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Μετά από σχεδόν πέντε μήνες απουσίας, η 
ηθοποιός Μέγκαν Φοξ επέστρεψε στη Νό-
τια Κορέα για την προώθηση της ταινίας 

«Βattle of Jangsari», στην οποία υποδύεται την Αμερικα-
νίδα ρεπόρτερ και πολεμική ανταποκρίτρια Marguerite 
Higgins. Να σημειωθεί ότι η Αμερικανίδα πολεμική 
ανταποκρίτρια ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το 
βραβείο Pulitzer -κατά τη διάρκεια του πολέμου της 
Νότιας Κορέας το 1950. Για τις ανάγκες της ταινίας 
η Μέγκαν Φοξ έκανε μια τεράστια αλλαγή στην εμ-
φάνισή της, υιοθετώντας το ξανθό χρώμα στα μαλλιά 
της. Πάντως, στην πρεμιέρα που έγινε στη Νότια Κο-
ρέα εμφανίστηκε και πάλι με τα μακριά μαύρα μαλλιά 
της, αλλά με εμφανή την αλλαγή στο πρόσωπό της. Η 
γνωστή ηθοποιός πριν από λίγες ημέρες πόσταρε στον 
προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά 
από σέλφι, προκαλώντας τις αντιδράσεις των θαυμα-
στών της. Αρκετοί ήταν αυτοί που σχολίασαν αρνητικά 
την ηθοποιό, λέγοντας ότι το έχει παρακάνει με τις πλα-
στικές επεμβάσεις και το πρόσωπό της συνεχώς αλλά-
ζει. Μάλιστα, αρκετοί είναι αυτοί που τη ρωτήσαν γιατί 
έχει αλλάξει το πρόσωπό της τόσο πολύ, ενώ κάποιοι 
άλλοι θαυμαστές της, σχολίασαν ότι είναι πολλές οι 
επεμβάσεις και τα μπότοξ που έχει κάνει η γνωστή ηθο-
ποιός.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

ΑΓΝΩΡΙΣΤΗ ΣΤΗ 
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Η ΜΕΓΚΑΝ ΦΟΞ ΒΡΕΘΗΚΕ 
ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
«BATTLE OF JANGSARI» 

ΜΕΓΚΑΝ ΦΟΞ

Η 33χρονη ηθοποιός έχει 
γίνει αγνώριστη λόγω των 

πλαστικών επεμβάσεων.
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Παμε ΓΙ' αΛΛα…
…για πιο μεγάλα και πιο ουσιαστικά. 
Για να μπορέσουμε να ανασυντάξουμε 
δυνάμεις και να επανέλθουμε για τα 
καλύτερα. Μετά από ένα χειμώνα με 
τα κάτω και τα πάνω του, φεύγουμε για 
ολιγοήμερες διακοπές αφήνοντας πίσω 
μας την καθημερινότητα, τις ειδήσεις και 
όλα όσα βρίσκονται στην επικαιρότητα. 
Δεν έχουμε παράπονο, η φετινή σεζόν είχε πλούσια 
θεματολογία, ώστε πολλές φορές να μη βρίσκουμε 
χώρο για να δημοσιοποιήσουμε όλα τα ενδιαφέροντα 
θέματα που συνέβησαν. Όμως τώρα πάμε γι' άλλα, ίσως 
για μεγαλύτερα και πιο ενδιαφέροντα. ο χρόνος θα 
δείξει… Αυτό πάντως που ξέρω είναι ότι από τη σκέψη 
μου δεν θα φύγει το Περιοδικό οΚ! Απλά θα φορτίσω 
λίγο τις μπαταρίες μου και θα επανέλθω δριμύτερη. 
Καλές διακοπές σε όσους θα με ακολουθήσουν…

Χριστινα Πελεκανα Πελεκανα Πελεκ νου
christinap@diasmedia.com
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ΤZANIN KAΣΠΑΡ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΟΣΕΤ 

ΣΤΕΛΝΟΥΝ «S.O.S» 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Η ΚΥπΡΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ γΙΝΕΙ πΟΛΟΣ ΕΛξΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑχθΕΙ ΣΤΟΝ χΑΡΤΗ 
ΤΟΥ ΔΙΕθΝΟΥΣ ΚΙΝΗμΑΤΟγΡΑΦΟΥ, ΚΑθώΣ ΑΡΚΕΤΟΙ πΑΡΑγώγΟΙ ΤΟΥ 
χΟΛΙγΟΥΝΤ ΕπΕΔΕΙξΑΝ ΑΥξΗμΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ γΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ

 -Εξ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ- γΥΡΙΣμΑΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ μΑΣ

H ταινία περιπέτειας και θρίλερ 
«S.O.S: Survive or Sacrifice» θα 
προβάλει τις ομορφιές της Κύ-

πρου στο εξωτερικό, ενώ αυτό που την ενι-
σχύει ακόμη περισσότερο είναι το δυναμι-
κό cast της, το οποίο αποτελείται από τους 
Γουίλιαμ Μπίλι Μπάλντουιν, Μαριάννα Ρο-
σέτ, Τζανίν Κασπάρ, Κρίστοφερ Γκρέκο και 
Μαρία Ιωάννου. Η παραγωγός και ηθοποι-
ός Μαριάννα Ροσέτ μαζί με την Αμερικανί-
δα ηθοποιό Τζανίν Κασπάρ μίλησαν απο-
κλειστικά στο περιοδικό ΟΚ! για τη συμ-
μετοχή τους στην ταινία «S.O.S», τις κρί-
σιμες καταστάσεις που κλήθηκαν να αντι-
μετωπίσουν, καθώς και για τους ρόλους-
πρόκληση πλάι σε διάσημους αστέρες του 
Χόλιγουντ. 

Καλωσορίσατε στην Κύπρο! Λοι-
πόν, πείτε μου… «S.O.S: Επιβίωση ή 
θυσία;» Aυτό είναι το ερώτημα!
Tζανίν: (Γέλια). Πρέπει να δεις την ταινία 
για να μάθεις.

Ωστόσο θα πρέπει να μου μιλήσετε 
για την πλοκή του έργου…
Tζανίν: Πρόκειται για μια ταινία επιβίω-
σης και δράσης. Οι χαρακτήρες του έργου 
βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια απρόσμε-
νη κατάσταση, η οποία υποτίθεται -αρχικά- 
θα ήταν ακίνδυνη. Πρόκειται για μια πα-
ρέα που γνωρίζεται στην Κύπρο και μπαίνει 
μέσα σε ένα αερόστατο για πλάκα. Ωστό-
σο οι πρωταγωνιστές μπλέκουν σε μια κα-
τάσταση και από κει ξεκινά η περιπέτεια 
στην ταινία…

Μιλήστε μου για τον χαρακτήρα 
που υποδύεστε.
Μαριάννα: O χαρακτήρας μου στο έργο 
είμαι εγώ πριν από 10 χρόνια! (Γέλια). Υπο-
δύομαι μια κοπέλα από κάποιο χωριό, η 
οποία δεν είναι πολύ μορφωμένη και είναι 
κλέφτρα. Όλα αυτά γίνονται εξαιτίας του 
συντρόφου μου, τον οποίο υποδύεται ο 
Αμερικανός ηθοποιός Γουίλιαμ Μπάλντου-
ιν. Θέλω να με πάρει μακριά από το νησί 

και να μου δείξει τον κόσμο. Θέλω παιδιά, 
σπίτι… τα πάντα! Και αυτός μου λέει «Εντά-
ξει! Θέλω όμως να κάνεις κάτι για μένα» 
και με βάζει να κλέβω. 

Μιλήστε μου για εκείνον.
Τζανίν: Είναι τόσο καλός! Είναι ένας φυ-
σιολογικός άνθρωπος! Mάλιστα, μετά τα 
γυρίσματα, πέρασε αρκετό χρόνο βγάζο-
ντας φωτογραφίες και βίντεο με όλους 
τους θαυμαστές του. Είναι πολύ προσγειω-
μένος και καλός.

Στο cast της ταινίας παίζουν και κά-
ποιοι Κύπριοι ηθοποιοί, όπως ο Κρί-
στοφερ Γκρέκο και η Μαρία Ιωάν-
νου. Μιλήστε μου λίγο γι’ αυτούς.
Τζανίν: Έχω δουλέψει με τη Μαρία Ιωάν-
νου. Είναι πολύ καλή και είναι πολύ αξιό-
λογη ηθοποιός. Είναι πολύ ωραίο που την 
έχουμε μαζί μας σε αυτή τη δουλειά. 
Μαριάννα: Είναι πολύ επαγγελματίας. 
Tην είχαμε συναντήσει στην αίθουσα ανα-
μονής του ξενοδοχείου και μόλις την είδα 
της έδωσα μια αγκαλιά. Εκείνη ήταν πολύ 
πρόθυμη να δουλέψει μαζί μας. Το ίδιο και 
ο Κρίστοφερ Γκρέκο. Είμαστε σαν οικογε-
νειακοί φίλοι.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που 
νιώσατε να βρίσκεστε σε μια επεί-
γουσα κατάσταση;
Τζανίν: Aυτή είναι μια πολύ καλή ερώτη-
ση! Είχα εμπλακεί σε τροχαίο με τη μοτοσι-
κλέτα μου στο Λος Άντζελες. Οδηγώ μοτο-
σικλέτα εδώ και πέντε χρόνια και μου αρέ-
σει. Όλοι λένε ότι είναι αμφίβολο πότε θα 
πέσεις κάτω. (Εκείνη τη στιγμή) ήλπιζα να 
μην έγινε κάτι επιζήμιο ή κάτι πολύ άσχημο. 
Στην περίπτωσή μου όμως χτύπησα πολύ 
δυνατά το γόνατό μου και έχασα και λίγο 
δέρμα. Το ευτύχημα ήταν πως όλοι όσοι 
ήταν εκεί κάλεσαν βοήθεια για μένα, διότι 
εγώ ήμουν πεσμένη στο δρόμο. Τώρα είμαι 
εντάξει, αλλά εκείνη την περίοδο φοβήθη-
κα. Στη ζωή θα κληθείς να αντιμετωπίσεις 
πολύ τρομακτικές καταστάσεις και εκεί πρέ-

πει να βρεις το κουράγιο να προχωρήσεις.

Και πρέπει να ξεπεράσεις τους φό-
βους σου. Εσύ, Μαριάννα:;
Μαριάννα: Ευτυχώς τείνω να ξεχνάω τις 
καταστάσεις που δεν μου αρέσουν. Έχω 
δύο μικρά παιδιά και κάποιες φορές, όταν 
συμβαίνουν κάποια πράγματα, λέω «Ωχ... 
Όχι…» Για παράδειγμα, όταν λαμβάνω κλή-
ση από το σχολείο σοκαρίζομαι, αλλά μετά 
μου περνάει. Βασικά προσπαθώ να διαγρά-
φω τις άσχημες καταστάσεις πολύ εύκολα 
και να τις ξεχνάω.

Τώρα πες μου, Μαριάννα. Πρό-
σφατα παρευρέθηκες στο φεστι-
βάλ Καννών, όπου φορούσες ένα 
φόρεμα με τον χάρτη της Κύπρου. 
Ποια είναι η σχέση σου με την Κύ-
προ και πώς σκέφθηκες την ιδέα 
αυτή;
Μαριάννα: Έχω μια περίεργη σχέση… 
Είμαστε Κύπριοι. Η οικογένειά μου μετακό-
μισε εδώ. Τα παιδιά μου πάνε σχολείο εδώ. 
Λατρεύουμε αυτό το νησί, γι' αυτό θέλα-
με να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Πάντα γράφω 
τα όνειρά μου και ένα από αυτά ήταν να 
πάω στο φεστιβάλ Καννών. Δεν ξέρω πώς 
έγινε, αλλά πήγαμε! Ήθελα να δείξω ότι η 
Κύπρος είναι ένας πολύ όμορφος τόπος, 
ειδικά σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν 
πού ή τι είναι η Κύπρος. Και όντως, όταν 
παρευρεθήκαμε εκεί μας ρωτούσαν πού εί-
ναι αυτό το νησί και τι κάνω εκεί. Δεν είχαν 
αντιληφθεί ότι καταγόμαστε από τη Ρωσία 
και νόμιζαν ότι είμαστε Κύπριοι. Μάλιστα, 
έλεγαν ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που 
μια ταινία κυπριακής εταιρείας/παραγωγής 
παρευρίσκεται στο κόκκινο χαλί του φεστι-
βάλ των Καννών. 

Εσένα, Τζανίν, ποιες είναι οι εντυ-
πώσεις σου από το νησί μέχρι στιγ-
μής;
Τζανίν: Νιώθω ευλογημένη που είμαι μέ-
ρος του δεύτερου project του Βιτάλυ (σύζυ-
γος Μαριάννας) και της Μαριάννας. Είμαι 
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«Έχω δουλΈψΈι μΈ τη 
μαρια ιωαννου. Έιναι 
αξιολογη ηθοποιος» 

τζανιν

 «ημουνα Έγκυος για 
δΈυτΈρη φορα και Έιχαν 
προηγηθΈι δυςαρΈςτα 

πραγματα. τοτΈ Έιχα 
ταξιδΈψΈι ςΈ 44 χωρΈς 
και Έιχα ςυλλΈξΈι απο 

καθΈ ταξιδι που Έκανα 
ιςτοριΈς για το πως 
να αντιμΈτωπιζω 

τον θανατο»
μαριαννα

πολύ εντυπωσιασμένη από τον ηθικό κώδι-
κα εργασίας των νεαρών παιδιών που είναι 
μαζί μας, οι οποίοι δεν είχαν κάνει ξανά κάτι 
αντίστοιχο και είναι πολύ παθιασμένοι, εν-
θουσιώδεις και δουλευταράδες και μας προ-
σέχουν πολύ. ξέρεις, χρειάζεται να υπάρχει 
μια τέτοιου είδους φροντίδα για να μπορεί η 
ταινία να συγκροτηθεί. την ίδια εμπειρία που 
έχω και στο λος Άντζελες την εισπράττω και 
εδώ. νιώθω πολύ ευγνώμων.

