παιδιά. Εμφανώς 
συγκινημένοι η Άντρια Χριστοφόρου και ο Σω-
τήρης Χριστόφορου παρέλαβαν τα βραβεία 
τους από τον πρόεδρο του αθλητικού σωμα-
τείου Ιάκωβο Ανδρέου, ενώ ο προπονητής της 
αθλητικής ομάδας, Άντρος Ευθυμίου, παρέλα-
βε το βραβείο του από τον πρώην πρόεδρο 
του σωματείου, Παναγιώτη Νικολάου. Όπως 
είναι γνωστό, η Άντρια Χριστοφόρου διαπρέπει 
στο άθλημα της ποδηλασίας με δεκάδες αγώ-
νες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, 
ενώ έχει εκπροσωπήσει την πατρίδα μας στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016. Από 
την πλευρά του ο Σωτήρης Χριστόφορου εξα-
κολουθεί να δίνει μαθήματα ζωής και διαπρέ-

πει στο άθλημα της καλαθόσφαιρας σε τροχο-
κάθισμα, στο οποίο έχει αναδειχθεί ως ένας 
από τους κορυφαίους καλαθοσφαιριστές στο 
είδος του παραδίδοντας παράλληλα μαθήμα-
τα ήθους και θέλησης. Μετά τις βραβεύσεις 
ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με τους Μι-
χάλη Λεβέντη, Ευδοκία Καδή, Πανίκο Λοϊζίδη 
και Μάριο Χαραλάμπους, που κράτησε μέχρι 
τις πρώτες πρωινές ώρες. Τη Φιέστα του Πρω-
ταθλητή επένδυσε μουσικά ο DJ Pro και παρου-
σιαστής της βραδιάς ήταν ο αθλητικογράφος 
Πάνος Παναγιώτου. Στην εκδήλωση ανάμεσα 
σε άλλους ήταν και ο πρώην ποδοσφαιριστής 
Κώστας Μαλέκκος.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο προπονητής του αθλητικού σωματείου Kόρνος FC 2013, Άντρος Ευθυμίου, παραλαμβάνει το 
βραβείο του από τον πρώην πρόεδρο του σωματείου, Παναγιώτη Νικολάου.

Ο παρουσιαστής της βραδιάς, 
αθλητικογράφος Πάνος 
Παναγιώτου.

Ο Ανδρέας Αντωνίου παραλαμβάνει το βραβείο καλύτερου 
ποδοσφαιριστή από τον Μιχαλάκη Σάββα.

Ο Μιχαλάκης Σάββα δίνει το τιμητικό βραβείο
στον αρχηγό της ομάδας Ανδρέα Ανδρέου.
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Ποδοσφαιριστές του FC 2013

Η Σωτήρα και ο Άντρος Ευθυμίου Ο Σωτήρης Χριστοφόρου

Η Χριστίνα Πελεκάνου και η 
Άντρια Χριστοφόρου

Η Βούλα Πελεκάνου και η 
Παρασκευή Χριστοφή.

Μετά τις βραβεύσεις ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα 
με τους Μιχάλη Λεβέντη, Ευδοκία Καδή, Πανίκο 
Λοϊζίδη και Μάριο Χαραλάμπους.
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Γεύση
από ασία 
στό σπίτί σασ
Αν και πολλοί πιστεύουν πως το sushi ξεκί-
νησε από την Ιαπωνία, στην πραγματικότη-
τα οι ρίζες του φτάνουν στη Νοτιοανατολι-
κή Ασία και ήταν η μέθοδος με την οποία ο 
κόσμος διατηρούσε τα ψάρια του. Το ωμό 
ψάρι τοποθετείτο μεταξύ στρώσεων αλατιού 
και ρυζιού κι έπειτα καλυπτόταν με πέτρα για 
να συντηρηθεί. Αφού έμενε έτσι για μερικές 
εβδομάδες, τότε αφαιρούσαν την πέτρα και 
χρησιμοποιούσαν ένα πιο ελαφρύ κάλυμμα 
και το άφηναν για μερικούς μήνες μέχρι να 
είναι έτοιμο για να καταναλωθεί. Μέχρι που 
στα μέσα του 8ου αιώνα ένας Ιάπωνας σεφ 
σκέφτηκε να παρακάμψει την όλη διαδικα-
σία ζύμωσης του ψαριού και να σερβίρει το 
sushi σε μία μορφή πολύ όμοια με αυτό που 
τρώμε σήμερα.
Σύμφωνα με την παράδοση, κάποιος τρώγο-
ντας sushi πρέπει να γεύεται και τις 4 εποχές: 
χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο. 
Οι sushi masters δίνουν έμφαση στη διαλο-
γή των υλικών τους, ούτως ώστε η γεύση, η 
υφή, αλλά και τα χρώματα που κυριαρχούν 
σε κάθε sushi, πάντοτε να συμπληρώνουν το 
ένα το άλλο. Γι’ αυτόν τον λόγο τα ρολά σερ-
βίρονται πάντα κομμένα και τοποθετημένα 
σε πιάτο, ώστε να αναδεικνύεται η καλλιτε-
χνική δουλειά που εμπερικλείεται στο εσω-
τερικό τους. Επίσης σύμφωνα με την παρα-
δοσιακή Ασιατική Ιατρική, το φαγητό έχει 
5 βασικές γεύσεις που πρέπει να είναι σε 
ισορροπία: γλυκιά, ξινή, αλμυρή, πικρή και 
καυτερή. 
Τώρα οι λάτρεις του sushi μπορούν να το 
απολαύσουν παγκοσμίως αφού οι 4 βασι-
κές του κατηγορίες σερβίρονται σε όλον τον 
κόσμο. Το maki ή hosomaki είναι το κλασικό 
είδος που έρχεται στο μυαλό του καθενός 
όταν αναφέρεται η λέξη sushi. Αποτελείται 
από ένα μικρό κομμάτι ωμού ψαριού μέσα 
σε ρύζι το οποίο είναι τυλιγμένο σε φύκι, το 
γνωστό nori. Το ρύζι είναι κολλώδες και ξινό, 
απογειώνοντας τη συνολική γεύση. Υπάρχει 
μεγάλη ποικιλία από maki sushi, ανάλογα 
με τη συνταγή που ακολουθείται για την πα-
ρασκευή τους. Το uramaki είναι το αντίθε-
το του maki. Σε αυτό το είδος το ψάρι είναι 
τυλιγμένο στο φύκι το οποίο με τη σειρά του 

είναι τυλιγμένο στο ρύζι. Για όσους προτι-
μούν πιο καθαρή γεύση, υπάρχει το nigiri, 
φιλέτο ψαριού το οποίο σερβίρεται πάνω σε 
κρύα μπάλα ρυζιού. Το τελευταίο είδος είναι 
το sashimi, όπου έχουμε ένα απλό κομμάτι 
ωμού ψαριού, χωρίς ρύζι ούτε φύκι. Κάποιοι 
δεν το κατατάσσουν στα είδη των sushi γιατί 
η λέξη sushi σημαίνει ξιδάτο ρύζι κι αφού το 
sashimi δεν περιέχει ρύζι θα μπορούσε να 
αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία.
Λαμβάνοντας υπόψη την ξεχωριστή θέση 
που έχουν στις διατροφικές ανάγκες των 
καταναλωτών, οι Φούρνοι ΖΟΡΠΑΣ εδώ και 
ενάμιση περίπου χρόνο έχουν εντάξει στην 
καθημερινότητά μας τα Akai sushi, τα οποία 
πρωτογνωρίσαμε και ξεχωρίσαμε στο εστια-
τόριο Akai, στον Πρωταρά.
Έπειτα από σωστή προεργασία και μελέτη, 
επενδύοντας συνεχώς σε εξοπλισμό τε-
λευταίας τεχνολογίας και ποιοτικές πρώτες 
ύλες, οι Φούρνοι ΖΟΡΠΑΣ έχουν φροντίσει 
ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε κα-
θημερινά τα εύγευστα Akai sushi. Ποιοτικά, 
διαλεκτά υλικά υψηλής διατροφικής αξίας 
συνδυάζονται με φρέσκα ντόπια λαχανικά 
και παραδοσιακές τεχνικές για να προσφέ-
ρουν την απόλυτη γευστική απόλαυση στους 
λάτρεις του είδους. 
Άρτια εκπαιδευμένοι sushi masters ακολου-
θούν αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής 
εντός ενός ειδικά διαμορφωμένου χώρου 
παραγωγής, με σύστημα εξαερισμού το 
οποίο φιλτράρει και αλλάζει τον αέρα 20 
φορές την ώρα, διασφαλίζοντας έτσι την 
υγιεινή του χώρου. Το εξειδικευμένο ιαπωνι-
κό μηχάνημα πλυσίματος και διαλογής του 
ρυζιού ετοιμάζει την ιδανική βάση για τα 
Akai sushi, η οποία στη συνέχεια παντρεύ-
εται με άριστης ποιότητας πρώτες ύλες για 
μέγιστη απόλαυση. Αφού ετοιμαστούν και 
συσκευαστούν, τα sushi τοποθετούνται στα 
ειδικά κιβώτια μεταφοράς τα οποία προστα-
τεύουν το τελικό προϊόν και διανέμονται σε 
επιλεγμένα καταστήματα των Φούρνων
ΖΟΡΠΑΣ με εξειδικευμένα αυτοκίνητα, τα 
οποία μεταφέρουν μόνο τα Akai sushi. Αφού 
φτάσουν στο κατάστημα, τοποθετούνται 
άμεσα στο αποκλειστικό ψυγείο των sushi.
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ΣυμβουλέΣ για να απολαυΣέτέ ΣωΣτα τα sushi ΣαΣ:

• τοποθετήστε τη σάλτσα σόγιας σε ένα μικρό μπολάκι για να 
μπορείτε να συνοδεύσετε το sushi σας.

• ποτέ μην αναμειγνύετε το wasabi με τη σάλτσα σόγιας. Η 
ποσότητα είναι πάντοτε καθορισμένη από τους sushi masters, 
ωστόσο αν χρειάζεται να προσθέσετε επιπλέον ποσότητα τότε 
βάλτε λίγο απευθείας πάνω στο ψάρι.

• βουτάμε μόνο το ψάρι στο μπολ της σόγιας, διαφορετικά το 
ρύζι θα απορροφήσει υπερβολική ποσότητα σάλτσας και θα 
διαλυθεί, χαλώντας την γευστική ισορροπία.

• τα sushi τρώγονται με μια μπουκιά, αν είναι nigiri τότε η πλευ-
ρά του ψαριού πρέπει να είναι προς τα κάτω για να αγγίξει 
πρώτο στη γλώσσα.

• το τζίντζερ τρώγεται αποκλειστικά ανάμεσα στα sushi για να 
καθαρίσει η γεύση και ποτέ δεν το ανακατεύουμε με το sushi ή 
τη σόγια. αν δε σας αρέσει, μπορείτε να το παραλείψετε.

Μέσα από τους τακτικούς ελέγχους των θερμοκρασιών των 
ψυγείων τόσο στη μονάδα παραγωγής όσο και στα κατα-
στήματα διασφαλίζεται η ποιότητα αλλά και η γεύση των 
συστατικών και διατηρείται αναλλοίωτο το τελικό προϊόν, 
μέχρι να φτάσει στα χέρια των καταναλωτών.

Η γκάμα των Akai sushi αποτελείται από έξι γευστικούς 
συνδυασμούς: 
• Salmon variety: Ένα πακέτο για τους λάτρεις του σολομού, 
το οποίο περιέχει uramaki με σολομό και σάλτσα τεριγιάκι, 
nigiri και hosomaki.
• Cooked variety: Maki με γαρίδες tempura και με κοτόπου-
λο.
• Veggie rolls: Συνδυασμός από κινόα, αβοκάντο, μανιτάρι και 
ιαπωνικό ρεπανάκι. Ιδανικό και για όσους νηστεύουν.
• Rolls variety: Ποικιλία από maki με σολομό, καβουροπόδα-
ρα και γαρίδες tempura.  
• Gypsy rolls: Μια πικάντικη επιλογή με σολομό, αβοκάντο, 
μανιτάρι και πικάντικη μαγιονέζα.
• Nigiri & Rolls variety: Εδώ μπορείτε να βρείτε prawn nigiri 
και maki με σολομό και με καβουροπόδαρα. 