Τώρα, για πες μου… Μεγάλωσες στη 
Βόρεια Καρολίνα, αλλά κατάγεσαι 
από τη Γεωργία (πολιτεία των ΗΠΑ) 
και έχεις οκτώ ακόμη αδέλφια.
 Τζανίν: ναι! ουάου! Έχεις κάνει την 
ερευνά σου… Έτσι ακριβώς! ξέρεις, είναι 
αστείο… Έχω πέντε αδελφούς και τρεις 
αδελφές και τους αγαπώ όλους. νιώθω τυ-
χερή που έχω μια τόσο μεγάλη οικογένεια. 
Έίναι λες και έχω στενούς φίλους για το υπό-
λοιπο της ζωής μου!

Έχεις παίξει και στην ταινία 
«IronMan».
Τζανίν: αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ταινία 
που έπαιξα! Έίχε πολλή πλάκα. Έπρεπε να 
κάνουμε γυρίσματα στο υπόστεγο του αερο-
δρομίου. πέρασα πολύ όμορφα. ο ρόμπερτ 
ντάουνι τζούνιορ ήταν πολύ ευγενικός. με 
στήριξε και με βοήθησε με τις σκηνές μου. 
το ίδιο και η γκουίνεθ πάλτροου. Έίναι πολύ 
αξιαγάπητοι άνθρωποι. νιώθω πολύ ευγνώ-
μων που μπόρεσα να συμμετέχω και να είμαι 
ένα μικρό κομμάτι της Marvel.

O ρόλος που σε ανέδειξε όμως ήταν 
στο «Freeheld» το 2015, με μια πλει-
άδα από καταξιωμένους ηθοποιούς: 
την Τζούλιαν Μουρ, τον Στιβ Καρέλ 
και την Έλεν Πέιτζ. Το γεγονός ότι 
έπαιξες πλάι σε αυτούς τους ηθοποι-
ούς δεν σε φόβισε;
Τζανίν: ςτην αρχή ένιωθα αγχωμένη, διό-
τι ήταν όλοι ηθοποιοί μεγάλης εμβέλειας. 
πραγματικά, όμως, όλοι τους είναι πολύ 
αξιόλογοι και ευγενικοί άνθρωποι. θυμά-
μαι την πρώτη φορά που γνώρισα την τζού-
λιαν μουρ -όταν έπαιζε τον ρόλο της στην 
εν λόγω ταινία, όπου υποδυόταν μια γυναί-εν λόγω ταινία, όπου υποδυόταν μια γυναί-εν λόγω ταινία, όπου υποδυόταν μια γυναί
κα που είχε καρκίνο και είχε χάσει τα μαλλιά 
της- ετοιμαζόμασταν να γυρίσουμε τη σκηνή 
που έπρεπε εκείνη να πέσει στο κρεβάτι και 
μου είπε «γεια σου! γεια σου! γ Έίμαι η τζούλι. χάρηκα 
για τη γνωριμία» κι εγώ της είπα για τη γνωριμία» κι εγώ της είπα για τη γνωριμία» «χάρηκα».
Έπειτα γύρισε και μου είπε «μιας και φοράς 
τακούνια και δεν θα φανούν στη σκηνή (ήταν 
ξαπλωμένη στο κρεβάτι), θέλεις να σου 
δώσω αθλητικά;» κι εγώ συγκινήθηκα!δώσω αθλητικά;» κι εγώ συγκινήθηκα!δώσω αθλητικά;»

Kαι τώρα, Μαριάννα, μίλησέ μου για 
το βιβλίο σου με τίτλο «Φανιάσια: 
Γιατί οι άγγελοι χρειάζονται τους αν-
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θρώπους». Αυτό που θέλω να μου 
πεις είναι ποια ιστορία κρύβει, μιας 
και βοήθησες αρκετούς ανθρώπους 
όταν περνούσαν μια δύσκολη κα-
τάσταση και να μου δώσεις μια απά-
ντηση στον τίτλο του βιβλίου. Γιατί 
οι άγγελοι χρειάζονται τους ανθρώ-
πους;
Μαριάννα: Η ιδέα είναι απλή. Ήμουνα 
έγκυος για δεύτερη φορά και είχαν προηγη-
θεί δυσάρεστα πράγματα. Τότε, είχα ταξιδέ-
ψει σε 44 χώρες και είχα συλλέξει από κάθε 
ταξίδι που έκανα ιστορίες για το πώς να αντι-
μετωπίζω τον θάνατο, τον πόνο αλλά και για-
τί ο κόσμος είναι φτιαγμένος όπως είναι… 
Είχαν συμβεί πολλά πράγματα… Όταν έμει-
να έγκυος, σκέφθηκα ότι είχα αρκετό χρόνο 
μπροστά μου ώστε να συλλέξω όλες μου τις 
σημειώσεις, έτσι ώστε να γράψω ένα βιβλίο. 
Μετά σκέφθηκα ότι δεν ήθελα να είναι γρά-
ψω ένα εκπαιδευτικό βιβλίο, οπότε επινόη-
σα μια ιστορία για αγγέλους. Η ηρωίδα μου 
είναι η Φανιάσια, ένας άγγελος που πηγαίνει 

σχολείο. Όμως ποιο είναι το σκεπτικό πίσω 
από αυτό; Όταν μια γυναίκα μείνει έγκυος, 
για 9 μήνες, τότε ο άγγελος πηγαίνει σχο-
λείο για να μάθει πώς μπορεί να βοηθήσει 
εκείνον τον άνθρωπο που θα γεννηθεί. Μετά 
τους 9 μήνες, ο άγγελος θα είναι εκεί να σε 
υποδεχθεί.

Πώς καταφέρνετε να μπείτε στο πε-
τσί του ρόλου;
Τζανίν: Μου αρέσει να παίζω ρόλους. Το 
πιο τιμητικό πράγμα που μπορώ να προσφέ-
ρω είναι να καταφέρω να επηρεάσω έστω 
και λίγο τους ανθρώπους. Μπορεί να μη βρί-
σκονται σε ένα «μπαλόνι» διαφυγής, όπως 
οι χαρακτήρες που υποδυόμαστε στην ται-
νία «S.O.S», αλλά εάν βασανίζονται με κάτι 
και έρχονται και σου πουν «Σ ’ευχαριστώ. Σε 
καταλαβαίνω. Νιώθω λιγότερο μόνος», εί-
ναι εκπληκτικό. Μια φορά, σε κάποια τηλεο-
πτική σειρά, ο χαρακτήρας που υποδυόμουν 
έχασε την αδελφή του μετά από δολοφονία 
-ήταν στη σειρά «Lethal Weapon» («Θανα-

τηφόρο όπλο»). Κάποιος από το συνεργείο, 
δεν θα πω ποιος, ήρθε σε μένα και έκλαιγε 
και μου είπε μπορώ να σε αγκαλιάσω; Kαι 
εγώ του είπα «Φυσικά, μπορείς!» και μου 
είπε «Ευχαριστώ. Έχασα την αδελφή μου»…

Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχο-
μαι τα καλύτερα. Αναμένουμε την 
ταινία!
Τζανίν: Εμείς ευχαριστούμε!
Μαριάννα: Ευχαριστούμε πολύ!  ok!  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΤΥΛΙΣΤΑΣ: ΠΑΝΟΣ ΓΕΡΟΛΕΜΙΔΗΣ 
ΡΟΥΧΑ: TURQUOISE ONLINE SHOP 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΤΖΙΑΠΑΣΙΗ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΦΟΡΕΜΑ 

ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΡΔΑ 
ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ST RAPHAEL RESORT

 





ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΖΑΡΤΗΛΑ

Πήγαμε στήν Πρόβα
νυφικόυνυφικόυνυφικ  τόυ τόυ ήσ

ή Δήμόσιόγραφόσ τήσ εκΠόμΠήσ 
«ΠρΩτόσεΛιΔό» τόυ σιγμα Παντρευεται στισ 
31 αυγόυστόυ τόν εκΛεκτό τήσ καρΔιασ τήσ 
κι εμεισ Πήγαμε στήν Πρόβα νυφικόυ τήσ

Το μεσημέρι της Τρίτης, 20 Αυγούστου, η Γαβριέλλα 
Ζάρτηλα βρέθηκε στο ατελιέ της σχεδιάστριας ΜαρίΤΖάρτηλα βρέθηκε στο ατελιέ της σχεδιάστριας ΜαρίΤ -Ζάρτηλα βρέθηκε στο ατελιέ της σχεδιάστριας Μαρί-Ζάρτηλα βρέθηκε στο ατελιέ της σχεδιάστριας Μαρί
ας Κκούνου για τις τελευταίες λεπτομέρειες του νυφι-

κού της. Η στενή συνεργάτιδα του Αντρέα Δημητρόπουλου 
αναμένεται να φύγει από την εκπομπή την ερχόμενη Παρα-
σκευή και ένα 24ωρο μετά να ανέβει τα σκαλιά της εκκλη-
σίας, ενώ τη Δευτέρα θα επιστρέψει κανονικά στη δουλειά 
της. Ο γάμος της θα γίνει το Σάββατο 31 Αυγούστου στο 
εκκλησάκι της Αγίας Θέκλας στη Σωτήρα. Μαζί με την Κύ-
πρια σχεδιάστρια μίλησαν και είδαν από κοντά τις τελευ-
ταίες λεπτομέρειες του νυφικού της, του οποίου το σχέδιο 
και το τελικό αποτέλεσμα κρατήθηκε από τον φακό μας ως 
επτασφράγιστο μυστικό. Η δημοσιογράφος έμεινε απόλυ-
τα ικανοποιημένη και όπως έλεγε σε φιλικά της πρόσωπα, 
το νυφικό της έγινε έτσι όπως το ονειρεύτηκε και πλέον πε-
ριμένει την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής της. ok!

ΑΠΟ ΤHΝ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο γάμος της θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 
Αυγούστου στο εκκλησάκι της Αγίας Θέκλας 
στη Σωτήρα.



Η Γαβριέλλα Ζάρτηλα είναι εμφανώς 
ενθουσιασμένη από την πρόβα νυφικού της. 

Η ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΖΑΡΤΗΛΑ 
ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ ΤΑ ΣΚΑΛΙΑ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 

ΤΗΣ, ΕΠΙΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ, 
ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ.
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ΡΕΚΟΡ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ

ΤΟΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ 3.500 ΑΤΟΜΩΝ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ ΣΤΟ NAVA SEASIDE ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΡΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Μεγάλο χαμό προκάλεσαν οι Μέλισσες στην καλοκαιρινή εμ-
φάνισή τους στο Nava Seaside του Πρωταρά. Από τις 9:30 
τη νύχτα της Παρασκευής, 16 Αυγούστου, ουρές εκατοντά-

δων ατόμων σχηματίστηκαν έξω από το απόλυτο hot spot του νησιού 
μου και μέχρι τη 1 τα ξημερώματα, όπου ο Χρήστος Μάστορας και η 
παρέα του είχαν ήδη ανέβει στη σκηνή και είχαν συμπληρώσει το μισό 
τους πρόγραμμα, περίμεναν για να εισέλθουν στο μαγαζί. Το συγκρό-
τημα ενθουσιασμένο από την τεράστια ανταπόκριση του κόσμου έκανε 
ένα άκρως διασκεδαστικό πρόγραμμα και δεν κατέβαινε από τη σκηνή, 

ενώ πρόσθεσε στο κανονικό του πρόγραμμα ακόμα 30 λεπτά για να 
ευχαριστήσει τους θαυμαστές του. Σε κάθε τραγούδι γινόταν πανδαι-
μόνιο με κορυφαία στιγμή τη νέα επιτυχία τους «Δεν έχω ιδέα», όπου 
το συγκρότημα έγινε ένα με τον κόσμο. Η βραδιά τελείωσε στις 3 τα 
ξημερώματα και το συγκρότημα έφυγε αστραπιαία για το αεροδρόμιο, 
όπου θα επέστρεφε στην Αθήνα.  ok!

AΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

Η Στυλιανή Παπαλαζάρου

Ο Χρήστος Μάστορας και η παρέα 
του ξεσήκωσαν τους θαυμαστές 
τους σε ένα άκρως διασκεδαστικό 
πρόγραμμα.

Η Στέλλα Πολυκάρπου



Η Μαρία 
Κυριάκου Η Μαρία 

Κυριάκου
Η Νάσια 
Μαρκίδου

Η Χριστιάνα Αντωνίου και η Λητώ Χρήστου

Ο Αλέξης Χαραλαμπίδης 
και η κόρη του Μιμή

Η Στυλιανή Παπαλαζάρου

Η Δέσποινα Τζιαπούρα

Ο Γιώργος Χατζημηνάς και ο Σάββας ΑγγελίδηςΗ Στέλλα Πολυκάρπου



ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΣΤΙΧΟΜΑ 
ΠΑΡΤΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ

ΣΤΙΣ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ HOT SPOT 
ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ ΝΑVA SEASIDE ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ 

ΜΑΣΤΙΧΟΜΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΛΗΞΗ ΗΤΑΝ Ο ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ 
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ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΣΤΙΧΟΜΑ 
ΠΑΡΤΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ

ΣΤΙΣ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ HOT SPOT 
ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ ΝΑVA SEASIDE ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ 

ΜΑΣΤΙΧΟΜΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΛΗΞΗ ΗΤΑΝ Ο ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ

Από τις 9 το βράδυ το μαγαζί άρχισε να 
γεμίζει ασφυκτικά και 2.500 κόσμου 
έδωσαν το «παρών» τους δημιουργώ-

ντας μιαν απόλυτα καλοκαιρινή και ανεβαστι-
κή ατμόσφαιρα. Οι Djs Γιώργος Γαβριήλ και 
Σάββας Κεντής ανέβασαν τη διασκέδαση στα 
ύψη με όλες τις αγαπημένες επιτυχίες, κάνο-
ντας τους 2.500 παρευρισκομένους να χο-
ρεύουν ασταμάτητα. Σκυτάλη πήρε η έκπληξη 
της βραδιάς, αφού όλη την εβδομάδα οι ιθύ-
νοντες κρατούσαν ως επτασφράγιστο μυστι-
κό το όνομα του τραγουδιστή που θα συμπλή-
ρωνε τη βραδιά. Και δεν ήταν άλλος από τον 
άκρως ερωτικό Θοδωρή Φέρρη, που βρίσκε-
ται στα καλύτερά του. Με τις μεγάλες επιτυχίες 
του «Μεγάλος έρωτας», «Γέλα και παίξε μαζί 
μου», αλλά και τραγούδια άλλων αγαπημένων 
ερμηνευτών η βραδιά έγινε ακόμη πιο μαγι-
κή. Να σημειώσουμε ότι ο ανερχόμενος τρα-
γουδιστής, Θοδωρής Φέρρης, αναλαμβάνει 
από το Σάββατο, 31 Αυγούστου, τη διασκέδα-
ση στο Romeo Club, στη νυχτερινή Αθήνα. H 
βραδιά ήταν Powered by Super Fm.  ok!

AΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 
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Η Αναστασία 
Γρούτα 

H Λάμπρη 
Μακρίδη

O Nικόλας 
Ιωαννίδης

Η Ντέπη 
Φτανού 

Η Σάββια Ορφανίδου και 
η Ιωάννα Παυλήμπεη

Ο ερωτικός Θοδωρής Φέρρης, που 
βρίσκεται στα καλύτερά του, ξεσήκωσε τους 

παρευρισκομένους με τις επιτυχίες του.
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ΑποθέωθΗΚέ ΣΤΗ SOLD OUT 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤοΥ ΣΤοΥ ΣΤο οΝ πΡωΤΑΡΑ 

οπωΣ πέΡΣΙ έΤΣΙ ΚΑΙ ΦέΤοΣ, οΣ, ο ο ΑΝΤωΝΗΣ ΡέΜοΣ
έπέΛέΞέ Το NAVA SEASIDE ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛο NAVA SEASIDE ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛο NAVA SEASIDE ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛ ΚΑΙΡΙΝΗ ΤοΥ οΥ ο
έΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤοΝ πΡωΤΑΡΑ ΚΑΙ έΓΙΝέ Το ΑΔΙΑΧωΡΗΤο

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ

Η Λουίζα και ο Αντρέας 
Φιλίππου  

Η Έλενα Ανδρέου και ο Σταύρος 
Κωνσταντίνου 

Ο Έλληνας καλλιτέχνης αποθεώθηκε 
από 3000 θαυμαστές του. 
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Ο Έλληνας καλλιτέχνης δεν πρόλαβε καν να ξεκουραστεί στο νησί μας, καθώς έφθασε το Ο Έλληνας καλλιτέχνης δεν πρόλαβε καν να ξεκουραστεί στο νησί μας, καθώς έφθασε το Ο απόγευμα της ίδιας μέρας που θα εμφανιζόταν και, αφού άφησε τα Ο απόγευμα της ίδιας μέρας που θα εμφανιζόταν και, αφού άφησε τα Ο πράγματά του σε πολυ-
τελές ξενοδοχείο του Πρωταρά, αναχώρησε για το hot spot Nava SeΟ τελές ξενοδοχείο του Πρωταρά, αναχώρησε για το hot spot Nava SeΟ aside. Ο Αντώνης Ρέ-

μος εμφανίστηκε στη σκηνή τα μεσάνυχτα, και αποθεώθηκε από τις 3.000 παρευρισκομένους, ενώ τα 
εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα, τα οποία κατέγραφαν την έναρξη της βραδιάς, ομόρφυναν την ατμόεκατοντάδες κινητά τηλέφωνα, τα οποία κατέγραφαν την έναρξη της βραδιάς, ομόρφυναν την ατμόεκατοντάδες κινητά τηλέφωνα, τα οποία κατέγραφαν την έναρξη της -
σφαιρα, που αναμενόταν να ήταν άκρως διασκεδαστική. Όλοι χόρευαν και τραγουδούσαν στους 
ρυθμούς του σε ένα πάρτι που κράτησε μέχρι τις 3.30 τα ξημερώματα. Τον Αντώνη Ρέμο τίμησαν και 
δεκάδες επώνυμοι Κύπριοι, που έδιναν αγώνα τις τελευταίες μέρες για να εξασφαλίσουν τα πολυπό-
θητα μπροστινά τραπέζια, προκειμένου να είναι μιαν ανάσα από τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη. Ο 
Αντώνης Ρέμος αποχαιρέτησε το κοινό και υποσχέθηκε τον χειμώνα να επιστρέψει σε μια νέα εμφά-
νιση για τα Μαστιχόματα. Η εμφάνισή του ήταν Powered by Super Fm και χορηγοί επικοινωνίας της 
βραδιάς το ΟΚ! και το Check In.  ok!

AΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

Η Λουίζα και ο Αντρέας 
Φιλίππου  

Η Σοφία Μαλέκου
Η Δέσποινα 
Τζιαπούρα

Η Αναστασία 
Γρούτα

Η Έλενα Ανδρέου και ο Σταύρος 
Κωνσταντίνου 

Η Ελίζαμπεθ 
Αντωνιάδου

Η Σύλια 
Κωνσταντινίδου

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης και η Έμιλυ Γιολίτη
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Τρελός ερωΤας Τας Τ ςΤόν ΠρωΤαρΤαρΤ ααρααρ
ςΤΗ SOLD OUT εΜΦανΜΦανΜΦ ΙςΗ ΤόΥ όΥ ό ανΤωνΗ ρεΜόΥ όΥ ό ςΤόν ΠρωΤαραΤαραΤ

ΒρεΘΗΚε Η ΒΙΒΙαν νΙΚόλαΪΔόΥ ΚΥ ΚΥ αΙ ό ςΥνΤρόΦός ΤΗς νΙΚόλας 
λόΗς, ΜόΙραΖόνΤαςΤαςΤ  ΤρΥΦερες ςΤΙΓΜες ςΤόν Φα Φα Φ ΚόΚόΚ  Μας

ΒΙΒΙΑΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΗΣ

Οι επώνυμοι Κύπριοι τίμησαν για 
άλλη μια χρονιά στο Nava 
Seaside τον Αντώνη Ρέμο, όπου 

το βράδυ της Παρασκευής, 9 Αυγούστου, 
3.000 κόσμου διασκέδασαν με τις επιτυχί-3.000 κόσμου διασκέδασαν με τις επιτυχί-3.000 κόσμου διασκέδασαν με τις επιτυχί
ες του. Ανάμεσά τους και η ηθοποιός Βί-ες του. Ανάμεσά τους και η ηθοποιός Βί-ες του. Ανάμεσά τους και η ηθοποιός Βί
βιαν Νικολαΐδου, που βρίσκεται αυτές τις 
μέρες στην ιδιαίτερή της πατρίδα με τον σύ-
ντροφό της Νικόλα Λοή, απολαμβάνοντας 
όμορφες στιγμές του έρωτά τους. Οι δυο 
τους καθ’όλη τη διάρκεια της βραδιάς ήταν 
αγκαλιασμένοι, χαμογελούσαν μεταξύ τους 

και τραγουδούσαν τις αγαπημένες επιτυχίες 
του Αντώνη Ρέμου λάμποντας από ευτυχία. 
Αδιαφορώντας για την παρουσία του φωτο-
γραφικού φακού διασκέδασαν με την ψυχή 
τους μέχρι τις 3 το πρωί. Η σχέση τους με-
τράει εδώ και πάρα πολλούς μήνες και τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα κάνουν λόγο για 
έναν μεγάλο έρωτα, που ήρθε για να μείνει 
στη ζωή τους.  ok!

AΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

Η σχέση τους μετράει εδώ και πάρα πολλούς μήνες και τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα κάνουν λόγο για έναν μεγάλο έρωτα.

Το ζευγάρι καθ’όλη τη διάρκεια της βραδιάς
ήταν αγκαλιασμένο.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ

ερωτευμενος
με κουμε κουμε κο κλα ΙςπανΙδα!

μετα τον πολυςυΖΗτΗμενο ΧωρΙςμο του με τΗν 
ΖωΗ τΖΙανΗ, ο ΓΙαννΗς ςπαλΙαρας ΞαναΒρΗκε τον 
ερωτα καΙ Η νεα του ςυντροΦος εΙναΙ μΙα κουκλα

Η νεαρή που του έκλεψε την καρδιά μαγνήτισε όλα τα Η νεαρή που του έκλεψε την καρδιά μαγνήτισε όλα τα Η βλέμματα με την ομορφιά της και έχει καταγωγή από Η βλέμματα με την ομορφιά της και έχει καταγωγή από Η την Ισπανία. Αν και κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της, Η την Ισπανία. Αν και κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της, Η 
ο Κύπριος ηθοποιός δεν ήθελε να δώσει περισσότερα στοι-
χεία για τη νέα του σύντροφο. Όπως είχαμε μάθει μόλις τους 
είδαμε πρώτη φορά να ποζάρουν στα social media, η αγα-
πημένη του Γιάννη Σπαλιάρα θα ερχόταν στην Ελλάδα για να 
απολαύσουν τον έρωτά τους. Έτσι και έγινε και το ΟΚ! σάς 
παρουσιάζει τις φωτογραφίες. Ο Γιάννης την υποδέχθηκε με 
ένα τρυφερό φιλί στα χείλη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βε-
νιζέλος και στη συνέχεια άρχισαν τις βόλτες, με τον Γιάννη να 
αναλαμβάνει ρόλο ξεναγού. Ο έρωτάς τους είναι πρόσφατος, 
αλλά φαίνονται μαζί πολύ ταιριαστοί. Ο χωρισμός του ηθοποι-
ού με τη Ζωή Τζιάνη αρχές του 2018 τον έκανε να είναι πολύ 
προσεχτικός στην επόμενη σχέση του, την οποία θα αποκάλυ-
πτε και δημόσια. Γι’ αυτόν τον λόγο εδώ και ενάμιση χρόνο δή-
λωνε single και χωρίς κάποια κοπέλα να κρατάει μόνιμη θέση 
στην καρδιά του. Θα καταφέρει άραγε η πανέμορφη Ισπανίδα 
να οδηγήσει τον περιζήτητο εργένη στα σκαλιά της εκκλησίας; 
Ο χρόνος θα το δείξει. Πέρα από την υπέροχη προσωπική του 
ζωή, ο Γιάννης είδε τις μετοχές του να εκτοξεύονται δίνοντας 
τα χέρια με τη σειρά «The Lord of the Skies» του Netflix, με 
τον ίδιο να λέει πως ήταν ένα από τα όνειρά του μια διεθνής 
καριέρα. Πρόκειται για μια σειρά δράσης, η οποία προβάλ-καριέρα. Πρόκειται για μια σειρά δράσης, η οποία προβάλ-καριέρα. Πρόκειται για μια σειρά δράσης, η οποία προβάλ
λεται από το 2013 και αφορά στη ζωή και στο κυνήγι ενός 
από τους μεγαλύτερους drug dealers όλων των εποχών, του 
Amado Carrillo Fuentes.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ

Η πανέμορφη Ισπανίδα βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες
στην Ελλάδα, όπου πέρασαν αξέχαστες τρυφερές διακοπές.
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ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ - ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ

ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ

Το πριγκιπικό ζευγάρι παρευρέθη σε 
έναν φιλανθρωπικό αγώνα ιστιοπλοΐ-έναν φιλανθρωπικό αγώνα ιστιοπλοΐ-έναν φιλανθρωπικό αγώνα ιστιοπλοΐ
ας με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, 

τον πρίγκιπα Τζορτζ και την αδελφούλα 
του Σαρλότ. Οι κάμερες και οι φωτογρα-
φικές μηχανές πήραν φωτιά -όπως ήταν 
άλλωστε αναμενόμενο- και οι φωτογραφί-άλλωστε αναμενόμενο- και οι φωτογραφί-άλλωστε αναμενόμενο- και οι φωτογραφί
ες του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μί-ες του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μί-ες του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μί
ντλετον με τα παιδιά τους έκαναν τον γύρο 
του διαδικτύου μέσα σε λίγες ώρες. Η φω-
τογραφία, ωστόσο, που έκλεψε τις εντυπώ-
σεις ήταν αυτή με τη μικρή Σαρλότ να βγά-
ζει... γλώσσα και τη μαμά της να γελάει. 
Η "επίμαχη" σκηνή έγινε όταν η Δούκισσα 
του Κέιμπριτζ πήγε τον Τζορτζ και τη Σαρ-
λότ στο παράθυρο πάνω από τον χώρο 
όπου θα γίνονταν οι βραβεύσεις των νικη-
τών για να δουν την τελετή.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ

ΣΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΒΡΕΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ ΚΑΙ Η ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ ΜΑΖΙ 
ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΚΛΕΒΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Το πριγκιπικό ζευγάρι παρευρέθη σε φιλανθρωπικούς αγώνες μαζί με τα παιδιά του.