Σε όλα χρησιμοποιούνται φρέσκα κι επιλεγμένα υλικά για να 
παρέχουν όλες τις διατροφικές αξίες του sushi όταν κατανα-
λώνονται. Το ξύδι που χρησιμοποιείται στην προετοιμασία του 
ρυζιού έχει αντισηπτικές ιδιότητες και το ρύζι, που είναι βασική 
τροφή στην ιαπωνική διατροφή, είναι μια καλή πηγή ενέργειας 
και παρέχει φυτική πρωτεΐνη. Τα nori παρέχουν επίσης πρωτεΐ-
νες μαζί με ασβέστιο, φώσφορο και σίδηρο αλλά και ιχνοστοι-
χεία όπως ιώδιο που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του 
θυρεοειδούς αδένα, καλίου, μαγνησίου και φολικού οξέος, 
βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β6, C και D. Ο νορβηγικός σολομός που 
χρησιμοποιείται στα Akai sushi είναι πλούσιος σε Ω3 λιπαρά 
αλλά περιέχει επίσης πολλά μέταλλα, ασβέστιο, φώσφορο και 
σίδηρο. Τα θρεπτικά Ω3 λιπαρά τα συναντάμε και στο αβοκά-
ντο που περιέχουν τα Akai sushi.

Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τις θρεπτικές 
αξίες των συνοδευτικών που περιέχονται σε κάθε συσκευασία 
Akai sushi. Το τζίντζερ βοηθά στην πέψη και στο φούσκωμα, 
συστήνεται για την καταπολέμηση της ναυτίας και προστατεύει 
από ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος. Το wasabi εί-
ναι πλούσιο σε βιταμίνη C και πολύ ισχυρό αντιβακτηριδιακό, 
ωστόσο είναι πολύ καυτερό, οπόταν πρέπει να καταναλώνεται 
με προσοχή.
Όπως και με άλλα τρόφιμα, η κατανάλωση των sushi πρέπει να 
γίνεται με μέτρο και στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατρο-
φής. Είναι μια καλή επιλογή για ένα εύγευστο και υγιεινό γεύμα. 

τα Akai sushi διατίθενται σε επιλεγμένα καταστή-
ματα των Φούρνων ΖοΡπαΣ σε λευκωσία, λάρνα-
κα, λεμεσό και στην ελεύθερη αμμόχωστο. για πε-
ρισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα σημεία 
πωλήσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελί-
δα www.zorbas.com.cy/our-bakeries και να επι-
λέξετε την κατηγορία sushi. Φυσικά κατά την κα-
λοκαιρινή περίοδο μπορείτε να τα απολαύσετε και 
στο εστιατόριο Akai στην περιοχή Κάππαρη στον 
πρωταρά.
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 ΛάιονεΛ Ρίτσί

ΜΙΑ... LADY ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ
AπΟ ΤΗ ΔεΚΑεΤΙΑ ΤΟΥ '80 ΜπΗΚε ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

βΙΟΜΗχΑΝΙΑ Με ΤΟ ΜπλΟΥζ ΚΟΜΜΑΤΙ «HeLLo», ΤΟ 
ΟπΟΙΟ ΚΑΤΑφεΡε ΝΑ εΙΝΑΙ εΝΑ ΑπΟ ΤΑ ελΑχΙΣΤΑ 

ΤΡΑγΟΥΔΙΑ πΟΥ ΑΚΟΥγΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΡΑΔΙΟφωΝΑ ΜεχΡΙ 
ΚΑΙ ΣΗΜεΡΑ. εχεΙ χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤεΙ ωΣ Ο ΚΑλλΙΤεχΝΗΣ Με 
ΤΗΝ ΑΙΣθΑΝΤΙΚΗ φωΝΗ ΚΑΙ ΤΟ εΚΚεΝΤΡΙΚΟ γΟΥΣΤΟ. Ο 
λΟγΟΣ γΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ φΑΙΝΟΜεΝΟ λΑιΟΝελ ΡΙΤΣΙ

Ο αγαπημένος τραγουδιστής έχει κερ-
δίσει 5 βραβεία Grammy, 1 Όσκαρ 
και 10 American Music Awards. Οι 

δίσκοι του, είτε σαν μέλος των Commodores 
είτε ως σόλο καλλιτέχνης, έχουν πουλήσει πε-
ρισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε 
ολόκληρο τον κόσμο, ενώ είναι ο μοναδικός 
καλλιτέχνης με 13 συνεχόμενες Top 10 επιτυ-
χίες στην Αμερική και 22 συνεχόμενες στο Top 
20 της Μεγάλης Βρετανίας.
Ο βετεράνος τραγουδιστής έχει αφήσει εποχή 
με τα όσα έχει κάνει. Μια αναδρομή στο ιστο-
ρικό του θα σας πείσει!
Όλα άρχισαν το 1967, όταν ο Λάιονελ έπαιζε 
ακόμη σαξόφωνο. Εκείνη την εποχή συνάντη-
σε τον κιθαρίστα Tόμας ΜακΚλέι, όπου μαζί με 
τον τρομπετίστα Γουίλιαμ Κίνγκ έφτιαξαν το συ-
γκρότημα «Mystics». Το μουσικό του ταξίδι είχε 
αρχίσει. Λίγο καιρό αργότερα, το συγκρότημα 
απέκτησε ακόμη τέσσερα μέλη και μετονομά-
στηκε σε «Commodores», ένα όνομα το οποίο 
ανακάλυψε τυχαία ο Κινγκ ψάχνοντας 
σε ένα λεξικό!
Το 1980 το συγκρότημα ψηφίστηκε 
ως το δημοφιλέστερο της χρονιάς. 
Μπαλάντες όπως το «Still» λατρεύτη-
καν απ’ όλο τον κόσμο και ακόμα και 
σήμερα ακούγονται με νοσταλγία. Το 
1981 ο Ρίτσι, έγραψε την μπαλάντα 
«Lady», η οποία αρχικά είχε ερμηνευ-
τεί από τον Κέννυ Ρότζερς πουλώντας 
16 εκατομμύρια αντίτυπα. Το ίδιο 
κομμάτι ερμήνευσε μετά από αρκετά 
χρόνια ο ίδιος ο Ρίτσι, καθώς το είχε 
συμπεριλάβει στη δισκογραφική δου-
λειά του «Time». Λίγους μήνες αργότε-
ρα έκανε το εκπληκτικό ντουέτο με την 
Νταϊάνα Ρoς για το τραγούδι «Endless 
Love», το οποίο αποτέλεσε και μουσι-
κό θέμα ταινίας.
Στις 17 Αυγούστου του 1982 ο Ρίτσι 
ανακοίνωσε την αποχώρησή του από 
τους Commodores, ωστόσο εκείνη 
την περίοδο συνέπεσε με τον ξαφνικό 

θάνατο του φίλου και συνεργάτη του Μπέντζα-
μιν Άσμπερν.
Μετά από ένα χρονικό διάστημα κυκλοφό-
ρησε το πρώτο προσωπικό του single με τίτλο 
«Truly» και έπειτα ακολούθησαν οι επιτυχίες 
«My love» και «You are». H επιτυχία πλέον ήταν 
δεδομένη. Το όνομα του Λάιονελ Ρίτσι βρισκό-
ταν στην κορυφή ταυτόχρονα σε singles και 
albums, κάτι που μόνο ο Michael Jackson έχει 
καταφέρει μέχρι τότε.
Το χορευτικό «Running With The Night» και οι 
μπαλάντες «Stuck On You», «Penny Lover» και 
«Hello» έφθασαν στο TOP 10 στους πίνακες 
επιτυχιών της Αμερικής.
Εκείνη την περίοδο συνέβη κάτι συνταρακτικό! 
Το αεροπλάνο που ταξίδευε ο τραγουδιστής 
συνετρίβη κοντά στην Αριζόνα. Όλοι τότε πί-
στευαν ότι είχε πεθάνει. Η αλήθεια είναι ότι σώ-
θηκε από θαύμα και έτσι μπορούμε κι εμείς να 
απολαμβάνουμε τις επιτυχίες του!
Οι διακρίσεις και τα μουσικά βραβεία έγιναν 

ακόμα περισσότερα για τον Ρίτσι, αφού διακρί-
θηκε μέσα στο 1984, μεταξύ άλλων, για τον 
τίτλο του καλύτερου καλλιτέχνη της χρονιάς, 
του καλύτερου συνθέτη και του καλύτερου πα-
ραγωγού. Μέσα στην ίδια χρονιά μαζί με τον 
Κουίνσι Τζόουνς και τον Ροντ Τέμπερτον έγρα-
ψαν τη μουσική για την έβδομη ταινία του Στί-
βεν Σπίλμπεργκ «The Color Purple».
Μετά το 1992, η καριέρα του «πάγωσε» για 
τέσσερα χρόνια, καθώς ο τραγουδιστής έχασε 
τον πολυαγαπημένο του πατέρα. Το 1996 επέ-
στρεψε δριμύτερος στη δισκογραφία. Αυτή τη 
φορά υπογράφοντας με τη Mercury και ηχο-
γραφώντας το «Louder Than Words». Η πα-
ραγωγή του άλμπουμ έγινε ως επί το πλείστο 
από τον ίδιο και τον Τζέιμς Άντονι Καρμάικλ, ο 
οποίος είχε κάνει και την παραγωγή στα πρώτα 
σόλο singles του.
Επίσης, σε τρία από τα κομμάτια του άλμπουμ 
έκανε την παραγωγή το δίδυμο Τζίμι Τζαμ και 
Τέρι Τζαμ, ενώ σε μερικά άλλα ο θρυλικός Ντέ-

ιβιντ Φόστερ. To τρίτο και τελευ-
ταίο single που ξεχώρισε από το 
«Louder Than Words» ήταν το «Still 
In Love» στα τέλη Οκτωβρίου του 
1996.
Τον Μάρτιο του 1998 βγήκε ένα 
ακόμα Greatest Hitς που περιείχε 
κυρίως όλες τις μπαλάντες του. Το 
άλμπουμ λεγόταν «Truly-The Love 
Songs». 
Εκείνη η χρονιά ήταν η κατάλλη-
λη για το «Time» που κυκλοφόρη-
σε μέσα στο καλοκαίρι του 1998. 
To «Time» θίγει σε γενικές γραμμές 
τα καθημερινά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, χω-
ρίς όμως να παραβλέπει την αγά-
πη και τον έρωτα που πάντα ο Ρίτσι 
ξέρει να υμνεί μέσα από τα τραγού-
δια του.
Μετά το «Time» ακολούθησε το 
«Rainessance» (2000), από το 
οποίο, μεταξύ άλλων, ξεχώρισε το 
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«Angel».
Ένα νέο άλμπουμ, το «Just Go», κυκλοφόρη-
σε την άνοιξη του 2009, την ίδια εποχή που 
ο Ρίτσι επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξει επανένω-
ση των Commodores στο άμεσο μέλλον.
Τον Ιουλίου του 2009 τραγούδησε το «Jesus 
is Love» στην κηδεία του Michael Jackson.

ΜέσΙ καΙ ΡΙΤσΙ 
έίναι γνωστό ότι οι γονείς του Λιονέλ Μέσι 
ονόμασαν τον γιο τους Λιονέλ προς τιμήν 
του Ρίτσι και έτσι ο 70χρονος καλλιτέχνης 
θα ήθελε πολύ να ακούσει από την ίδια την 
οικογένεια την ιστορία αυτή.
Μάλιστα, όταν ο Ρίτσι βρισκόταν στο Μπου-
ένος Άιρες εξέφρασε την επιθυμία να γνωρί-
σει από κοντά τον ποδοσφαιριστή. Τότε είχε 
δηλώσει ότι «είναι κρίμα που δεν μπορώ να 
συναντήσω τον ίδιο τον Λιονέλ. Μακάρι να 
καταφέρουν οι γονείς του να έρθουν σε κά-
ποια από τις συναυλίες μου. αν έρθουν, θα 
ήταν χαρά μου να τους συναντήσω και να 
βγάλουμε μερικές αναμνηστικές φωτογρα-
φίες μαζί». έπίσης, πριν από μερικά χρόνια 
είχε δηλώσει πόσο υπερήφανος νιώθει που 
ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην 
ιστορία του ποδοσφαίρου πήρε από αυτόν 
το όνομά του.

ΠΡοσωΠΙκή ζωή
O Λάιονελ Ρίτσι νυμφεύτηκε δύο φορές. έί-
ναι γνωστό ότι είχε ένα ρομαντικό σκηνικό 
με την αμερικανίδα τραγουδοποιό σύνθια 
Γουέιλ πριν παντρευτεί την πρώτη σύζυγό του 
Μπρέντα Χάρβεϊ.
ο Ρίτσι και η Χάρβεϊ συναντήθηκαν στο Γυ-
μνάσιο. ή αγάπη τους ήταν μεγάλη, οπότε 
αποφάσισαν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά 
του γάμου το 1975. κατά τη διάρκεια του 

γάμου τους υιοθέτησαν τη Νικόλ Ρίτσι. ωστό-
σο το 1993 τα πράγματα άλλαξαν, καθώς 
το 1993 αποφάσισαν να χωρίσουν. Τον Δε-
κέμβριο του 1995 παντρεύτηκε την Νταϊάν 
αλεξάντερ, με την οποία απέκτησαν ένα γιο 
(Μάιλς Μπόκμαν) και μια κόρη (σοφία Ρίτσι). 
έντούτοις το 2003 αποφάσισαν να τραβή-
ξουν χωριστούς δρόμους.
Τον οκτώβριο του 2014 δημοσιεύματα ήθε-
λαν τον Ρίτσι, να είναι ο βιολογικός πατέρας 
της αδελφής της κιμ καρντάσιαν, κλόε. 
ή διάσημη μητέρα των καρντάσιαν, κρις Τζέ-
νερ, λέγεται πως την περίοδο που ήταν παντρε-
μένη με τον Ρόμπερτ είχε εξωσυζυγική σχέση 
με τον διάσημο τραγουδιστή. «Φυσικά και δεν 
είμαι ο πατέρας της», απαντά ο Ρίτσι, και πρό-
σθεσε, θέλοντας να δώσει τέλος στις παραφι-

λολογίες: «έίναι παιδιά μου, έχουν μεγαλώσει 
σπίτι μου, αλλά δεν είμαι ο μπαμπάς τους!» 

ΠέΡΙουσΙα
ο Λάιονελ Ρίτσι, σύμφωνα με ξένα ΜΜέ, έχει 
περιουσία που αγγίζει τα $200 εκατομμύρια. 
ή πηγή του πλούτου του πηγάζει από τη μουσι-
κή και την επιχείρηση διακόσμησης σπιτιού. ο 
Ρίτσι έχει στην κατοχή του ένα πολυτελές σπί-
τι με ιταλική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική στο 
Μπέβερλι Χιλς. Το αρχοντικό διαθέτει όλες τις 
ανέσεις. ο δημοφιλής τραγουδιστής λατρεύει 
την ταχύτητα και τα αυτοκίνητα-αντίκες, γι’ αυτό 
και διαθέτει άλλωστε μια «κλασική» συλλεκτική 
συλλογή από δαύτα. ok!   

αΠοΔοσή: αΝΝα κΡΙθαΡΙΔου
Mε τα παιδιά του Νικόλ, Σοφία και Μάιλς.
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αφιερωμα  ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΥΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ 

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Το Νηπιαγωγείο είναι το πρώτο σχολείο όπου θα 
φοιτήσει το παιδί μας. Είναι ο πρώτος και σημαντικό-
τερος σταθμός της σχολικής ζωής του, γι’ αυτό πρέ-
πει τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί να έχου-
με ως προτεραιότητα το παιδί να είναι ευτυχισμένο 
και… ανάλαφρο. Στην αγορά υπάρχουν δεκάδες 
μάρκες τσαντών για να διαλέξει το παιδί μας. Καλό 
όμως είναι να ακολουθήσετε τα βασικά βήματα, 
ώστε να μείνει ευχαριστημένο το παιδί σας αλλά και 
εσείς. Μια τσάντα γεμάτη με πολλά βιβλία μπορεί 
να είναι βάρος για το παιδί. Μετρήσετε το βάρος 
της έναντι του σωματικού βάρους του παιδιού. Οι 
ειδικοί συνιστούν το βάρος της τσάντας που κουβα-
λά ένα παιδί να μην ξεπερνά το 15-20% του σωματι-
κού του βάρους. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / 
ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΑμέΤρΗΤΑ ΧρώμΑΤΑ

ΚΑΙ prints!
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Στο εμπόριο κυκλοφορούν τσάντες με άπειρα σχέδια και επιλογές για τους γονείς 
αλλά και τα παιδιά. Κατάλληλη τσάντα είναι αυτή που είναι προσαρμοσμένη στον 
σωματότυπο του παιδιού, στην ηλικία του, στο επίπεδο ανάπτυξης και στις καθημε-
ρινές σχολικές υποχρεώσεις και ανάγκες του. Η κατάλληλη σχολική τσάντα είναι 
αυτή που φοριέται στην πλάτη, διαθέτει έναν εύκαμπτο σκελετό και ιδανικά δένει και 
στη μέση για να μοιράζεται το βάρος της, αντί να επιβαρύνει μόνο τους ώμους και τη 
σπονδυλική στήλη. Διαλέξτε μια τσάντα με εσωτερικές θήκες και ξεχωριστούς χώ-
ρους για να τοποθετούνται τα σχολικά είδη, γιατί παίζει ρόλο για τη μέση η σωστή το-
ποθέτηση του περιεχομένου. Τοποθετήστε τα βαρύτερα αντικείμενα πιο κοντά στην 
πλάτη του παιδιού και τα ελαφρύτερα μακριά απ' αυτήν. Και φυσικά η τσάντα θα πρέ-
πει να αρέσει στο παιδί σας, γι’ αυτό καλό θα είναι να πάτε να τη διαλέξετε μαζί!

Οι μαθητές του Γυμνάσιου και του Λυκείου επι-
λέγουν συνήθως μόνοι τους την τσάντα τους 
αποφασίζοντας τι τύπος σχολικής τσάντας τούς 
ταιριάζει καλύτερα. Σακίδιο πλάτης ή τσάντα 
ώμου; Μια τσάντα ώμου ή ταχυδρόμου είναι η 
καλύτερη επιλογή για τις τάξεις του Γυμνάσιου ή 
του Λυκείου. Μια ποιοτική σχολική τσάντα πρέ-
πει να είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ, αδια-
βροχοποιημένο και ανθεκτικό υλικό για να αντέ-
χει τις καθημερινές δοκιμασίες. Προτιμήστε μία 
επώνυμη σχολική τσάντα που έχει περισσότερες 
πιθανότητες να αντέξει στις κακουχίες και να 
βγάλει τη χρονιά. Κάποιες εταιρείες, μάλιστα, 
προσφέρουν εγγύηση αντικατάστασης ή επι-
σκευής σε περίπτωση φθοράς. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΛΥΚΕΙΟ

ΟρθΟπΑΙδΙκές

ΑνθέκτΙκές
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αφιερωμα  ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ

Ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς σου 
όταν είσαι σε νεαρή ηλικία είναι και η επιλογή της 
τσάντας που κουβαλάς. Διάλεξε την κατάλληλη 
με τον τύπο σου, έτσι ώστε να είσαι στυλάτη κάθε 
μέρα. Τα αξεσουάρ έχουν σημαντικό ρόλο στο 
σύνολό σου και ιδιαίτερα η τσάντα σου που θα 
επιλέξεις. Γι’ αυτό και χρειάζεσαι μια ευρύχωρη 
τσάντα που να χωράει τα απαραίτητα, αλλά και 
να απογειώνει το outfit σου. Μια από τις επιλογές 
σου είναι μια τσάντα, αλλά όχι η συνηθισμένη tote 
bag, για να κουβαλάς μεγάλο notebook και τα 
μισά σου καλλυντικά. Μια επιλογή είναι η στυλάτη 
backpack, πάντα βολική, καθώς πηγαίνει με όλα 
σου τα uni look.

TΣΑΝΤΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ

ΧρΗΣΙμΟΤΗΤΑ
Σε θΗΚεΣ

30 ΧρΟΝΙΑ εγγύΗΣΗ
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H ΜΑΚΕ UP ARTIST VIOLINA STOYANOVA ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ 
ΣΤΟN ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΞΗΓΩΝΤΑΣ 

ΜΑΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΛΑΜΠΕΡΗ 
ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
VIOLINA STOYANOVA

ADVERTORIAL

 Η make-up artist Violina Stoyanova
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H ΜΑΚΕ UP ARTIST VIOLINA STOYANOVA ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ 
ΣΤΟN ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΞΗΓΩΝΤΑΣ 

ΜΑΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΛΑΜΠΕΡΗ 
ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Η Κύπρια γυναίκα έχει ξεκινήσει 
να επιμελείται καλύτερα τον εαυ-
τό της από ό,τι παλαιότερα;

Γενικά τα τελευταία χρονιά η Κύπρια γυναίκα 
ασχολείται περισσότερο με τον εαυτό της και 
αυτό είναι όμορφο. Το μόνο λαθάκι που βλέπω εί-
ναι πως κάποιες κοπέλες βάζουν λάθος απόχρω-
ση foundation με λάθος χρώμα πούδρας, έτσι 
έχουμε ένα πολύ βαρύ αποτέλεσμα. Ακόμα, είναι 
πολύ συχνό να βλέπουμε κοπέλες που δεν βά-
ζουν βάση στο πρόσωπό τους και έτσι δημιουρ-
γούν πρόβλημα στο δέρμα τους.

Ποια χρώματα θα φορεθούν φέτος το 
καλοκαίρι σε σκιές - ρουζ - κραγιόν;
Τα χρώματα που πρωταγωνιστούν φέτος το καλο-
καίρι είναι γήινα χρώματα για τα χείλη σε glossy 
μορφή, για τα μάτια ροζ χρυσές αποχρώσεις 
αλλά και μπρονζέ, όπως κάθε καλοκαίρι, και για 
τα μάγουλα πάλι μπρονζέ χρώματα για μια πιο 
ηλιοκαμένη όψη. 

Μπορείς να διδάξεις μια κοπέλα πώς 
να φτιάχνει μόνη της το καθημερινό της 
μακιγιάζ;
Φυσικά και μπορούν να αποταθούν σε μένα όσες 
κοπέλες το επιθυμούν, για να δούμε μαζί πώς με 
εύκολες κινήσεις και μικρά κολπάκια μπορούν να 
αναδείξουν τα όμορφα χαρακτηριστικά τους και 
να διορθώσουν τυχόν ατέλειές τους. Μπορώ να 
τις διδάξω να φτιάχνουν μόνες τους το καθημερι-
νό τους μακιγιάζ μέσα σε λίγα λεπτά.

Ποια θεωρείς ότι ήταν η σημαντικότερη 
στιγμή της καριέρας σου;
H πιο σημαντική στιγμή στην καριέρα μου ήταν 
όταν κατάφερα να δημιουργήσω τον δικό μου 
χώρο πριν περίπου πέντε χρόνια. Επίσης, όταν τα-
ξίδεψα στο Λονδίνο για να γνωρίσω από κοντά 
τον Mario Dedivanovic, που είναι ο προσωπικός 
make-up artist της Κιμ Καρντάσιαν.

Ποια τα επόμενά σου σχέδια;
Περιμένω με αγωνία να ταξιδέψω στο εξωτερικό 
για να συναντήσω τον Ραφαέλ Όλιβερ, έναν από 
τους κορυφαίους makeup artists στον κόσμο. Πι-
στεύω ότι ποτέ δεν πρέπει να σταματάμε να μα-
θαίνουμε και να ενημερωνόμαστε για καινούργιες 
τεχνικές και για τις τελευταίες τάσεις στο χώρο 
μας. Ο χώρος του make up είναι ένας ζωντανός 
οργανισμός που συνέχεια αναπτύσσεται και κρύ-
βει εκπλήξεις.

Όταν μια νύφη διαλέγει τη make up 
artist για να είναι λαμπερή στον γάμο 
της, τι θεωρείς ότι είναι προτεραιότητά 
της;
Σίγουρα μια κοπέλα τη μέρα του γάμου της θέ-
λει να είναι λαμπερή και πανέμορφη, να δείξει σε 
όλους τη καλύτερη εκδοχή του εαυτού της, αφού 
εκείνη τη μέρα η νύφη είναι η πρωταγωνίστρια. 
Όμως πάντοτε σκέφτεται και το οικονομικό κομ-
μάτι, κάτι που θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι και η 
προτεραιότητά της, αλλά πρέπει να βρει πρώτα τη 
make-up artist που θα την αντιπροσωπεύσει.  ok!

Violina StoyanoVa
BEaUty oBSESSED

KyriaKoU MatSi 32 D, EgKoMi 2408 nicoSia, 
cyprUS, 96797366

facEBooK: Beautyobsessed
inStagraM: Makeupviolina

ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑίΡί 
ΤΑ χΡώΜΑΤΑ ΠΟυ θΑ 

ΠΡώΤΑΓώνίΣΤΟυν ΕίνΑί 
ΤΑ ΓήίνΑ. ΓίΑ ΤΑ χΕίΛή ΣΕ 

gloSSy ΜΟΡΦή, ΓίΑ ΤΑ ΜΑΤίΑ 
ΡΟζ χΡυΣΕΣ ΑΠΟχΡώΣΕίΣ 

ΑΛΛΑ ΚΑί ΜΠΡΟνζΕ 

 Η make-up artist Violina Stoyanova

O make-up artist Mario Dedivanovic, 
ο οποίος είναι αποκλειστικός make-up 
artist της Καρντάσιαν

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Τα μαλλια σου ειναι 
απογοηΤευΤικα; Δειχνουν 
αΤονα και βαρια; ε, λοιπον, 
να θυμασαι οΤι ειναι 
καλο να κανεισ μια ειΔικη 
θεραπεια με λαΔακι, ενώ 
η αναγκη Τουσ για ενυΔα-
Τώση καλυπΤεΤαι και με 
Τισ μασκεσ μαλλιών. 
εμεισ σου βρηκαμε ο,Τι 
καλυΤερο κυκλοφο-
ρει σΤην αγορα. 