Η τετράχρονη Σαρλότ βγάζει 
τη γλώσσα της και οι κάμερες 

που είναι στραμμένες πάνω της 
απαθανατίζουν το στιγμιότυπο. 
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ΜΜετά από προσπάθειες χρόνων για συ-
γκέντρωση πόρων μέσω διαδικτύου 
(crowdsourcing) και αναζήτηση επεν-(crowdsourcing) και αναζήτηση επεν-(crowdsourcing) και αναζήτηση επεν

δυτών, συντελεστές και τεχνικοί ετοιμάζονται για 
την πρεμιέρα του μιούζικαλ «Call Me Diana», 
που τελικά θα ανέβει στο West End του Λονδί-που τελικά θα ανέβει στο West End του Λονδί-που τελικά θα ανέβει στο West End του Λονδί
νου τον Σεπτέμβριο. Το μιούζικαλ περιγράφεται 
ως φόρος τιμής στην Πριγκίπισσα της Ουαλίας 
Νταϊάνα, πρώτη σύζυγο του Πρίγκιπα Καρόλου, 
διαδόχου του βρετανικού θρόνου, ενώ η πλοκή 
της θεατρικής παράστασης διασφαλίζει ότι δεν 
θα υπάρχουν αναφορές στους γιους της Νταϊ-θα υπάρχουν αναφορές στους γιους της Νταϊ-θα υπάρχουν αναφορές στους γιους της Νταϊ

άνα, Πρίγκιπα Χάρι και Πρίγκιπα Ουίλιαμ και ότι 
δεν εμφανίζεται η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Το είδωλο
Σύμφωνα με τους ιθύνοντες, η Πριγκίπισσα της 
Ουαλίας ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα από 
τα μεγαλύτερα είδωλα της εποχής μας. Κανένα 
άλλο ανθρώπινο ον δεν είχε ποτέ τόσους θαυ-
μαστές, τους οποίους έχει ακόμα, αν και έχουν 
περάσει σχεδόν 20 χρόνια από τον θάνατό της. 
Η απίστευτη αγάπη για την ομορφιά που αντι-
προσώπευε η Πριγκίπισσα Νταϊάνα εξακολου-

θεί να είναι τόσο δυνατή και εκατομμύρια θαυ-
μαστές της σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να εκ-μαστές της σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να εκ-μαστές της σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να εκ
φράζουν την αγάπη τους σε καθημερινή βάση. 
Το μιούζικαλ «Call Me Diana» είναι ένας ύμνος 
αυτής της ανεξίτηλης αγάπης. «Δεν υπάρχει κα-
μία αναφορά σε θεωρίες συνωμοσίας, η μουσι-
κή παράσταση είναι γραμμένη για να ενθουσιά-
σει κάθε θαυμαστή της Νταϊάνα», σημειώνεται 
στην περιγραφή του θεατρικού έργου.

οί συνΤελεσΤεσ Του μίουζίκαλ
Ένας από τους βασικούς συντελεστές του μιού-

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ, Η ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ, Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 
ΝΤΑΪΑΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΝΤΑΪΑΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΝΤΑΪΑΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ ΚΑΙ 

ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ WEST END ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

«CALL ME DIANA…»
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΝΤΑΪΑΝΑ

Η νταϊάνα λάτρευε τα παιδιά και 
το έδειχνε με κάθε τρόπο.
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ζικαλ είναι ο Μπράιαν Γουάτσον, ο οποίος 
έχει υποστηρίξει θεωρίες συνωμοσίας για 
τον θάνατο της Νταϊάνα, ωστόσο διευκρίνι-
σε ότι όταν γραφόταν το σενάριο, μία από 
τις παραμέτρους που ελήφθη υπόψη ήταν να 
μην αναστατωθούν οι γιοι της Πριγκίπισσας 
Νταϊάνα. «Δεν θέλεις οι θεατές να φεύγουν 
κλαμένοι. Θέλεις να τους βλέπεις να είναι 
ερωτευμένοι με το είδωλο που έγινε η Ντα-
ϊάνα», ανέφερε ο Γουάτσον. Στο μιούζικαλ 
εμφανίζονται ως χαρακτήρες ο Φρέντι Μέρ-
κιουρι, εκλιπών τραγουδιστής των Queen και 
ο Βρετανός κωμικός Κένι Έβερετ. Η μάχη 
της Πριγκίπισσας Νταϊάνα με τη βουλιμία και 
η εκ βαθέων συνέντευξη που παραχώρησε 
στον δημοσιογράφο του BBC, Μάρτιν Μπα-
σίρ, είναι μέρος του σεναρίου. Στην πρεμιέ-
ρα, που θα πραγματοποιηθεί στο Leicester 
Square Theatre του Λονδίνου, θα παρευρε-
θούν πολλοί καλλιτέχνες φίλοι της αδικοχα-
μένης Πριγκίπισσας, όπως ο Ροντ Στιούαρτ, 
Έλτον Τζον και Μπράιαν Μέι.

Ο τελευταίΟς της ςταθμΟς
Μέρα πένθους είναι η 31η Αυγούστου για 
όσους λάτρεψαν την Πριγκίπισσα Νταϊάνα. 
Η «Πριγκίπισσα του Λαού», όπως συχνά την 
αποκαλούσαν, έφυγε για πάντα, όμως παρέ-
μεινε στις μνήμες όσων την αγαπούσαν και 
οι φωτογραφίες ακόμη και σήμερα κάνουν 
τον γύρο του κόσμου. Ο τελευταίος της σταθ-
μός ήταν το Παρίσι μαζί με τον αγαπημένο 
της Ντόντι Αλ Φαγέντ. Η Πόλη του Φωτός, 
όπου συνέβη και το αυτοκινητιστικό δυστύχη-
μα, στο τούνελ της πόλης τον Αύγουστο του 

1997, έγραψε και το τραγικό τέλος της ιστο-
ρίας της, που έμοιαζε έως παραμύθι.

η ΠρίγκίΠίςςα της καρδίας
Η Νταϊάνα εξακολουθεί να παραμένει είδω-
λο για τους θαυμαστές της. Η γυναίκα που 
παντρεύτηκε τον κατά δεκατρία χρόνια μεγα-
λύτερό της Πρίγκιπα Κάρολο ήταν, σύμφωνα 
με μαρτυρίες, μια γυναίκα που διέθετε φήμη, 
χάρη, κομψότητα, αλλά και μεγάλη καρδιά. 
Ήταν δίπλα στους φτωχούς, άστεγους, άρ-
ρωστους και σε όσους είχαν ανάγκη. Η ίδια 
δεν πρόλαβε να χαρεί τους δύο γιους που 
απέκτησε με τον Πρίγκιπα Κάρολο, τον Πρί-απέκτησε με τον Πρίγκιπα Κάρολο, τον Πρί-απέκτησε με τον Πρίγκιπα Κάρολο, τον Πρί
γκιπα Ουίλιαμ και τον Πρίγκιπα Χάρι, και δεν 
πρόλαβε να ζήσει όλα όσα ονειρεύτηκε για 
τα παιδιά της. Η ίδια θεωρούσε ότι όλοι αξί-τα παιδιά της. Η ίδια θεωρούσε ότι όλοι αξί-τα παιδιά της. Η ίδια θεωρούσε ότι όλοι αξί
ζουν σε αυτή τη ζωή να τους δίνεις σημασία 
και στήριζε ενθέρμως τα άτομα που υπέφε-
ραν από ψυχικά νοσήματα και ήταν εθισμέ-
νοι στα ναρκωτικά μέσω των προγραμμάτων 
Relate και Turning Point. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η Πριγκίπισσα Νταϊάνα έγινε η πρώτη δι-
άσημη και μέλος της βασιλικής οικογένειας 
που είχε επαφή με θύματα του AIDS.

η γνωρίμία με τΟν ΠρίγκίΠα
καρΟλΟ
Ο Πρίγκιπας Κάρολος έβγαινε με την αδερ-
φή της Νταϊάνα, τη Σάρα Σπένσερ, το 1977 
και δύο χρόνια αργότερα συνάντησε για 
πρώτη φορά τη μέλλουσα σύζυγό του και 
μητέρα των παιδιών του. Η αδικοχαμένη Πρι-
γκίπισσα σε τηλεοπτική της συνέντευξη είχε 
μιλήσει για εκείνη την πρώτη συνάντηση: «Ο 

Κάρολος ήρθε να μείνει στο σπίτι μας. Ήταν φίλος με 
την αδερφή μου Σάρα. Είχε έρθει για κυνήγι». Το 1980 την αδερφή μου Σάρα. Είχε έρθει για κυνήγι». Το 1980 την αδερφή μου Σάρα. Είχε έρθει για κυνήγι».
ξεκίνησε η σχέση του ζευγαριού. Όπως είχε αποκαλύ-
ψει η ίδια η Pριγκίπισσα στο ντοκιμαντέρ «Μέσα από τα 
δικά της λόγια», με τον Πρίγκιπα Κάρολο είχαν συναντη-
θεί μόλις 13 φορές πριν παντρευτούν. Τελικά ο γάμος 
τους είχε άδοξο τέλος, όταν αποφάσισαν να χωρίσουν 
το 1996.

Ο ΠΟλυςυζητημενΟς γαμΟς
Ο γάμος του ζευγαριού έγινε στις 29 Ιουλίου 1981 
στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο 
και τον παρακολούθησαν από την τηλεόραση 750 εκα-
τομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Καθ' όλη τη διάρκεια 
του γάμου της, η Νταϊάνα απέκτησε τους τίτλους: Πρι-
γκίπισσα της Ουαλίας, Δούκισσα της Κορνουάλης, Δού-
κισσα του Ρόθσι και Κόμισσα του Τσέστερ. Ως Πριγκί-κισσα του Ρόθσι και Κόμισσα του Τσέστερ. Ως Πριγκί-κισσα του Ρόθσι και Κόμισσα του Τσέστερ. Ως Πριγκί
πισσα της Ουαλίας, η Νταϊάνα ανέλαβε διάφορα βασι-
λικά καθήκοντα εξ ονόματος της Bασίλισσας Ελισάβετ 
και την εκπροσώπησε σε περιοδείες της στο εξωτερικό.

τΟ φίλανθρωΠίκΟ της εργΟ
Η Νταϊάνα έγινε ευρέως γνωστή για το φιλανθρωπικό 
της έργο και για την υποστήριξη που παρείχε στη Διεθνή 
Εκστρατεία Απαγόρευσης των Ναρκών Ξηράς. Παράλ-Εκστρατεία Απαγόρευσης των Ναρκών Ξηράς. Παράλ-Εκστρατεία Απαγόρευσης των Ναρκών Ξηράς. Παράλ
ληλα, ασχολήθηκε με δεκάδες φιλανθρωπικά ιδρύματα 
συμπεριλαμβανομένου του Νοσοκομείου Γκρέιτ Όρ-
μοντ Στριτ του Λονδίνου, στο οποίο διετέλεσε πρόεδρος 
από το 1989.

τΟ δίαζυγίΟ
Ο γάμος της Πριγκίπισσας Νταϊάνα με τον Πρίγκιπα 
Κάρολο τερματίστηκε στις 28 Αυγούστου του 1996. Η 
ίδια παρέμεινε στο προσκήνιο των παγκόσμιων μέσων 

Όσον αφορά τις ενδυματολογικές της επιλογές, η Πριγκίπισσα ήταν
πολύ μπροστά από την εποχή που έζησε.

η νταϊάνα λάτρευε τα παιδιά και 
το έδειχνε με κάθε τρόπο.
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ενημέρωσης καθ' όλη τη διάρκεια του 
γάμου της, αλλά και μετά το διαζύγιό 
της. Το διαζύγιο δεν ήταν εύκολο ούτε 
για εκείνη αλλά ούτε για τον Κάρολο, 
αφού και οι δύο είχαν μπει στο στό-
χαστρο. Πέντε χρόνια μετά τον γάμο 
η ασυμβατότητα του ζευγαριού και 
η διαφορά ηλικίας, σχεδόν 13 χρό-
νια, έγιναν ορατά και καταστρεπτικά. 
Η ανησυχία της Νταϊάνα σχετικά με 
τη σχέση του Καρόλου με την Καμίλα 
Πάρκερ είχε επίσης αρνητικό αντίκτυ-
πο στον γάμο τους. Η Πριγκίπισσα 
και ο Πρίγκιπας μίλησαν και οι δύο 
στον Τύπο μέσω φίλων κατηγορώντας 
ο ένας τον άλλο για την κατάρρευση 
του γάμου τους. Οι συζυγικές δυσκο-
λίες του ζευγαριού αναφέρονταν δη-
μοσίως ήδη από το 1985.

Οι εξωσυζυγικεσ σχεσεισ
Ο Πρίγκιπας Κάρολος συνέχισε τη σχέση του με την Καμίλα Πάρκερ, ενώ 
η Νταϊάνα ξεκίνησε μια εξωσυζυγική σχέση με τον Τζέιμς Χιούιτ. Αυτές οι 
σχέσεις δημοσιοποιήθηκαν τον Μάιο του 1992 μετά τη δημοσίευση του 
βιβλίου του Άντριου Μόρτον «Diana: Her True Story». Το βιβλίο κυκλοφό-
ρησε με την εφημερίδα The Sunday Times, αποκάλυψε την αυτοκτονική δυ-
στυχία της Πριγκίπισσας και προκάλεσε μια καταιγίδα αποκαλύψεων από 
στα μέσα ενημέρωσης. Το 1992 και 1993 διέρρευσαν τηλεφωνικές συνο-
μιλίες, οι οποίες αντανακλούσαν αρνητικά τους δύο ανταγωνιστές. Οι μα-
γνητοφωνημένες ηχογραφήσεις της Πριγκίπισσας με τον Τζέιμς Γκίλμπεϊ έγι-
ναν διαθέσιμες μέσω της εφημερίδας The Sun τον Αύγουστο του 1992 και 
οι μεταγραφές των προσωπικών συνομιλιών κυκλοφόρησαν από την ίδια 
εφημερίδα κατά τον επόμενο μήνα. Ο τίτλος του άρθρου «Squidgygate» 
αναφερόταν στο αγαπημένο ψευδώνυμο του Γκίλμπεϊ για την Νταϊάνα. Τον 
Νοέμβριο του 1992 βγήκαν στην επιφάνεια οι στενού τύπου συνομιλίες 
μεταξύ του Πρίγκιπα της Ουαλίας με την Καμίλα, οι οποίες διέρρευσαν 

και δημοσιεύτηκαν στις διάφορες εφημερίδες με τον τίτλο «Camillagate». 
Τον Δεκέμβριο του 1992 ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τζον Μάγιορ ανα-
κοίνωσε τον «φιλικό χωρισμό» του ζευγαριού στη Βουλή των Κοινοτήτων, 
ενώ το πλήρες αντίγραφο του Camillagate δημοσιεύτηκε ένα μήνα αργότε-
ρα, τον Ιανουάριο του 1993, στις εφημερίδες. Το 1993 οι Mirror Group 
Newspapers (MGN) δημοσίευσαν φωτογραφίες της Πριγκίπισσας, οι 
οποίες είχαν τραβηχτεί από έναν ιδιοκτήτη γυμναστηρίου, τον Μπρους Τέι-
λορ. Οι φωτογραφίες την έδειχναν να αθλείται στο γυμναστήριο LA Fitness 
φορώντας «ένα σορτς ποδηλασίας». Οι δικηγόροι της Πριγκίπισσας υπέ-
βαλαν αμέσως μια ποινική καταγγελία, η οποία απαιτούσε «μόνιμη απαγό-
ρευση της πώλησης και της δημοσίευσης των φωτογραφιών της σε όλο τον 
κόσμο». Ωστόσο ορισμένες εφημερίδες εκτός Ηνωμένου Βασιλείου προ-
χώρησαν στη δημοσίευση των φωτογραφιών. Το δικαστήριο ενέκρινε τη μή-
νυση κατά του Τέιλορ και των MGN απαγορεύοντας «περαιτέρω δημοσίευ-
ση των φωτογραφιών». Οι MGN εξέδωσαν αργότερα ένα έγγραφο απο-
λογίας, αφού αντιμετώπισαν πολλές κριτικές από το κοινό. Αναφέρεται ότι 
οι MGN έδωσαν στην Πριγκίπισσα 1 εκατομμύριο λίρες ως αποζημίωση 
για τα νομικά της έξοδα, καθώς και 200.000 λίρες για τα φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα ιδρύματά της. Ο Τέιλορ επίσης ζήτησε συγγνώμη και πλήρωσε 
στην Νταϊάνα 300.000 λίρες, παρόλο που φέρεται ότι ένα μέλος της βα-
σιλικής οικογένειας τον βοήθησε οικονομικά.

Η εντΟνΗ φΗμΟλΟγια
Στο μεταξύ οι φήμες είχαν αρχίσει να εντείνονται αναφορικά με τη σχέση 
της Πριγκίπισσας της Ουαλίας με τον Χιούιτ, ο οποίος ήταν ο πρώην δά-
σκαλος ιππασίας της βασιλικής οικογένειας. Αυτές οι φήμες δημοσιοποι-
ήθηκαν μετά την έκδοση ενός βιβλίου της Άννας Πάστερνακ το 1994 με 
τον τίτλο «Princess in Love», το οποίο έγινε ταινία για τον κινηματογράφο με 
τον ίδιο τίτλο το 1996, σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Γκριν. Η Τζούλι Κοξ ενσάρ-
κωσε την Πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο Κρίστοφερ Βιλλιέ ενσάρκωσε τον 
Χιούιτ. Ο Πρίγκιπας Κάρολος προσπάθησε να κερδίσει την κατανόηση του 
κοινού μέσω μιας τηλεοπτικής συνέντευξης στον δημοσιογράφο Τζόναθαν 
Ντίμπλεμπι στις 29 Ιουνίου 1994. Στη συνέντευξη επιβεβαίωσε τη δική του 

Η Πριγκίπισσα νταϊάνα με τον γιο της Ουίλιαμ.

Η νταϊάνα ηταν ευρέως γνωστή
για το φιλανθρωπικό της έργο.

Η καμίλα Πάρκερ,
η εξωσυζυγική σχέση του 
Πρίγκιπα κάρολου που 
κατέληξε σε γάμο μετά
τον θάνατο της νταϊάνα.
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εξωσυζυγική σχέση με την Καμίλα Πάρκερ, αναφέροντας ότι η σχέση τους 
είχε αναζωπυρωθεί το 1986, μόνο αφότου ο γάμος του με την Πριγκίπισσα 
είχε «καταστραφεί ανεπανόρθωτα». Οι συγγραφείς Tina Brown, Sally Bedell 
Smith και Sarah Bradford είναι μερικές από τους πολλούς συγγραφείς που 
υποστήριξαν πλήρως την προσωπική παραδοχή της Νταϊάνα στη συνέντευξή 
της στην εκπομπή BBC Panorama το 1995 ότι υπέφερε από κατάθλιψη, «αχα-
λίνωτη βουλιμία» και τάσεις αυτοκαταστροφής. Η μεταγραφή της εκπομπής 
καταγράφει την Νταϊάνα να επιβεβαιώνει πολλά από τα προβλήματά της στον 
δημοσιογράφο Μάρτιν Μπασίρ, συμπεριλαμβανομένου ότι είχε «χτυπήσει τα 
χέρια και τα πόδια της». Ο συνδυασμός των ασθενειών από τις οποίες είχε δη-
λώσει η ίδια η Νταϊάνα ότι υπέφερε, οδήγησε μερικούς από τους βιογράφους 
της να υποστηρίζουν ότι είχε οριακή διαταραχή προσωπικότητας.
Όπως έχει κατά καιρούς λεχθεί, η Νταϊάνα μετά το διαζύγιό της έκανε σχέση 
με τον Βρετανό-Πακιστανό καρδιοχειρουργό Χασνάτ Καν, τον οποίο αποκα-
λούσε «αγάπη της ζωής της» σε πολλούς από τους πλησιέστερους φίλους της 
και φημολογείται ότι τον περιέγραφε ως «κύριο Τέλειο». Η σχέση τους διήρκε-
σε σχεδόν δύο χρόνια με διαφορετικές απόψεις για το ποιος την τερμάτισε. 
Λέγεται ότι η Νταϊάνα μίλησε για τη δυστυχία της όταν «αυτός» έληξε τη σχέση 
τους. Ωστόσο, σύμφωνα με την μαρτυρία του Καν κατά την έρευνα για τον θά-
νατό της, η Νταϊάνα τερμάτισε τη σχέση τους το καλοκαίρι του 1997. Ο μπάτ-97. Ο μπάτ-97. Ο μπάτ
λερ της Νταϊάνα, Πολ Μπάρελ, δήλωσε επίσης ότι η σχέση είχε τερματιστεί 
από την Πριγκίπισσα τον Ιούλιο του 1997. Μετά από ένα μήνα η Νταϊάνα ξε-
κίνησε να βγαίνει με τον Ντόντα Φαγιέντ, γιο του δισεκατομμυριούχου Μοχά-
μεντ αλ Φαγιέντ. Η Νταϊάνα είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να πάρει τους γιους 
της εκείνο το καλοκαίρι μαζί της για διακοπές στο Χάμπτονς και στο Λονγκ 
Άιλαντ της Νέας Υόρκης, αλλά οι αξιωματούχοι ασφαλείας του Μπάκιγχαμ 
την εμπόδισαν. Αφού αποφάσισε να ακυρώσει ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη, δέ-
χτηκε την πρόταση του Φαγιέντ για να συναντήσει την οικογένειά του στη Νό-
τια Γαλλία, όπου τα υψηλά μέτρα ασφαλείας δεν θα προκαλούσαν ανησυχία 
στη Βασιλική Ομάδα Προστασίας. Ο Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ είχε αγοράσει το 
Jonikal, ένα γιοτ 60 εκατομμυρίων λιρών, που φιλοξένησε την Νταϊάνα. 

Τα σεναρια συνωμοσιασ
Κατά διαστήματα έχουν λεχθεί πάρα πολλά για τον ξαφνικό και απρόβλεπτο 
θάνατο της Πριγκίπισσας και του αγαπημένου της Ντόντι Αλ Φαγιέτ. Οι γαλλι-
κές αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε το 1999. Το πόρι-
σμα έλεγε ότι υπαίτιος για τη σύγκρουση ήταν ο οδηγός Ανρί Πολ, ο οποίος 
οδηγούσε μεθυσμένος, ενώ η νεκροψία είχε καταδείξει ότι ήταν υπό την επή-
ρεια αντιψυχωτικών φαρμάκων. Το συγκεκριμένο πόρισμα δεν είχε ικανοποι-
ήσει τον πατέρα του Ντόντι, Μοχάμεντ, ο οποίος μέχρι σήμερα υποστηρίζει 
ότι ο γιος του έπεσε θύμα δολοφονίας. Τα σενάρια έδιναν και έπαιρναν, ενώ 
ένα από αυτά έλεγε ότι το παλάτι ήθελε να βγάλει από τη μέση την Πριγκίπισ-
σα γιατί δεν ενέκρινε τη σχέση της με τον Ντόντι. Κανένα από αυτά τα σενάρια 
δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ.

Η σχεσΗ ΤΗσ με ΤΗ μοδα
Κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Πρίγκιπα Κάρολο εμφανίστηκε με ένα 
ζευγάρι γαλότσες Hunter που οδήγησε αμέσως σε μια τεράστια αύξηση των 
πωλήσεών τους. Επίσης στη δεκαετία του ’80 ξεκίνησε την τάση για τα pie-
crust κολάρα και τα μαργαριταρένια κολιέ. Η Νταϊάνα άνοιξε τον δρόμο για 
ένα καλό κοστούμι, είχε προτίμηση στα ταγέρ. Ήταν πολύ μπροστά από την 
εποχή της, όταν λάνσαρε την αμφιλεγόμενη αυτή τάση να φοράει ευρύχωρα 
πουλόβερ και φούτερ με κολάν και sneakers. Η Νταϊάνα αξιοποίησε τη δύ-
ναμη ενός κομψού look γυμναστηρίου πολύ πριν γεννηθεί η Κιμ Καρντάσιαν. 
Όταν δεν φορούσε κοστούμι ή αθλητικά παπούτσια, η Νταϊάνα έκανε κομψές 
preppy εμφανίσεις. Είτε πήγαινε να πάρει τα παιδιά από το σχολείο είτε έκα-
νε μια άλλη οικογενειακή δραστηριότητα, το τζιν, το σακάκι και οι μπότες ήταν 
αγαπημένες ενδυματολογικές επιλογές της. Τα φλοράλ και τα πουά μοτίβα στα 
φορέματά της ήταν πολύ αγαπημένα της και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή για την 
καλοκαιρινή σεζόν.   ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΚΥΠΕ, EPaPaP

Η μοιραια νυχΤα
Ήταν 31 Αυγούστου 1997, όταν 
κάτω από τη γέφυρα Pont d’ 
Alma στο Παρίσι η Πριγκίπισσα 
Νταϊάνα και ο τότε σύντροφός 
της, Ντόνι αλ Φαγιέντ σκοτώθη-
καν σε τροχαίο δυστύχημα. Εί-
κοσι χρόνια μετά τις διάφορες 
εικασίες που έχουν λεχθεί, ένα 
ακόμη ντοκιμαντέρ επιχειρεί να 
ρίξει φως στο πώς αντέδρασε η 
βασιλική οικογένεια. Το ντοκιμα-
ντέρ με τον τίτλο «Νταϊάνα, επτά 
μέρες» είχε καλύψει τα όσα έγι-
ναν από τη στιγμή του θανάτου 
της Πριγκίπισσας Νταϊάνα μέχρι 
την ημέρα της κηδείας της. Για πρώτη φορά στο ντοκιμαντέρ 
οι δύο γιοι της είχαν αποκαλύψει πώς έμαθαν ότι η μητέρα 
τους ήταν νεκρή. Το τραγικό νέο ανέλαβε να τους ανακοι-
νώσει ο πατέρας τους. Οι δύο πρίγκιπες ΔΕΝ είχαν αποκα-
λύψει τι ακριβώς τους είχε πει ο πατέρας τους.