ExprEss 
hair… 
service

Strengthening and 
Hydrating Hair Oil-In- 
Cream, Kiehl’s, λαδάκι 
μαλλιών (με έλαια ελιάς και 
αβοκάντο) σε μορφή κρέ-
μας, που θεωρείται must 
have για τα ξηρά μαλλιά. 

Marula Oil, θεραπεία 
μαλλιών, με προϊόντα 

που ενυδατώνουν, ανα-
πληρώνουν και προστα-
τεύουν τα μαλλιά και το 

δέρμα της κεφαλής.

Μoroccanoil 
Τreatment, ενι-
σχύει τη λάμψη 
των άτονων μαλ-
λιών σου. πρό-
τεινέ το και στις 
φίλες σου, γιατί 
είναι ιδανικό για 
όλους τους τύ-
πους μαλλιών.

Leave-in Cream 
with Pomegranate, 
Klorane, κρέμα μαλ-

λιών με ρόδι, ιδανική για 
όλο το μήκος αλλά και τις 
άκρες των βαμμένων μαλ-
λιών, αυτή η υποαλλεργι-
κή, μαλακτική κρέμα, χω-
ρίς ξέπλυμα, προστατεύει 
το χρώμα από τις καθημε-
ρινές επιθέσεις που το θα-

μπώνουν.

Coco Loco 
Coconut 
SPRiTz, Lee 
Stafford, ενυ-
δατικό σπρέι 
που ξεμπλέκει, 
αναζωογονεί 
και φρεσκάρει 
τα μαλλιά, βελ-
τιώνει το χτένι-
σμα, ελέγχει το 
φριζάρισμα και 
χαρίζει λάμψη. 
κι έχει υπέροχο 
άρωμα καρύδας.

Ginger & Coriander 
Potion, από τη νέα σει-

ρά Botanicals Fresh 
Care, L’Oréal Paris, με 
98% συστατικά φυσικής 

προέλευσης και Vegan 
σύνθεση. εμπλουτισμέ-

νο με εκχύλισμα Τζίντζερ 
και έλαιο κορίανδρου για 
εντατική ενδυνάμωση των 
εύθραυστων μαλλιών και 

μείωση του σπασίματος 
της τρίχας. 

Hair Rituel Volumizing 
Spray, Sisley, σπρέι για 
περιποίηση και φροντίδα 
μαλλιών με ενεργά συστα-
τικά φυτικής προέλευσης 
για περισσότερο όγκο και 
μεταξένια υφή. ανθεκτικό 
στην υγρασία.

Uniq one, 10 real effects, αυτή 
η ανάλαφρη θεραπεία είναι ό,τι το 

primer στο μακιγιάζ, για κάθε λουκ 
που θέλεις να δημιουργήσεις: περι-
ποιείται και προετοιμάζει τα μαλλιά 
σου για το πιο επιτυχημένο styling.

μεσα αυγουσΤου και η ζεσΤη 
ειναι ανυποφορη! ελαχισΤα 
πραγμαΤα μπορουν να 
συγκριθουν με Τη Δροσια 
μια γρανιΤασ πορΤοκαλι 
μεσα σΤο καΤακαλοκαιρο... 
με μια γρανιΤα σΤο χερι Δροσι-
ζεσαι, αλλα σου προΤεινου-
με και Τα πιο αποΤελεσμα-
Τικα πορΤοκαλι bEauty 
itEms, ιΔανικα για Τισ 
Διακοπεσ και 
οχι μονο...
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BEAUTYshopping

Μέσα αυγουστου και η ζέστη 
έιναι ανυποφορη! έλαχιστα 
πραγΜατα Μπορουν να 
συγκριθουν Μέ τη δροσια 
Μια γρανιτασ πορτοκαλι 
Μέσα στο κατακαλοκαιρο... 
Μέ Μια γρανιτα στο χέρι δροσι-
ζέσαι, αλλα σου προτέινου-
Μέ και τα πιο αποτέλέσΜα-
τικα πορτοκαλι beauty 
items, ιδανικα για τισ 
διακοπέσ και 
οχι Μονο...

γρανιτα… 
πορτοκαλι

Compact Powder 
SPF30, Carroten, αντη-
λιακή πούδρα, παρέχει uV 
προστασία με uVb+uVa, 
κάλυψη με φυσικό αποτέλε-
σμα που διαρκεί, αλλά και 
mat αίσθηση!

Mineral Sun Care Compact με 
SPF 30, Clarins, νέα υγρή, με βε-
λούδινη υφή πούδρα με χρώμα, για 
υψηλή αντηλιακή προστασία. πλού-
σια σε αντιοξειδωτικά συστατικά, προ-
στατεύει το δέρμα από τις βλάβες που 
προκαλούνται από τον ήλιο και τις 
ελεύθερες ρίζες και χαρίζει πανέμορ-
φο μαύρισμα. ένυδατώνει και χαρίζει 
στο πρόσωπό σας ομοιόμορφη και 
φωτεινή επιδερμίδα. έίναι ιδανική για 
όλους τους τύπους δέρματος, ακόμα 
και τα πιο ευαίσθητα. 

 Daily Sunscreen 
Gel Cream, με 
SPF 50, Youth 
Lab, αντηλιακή κρέ-
μα/τζελ για λιπαρό 
δέρμα.

Kρέμα προ-
σώπου Vita C, 
pHformula, με 
24-ώρες ενυδατι-
κές ιδιότητες για 
άμεση και εντατι-

κή ενυδάτωση (σε 
επιλεγμένα ινστι-

τούτα). 

Turmeric & 
Cranberry Seed 
Energizing 
Radiance 
Masque, Kiehls, 
απολεπιστική μάσκα 
προσώπου.

8-Flower Nectar Oil Cream, Darphin, 
πλούσια κρέμα νύχτας για εντατική ενυδάτωση, 

θρέψη και λείανση της επιδερμίδας.

ΚΙΤΡΟ SPORT, αντηλιακή 
κρέμα προσώπου ιδανική 
για αθλητικές δραστηριό-
τητες, με SPF50 & SPF30, 
ΚΟΡΡΕΣ, εμπλουτισμένη με 
φυσικούς πολυσακχαρίτες και 
βιταμίνες έ & Β5, βελτιώνει τη 
φυσική άμυνα της επιδερμίδας 
ενάντια σε εξωτερικούς παρά-
γοντες (ήλιος/ ξηρότητα), ενώ 
διατηρεί την ενυδάτωση και την 
ελαστικότητά της. έπίσης μειώ-
νει την εμφάνιση κηλίδων γή-
ρανσης και ρυτίδων, προσδίδο-
ντας λαμπερή όψη.

Slimming 
Bronzing Oil 

- Medium 
Protection SPF20 
UVA, Vagheggi , 
μεταξένιο, πολυχρη-

στικό λαδάκι που προ-
στατεύει το σώμα συν-

δυάζοντας το μαύρι-
σμα με τη σωματογλυ-

πτική, αλλά και προ-
στασία για τα μαλλιά 
(ειδικά τα βαμμένα). 
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Σαν πορΣελανη
Μοτίβα που θυΜίζουν ντελίκατεΣ 
πορΣελανεΣ δίακοΣΜουν 
ροΜαντίκα Συνολα

Όσο πιο πολλές οι καρφίτσεσ 
στα μαλλιά μας, τόσο πιο καλά!
(σετ καρφίτσες μαλλιών 
€5.99, STRADIVARIUS).

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

Στέκα μαλλιών €7.99, 
Η&Μ.

Φόρεμα €39.99, 
Η&Μ.

Σκουλαρίκια, 
LINKS OF 
LONDON.

Φόρεμα Oasis €64, 
DEBENHAMS.

Φόρεμα Oasis €60, 
DEBENHAMS.

Μπλούζα 
Oasis €38, 

DEBENHAMS.

Τσάντα, 
PARFOIS.

Shirt dress, 
PARFOIS.

Τοπ €15.99, 
STRADIVARIUS.
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ΚλασιΚό πόυα
ΚλασιΚό πόυα σε μαυρό Και λευΚό 
ντυνει συνόλα με ρετρό χαραΚτήρα

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
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ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

Πέδιλο €119, 
BAGATT.

Μπλούζα €30, EVANS.

Τσάντα Feretti €75,
COSTAS THEODOROU.

Κολιέ €25.99, 
MANGO.

Φόρεμα 
Oasis €68, 

DEBENHAMS.

Bikini , 
INTIMISSIMI.

Φούστα, PARFOIS.

Γυαλιά ηλίου 
€9.99, 

STRADIVARIUS.

Καπέλο €9.99, 
STRADIVARIUS.

Τοπ €15.99, 
STRADIVARIUS.

Φόρεμα, PARFOIS.

Μπλούζα, 
PEACOCKS.
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Ανέμέλη γρΑμμη
Το λέυκο συνΑνΤΑ Το κοκκινο 
σέ ριγέ ΑνέμέλΑ συνολΑ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

Slides €22.99, STRADIVARIUS.

Καπέλο €12.99, Η&Μ.

Σκουλαρίκια, 
NEXT.

Bikini, CALZEDONIA.

Τσάντα, PARFOIS.

Φόρεμα, PARFOIS.

Φούστα, PEACOCKS.

Μπλούζα, 
PEACOCKS.

Φόρεμα Quiz €33, 
DEBENHAMS.

Πέδιλα Quiz €30, 
DEBENHAMS.



54

ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Πέγκυ Ζήνα δίνει 
ραντεβού με τους φίλους της στη Λεμεσό 
και συγκεκριμένα στο χωριό Πάχνα, την 

Παρασκευή, 16 Αυγούστου, στις 20:30, στον 
κοινοτικό χώρο στάθμευσης. Η δημοφιλής 
ερμηνεύτρια θα εμφανιστεί για μια μοναδική 

συναυλία και ταυτόχρονα θα δώσει το έναυσμα 
για ένα μουσικό ξεφάντωμα, που θα διαρκέσει 

μέχρι αργά το βράδυ. Μαζί της θα είναι και 
ο συμπατριώτης μας Λούκας Γιώρκας. Για 

περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
996272268 και 97758889.

ΜΕΛΙΣΣΕΣ
ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ

Το ελληνικό συγκρότημα 
«Μέλισσες» θα πραγ-
ματοποιήσει μια μοναδι-

κή εμφάνιση την Παρασκευή, 
16 Αυγούστου, στο Νava 
Seaside, στον Πρωταρά. Το 
κορυφαίο συγκρότημα, προ-
ερχόμενο από μια χρονιά γε-

μάτη επιτυχίες, θα εμφανιστεί 
στο νησί μας για να ξεσηκώ-
σει για άλλη μια φορά τους 
θαυμαστές του. Χορηγοί επι-
κοινωνίας Check in Cyprus 
και ilovestyle.com. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 22777744.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
"SUMMER 2019"
EKΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ
9/7-7/9/2019
Ένα μείγμα από Κύπριους και 
ξένους καλλιτέχνες εκθέτουν 
έργα τους στην γκαλερί «The Edit 
Gallery» στη Λεμεσό. Στόχος της έκθεσης είναι η προβολή 
της σύγχρονης, καλλιτεχνικής δημιουργίας, η προώθηση των 
ξένων καλλιτεχνών στην κυπριακή αγορά τέχνης αλλά επι-
πρόσθετα και η προώθηση των νέων Κυπρίων καλλιτεχνών. 
Επικοινωνήστε με την γκαλερί εάν θέλετε να λάβετε πλήρεις 
λεπτομέρειες και διαθέσιμα έργα από κάποιον συγκεκριμένο 
καλλιτέχνη. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
25251710.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 
ΛΟΦΟΥ
ΣΤΟ 29Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Λόφου διοργανώνει 
το 29ο Φεστιβάλ του Δεκαπενταυγούστου 
στη Λόφου από την Τετάρτη, 14 μέχρι το 
Σάββατο, 17 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, τη 
Τετάρτη, 14 Αυγούστου, θα διοργανωθεί 
διαγωνισμός καραόκε και τόμπολας στις 
21:00. Είσοδος ελεύθερη. Την Πέμπτη, 15 
Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί λαϊκή βραδιά 
με τον δημοφιλή Κύπριο καλλιτέχνη Σταύρο 
Κωνσταντίνου, στις 21:00. Εισιτήριο εισόδου 
5 ευρώ. Την Παρασκευή, 16 Αυγούστου, θα 
διοργανωθεί ροκ με έντεχνο τραγούδι με τη 
μουσική σκηνή Κύκλος στις 21:00. Εισιτήριο 
εισόδου 5 ευρώ. Την τελευταία ημέρα  θα 
εμφανιστεί μεγάλη συναυλία με τον γνωστό 
Ελλαδίτη τραγουδιστή Στέλιο Ρόκκο. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
99517073.

1940 - ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΚΥΠΡΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ
ΕΩΣ ΤΙΣ 31/12/2019
Συνεχίζεται με επιτυχία στο Πολιτιστικό Ίδρυμα 
της Τράπεζας Κύπρου η έκθεση η οποία  επικε-
ντρώνεται στην ανθρώπινη πτυχή της θηριωδίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο 
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος χαρακτηρίζεται ως η φοβερότερη πολεμική αναμέτρηση 
που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Μάχες μεγάλης κλίμακας, τεράστιες καταστρο-
φές και ανθρώπινες απώλειες ανυπολόγιστες. Άνθρωποι πέθαναν από λιμό και 
άλλοι έχασαν τη ζωή τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των χιτλερικών δυνά-
μεων. Πίσω από όλα καταγράφονται πρόσωπα και εικόνες. Ανώνυμοι ήρωες που 
μεγαλούργησαν. Η κάθε εικόνα και μια ιστορία, το κάθε πρόσωπο και ένας αγώ-
νας για επιβίωση και αξιοπρέπεια. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
22128157.

ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟ
 ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται την 
Παρασκευή, 16 Αυγούστου, στις 21:00, 
στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου. Ο 
δημοφιλής καλλιτέχνης πρόκειται να ερ-
μηνεύσει γνωστές παλιές και νέες επιτυ-
χίες του. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 70003939.
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ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
Ομαδική έκθεση κεραμικής διοργανώνε-
ται μέχρι και την Τρίτη, 13 Αυγούστου, στο 
Αlmyra Hotel στην Πάφο, με καταξιωμένους 
καλλιτέχνες. Το εικαστικό γεγονός αποτελεί 
μια πρόταση του Σάββα Χριστοδουλίδη και 
εμπίπτει στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων του Ομίλου Thanos Hotel. Για περισσό-
τερες πληροφορίες αποταθείτε στο τηλέφω-
νο 26888762.

ΜΙΜ-LIV
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΑΡΤΙ
Οι αδελφές Mim και Liv (Nervo) επιστρέ-

φουν σήμερα Κυριακή, 11 Αυγούστου, στις 
20:00, στο Guaba στη Λεμεσό, σε ένα μο-
ναδικό πάρτι, το οποίο περιλαμβάνει και τον 

γνωστό Ισραηλινό Dj Skazi Asher. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο Facebook 

page, Instagram page, reservations@
guababeachbar.com

Best of the Rest

ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ο ανεπανάληπτος Eros Ramazzotti, ο διασημότερος και 
πιο επιτυχημένος Ιταλός καλλιτέχνης των τριών τελευταίων 
δεκαετιών, έρχεται στην Κύπρο, την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019, 
στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, για μιαν 
αξέχαστη βραδιά πλημμυρισμένη από τις τεράστιες επιτυχίες του, 
στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας που θα τον μεταφέρει σε πέντε διαφορετικές ηπείρους, 
για την προώθηση του νέου album, "Vita Ce N’è". Η προπώληση των εισιτηρίων βρίσκεται σε 
εξέλιξη μέσω www.soldoutticketbox.com, με τις τιμές να ξεκινούν από τα €49. Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 7000 7705.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΟΝΙΑΤΗ

Ο αγαπημένος τραγουδιστής Στέλιος Διονυσίου έρχε-
ται το Σάββατο, 17 Αυγούστου, στις 19.30, στο κοινο-
τικό Πάρκο Μονιάτη. Με πολλή όρεξη για διασκέδαση 
ο σπουδαίος τραγουδιστής θα παρουσιάσει ένα ξεχωρι-
στό, αυθεντικό πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες 
του αλλά και αγαπημένα τραγούδια σε ένα πανέμορφο 
περιβάλλον με φαγητό από γνωστό catering. Για περισσό-
τερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 99793780.

ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ
H κορυφαία 
συνάντηση 
του καλο-
καιριού θα 
πραγματοποι-
ηθεί σήμερα 
Κυριακή, 11 
Αυγούστου, 
στο Δημοτι-
κό σχολείο Λευκάρων, με μια μοναδική 
συναυλία του Χρήστου Δάντη και του συ-
γκροτήματος Onirama. Η προπώληση των 
εισιτηρίων ξεκίνησε από την Tickethour. 
Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στην 
εθελοντική ομάδα «Ανάσα Ζωής». Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη 
σελίδα του Κέντρου Νεότητας Λευκάρων 
ή στο τηλέφωνο 99040712.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΤΗΣ-
ONIRAMA

20 ΣΠΟΥΔΑΙΑ 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ 
ΑΛΛΑΞΑΝ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
RΟSALDA TROIANO, 
JACOPO OLIVIER
EΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
20 κορίτσια με μεγάλα όνειρα, 
εκπληκτικά ταλέντα και απίστευ-
τη δύναμη που έγιναν σπουδαί-
ες γυναίκες! Ποιο ήταν το μυστι-
κό αυτών των κοριτσιών;

ΕΞΗΝΤΑ 
ΒΗΜΑΤΑ
ΝΙΚΟΛ-ΑΝΝΑ 
ΜΑΝΙΑΤΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ύστερα από τρία χρό-
νια εγκλεισμού σε 
ψυχιατρείο. Η τιμωρία της γυναί-
κας του για την υπεξαίρεση της 
περιουσίας της, την προδοσία 
του. Με την καρδιά γεμάτη μί-
σος, απογυμνωμένος από καθε-
τί που είχε με αγώνες κερδίσει – 
καριέρα, υπόληψη, όνομα–, σκο-
πός του πια είναι να την πληγώ-
σει και μαζί όσους τη βοήθησαν 
να τον εξευτελίσει. 

Books Etc

   EROS RAMAZZOTI

ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΤΟΝ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ 

Η ΛΕΜΕΣΟΣ
Ο Πέτρος Ιακωβίδης θα πραγματοποι-
ήσει μια μοναδική εμφάνιση το Σάβ-
βατο, 17 Αυγούστου, στις 23:30, στο 
Theama Venue, στη Λεμεσό. Ο πετυ-
χημένος ερμηνευτής υπόσχεται στους 
θαυμαστές του ένα βράδυ αξημέρωτο 
γεμάτο διασκέδαση, τραγουδώντας τις 
μεγαλύτερές του επιτυχίες. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
7000 4711.



συνταγεσ

ΕκτΕλΕση
Ετοιμάζουμε δύο πυρέξ βάζοντας λίγο 
ελαιόλαδο στο καθένα. Βάζουμε στο ένα 
το ψάρι μαζί με λίγο αλάτι, πιπέρι και λεμόνι. 
Το βάζουμε στον φούρνο, τον οποίο έχουμε 
προθερμάνει. Στο δεύτερο πυρέξ ρίχνουμε το 
ρύζι μαζί με τον κύβο λαχανικών, τους στήμονες 
ΚρόΚόυ Κόζάνης και το νερό. Στη 
συνέχεια βάζουμε και αυτό δίπλα στο άλλο 
πυρέξ που έχουμε στον φούρνο στους 200 
βαθμούς, ώσπου να αρχίσουν να βράζουν. 
Όταν αρχίζουν να βράζουν το χαμηλώνουμε 
στους 170 βαθμούς για 15 λεπτά. Βράζουμε τα 
σπαράγγια σε νερό για 10 λεπτά περίπου μέχρι 
να μαλακώσουν. Σερβίρουμε το ψάρι, το ρύζι με 
ΚρόΚό Κόζάνης και τα σπαράγγια.

Υλικά
•  1 κομμάτι ψάρι παγκάσιους
• 1 κούπα ρύζι νυχάκι
• 1 κύβο ζωμό λαχανικών
•  3 - 4 στήμονες ΚρόΚόυ 

Κόζάνης
• αλάτι, πιπέρι
• ελαιόλαδο
• 3 κούπες νερό
• 1 δέσμη σπαράγγια
• 1 λεμόνι

ΨΑΡΙ ΚΑΙ ΡΥΖΙ ΜΕ ΚρόΚό Κόζάνης

ΚρόΚός Κόζάνης 
Π.ό.Π.:

το κόκκινο ελληνικό 
σαφράν, αγνό προϊόν της 
ελληνικής γης, κατατάσ-
σεται στην καλύτερη ποιό-
τητα σαφράν στον κόσμο. 
Πολύτιμο μπαχαρικό, δίνει 

μια ιδιαίτερη γεύση και 
χρώμα στο φαγητό, στα 

ροφήματα, στην ποτοποιία, 
την τυροκομία και σε άλλες 

αμέτρητες εφαρμογές.

Με τις φαρμακευτικές 
του ιδιότητες μπορεί:
• Να βοηθήσει αποτελε-

σματικά απέναντι στην ήπια 
ως μέτρια κατάθλιψη.
• Να βοηθήσει στη θε-

ραπεία της σεξουαλικής 
δυσλειτουργίας σε άντρες 

και γυναίκες.
• Να αναστείλει την ανά-
πτυξη των ανθρώπινων 

παγκρεατικών καρκινικών 
κυττάρων.

• Να βοηθήσει στην επι-
βράδυνση της εξέλιξης 

της εκφύλισης της ωχράς 
κηλίδας που οφείλεται 

στην ηλικία (AMD) και να 
βελτιώσει την όραση. 

• Να βοηθήσει αποτελε-
σματικά στη θεραπεία της 
ήπιας ως μέτριας νόσου 

του άλτσχάιμερ.
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ΕκτΕλΕση
Ετοιμάζουμε δύο πυρέξ βάζοντας λίγο 
ελαιόλαδο στο καθένα. Βάζουμε στο ένα 
το ψάρι μαζί με λίγο αλάτι, πιπέρι και λεμόνι. 
Το βάζουμε στον φούρνο, τον οποίο έχουμε 
προθερμάνει. Στο δεύτερο πυρέξ ρίχνουμε το 
ρύζι μαζί με τον κύβο λαχανικών, τους στήμονες 
ΚρόΚόυ Κόζάνης και το νερό. Στη 
συνέχεια βάζουμε και αυτό δίπλα στο άλλο 
πυρέξ που έχουμε στον φούρνο στους 200 
βαθμούς, ώσπου να αρχίσουν να βράζουν. 
Όταν αρχίζουν να βράζουν το χαμηλώνουμε 
στους 170 βαθμούς για 15 λεπτά. Βράζουμε τα 
σπαράγγια σε νερό για 10 λεπτά περίπου μέχρι 
να μαλακώσουν. Σερβίρουμε το ψάρι, το ρύζι με 
ΚρόΚό Κόζάνης και τα σπαράγγια.

ΕκτΕλΕση
Τοποθετούμε τα φιλέτα του 
σολομού σε ένα πιάτο. Σε ένα 
μπολ βάζουμε το λάδι, τη σάλτσα 
σόγιας Exotic Food, το ξίδι, 
το κρεμμύδι, τη μαύρη ζάχαρη, 
το σκόρδο, το τζίντζερ, το πιπέρι, 
το σησαμέλαιο Exotic Food 
και το αλάτι. Ανακατεύουμε καλά 
το μείγμα και το περιχύνουμε 
στον σολομό και αφήνουμε να 
μαριναριστούν για 4-6 ώρες στο 

ψυγείο. Προετοιμάζουμε τη φωτιά 
στη σχάρα ή στο μπάρμπεκιου, 
έτσι ώστε να είναι μέτρια προς 
δυνατή. Λαδώνουμε τη σχάρα, 
βάζουμε τα ψάρια πάνω και τα 
ψήνουμε για περίπου 10 λεπτά 
από την κάθε μεριά. Mόλις 
ροδοκοκκινίσουν τα βγάζουμε 
από τη φωτιά και τα σερβίρουμε 
σε ένα μεγάλο πιάτο. Μπορούμε 
να γαρνίρουμε με λευκό ρύζι ή 
σαλάτα.