ο Πρίγκιπας Κάρολος με τον γιο του χάρι 
σε μικρότερη ηλικία.

ο χαμός της συγκίνησε ανθρώπους 
από όλο τον κόσμο.

Η Πριγκίπισσα νταϊάνα με τον γιο της ουίλιαμ.
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ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΙ ΚΑΠΡΙΟ

O «TITANAΣ» ΗΘΟΠΟΙΟΣ 
ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ. Η ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΚΑΙ 

ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΗΘΟΠΟΙΟ, ΛΕΟΝΑΡΤΟ ΝΤΙ ΚΑΠΡΙΟ. ΜΠΟΡΕΙ Η 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΗΤΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΟΣΚΑΡ, 

Ο ΙΔΙΟΣ ΟΜΩΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ «Η 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ». ΠΡΟΣΦΑΤΑ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ 

ΟΤΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΡΑΠΕΙ ΣΕ… ΧΑΒΟΥΖΑ
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Γνωστός ακτιβιστής για οικολογικά θέμα-
τα, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός 
που πέρασε μέρος των καλοκαιρινών δι-

ακοπών του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα 
στην Άνδρο. Ο ίδιος δεν μπόρεσε να αντιστα-
θεί και γνωστοποίησε στους διαδικτυακούς φί-θεί και γνωστοποίησε στους διαδικτυακούς φί-θεί και γνωστοποίησε στους διαδικτυακούς φί
λους του το γεγονός ότι και στην Ελλάδα με-
γάλο κομμάτι του βυθού έχει μετατραπεί σε... 
χαβούζα. Ο ίδιος ανήρτησε στο Instagram το 
βίντεο ενός ντοκιμαντέρ που δείχνει μέλη περι-
βαλλοντικού οργανισμού να μαζεύουν σκουπί-βαλλοντικού οργανισμού να μαζεύουν σκουπί-βαλλοντικού οργανισμού να μαζεύουν σκουπί
δια από τον βυθό της Άνδρου, γράφοντας από 
κάτω: «Πλαστικές σακούλες και καθίσματα 
τουαλέτας. Χιλιάδες κομμάτια αλιευτικών διχτύ-
ων. Όλα αυτά ήταν κολλημένα στον πυθμένα 
της θάλασσας γύρω από το νησί της Άνδρου 
στην Ελλάδα. Εθελοντές συγκέντρωσαν περί-στην Ελλάδα. Εθελοντές συγκέντρωσαν περί-στην Ελλάδα. Εθελοντές συγκέντρωσαν περί
που 300 κιλά. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπάρ-
χουν μικροπλαστικά που αφήνουν ένα αόρατο 
αποτύπωμα στο περιβάλλον και σ’ εμάς. Αυτά 
μπορούν να καταναλωθούν από τα ψάρια, τα 
οποία στη συνέχεια ψαρεύουμε για να φάμε».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ
Ο Δήμαρχος της Άνδρου δεν έμεινε αμέτοχος 
και έσπευσε να δικαιολογήσει την κατάσταση, 
λέγοντας ότι «είχαν γίνει έργα καθαρισμού και 
οι Αρχές δεν είχαν προνοήσει τότε για τον κα-
θαρισμό του συγκεκριμένου βυθού. Η Άνδρος 
και οι παραλίες είναι πεντακάθαρες. Μάλιστα, 

έχουμε σημειώσει και αύξηση του τουρισμού τα 
τελευταία χρόνια». Το συγκεκριμένο θέμα έκατελευταία χρόνια». Το συγκεκριμένο θέμα έκατελευταία χρόνια»
νε, όπως ήταν φυσικό, τον γύρο του κόσμου!

ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ 
ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥ
Ο γνωστός ηθοποιός κατάφερε να κερδί-Ο γνωστός ηθοποιός κατάφερε να κερδί-Ο γνωστός ηθοποιός κατάφερε να κερδί
σει το δικό του Όσκαρ το 2016 για την 
ταινία «Η Επιστροφή». Η πορεία του, όμως, 
για να κατακτήσει την κορυφή είχε σκαμπα-
νεβάσματα. Ο Οσκαρικός -πλέον- Ντι Κά-
πριο γεννήθηκε στην Πόλη των Αγγέλων. 
Οι γονείς του χώρισαν ένα χρόνο μετά τη 
γέννησή του. Ο ίδιος έζησε την παιδική του 
ηλικία με τη μητέρα του, η οποία έκανε πολ
λές και διάφορες δουλειές για να μπορέσουν 
να συντηρηθούν, ενώ συχνά αναγκάζονταν να 
αλλάξουν αρκετές γειτονιές του Λος Άντζε
λες. Η καριέρα του άρχισε, όταν εμφανίστηκε 
σε διάφορα διαφημιστικά φιλμ. Το ντεμπούτο 
του στον κινηματογράφο το έκανε το 1991, 
στην κωμωδία τρόμου «Critters 3». Έπειτα ακο
λούθησε η κωμική σειρά του ABC «Growing 
Pains», ενώ το 1992 ο ίδιος ο Ρόμπερτ Ντε 
Νίρο τον επέλεξε ανάμεσα σε άλλους 400 νε
αρούς ηθοποιούς για να παίξει μαζί του στην 
ταινία «Αγεφύρωτες Σχέσεις». Το 1993 έπαιξε 
μαζί με τον Τζόνι Ντεπ στην ταινία «Τι βασανί
ζει τον Γκίλμπερτ Γρέιπ». Η ταινία αποδείχθηκε 
εμπορική επιτυχία και χάρισε στον Ντι Κάπριο 
την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ και 
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Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία β' ανδρικού ρόλου. Το 1996, ο 
Ντι Κάπριο συμπρωταγωνίστησε μαζί με την Κλερ Ντέινς στην 
ταινία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», σε μια μοντέρνα εκδοχή του ομό-
τιτλου έργου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Ήταν μια από τις πρώτες 
ταινίες που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη μελλοντική καριέρα του 
ηθοποιού. Το 1997, ο γοητευτικός ηθοποιός πρωταγωνίστησε 
στην ταινία-μύθο «Τιτανικός», σε σκηνοθεσία του πολυβραβευ-
μένου Τζέιμς Κάμερον, ενώ συμπρωταγωνίστριά του ήταν η τα-
λαντούχα ηθοποιός Κέιτ Γουίνσλετ. Ειρήσθω εν παρόδω, ο Λε-
ονάρντο αρχικά είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στην ταινία αλλά 
τον έπεισε ο Κάμερον, ο οποίος πίστευε ακράδαντα στις υποκρι-
τικές του ικανότητες. Η ταινία ξεπέρασε κάθε προσδοκία και έγι-
νε τεράστια εμπορική επιτυχία. Μάλιστα, μέχρι και το 2010 κα-
τείχε τον τίτλο της μεγαλύτερης εισπρακτικής επιτυχίας όλων των 
εποχών, με συνολικές εισπράξεις 1,8 δις δολάρια παγκοσμίως, 
ενώ κέρδισε 11 βραβεία Όσκαρ. Μετά από αυτήν την ταινία-
ορόσημο, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο μετατράπηκε σε διεθνή σού-
περ σταρ. Ο ίδιος -τότε- είχε δηλώσει ότι «δεν έχει καμία σχέση 
μαζί όλο αυτό το φαινόμενο του Τιτανικού. Ποτέ δεν θα φτάσω 
ξανά σε τέτοιο ύψος δημοτικότητας και δεν περιμένω να γίνει 
κάτι τέτοιο. Ούτε θα προσπαθήσω να το καταφέρω».
Για την ιστορία, η Κέιτ Γουίνσλετ, κυνήγησε τον ρόλο της, εν αντι-
θέσει με τον Ντι Κάπριο. Η ίδια ήθελε πολύ να παίξει τη Ρόουζ. 
Έτσι, μετά την οντισιόν, έστειλε στον Κάμερον ένα τριαντάφυλ-
λο (Ρόουζ είναι το όνομα τής ηρωίδας και ρόουζ στα αγγλικά 
σημαίνει τριαντάφυλλο) με τη σημείωση «Από τη Ρόουζ» σου. 
Έτσι, έπεισε τον σκηνοθέτη! Οι φανατικοί του Τιτανικού θα πρέ-
πει να γνωρίζουν ότι η πρώτη κοινή σκηνή που γύρισαν Ντι Κά-
πριο και Γουίνσλετ ήταν το γυμνό πορτρέτο της Ρόουζ. Το πραγ-
ματικό σκίτσο, καθώς και όλα όσα παρουσιάζονται στην ταινία, 
τα ζωγράφισε ο Κάμερον. Μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να 
τον ρωτούν για το εάν ο «Τζακ», ο χαρακτήρας που υποδυόταν 
στον Τιτανικό, μπορούσε να ανέβει στην πόρτα όπου βρισκόταν 
η Ρόουζ, προκειμένου να σωθεί. Σε συνέντευξη που έδωσε πρό-
σφατα μαζί με τον Μπραντ Πιτ και τη Μάργκοτ Ρόμπι, με αφορ-
μή την ταινία «Κάποτε στο Χόλιγουντ», τον ρώτησαν τόσο οι συ-
μπρωταγωνιστές του όσο και ο δημοσιογράφος, αλλά ο ίδιος 
απέφυγε να απαντήσει. Αυτή είναι η πιο πολυσυζητημένη διαμά-
χη για σκηνή ταινίας που έχει υπάρξει ποτέ! Ένα χρόνο αργότε-
ρα συνεργάστηκε με τον Γούντι Άλεν για την ταινία «Celebrity» 
και έπειτα πρωταγωνίστησε στην «Παραλία». Η ταινία αυτή λα-
τρεύτηκε από το κοινό αλλά πήρε κακές κριτικές! Ο Ντι Κάπριο 
έχει συνεργαστεί και με τον βραβευμένο σκηνοθέτη Μάρτιν 
Σκορσέζε στην ταινία «Συμμορίες της Νέας Υόρκης», ενώ το 
2004 συνεργάστηκε εκ νέου με τον Σκορσέζε στη βιογραφι-
κή ταινία «Ιπτάμενος Κροίσος», βασισμένη στη ζωή του εκκε-
ντρικού σκηνοθέτη και πρωτοπόρου της αεροπορίας Χάουαρντ 
Χιουζ. Ο Ντι Κάπριο ανέπτυξε το project με τον Μάικλ Μαν, o 
oποίος τελικά αποφάσισε να μην τη σκηνοθετήσει μετά τις βιο-
γραφικές ταινίες «Ali» και «The Insider». Τότε ο Ντι Κάπριο απευ-
θύνθηκε στον Σκορσέζε, ο οποίος αμέσως συμφώνησε να ανα-
λάβει τη σκηνοθεσία. Για την εν λόγω ταινία, ο Ντι Κάπριο προ-
ετοιμαζόταν περισσότερο από ενάμιση χρόνο. Ο κόπος του, 
όμως, δεν πήγε χαμένος, καθώς έλαβε εξαιρετικές κριτικές για 
την ερμηνεία του, ενώ παράλληλα κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Α’ Αν-
δρικού ρόλου. Έπειτα ακολούθησαν οι ταινίες το «Ματωμένο 
Διαμάντι», «Ο Πληροφοριοδότης», «Η πλεκτάνη», το «Νησί των 
Καταραμένων», «Ο Τιμωρός», «Ο Υπέροχος Γκάτσμπι» αλλά και 
«Ο Λύκος της Wall Street» μαζί με την Μάργκοτ Ρόμπι, με την 
οποία συμπρωταγωνιστεί αυτό το διάστημα στην ταινία του Κου-
έντιν Ταραντίνο, «Κάποτε στο Χόλιγουντ».
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ΠροσωΠική Ζωή
Ο γοητευτικός Αμερικανός ηθοποιός είναι γνωστός για τις 
περιπέτειές του με σούπερμοντελ. Στα δίκτυά του βρέθηκαν 
τόσο η Βραζιλιάνα καλλονή Ζιζέλ, με την οποία διατηρού-
σε σχέση από το 1999 μέχρι το 2005, όσο και η Ναόμι 
Κάμπελ. Έπειτα, ακολούθησε το μοντέλο Μπαρ Ραφαέλι, 
με την οποία χώρισαν τον Μάιο του 2011, ενώ έβγαινε και 
με το μοντέλο Έριν Χίθερτον και την Τόνι Γκαρν. Με τις πρώ-
ην του ο Λεονάρντο φροντίζει να διατηρεί φιλικές σχέσεις. 
Μετά τις περιπέτειές του με τα μοντέλα, αποφάσισε να αλ-
λάξει «σελίδα» και να βρει το άλλο του μισό στις ηθοποι-
ούς. Έτσι, λοιπόν, έκανε σχέση με τη Μλέικ Λάιβλι, με την 
οποία τελικά δεν του «βγήκε» και αποφάσισε να επιστρέ-
ψει στα γνωστά «μονοπάτια». Σήμερα, διατηρεί σχέση με το 
21χρονο μοντέλο Καμίλα Μορόνε. Μπορεί ο ταλαντού-
χος ηθοποιός να είναι πλέον 44 ετών και να υπάρχει μεταξύ 
τους αρκετά μεγάλη διαφορά ηλικίας, ωστόσο φαίνεται ότι 
ο έρως -εν τέλει- χρόνια δεν κοιτά!