Υλικά
• 4 φιλέτα σολομό
• ½ φλιτζάνι λάδι
•  4 κουταλιές σάλτσα σόγιας 

Exotic Food
• 4 κ.σ. σούπας μπαλσάμικο ξίδι
•  4 κ.σ. φρέσκα ψιλοκομμένα 

κρεμμύδια

• 3 κ.γ. μαύρη ζάχαρη
•  2 σκελίδες σκόρδο 

ψιλοκομμένο
• 1 ½ κ.γ. τζίντζερ
• 2 κ.γ. κόκκινο πιπέρι
• 1 κ.γ. σησαμέλαιο
    Exotic Food
• ½ αλάτι

ΨΗΤΟΣ ΣΟΛOΜΟΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΣΟΓΙΑΣ
Exotic Food

H τάϊλάνδη 
στην κοΥζινά σάσ!
άυθεντικές γεύσεις 
από τα Exotic Food. 
Φτιαγμένα με τα 
πιο φρέσκα και 
ποιoτικά υλικά, 
τα Exotic Food 
σας βοηθούν 
να απολαύσετε  
τις μαγευτικές 
γεύσεις της 
ταϊλάνδης. 
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GRANTXPERT CONSULTING LTD
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ ΔΕΚΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ 
ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ
Η GrantXpert Consulting Ltd γιόρτασε 
τα δέκα χρόνια πετυχημένης πορείας 
της στην Κύπρο, σε μια εντυπωσιακή 
εκδήλωση που έλαβεν χώρα σε γνω-
στό cocktail bar της πρωτεύουσας. 
Το «παρών» τους έδωσαν εκλεκτοί 
καλεσμένοι, πελάτες, συνεργάτες 
και φίλοι της GrantXpert Consulting, 
το προσωπικό της εταιρείας αλλά 
και εκπρόσωποι της κυβέρνησης 
και των μέσων ενημέρωσης.

Η Στυλιάνα, η Δέσποινα Κοτζιάπασιη, η Κωνσταντία 
Δημητριάδου Κωνσταντίνου και η Στέλλα Μαυρή

Η εντυπωσιακή τούρτα των δέκα 
χρόνων της εταιρείας.

Ο Μάριος Κυπριανού και
η Μελίνα Σταύρου

Ο Κώστας Πρίγκιπας και η Ελπίδα 
ΕυριπίδουΟ Αλέξανδρος 

Αριστοτέλους και η 
Ξένια Ξενοφώντος

Η Στέφανη Θεοφάνους 
και ο Αυγουστίνος 
Καρατζιάς

Ο Αντώνης Χρίστου και ο Δημήτρης 
Κουφαλίδης

H Nτίνα Πέγκα και ο 
Παναγιώτης Σεντάνος

Η Ηλιάνα Αθηνοδώρου και
ο Γιάννη Χαρίδης

Η Ιωσηφίνα Μελετίου 
και ο Γιώργος Γεωργίου

Η Χριστίνα Νεοφύτου, η 
Έλενα Χατζηαντώνη, η Σίλια 
Χατζηχριστοδούλου, η Ελπίδα Ευριπίδου 
και η Μαρία Νικολάου

STELLA ARTOIS
«ΤΑΞΙΔΙ» ΓΕΥΣΕΩΝ
Μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία, ένα 
‘ταξίδι’ γεύσεων, διοργάνωσε η premium 
lager Stella Artois σε ένα ξεχωριστό δείπνο 
με άρωμα Ευρώπης, στη Λεμεσό. Η Stella 
Artois μοιράστηκε στιγμές με εκλεκτούς 
συνεργάτες της Senaga Trading, ενώ μαζί 
τους ταξίδεψαν γευστικά δημοσιογράφοι 
και γνωστές προσωπικότητες.

Ο Νέαρχος Παπαχαραλάμπους, η Έλενα 
Χαραλάμπους, ο Ματθαίος Νικολάου, η Μαρία 
Νικολάου, η Σαπφώ Παπαχαραλάμπους, και η 
Ljuba Putnikova

Ο Mατθαίος Νικολάου 
και ο Άριστος Καϊσής

Ο Μάριος Νικολάου και η 
Έλενα Χαραλάμπους

Ο Άριστος Καϊσής 
και η Ζωή Κτώρα Καϊσή

Ο Νικόλας 
Ιωαννίδης

Η Θεώνη Παναγή 
και η Κωνσταντίνου Σταύρια

Η Ανδρεάνα και η Θέλξια Βαλέρια ΦραγκούδηΗ Χαριτίνη Ηλιάδου

Η Μαρία 
Φάντη

Ο Νέαρχος Παπαχαραλάμπους 
και ο Άκης Αβραάμ
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STELLA ARTOIS
«ΤΑΞΙΔΙ» ΓΕΥΣΕΩΝ
Μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία, ένα 
‘ταξίδι’ γεύσεων, διοργάνωσε η premium 
lager Stella Artois σε ένα ξεχωριστό δείπνο 
με άρωμα Ευρώπης, στη Λεμεσό. Η Stella 
Artois μοιράστηκε στιγμές με εκλεκτούς 
συνεργάτες της Senaga Trading, ενώ μαζί 
τους ταξίδεψαν γευστικά δημοσιογράφοι 
και γνωστές προσωπικότητες.

Ο Νέαρχος Παπαχαραλάμπους, η Έλενα 
Χαραλάμπους, ο Ματθαίος Νικολάου, η Μαρία 
Νικολάου, η Σαπφώ Παπαχαραλάμπους, και η 
Ljuba Putnikova

Ο Mατθαίος Νικολάου 
και ο Άριστος Καϊσής

Ο Μάριος Νικολάου και η 
Έλενα Χαραλάμπους

Ο Άριστος Καϊσής 
και η Ζωή Κτώρα Καϊσή

Ο Νικόλας 
Ιωαννίδης

Η Θεώνη Παναγή 
και η Κωνσταντίνου Σταύρια

Η Ανδρεάνα και η Θέλξια Βαλέρια ΦραγκούδηΗ Χαριτίνη Ηλιάδου

Η Μαρία 
Φάντη

Ο Νέαρχος Παπαχαραλάμπους 
και ο Άκης Αβραάμ
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ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ
19η ΕΤηΣΙΑ ΓΕΝΙΚη 
ΣΥΝΕΛΕΥΣη 
ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ
Πραγματοποιήθηκε η 19η Ετήσια 
Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της Petrolina (Holdings) Public 
Ltd, στη διάρκεια της οποίας 
ανακοινώθηκαν τα κέρδη της. 

SCHWEPPES
ΜΕ ΕΝΑ JAZZ NIGHT 
PARTY ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 
ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣ!
Δίπλα στη θάλασσα και κάτω από 
τον έναστρο ουρανό της Λεμεσού, το 
Schweppes υποδέχτηκε συνεργάτες 
και φίλους σε ένα μοναδικό jazz 
night party που διοργάνωσε την 
1η Ιουλίου στους υπέροχους 
χώρους του Columbia Beach.

Ο Αντρέας Λευκαρίτης και
ο Ντίνος Λευκαρίτης

Ο Βαγγέλης Μόσχος

Ο Χάρης Ιωάννου, Κίκης 
Ιωάννου, Ντίνος Jr. Λευκαρίτης 

Η Κυριακή Μακρομάλλη, ο Όθωνας Χριστοδούλου, 
η Νίκη Ανδρέου και ο Γιώργος Ιωάννου.

Ο Θωμάς Σέπος και ο  Αντρέας 
Λευκαρίτης

Ο Αντρέας Λευκαρίτης, ο Ντίνος Λευκαρίτης,
η Μικαέλλα Λευκαρίτη και ο Μάριος Λευκαρίτης

Ο Λάζαρος Ρινάκης, ο Γεώργιος Γιακουπής, η Ινώ Σούπαρη, η Μαρία Μεντζέλου, η Λίλιαν 
Νεκταρίου, η Ρούλα Ποντικάκη, η Μαρία Φήττα, ο Μιχάλης Κλήτου και ο Κωνσταντίνου 
Κωνσταντίνου

Ο Πάμπος Ιωαννίδης, η Δέσπω Λευκαρίτη, η Γεωργία 
Λευκαρίτη και ο Ντίνος Σαββίδης

Η Ειρήνη Καραολή, η Έφη Χρήστου και η Θεανώ 
Παπασταύρου
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HΑIR ETC.
ΣΕ ΜΙΑ EXCLUSIVE 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Σε χαλαρό και καλοκαιρινό mood, 
o ιδιοκτήτης του Hair Etc, Μάριος 
Νεοφύτου, διοργάνωσε ένα 
απογευματινό meet & greet στον 
μοναδικό και εναλλακτικό χώρο του, 
με καλεσμένους εκπροσώπους των 
media και γνωστούς influencers. Guest 
star ο Κωνσταντίνος Μαντζιώκας.

Η Lina C και η Ιζαμπέλα 
Χριστοδούλου

Ο Ανδρέας Φλουρής Ο Κωνσταντίνος Μαντζιώκας

H Εβελίνα Κυράστα 
και ο Νικόλας Χριστοφή 

Ο Χάρης Ιωάννου, Κίκης 
Ιωάννου, Ντίνος Jr. Λευκαρίτης 

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση 

Η Ελίσα Σταματίου 

O Αλέξανδρος Γεωργίου 

H Εβελίνα Κυράστα 

Ο Μάριος Νεοφύτου 

ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ
19Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ
Πραγματοποιήθηκε η 19η Ετήσια 
Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της Petrolina (Holdings) Public 
Ltd, στη διάρκεια της οποίας 
ανακοινώθηκαν τα κέρδη της. 

SCHWEPPES
ΜΕ ΕΝΑ JAZZ NIGHT 
PARTY ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 
ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣ!
Δίπλα στη θάλασσα και κάτω από 
τον έναστρο ουρανό της Λεμεσού, το 
Schweppes υποδέχτηκε συνεργάτες 
και φίλους σε ένα μοναδικό jazz 
night party που διοργάνωσε την 
1η Ιουλίου στους υπέροχους 
χώρους του Columbia Beach.

Ο Αντρέας Λευκαρίτης και
ο Ντίνος Λευκαρίτης

Ο Βαγγέλης Μόσχος

Ο Χάρης Ιωάννου, Κίκης 
Ιωάννου, Ντίνος Jr. Λευκαρίτης 

Η Κυριακή Μακρομάλλη, ο Όθωνας Χριστοδούλου, 
η Νίκη Ανδρέου και ο Γιώργος Ιωάννου.

Ο Θωμάς Σέπος και ο  Αντρέας 
Λευκαρίτης

Ο Αντρέας Λευκαρίτης, ο Ντίνος Λευκαρίτης,
η Μικαέλλα Λευκαρίτη και ο Μάριος Λευκαρίτης

Ο Λάζαρος Ρινάκης, ο Γεώργιος Γιακουπής, η Ινώ Σούπαρη, η Μαρία Μεντζέλου, η Λίλιαν 
Νεκταρίου, η Ρούλα Ποντικάκη, η Μαρία Φήττα, ο Μιχάλης Κλήτου και ο Κωνσταντίνου 
Κωνσταντίνου

Ο Πάμπος Ιωαννίδης, η Δέσπω Λευκαρίτη, η Γεωργία 
Λευκαρίτη και ο Ντίνος Σαββίδης

Η Ειρήνη Καραολή, η Έφη Χρήστου και η Θεανώ 
Παπασταύρου
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

   ΙΚΕα

Η Samsonite, η κορυφαία και καινοτόμος εταιρεία αποσκευ-
ών στον κόσμο με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας, έχει χτί-
σει μια κληρονομιά δράσης, υπευθυνότητας, ειλικρίνειας και 

ακεραιότητας. Εδώ και πολύ καιρό έχει δεσμευτεί να ενσωματώσει 
βιώσιμες πρακτικές στα προϊόντα της. Κάνοντας ένα τεράστιο βήμα 
προς τη δημιουργία και την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον 
προϊόντων και την υπόσχεση να συμβάλει στη διατήρηση της φυσι-
κής  ομορφιάς ενός πλανήτη όπου οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται και 

ταξιδεύουν, η Samsonite λανσάρει τη σει-
ρά Eco Collection, εκπληρώνοντας έτσι και 
τη δέσμευσή της προς το περιβάλλον. Τα 
πλαστικά απόβλητα είναι ένα παγκόσμιο 
περιβαλλοντικό ζήτημα. Για ν’ αντιμετωπίσει 
αυτό το πρόβλημα, η Samsonite εργάζεται 
για τη δημιουργία βιώσιμων υλικών που είναι κατάλληλα για προϊόντα 
ταξιδιού. 

BomBay Sapphire
«pieceS of Sapphire»
Οι ιστορίες των νικητών από τον διαγω-
νισμό του Bombay Sapphire “Pieces of 
Sapphire”, που κέρδισαν το δικό τους 
πάρτι, απογειώθηκαν! Κάθε μπουκάλι 
Bombay Sapphire προσφέρει πολλές δι-
αφορετικές ιστορίες! Κάπως έτσι, από τα 
πάρτι των νικητών που φιλοξένησαν τους 
φίλους τους πέρασαν ένα ξεχωριστό πάρ-
τι με Bombay Sapphire, γράφοντας τη 
δική τους δημιουργική ιστορία! Παράλλη-
λα, οι νικητές και οι φίλοι τους απόλαυσαν 
τις υπέροχες λιχουδιές της ασιατικής και 
κυπριακής κουζίνας μετά μουσικής, γρά-
φοντας τη δική τους ιστορία εμπειρίας, βα-
σισμένη στο φετινό concept #stircreativity 
#bombaysapphire

hot ΚαΛοΚαΙρΙΝΕΣ 
ΠροΣφορΕΣ 

Το καλοκαίρι είναι εδώ και η epic ανεβάζει 
ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία με τις 
πιο hot προσφορές της αγοράς, αφού γι’  
ακόμη μια φορά εφαρμόζει στην πράξη την 
υπόσχεσή της για υπερσύγχρονο δίκτυο σε 
συνδυασμό με πραγματική οικονομία. Μετά-
φερε τώρα τον αριθμό σου σε πλάνο κινητής 
της epic και απόλαυσε μέχρι και απεριόρι-
στα λεπτά ομιλίας, SMS και 100 GB Mobile 
Internet, μαζί με το smartphone της επιλογής 
σου χωρίς σεντ αρχικά. ΟΛΑ με ένα εκπλη-
κτικά χαμηλό μηναίο πάγιο. Με την καλοκαι-
ρινή προσφορά της epic μπορείς επίσης να 
αποκτήσεις το μοναδικό Huawei P30 Pro 
Περισσότερες πληροφορίες, όροι και προϋ-
ποθέσεις, στο https://www.epic.com.cy/el/
page/H1Q5Ad3p/plana-kinhths

Dare 
Η aBSoLUt ΜαΣ ΠροΚαΛΕΙ 
Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά ο καθέ-
νας είναι μοναδικός. Η ABSOLUT πιστεύ-
ει ότι καθένας από εμάς έχει την ικανότη-
τα να συνεισφέρει για ένα καλύτερο αύ-
ριο και να έχει έναν θετικό αντίκτυπο στην 
κοινωνία. Η ABSOLUT με μια σαφώς πιο 
art oriented προσέγγιση προσπαθεί να 
εμπνεύσει τους ανθρώπους να τολμήσουν 
να προκαλέσουν το τρέχον status quo, για 
να καταφέρουμε να έχουμε έναν καλύ-
τερο, πιο ανοικτόμυαλο και πιο ειλικρινή 
κόσμο. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσε-
λίδα που δημιουργήθηκε ειδικά γι’ αυτόν 
ακριβώς τον λόγο. DARE to click – www.
absolutcyprus.com

ΤώρΑ ΚΑι σΤΗ ΛΕΜΕσΟ, ΜΕ ΤΟ 
νΕΟ ΚΕνΤρΟ σχΕδιΑσΜΟύ & 
ΠΑρΑΓΓΕΛιΑσ
Η ιΚΕΑ έχει ως στόχο τη δημι-
ουργία μιας καλύτερης καθη-
μερινής ζωής στο σπίτι. Αναζη-
τώντας συνεχώς εναλλακτικούς 
τρόπους διάθεσης των προϊ-
όντων της 
στις περι-
οχές που 
βρίσκονται 
μακριά από 

το κατάστημά της, διευρύνει τις 
δραστηριότητές της στη Λεμεσό, 
με το νέο Κέντρο σχεδιασμού & 
Παραγγελίας, ώστε να υπάρχει 
ακόμα πιο εύκολη και πιο γρή-
γορη πρόσβαση στα προϊόντα 
ιΚΕΑ. Λειτουργεί καθημερινά 
δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 

20:00, σάβ-
βατο, 09:00 – 
20:00 και Κυ-
ριακή, 11:00 
– 19:00. 

SamSonite
Κάνει τεράστιο άλμά προσ τη βιώσιμη άνάπτυξη Κάι πρώτοπορει
με τη νεά οιΚολογιΚη συλλογη ECO

   reUSe reDUce reSpect

Η COFFEEHOUSE ΜΕιώνΕι ΤΟ
ΟιΚΟΛΟΓιΚΟ ΤΗσ ΑΠΟΤύΠώΜΑ!
Η COFFEEHOUSE είναι μια καινοτό-
μος αλυσίδα καφέ με «πράσινη» κουλ-
τούρα και εξαιρετικά ανεπτυγμένη οικο-
λογική ευαισθησία και το επικοινωνεί 
κάθε μέρα με κάθε τρόπο! Πιστή στις 
αξίες της, από την πρώτη μέρα της λει-
τουργίας της, εντάσσει στις καθημερι-
νές μας συνήθειες πρακτικές, φιλικές 
προς το περιβάλλον, με σκοπό τη μείω-
ση του οικολογικού της αποτυπώματος 
και την προστασία του πλανήτη. στην 

COFFEEBOUTIQUE 
κάθε καταστήματος 
θα βρείτε αποκλει-
στικά τα νέα COFFEEHOUSE επανα-
χρησιμοποιούμενα ποτήρια για ζεστά 
και κρύα ροφήματα, καθώς και ανοξεί-
δωτα καλαμάκια πολλαπλών χρήσεων. 
Με την προωθητική ενέργεια “REUSE 
REDUSE RESPECT” κάθε επισκέπτης 
μπορεί να απολαμβάνει έκπτωση 
€0,20 για κάθε dine-in ή take-away 
ρόφημα στο επαναχρησιμοποιούμενο 
ποτήρι του κάθε φορά. 

epic!

   caLifornia DayS

PErriEr GOEs Pink
ViP Party
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   California Days

Mε την πιο ροζ καλοκαιρινή διάθεση, σε 
ένα απογευματινό Extraordinaire Party, 

το Σάββατο 13 Ιουλίου καλωσορίσαμε τη νέα 
γεύση Perrier Pink Grapefruit, στο υπέροχα διακο-
σμημένο και άκρως καλοκαιρινό Ammos Beach 
Bar. Το Ammos Beach Bar ντύθηκε στα ροζ για 
να ταιριάζει με το νέο Perrier Pink Grapefruit που 
αδιαμφισβήτητα έκλεψε τις εντυπώσεις. Τα φου-
σκωτά ροζ φλαμίνγκο βγήκαν από τη θάλασσα 
μαζί με τις χορεύτριες στην παραλία Mackenzie 

μπροστά από το Ammos Beach Bar κατά τη 
διάρκεια του #Perriergoespink VIP Party εντυποσι-
άζοντας του παρευρισκομένους. Η μουσική από 
τον Dj Mr.MK, οι χορεύτριες από το Afro Dance 
Studio και τα δροσερά cocktails εμπνευσμένα 
από τη μοναδική γεύση του Perrier Pink Grapefruit, 
δημιούργησαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, 
προσφέροντας στους καλεσμένους την γαλλική 
φινέτσα που χαρακτηρίζει το Perrier. Εκπρόσωποι 
των ΜΜΕ, προσωπικότητες του καλλιτεχνικού 

χώρου, σχεδιαστές 
μόδας, bloggers, 
Influencers αλλά και 
εκλεκτοί καλεσμένοι 
και συνεργάτες 
της PerrierCyprus. 
Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το Perrie στην Κύπρο, 
επισκεφθείτε το www.facebook.com/Perriercy/ 
ή στο Instagram @Perriercy.

ΑνΑκΑλυψε το «ευ ζην» στο 
νεο e-shop υγείΑσ κΑί ευεξίΑσ
Ένα νέο ηλεκτρονικό κατάστημα, το EvZeen.
com, ήρθε να συμπληρώσει την κυπριακή 
online αγορά προϊόντων υγείας, ευεξίας και 
ομορφιάς προσφέροντας μια ευχάριστη και 
ασφαλή εμπειρία online shopping, σταθερά 
ανταγωνιστικές τιμές, αλλά και 15% συνολική 
έκπτωση στην πρώτη παραγγελία. Περιλαμ-
βάνει μια μεγάλη, αλλά και συνεχώς αυξανό-
μενη γκάμα ποιοτικών προϊόντων προσωπικής 
φροντίδας, περιποίησης και ομορφιάς, συ-
μπληρώματα διατροφής, οδοντιατρικά προϊό-
ντα, προϊόντα βρεφικής και παιδικής διατρο-
φής και φροντίδας και άλλα. Ο καταναλωτής 
μπορεί να βρει, να επιλέξει και να αγοράσει 
σε ανταγωνιστικές τιμές γνωστά και καταξιω-
μένα brands όπως Frezyderm, Hipp, Weleda, 
GUM, Vitabiotics, Ortis, Nutricia, Futuro, 
Nuby, bibi, Angelcare και Jakson Reece. 

νίώστε τίσ 
μυρώδίεσ 
μεσΑ Απο τΑ 
χρώμΑτΑ!
Το Diptyque παρου-
σιάζει τη νέα limited 
edition συλλογή Raw 
Materials, η οποία 
είναι βασισμένη στα πέντε εμβληματικά αρώ-
ματα του οίκου, δίνοντας έμφαση στις πρώ-
τες ύλες και τα χρώματα. Το πράσινο χρώμα 
της θάλασσας αναδεικνύει τη φρέσκια μυ-
ρωδιά της τουμπερόζας που περιέχει το άρω-
μα Do Son, ενώ το χρυσαφένιο κίτρινο γίνε-
ται όσο φωτεινό όσο το άνθος πορτοκαλιού 
που περιέχει το Eau de Sens. Το φωτεινό ροζ 
αντικατοπτρίζει την έντονη μυρωδιά του τρι-
αντάφυλλου που χαρακτηρίζει το L’ Ombre 
dans l’ Eau. Ο Philosykos αποπνέει το πράσι-
νο χρώμα των φύλλων συκής, ενώ το απαλό 
πορτοκαλί βγάζει προς τα έξω την ξυλώδη ευ-
ωδία του σανταλόξυλου που περιέχει το Tam 
Dao. Βρείτε την νέα limited edition συλλογή 
Diptyque Raw Materials, αποκλειστικά στο 
πολυκατάστημα Debenhams Mall of Cyprus, 
Λευκωσία.

μπουκΑλί evian®
νεΑ, κΑλοκΑίρίνη εκδοση 
φίΑλησ evian® Drop Απο 

την μπλΑνκΑ μίρο
Αυτό το καλο-
καίρι η evian® 
σας καλεί να τα-
ξιδέψετε στην 
Ευρώπη με μια 
χρωματιστή σει-
ρά 7 συλλεκτι-
κών φιαλών, αφι-
ερωμένων σε 
διάφορους ευ-
ρωπαϊκούς προ-
ορισμούς. Με 
μοναδικές ει-

κονογραφήσεις σε σχήμα σταγόνας -σύμ-
βολο της σταγόνας του μεταλλικού νερού 
evian®- κάθε φιάλη περιλαμβάνει αναγνω-
ρίσιμα στοιχεία της κάθε χώρας: Ισπανίας, 
Πορτογαλίας, Ιταλίας, Τσεχίας, Κύπρου 
και Σουηδίας. Αυτή η καλοκαιρινή συλλογή 
evian® δημιουργήθηκε σε συνεργασία με 
τη γνωστή Ισπανίδα fashionista & influencer 
Μπλάνκα Μιρό. Tο evian® εισάγεται στην 
Κύπρο αποκλειστικά από την εταιρεία εισα-
γωγής και διανομής ipH Foodstuff Suppliers 
Ltd, www.iph.com.cy

ΤΟ MUST HAVE ΑυΤΟυ
ΤΟυ ΚΑΛΟΚΑΙρΙΟυ!
H Revlon Professional παρουσι-
άζει τη limited edition συλλογή 
«Style Masters California Days», 
η οποία αποτελείται από δύο 
προϊόντα που θα σου εξασφαλί-
σουν το απόλυτο look του κα-
λοκαιριού, τα κυματιστά μαλλιά 
που όλες επιθυμούν. GLORY 
WAVES: Σπρέι για κυματιστό 
αποτέλεσμα / Προστατεύει από 
την υγρασία & κατά του στατι-
κού ηλεκτρισμού / Συμβάλλει 

στη διατή-
ρηση του 
χρώμα-
τος των 
μαλλιών 
/ Βαθμός 
κρατήματος: 1 / Φυσικό απο-
τέλεσμα. MOLDING CREAM: 
Ελαφριά κρέμα για έξτρα υφή 
/ Με δυνατό κράτημα χωρίς 
να βαραίνει τα μαλλιά / Δεν 
λαδώνει / Διατηρεί το χρώμα 
στα μαλλιά / Βαθμός Κρατήμα-
τος: 2

PERRIER GOES PINk
VIP PARtY

  Dor

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗρωΜΕΝΗ ΣΕΙρΑ 
ΠΕρΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙωΝ
Τα υγιή και λαμπερά μαλλιά είναι 
ένα σύμβολο ομορφιάς και γοη-
τείας. Η νέα ολοκληρωμένη σειρά 
περιποίησης μαλλιών DOR έρ-
χεται να ικανοποιήσει όλες σας 
τις απαιτήσεις για λάμψη και υγιή 
μαλλιά. Η νέα σειρά περιποίησης 
μαλλιών DOR είναι paraben–free 
με πλούσια ενυδατική σύνθεση 
και κερατίνη, όπως επίσης με φυ-
σικά αντιοξειδωτικά από εκχυ-

λίσματα 
φρούτων 
που θα χα-
ρίσουν τη 
λάμψη, υγεία και τη ζωντάνια που 
χρειάζονται τα μαλλιά σας. Τα 
νέα DOR προσφέρουν μια ολο-
κληρωμένη λύση φροντίδας από-
λυτα προσαρμοσμένη στις δια-
φορετικές ανάγκες περιποίησης 
κάθε τύπου μαλλιών όπως βαμμέ-
να, ξηρά & ταλαιπωρημένα η λι-
παρά και κανονικά.