συνεισφερει για τήν κλιματική αλλαγή 
Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Λεονάρντο Ντι Κάπριο 
είναι γνωστός επίσης για τη δράση και προσφορά του ενά-
ντια στην κλιματική αλλαγή. Πέρσι, μάλιστα, ο ίδιος έκα-
νε μια νέα γενναιόδωρη δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων 
ευρώ για την προστασία του περιβάλλοντος και της άγρι-
ας ζωής. Να θυμίσουμε ότι ο ηθοποιός ίδρυσε πριν από 
είκοσι χρόνια το Leonardo DiCaprio Foundation (LDF) και 
από τότε έχει ξεκινήσει και στηρίξει περισσότερα από 200 
πρότζεκτ, με στόχο την προστασία του πλανήτη. Στην 20ή 
επέτειο του LDF ο ίδιος αποφάσισε να δωρίσει 100 εκα-
τομμύρια δολάρια σε σχετικά περιβαλλοντικά προγράμ-
ματα. Το ποσό δόθηκε στα συνολικά έξι προγράμματα του 
ιδρύματος- Wildlands Conservation, Oceans Conservation, 
Climate Change, Indigenous Rights, Transforming California 
και Innovative Solutions. «Όταν ίδρυσα το LDF πριν από 20 
χρόνια, το έκανα βασισμένος στην ιδέα πως θα μπορού-
σαμε να φέρουμε πραγματική αλλαγή απλώς χρηματοδο-
τώντας απευθείας μερικά από τα πιο αποτελεσματικά πε-
ριβαλλοντικά προγράμματα. [...] Είμαστε πολύ περήφανοι 
που γιορτάζουμε σήμερα όλο αυτό. Από το 1998 έχουμε 
στηρίξει πάνω από 200 πρότζεκτ σε κάθε ήπειρο και κάθε 
ωκεανό για θέματα που αφορούν το οικοσύστημα, τα ζώα, 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την κλιματική αλλαγή, τα 
δικαιώματα των ιθαγενών και πολλά άλλα», είχε πει στη δή-
λωσή του ο ηθοποιός.  ok!

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: DavE BEDROSIan/ FuTuRE ImagE / WEnn.COm, ΚΥΠΕ
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ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΣΗΣ

ΧΩΡΙΣΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ Η ΚΕΪΤΙ ΧΟΛΜΣ ΚΑΙ Ο ΤΖΕΪΜΙ 
ΦΟΞ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ 

ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΕΪΤΙ ΧΟΛΜΣ - ΤΖΕΪΜΙ ΦΟΞ

Ποτέ δεν είχαν παραδεχτεί 
ότι ήταν ζευγάρι επίσημα και 
μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια 

προσπαθούσαν να κρύψουν τη με-
ταξύ τους ερωτική σχέση. Το ζευγά-
ρι έκλεισε τον κύκλο του, ενώ, όπως 
φημολογείται, η απόφαση ήταν κοι-
νή. Την τελευταία φορά που θεάθη-
καν μαζί ήταν στο Met Gala στη 
Νέα Υόρκη τον περασμένο Μάιο, 
όμως κρατούσαν την απαραίτητη δι-
ακριτικότητα. Η πρώην σύζυγος του 
Τομ Κρουζ μπήκε και επίσημα στη 
λίστα των χωρισμένων γυναικών της 
φετινής χρονιάς. Όπως φημολογεί-
ται, ο διάσημος ηθοποιός έχει έρ-

θει κοντά με την 21χρονη τραγου-
δίστρια Σέλα Βέιβ, με την οποία μά-
λιστα εθεάθη σε γνωστό κλαμπ του 
Λος Άντζελες, κάτι που δεν συνέβη 
για πρώτη φορά. Πριν λίγο διάστη-
μα είχαν βρεθεί με κοινούς φίλους 
στην Ντίσνεϊλαντ, ενώ η ίδια η νεαρή 
τραγουδίστρια ανέβασε στον λογα-
ριασμό της στο Instagram μία κοινή 
φωτογραφία με τον 51χρονο ηθο-
ποιό, τον οποίο ευχαρίστησε που τη 
στηρίζει στα πρώτα της καλλιτεχνικά 
βήματα.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ 
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ΣυμβουλέΣ 
«έπιβιωΣηΣ»

για την έπιΣτροφη 
Στο Σχολέιο!
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Από τόν Σεπτεμβριό θΑ 
ξεκινήΣόυν -κΑι πΑλι- τΑ 

«χτυπόκΑρδιΑ Στό θρΑνιό», 
κΑθώΣ θΑ ήχήΣει γιΑ Ακόμή μιΑ 
χρόνιΑ τό κόυδόυνι. τΑ πΑιδιΑ 

ξΑνΑμπΑινόυν Σε πρόγρΑμμΑ 
μετΑ Από τρειΣ μήνεΣ διΑκόπών 

κΑι ή πρόετόιμΑΣιΑ γιΑ τό 
Σχόλειό, κυριώΣ τό πρώι, μπόρει 
νΑ μόιΑζει με ΑγώνΑ δρόμόυ. 

υπΑρχόυν, ώΣτόΣό, μερικόι Απλόι 
τρόπόι πόυ θΑ μπόρόυΣΑν 

νΑ τΑ βόήθήΣόυν, ετΣι ώΣτε νΑ 
πρόετόιμΑΣτόυν κΑλυτερΑ, τόΣό 

πρΑκτικΑ όΣό κΑι ΣυνΑιΣθήμΑτικΑ, 
γιΑ τή νεΑ Σχόλική χρόνιΑ.   

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ISTOCKPHOTO

ΣυμβόυλεΣ 
«επιβιώΣήΣ»

γιΑ τήν επιΣτρόφή 
Στό Σχόλειό!

Eίναι σημαντική η σταδιακή 
προσαρμογή του προγράμ-
ματος του ύπνου, δηλαδή το 

πότε θα κοιμηθούμε και το πότε 
θα ξυπνήσουμε. Έτσι, μια απλή 
συμβουλή στους γονείς είναι να 
προσπαθούν να «επιβάλλουν» 
στα παιδιά τους μια συγκεκριμένη 
ώρα για ύπνο, ακόμη και το Σαβ-
βατοκύριακο. Αυτή η τακτική δια-
σφαλίζει ότι το παιδί ή ο έφηβος 
κοιμάται αρκετά και θα προσαρ-
μοστεί πιο εύκολα στα νέα δεδο-
μένα του σχολείου.

• Καλό θα ήταν επίσης τα ηλε-
κτρονικά εξαρτήματα, όπως κον-
σόλες παιχνιδιών, τηλεοράσεις 
και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, να 
βρίσκονται έξω από το υπνοδω-
μάτιο. Η χρήση όλων αυτών πριν 
από τον ύπνο μπορεί να οδηγήσει 
στην κακή ποιότητά του.

• Τις καθημερινές, που το παι-
δί έχει αρκετές δραστηριότητες, 
καλό είναι το πρόγραμμα να τη-
ρείται όσο πιο ευλαβικά γίνεται. 
Με αυτό τον τρόπο το παιδί θα 
το συνηθίσει και θα το σέβεται. 
Ωστόσο το Σαββατοκύριακο το 
παιδί μπορεί να κάνει πράγμα-
τα που το ευχαριστούν, όπως για 
παράδειγμα να κοιμηθεί περισσό-
τερο ή να παίξει κάποιο παιχνίδι. 
Με αυτόν τον τρόπο το παιδί θα 
χαλαρώσει και θα ξεκινήσει με πε-
ρισσότερη όρεξη την καινούργια 
εβδομάδα.

• Σημαντικό ρόλο στην προσαρ-
μογή παίζει και η διατροφή. Πρέ-
πει οι γονείς να βεβαιωθούν ότι τα 

παιδιά τρώνε καλά και ασκούνται 
τακτικά. Η σωστή διατροφή και η 
άσκηση βελτιώνουν την ποιότητα 
του ύπνου. Εξάλλου, είναι ένας 
παράγοντας ο οποίος μειώνει το 
στρες.

• Οι γονείς μπορούν να συνο-
δεύσουν το παιδί τους την πρώτη 
ημέρα στο σχολείο για να του δώ-
σουν θάρρος και να αισθάνεται 
πιο άνετα.

• Η προετοιμασία της σχολικής 
τσάντας από το προηγούμενο 
βράδυ χρειάζεται να είναι ευθύ-
νη του παιδιού. Αυτό θα βοηθή-
σει τους γονείς, μιας και θα έχουν 
ένα λιγότερο πράγμα να σκε-
φτούν. Έτσι, το παιδί μαθαίνει να 
είναι πιο υπεύθυνο.

• Οι γονείς πρέπει να καθησυχά-
σουν το παιδί δίνοντάς του μια θε-
τική προοπτική για την πρώτη ημέ-
ρα στο σχολείο.
 
ΑγορΑ σχολικών 
«εργΑλειών»
Τσάντα, κασετίνα, μολύβια ή στυ-
λό και τετράδια με παιδικούς ήρω-
ες είναι δημοφιλή στα παιδιά.
Προτού, όμως, οι γονείς επισκε-
φτούν κάποιο πολυκατάστημα, με 
το παιδί τους να ζητάει σχεδόν τα 
πάντα, μπορούν να κάνουν μια μι-
κρή «απογραφή» τού τι μπορεί να 
ξαναχρησιμοποιηθεί και τι πραγ-
ματικά χρειάζεται. Αυτό μπορεί να 
γίνει κάλλιστα εάν φτιάξουν μια 
λίστα μαζί με το παιδί, για να γνω-
ρίζει και αυτό τι καινούργιο μπο-
ρεί να αγοράσει. Με αυτόν τον 
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ΣυναιΣθήματα γονεων

Σε μια σχέση τα συναισθήμα-
τα και οι ανησυχίες δεν είναι 
μονόδρομος. Ομολογουμέ-
νως, τα παιδιά θα βιώσουν 
το άγχος του αποχωρισμού, 
όμως αυτό δεν σημαίνει ότι 
οι γονείς θα μείνουν αμέτο-
χοι σε αυτό. Αντίθετα, είναι 
φυσικό να νιώσουν κι εκείνοι 
άγχος (ίσως σε μικρότερο 
βαθμό). Είναι σημαντικό, λοι-
πόν, να εξετάσουν και οι ίδιοι 
τα δικά τους συναισθήματα 
σε σχέση με τον αποχωρισμό 
από το παιδί τους και να μην 
ξεχνούν ότι είναι αναμενό-
μενο να αισθανθούν κάποια 
ανησυχία, καθώς το μικρό 
παιδί μεγαλώνει. Επιπρόσθε-
τα, τα βιώματα που φέρει κάθε 
γονιός παίζουν και αυτά το 
ρόλο τους στο πώς θα αντι-
μετωπίσει τις διαδικασίες 

αποχωρισμού και επανασύν-
δεσης του παιδιού του. Έτσι, 
σε κάποιες περιπτώσεις, οι 
εμπειρίες που έχει ένας γο-
νιός από τη δική του παιδική 
ηλικία ενδέχεται να κάνουν τη 
διαδικασία αποχωρισμού πιο 
δύσκολη. Για τον λόγο αυτό 
πρέπει οι γονείς να επικεντρω-
θούν στα θετικά σημεία αυτή 
της νέας εμπειρίας για το 
παιδί τους. Οι πρώτες μέρες 
είναι γεμάτες με έντονα συ-
ναισθήματα και καινούργιες 
εμπειρίες που θα «αποσταθε-
ροποιήσουν» λίγο τη ζωή του 
παιδιού. Εντούτοις, στο και-
νούργιο περιβάλλον θα συ-
ναντήσει άλλα παιδιά που θα 
θέλει να γνωρίσει, οπότε είναι 
φυσικό για το παιδί να έχει 
ανάμεικτα συναισθήματα τις 
πρώτες μέρες. 

τρόπο θα αποφευχθούν τυχόν 
γκρίνιες και το παιδί θα νιώσει εν-
θουσιασμό, αφού θα συνδυάσει 
την πρώτη μέρα του σχολείου με 
αγορές και βόλτα στα μαγαζιά.