DipTYQUe raw MaTerials
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αύξηση της κοινωνικότητάς σας 
θα φέρει στον δρόμο σας γνω-
ριμίες με ασυνήθιστα άτομα, 
που μελλοντικά θα γίνουν φί-
λοι και πολύ καλοί συνεργάτες 
σας. Οι ευκαιρίες που θα έχε-
τε για να προβάλλετε τα ενδι-
αφέροντά σας και να πραγμα-
τοποιήσετε κάποια σχέδιά σας 
θα υπάρχουν, αλλά αν θέλετε 
να ξεφύγετε από τη ρουτίνα της 
ημέρας, διαλέξτε να βγείτε και 
να διασκεδάσετε με τους φί-
λους σας. Ελέγξτε σχολαστικά 
τα έξοδά σας και τακτοποιήστε 
τις οικονομικές σας εκκρεμότη-
τες, πριν να είναι αργά να διορ-
θώσετε τυχόν λάθη.

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Όταν τα συστήμα-

τα και οι κανόνες καταρρέουν 
ή καταστρατηγούνται… ανερυ-
θρίαστα, η θέση σου γίνεται κά-
πως αμήχανη και το πιθανότε-
ρο είναι να «τα πάρεις στο κρα-
νίο», στην ουσία όμως έχεις 
μιας πρώτης τάξεως ευκαιρίας 
να γνωρίσεις κι εσύ τα πράγ-
ματα από την… άλλη όψη τους, 
αρχής γενομένης από τα προ-
σωπικά σου 

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Ναι, αυτός θα εί-
ναι για σένα ο μή-

νας του Λέοντα, αρκεί να τη-
ρήσεις τη συνήθη ανατρεπτική, 
φιλελεύθερη και ενίοτε προ-
κλητική στάση σου. Σουρεαλι-
σμό «μυρίζει» η όλη κατάσταση 
κι αν δεν μπορείς εσύ να αξιο-
ποιήσεις ένα τέτοιο κλίμα, τότε 
ποιος/α;

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Τίμια ή όχι, με την 
αξία σου ή με ξέ-

νες πλάτες, η ουσία είναι ότι 
αυτόν τον μήνα έχεις την ευκαι-
ρία να ξανακερδίσεις το χαμέ-
νο έδαφος στα επαγγελματικά 
σου! Μη χρονοτριβείς λοιπόν 
με διακοπές και τέτοια… χαζά, 
έτσι κι αλλιώς τον μισό χρόνο 
κοιμάσαι.  

κριός 
21/3 - 20/4
Η έντονη παρου-

σία του Ουρανού παραπέμπει 
σε εκπλήξεις -ευχάριστες στην 
πλειοψηφία τους. Αν μάλιστα 
η κατάσταση των οικονομικών 
σου δεν είναι δα και ανθηρή, 
είναι πολύ πιθανό να βρεθείς 
ξαφνικά σε μια πλεονεκτική 
θέση, απορώντας κι εσύ. Επι-
πλέον, η πληθωρική συμμετοχή 
του Δία στα ουράνια δρώμενα 
φέρνει «άνετες» καταστάσεις, 
με μόνο «αστερίσκο» την αδυ-
ναμία σου να μαζέψεις χρήμα-
τα, αφού οι πειρασμοί του έξω 
κόσμου θα είναι πολλοί.  

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5

Το δεύτερο δεκα-
ήμερο του Αυγού-

στου δείχνει ιδανικό για να 
βρεις και να δρομολογήσεις 
λύσεις σε ζητήματα που αφο-
ρούν στα περιουσιακά σου, 
ίσως όμως να προκύψουν και 
πολύ θετικές εξελίξεις στο σύ-
νολο των οικονομικών δρα-
στηριοτήτων σου. Μπορεί ο 
έρωτας να αργήσει λίγο, αλλά 
όταν θα έρθει το όλο σκηνικό 
θα σου μείνει πραγματικά αξέ-
χαστο!  

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Έως το τέλος του 
Αυγούστου καλεί-

σαι να διεκδικήσεις ένα καλύτε-
ρο μέλλον για τα περιουσιακά 
σου. Από προτάσεις και προο-
πτικές άλλο τίποτα, είναι όμως 
εξαιρετικά αμφίβολο το αν θα 
σου μείνει τελικά κάτι στα… χέ-
ρια! Κοίταξε λοιπόν να διασκε-
δάσεις, ρουφώντας το νέκταρ 
του έρωτα σαν… πεταλουδίτσα, 
χωρίς να τρέφεις προσδοκίες 
μονιμότητας.  

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Την ώρα που κά-

ποιοι άλλοι θα λιάζονται και 
θα το έχουν ρίξει στην ντόλ-
τσε βίτα, εσύ σαν ακούραστο 
μυρμήγκι θα «πιάνεις πόρτα 

ZωδιΑ

για τον χειμώνα». Το τι θα κα-
ταφέρεις να μαζέψεις βέβαια 
είναι… άλλο ζήτημα, αφού το 
σύμπαν ξέρει πως ανεξάρτητα 
με τις προθέσεις σου, προέχει 
το να ξεκουραστείς, θυσιάζο-
ντας ενίοτε τους καρπούς των 
κόπων σου.

Λεων
 23/7 - 23/8
Ανήκεις αναμ-
φίβολα στους 

πρωταγωνιστές του μήνα κι έχο-
ντας… μπόλικο θράσος και την 
τύχη με το μέρος σου, μπορείς 
να πετύχεις πολλά και απίστευ-
τα. Καλό είναι μάλιστα να διώ-
ξεις από πάνω σου κάθε… υπο-
ψία συντηρητισμού, αφού ο 
εξαιρετικά ενεργός Ουρα-
νός θα σε βοηθήσει να πετύ-
χεις εκεί που όλα δείχνουν πιο 
αβέβαια.   

ΠΑρθενός
24/8 - 23/9
Την ώρα που κά-
ποιοι άλλοι απου-

σιάζουν στις παραλίες, το δικό 
σου μέλημα είναι να εκμεταλ-
λευτείς τις περιστάσεις για να 
πετύχεις εύκολα και γρήγορα 
όλα εκείνα που η παρουσία 
τους σε εμπόδιζε να κάνεις! 
Τόσο στα προσωπικά όσο και 
στα επαγγελματικά σου διανύ-
εις μια περίοδο «προετοιμασί-
ας» και βέβαια δεν είναι κακό 
να κινείσαι «παρασκηνιακά» 
όταν έχεις καλές προθέσεις, 

χώρια που θα μάθεις και κά-
ποια μυστικά που θα γίνουν το 
«κλειδί» της επιτυχίας σου. 

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Από τη στιγμή που 
θα βάλεις κι εσύ 

το χεράκι σου, ώστε να υλο-
ποιηθούν στο ακέραιο οι προ-
διαγραφές σου για έναν «σού-
περ Αύγουστο», διανθισμένο 
με νέες γνωριμίες και παντελή 
απουσία της… μοναξιάς, δεν 
φαίνεται να υπάρχει κάτι ικανό 
να διαταράξει την ευτυχία σου! 
Ακόμη κι οι γκρίνιες φίλων ή 
γνωστών που τους παραμελείς 
για τα… μάτια άλλων, ουδόλως 
σε ενδιαφέρουν, αφού οι «τρί-
πλες» σου θα αφήσουν εποχή.

ςκόρΠιός
24/10 - 22/11
Πολλά καινούρια 
πράγματα δρομο-

λογούνται κι αυτό βέβαια έχει 
τη… χάρη του, αφού τουλάχι-
στον δεν θα πλήξεις. Αν ανή-
κεις όμως σε εκείνους/ες που 
στέκουν ενάντια στις αλλαγές 
«από θέση» ή αντιμετωπίζουν 
με καχυποψία κάθε «φιλελεύθε-
ρη» συμπεριφορά ή νοοτροπία, 
τότε θα έχεις… πρόβλημα! 

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12   
Με τον Δία σε 

ορθή πορεία στο ζώδιό σας, η 

   ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΡΕΝΣ  -  15/08/1990

Η Τζένιφερ Σρέιντερ Λόρενς είναι Αμερικα-
νίδα ηθοποιός. Ο πρώτος της μεγάλος ρό-
λος ήταν στη σειρά «The Bill Engvall Show» 
(2007-2009) του καναλιού TBS. Στη συνέχεια 
εμφανίστηκε σε ανεξάρτητες ταινίες όπως 
«Τα Σύνορα της Μοναξιάς» (The Burning 
Plain) και «Στην καρδιά του Χειμώνα» 
(Winter's Bone), για την οποία ήταν προτει-
νόμενη για Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα, Βραβείο 
Satellite και Βραβείο Σωματείου ή Ηθοποι-
ών Καλύτερης Ηθοποιού. Σε ηλικία 20 ετών 
ήταν η δεύτερη νεότερη ηθοποιός όλων των 
εποχών προτεινόμενη για Όσκαρ Α' Γυναι-
κείου Ρόλου, ενώ στα 22 έγινε η δεύτερη 
νεότερη νικήτρια της κατηγορίας.
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Η επομένη ακροαματική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 11 Νο-
εμβρίου, ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου. Την περασμένη 
Τρίτη, 31 Ιουλίου, η Πριγκίπισσα Χάγια ζήτησε από το βρετανικό δικαστήριο 

να προστατεύσει ένα από τα παιδιά της από αναγκαστικό γάμο και να εκδώσει εντολή 
προστασίας από κακοποίηση, ενός είδους ασφαλιστικό μέτρο, που προστατεύει ενα-
ντίον της παρενόχλησης ή των απειλών. Η 45χρονη κόρη του εκλιπόντος βασιλιά Χου-
σεΐν της Ιορδανίας και ετεροθαλής αδελφή του βασιλιά Αμπντάλα ζήτησε, επίσης, να 
της δοθεί η επιμέλεια των παιδιών της, ενός 11χρονου κοριτσιού και ενός 7χρονου 
αγοριού. Να θυμίσουμε ότι η Πριγκίπισσα Χάγια είναι η έκτη σύζυγος του 70χρονου 
μονάρχη, την οποία παντρεύτηκε το 2004. Ερωτηθείς σχετικά με τις διαδικασίες στο 
δικαστήριο, αξιωματούχος της βρετανικής πρεσβείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα, απάντησε: «Η κυβέρνηση των ΗΑΕ δεν σκοπεύει να σχολιάσει ισχυρισμούς σχετι-
κά με την ιδιωτική ζωή προσώπων». Τον σύζυγο της Πριγκίπισσας εκπροσωπούσαν οι 
δικηγόροι του, οι οποίοι ζήτησαν να επιστρέψουν τα παιδιά τους στα Εμιράτα. Σε πα-
λαιότερη ανακοίνωση είχε αναφερθεί ότι η δικαστική μάχη έχει να κάνει με την ευημε-
ρία των παιδιών τους και δεν αφορά το διαζύγιο μεταξύ τους ή τα οικονομικά. Η Πρι-
γκίπισσα Χάγια βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγό της. Η ίδια είναι στενή φίλη της 
βρετανικής βασιλικής οικογένειας και έχει στην κατοχή της ένα σπίτι αξίας 85 εκατ. 
λιρών κοντά στο Παλάτι του Κένσιγκτον. Η φετινή της απουσία από τις βασιλικές ιπ-
ποδρομίες του Άσκοτ, όπου συνήθιζε να συνοδεύει τον σύζυγό της, είχε προκαλέσει 
εντύπωση, ενώ δεν είχε εμφανιστεί δημοσίως από τη Δευτέρα, 20 Μαΐου και έπειτα, 
με τα social media της να είναι ανενεργά από τον Φεβρουάριο.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: kυΠΕ

ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ ΧΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΜΙΡΗ ΤΟΥ ΝΤΟΥΜΠΑΪ, ΜΟΧΑΜΕΝΤ 
ΜΠΙΝ ΡΑΣΙΝΤ ΑΛ ΜΑΚΤΟΥΜ

ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ

ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΧΑΓΙΑ

Η 45χρονη Πριγκίπισσα κατά την έξοδό 
της από το βρετανικό δικαστήριο.

Η Πριγκίπισσα Χάγια παντρεύτηκε
τον 70χρονο μονάρχη το 2004.
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