Ψυχολογία
Η πρώτη μέρα στο σχολείο απο-
τελεί ορόσημο στη ζωή του μα-
θητή. Πολλές φορές τα μικρά 
παιδιά μπορεί να νιώσουν έντονο 
άγχος και φόβο, να θυμώσουν, 
ακόμα και να αρνηθούν να πάνε 
σχολείο, ειδικά εάν πρόκειται για 
παιδιά που πάνε στις πρώτες τά-
ξεις του Δημοτικού. Η διαδικασία 
ενδέχεται να πάρει κάποιο χρό-
νο. Εξάλλου το παιδί προσαρμό-
ζεται με διαφορετικό τρόπο στη 
νέα τάξη πραγμάτων. Οι γονείς 
πρέπει να ενθαρρύνουν τα παι-
διά τους και να σταθούν δίπλα 
τους, να δώσουν σημασία σε 
αυτά που θα τους πουν. Επίσης, 
για να τονώσουν την αυτοπεποί-

θησή τους πρέπει οι γονείς να μι-
λήσουν για τη δική τους εμπειρία 
και πώς κατάφεραν να ξεπερά-
σουν το άγχος τους, έτσι ώστε να 
ξεπεραστούν κάποια μικρά πρα-
κτικά «προβλήματα» που μπορεί 
να προκύψουν ενόψει της πρώ-
της μέρας στο σχολείο. Καλό 
είναι, επίσης, να υπάρχει μια ρου-
τίνα «αποχωρισμού», για να νιώ-
σει το παιδί ότι έχει κάποιον έλεγ-
χο στην όλη διαδικασία. Κάποια 
παιδιά επιδεικνύουν μεγαλύτερη 
αντίσταση στο στρες από κάποια 
άλλα, πράγμα που σημαίνει ότι 
θα αντιμετωπίσουν πιο ομαλά ζη-
τήματα αποχωρισμού και επανα-
σύνδεσης, μεταξύ άλλων και την 
πρώτη ημέρα στο σχολείο. Η θε-
τική στάση του γονέα είναι αυτή 
που θα επηρεάσει με τον πιο ση-
μαντικό τρόπο το παιδί και θα το 
καταστήσει πιο έτοιμο για αυτή τη 
νέα διαδικασία.

TIP
Οι πρώτες μέρες είναι

 γεμάτες με έντονα 
συναισθήματα και 

καινούργιες εμπειρίες.
Η θετική στάση του γονέα είναι 

αυτή που θα επηρεάσει με 
τον πιο σημαντικό τρόπο το 
παιδί και θα το καταστήσει 

πιο έτοιμο για αυτή τη 
νέα διαδικασία.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Kατ' αρχήν αξιοποιήστε το 
διάστημα που μεσολαβεί 
μέχρι την έναρξη του σχο-

λείου και προετοιμάστε το παιδί 
με θετικές σκέψεις. Προετοιμάστε 
το να υποδεχτεί τη νέα χρονιά με 
ενθουσιασμό και όρεξη με λιγότε-
ρο άγχος.
•Εμπλέξτε το στις προετοιμασίες, 
είτε με τη διαμόρφωση του γρα-
φείου που θα μελετάει είτε με την 
αγορά της γραφικής ύλης.
•Συζητήστε μαζί του πώς θα είναι 
το σχολείο, για τη νέα του δασκά-
λα, τους συμμαθητές του και γενι-
κότερα τι προσδοκά από την και-
νούργια σχολική χρονιά.
•Εξηγήστε του ποια θα είναι η 
σχολική ρουτίνα και λύστε του 
απορίες.
•Επισκεφτείτε τον χώρο του σχο-
λείου σε περίπτωση που είναι ο 
πρώτος του χρόνος, ώστε να εξοι-
κειωθεί με το περιβάλλον.

•Μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει 
το σχολείο βάλτε ένα πρόγραμμα 
καθημερινής ρουτίνας, τι ώρα θα 
κοιμάται, την ώρα του φαγητού, τη 
μείωση της τηλεόρασης.
•Αφήστε το να επιλέξει μόνο του 
τα ρούχα που θα φορέσει (για 
παράδειγμα παντελόνι ή φούστα, 
φόρμα αθλητική, ή ακόμη κάτι που 
αγόρασε στις διακοπές, ένα αγα-
πημένο ρολόι ή βραχιόλι).
•Συμβουλέψτε το παιδί σας να 
είναι φιλικό με τους συμμαθητές 
του, ανεξαρτήτως εάν πηγαίνει για 
πρώτη ημέρα στο σχολείο.
•Παροτρύνετε το παιδί σας να 
επικοινωνήσει από την προηγούμε-
νη ημέρα με κάποιους συμμαθη-
τές του με τους οποίους έχει φιλι-
κή σχέση, ώστε να κανονίσουν να 
βρεθούν την ίδια ώρα στο σχο-
λείο.
•Συμβουλέψτε το να προσπαθή-
σει να κάνει νέες γνωριμίες ίσως 

με κάποια καινούργια παιδιά που 
θα φοιτούν στο ίδιο σχολείο μαζί 
του.
•Ανεξαρτήτως ηλικίας, συμβου-
λέψτε το παιδί σας να δείξει επιεί-
κεια στην πρώτη εντύπωση που θα 
σχηματίσει για τον νέο δάσκαλο/
καθηγητές και πέστε του ότι και 
για εκείνους είναι η πρώτη ημέρα 
στο σχολείο και είναι λογικό να 
έχουν άγχος.

Μην αγχώνεστε
Συχνά το άγχος των γονέων με-
ταφέρεται και στα παιδιά. Γι' αυτό 
προσπαθήστε εσείς ως γονείς να 
ελέγξετε το άγχος σας και να δεί-
ξετε περισσότερη εμπιστοσύνη στο 
παιδί σας. Προσπαθήστε να διαχω-
ρίσετε τα δικά σας άγχη αποχωρι-
σμού από του παιδιού και περιορί-
στε την ανησυχία σας με σιγουριά 
και αυτοπεποίθηση για να μην τη 
μεταδώσετε στο παιδί σας.

Οι χρυσΟι κανΟνεσ 
τησ πρΟετΟιμασιασ

•Προετοιμάστε τα ρούχα που 
θα φορέσει και τα πράγμα-
τα που θα χρειαστεί να έχει 
μαζί του από το προηγούμενο 
βράδυ.
•Βάλτε το παιδί να κοιμηθεί 
τουλάχιστον οκτώ ώρες πριν το 
πρωινό ξύπνημα.
•Ετοιμάστε ένα πλούσιο και δυ-
ναμωτικό πρωινό. Ποτέ το παιδί 
δεν πρέπει να φύγει από το σπί-
τι χωρίς να έχει φάει κάτι.
•Υπολογίστε το χρόνο που 
χρειάζεται να μεταβεί το παιδί 
σας στο σχολείο για να μην 
αργήσει τη πρώτη ημέρα. Εάν εί-
ναι έφηβος και χρησιμοποιεί τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς, βε-
βαιωθείτε ότι γνωρίζει τα δρο-
μολόγια και έχει υπολογίσει 
σωστά την ώρα αναχώρησής 
του από το σπίτι μέχρι να φτά-
σει στο σχολείο.
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   HΕLENA’S GREEK COOKING

ΠΡΙΝ ΚΤΥΠΗΣΕΙ
ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Κάθε Σεπτέμβριο μαζί με τα σχολεία που ανοίγουν και τις προσ-
δοκίες μικρών και μεγάλων για τη νέα χρονιά που ξεκινάει, έρχε-
ται και η ερώτηση που απασχολεί όλους τους γονείς: Τι θα φάει το 
παιδί στο σχολείο; Πώς θα κάνω ένα διατροφικό πρόγραμμα που 
θα του δώσει την ενέργεια και τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά 
για τη σωστή ανάπτυξή του; Οι καλές διατροφικές συνήθειες ανα-
πτύσσονται στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και χρειάζεται συ-
νεργασία γονιών και σχολείου για να τεθούν οι σωστές βάσεις.
Η Food Blogger Ελένη Μαρτίδου μας προτείνει συνταγές για το 

κολατσιό/δεκατιανό των παιδιών σας που μπορείτε να βάλετε 
στην τσάντα του:
1. Σπιτικά τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, ελιοπιτάκια ή 
σπανακοπιτάκια
2. Σπιτικό ρυζόγαλο
3. Μάφιν με ελαιόλαδο, μήλο, μπανάνα και σταφίδες
Ακολουθούν οι συνταγές, που είναι πολύ εύκολες....
Βρείτε περισσότερες συνταγές στο Facebook: Helena's Greek 
Cooking

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ
•2 ποτήρια χυμό πορτοκαλιού φρέσκο
•2 ποτήρια νερού σπορέλαιο
•1 ποτήρια νερού γάλα
•4 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
• αλεύρι για όλες τις χρήσεις περίπου 

(1 1/2 κιλό ή όσο πάρει ώστε να γίνει μια μα-
λακιά ζύμη χωρίς να κολλάει)

ΓΕΜΙΣΗ ΜΕ ΕΛΙΕΣ
•3/4 ελιές καθαρισμένες σε ροδέλες
•1 μικρό κρεμμύδι
•δυόσμο τριμμένο

Αλέθουμε το κρεμμύδι στο μούλτι και προσθέ-
τουμε τις ελιές μας για πολύ λίγο, γιατί δεν θέ-
λουμε να λιώσουν, αλλά να είναι μικρά κομμα-
τάκια. Αδειάζουμε σε μπολ και προσθέτουμε 
λίγο δυόσμο ξερό τριμμένο.

ΓΕΜΙΣΗ ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗΣ 
10 λουκάνικα Φρανκφούρτης, τα κόβουμε
σε μικρά κομμάτια

ΓΕΜΙΣΗ ΜΕ ΦΕΤΑ
Τρίβουμε φέτα, περίπου μια χούφτα, λίγο αν-

θότυρο (αναρή ανάλατη) και ρίχνουμε μερικά 
σταφιδάκια και λίγο ξερό δυόσμο.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Παίρνουμε μπαλάκια από τη ζύμη και ανοίγου-
με πιτάκια μικρά πιέζοντας με την παλάμη μας, 
βάζουμε μια κουταλιά από τη γέμιση ή ένα 
κομματάκι από το λουκάνικο και κλείνουμε σε 
πιτούλες. Αλείφουμε με γάλα εβαπορέ. Στα 
δε ελιοπιτάκια ρίχνουμε και λίγο μαυροκού-
κι (παπαρουνόσπορο). Ψήνουμε στον αέρα 
σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθ-
μούς μέχρι να πάρουνε ένα ροδαλό χρώμα. 

ΕΛΙΟΠΙΤΑΚΙΑ,
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ,
ΦΕΤΟΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΖΥΜΗ
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ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΜΕ ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ
ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΗ ΣΤΕΒΙΑ
ΥΛΙΚΑ:
•1,5 λίτρο γάλα
•1 φλ. ρύζι γλασέ
•2 1/2 φλ. νερό,
•1,5 λίτρο γάλα χωρίς λακτόζη (Delact)
•1 φλ. ζάχαρη στέβιας ή 3/4 του φλιτζανιού αν δεν το θέλετε 
πολύ γλυκό
•5 κοφτές κουταλιές κορν φλάουρ
•2 βανίλιες
•κανέλα για το σερβίρισμα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζετε το ρύζι με το νερό σε μια μικρή κατσαρόλα σε δυνατή 
φωτιά και το αφήνετε να βράσει. Χαμηλώνετε τη φωτιά και το σι-
γοβράζετε μέχρι να απορροφηθεί όλο το νερό, ανακατεύοντας 
ώστε να μην κολλήσει. Το αποσύρετε από τη φωτιά και το αφήνε-
τε στην άκρη. 
Κρατάτε 1 φλιτζάνι από το γάλα και ανακατεύετε μέσα το κορν 
φλάουρ μέχρι να διαλυθεί. Βάζετε το υπόλοιπο γάλα σε μια μέ-
τρια κατσαρόλα στη φωτιά και ανακατεύετε μέσα τη ζάχαρη μέ-
χρι να ζεσταθεί και να λιώσει. Κατόπιν προσθέτετε και το ρύζι. 
Ανακατεύετε συνέχεια (πάντα με ξύλινη κουτάλα) και μόλις αρ-
χίσει να βράζει χαμηλώνετε τη φωτιά και το ανακατεύετε για 10-
15 λεπτά (θέλει να είστε πάνω από την κατσαρόλα, γιατί το γάλα 
όταν βράζει φουσκώνει. Αν σας φουσκώσει, το τραβάτε για λίγο 
από τη φωτιά και επαναφέρετε). Μετά από 10-15 λεπτά ανακα-
τεύετε μέσα τη βανίλια και το γάλα με το διαλυμένο κορν φλάουρ 
και συνεχίζετε το βράσιμο μέχρι να δέσει το μείγμα σε κρέμα. Το 
αποσύρετε από τη φωτιά, το μοιράζετε σε μπολάκια και πασπαλί-
ζετε με κανέλα Κεϋλάνης.

ΜΑΦΙΝ ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ,
ΜΠΑΝΑΝΑ, ΣΤΑΦΙΔΑ
ΥΛΙΚΑ:
•2 1/2 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
•1 3/4 κούπας ζάχαρη καστανή ή κρυσταλλική 
•1 κ.γ. γεμάτο κανέλα 
•1 κ.γ. κοφτό σόδα
•2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
•1 κούπα τριμμένο καρότο 
•1 κούπα σταφίδα (κατά προτίμηση σουλτανίνα) 
•1/4 κούπας σκόνη αμύγδαλου ή ινδοκάρυδο
•1/2 κούπα χοντροκομμένα καρύδια (προαιρετικά)
•3 μέτρια μήλα τριμμένα μεγάλα (χωρίς τη φλούδια) 
•1 μπανάνα λιωμένη με πιρούνι 
•4 μεγάλα αυγά 
•1 κούπα ελαιόλαδο 
•2 βανίλιες
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 175 βαθμούς. Βάζετε χαρτάκια 
ψησίματος για μάφινς σε ταψί φούρνου (περίπου 20 χαρτάκια).
Σε μπολ ανάμειξης ανακατεύετε με μια ξύλινη κουτάλα το αλεύρι, τη 
ζάχαρη, την κανέλα και τη σόδα. Προσθέτετε τα καρότα, τα μήλα, τις 
σταφίδες, τα καρύδια, την μπανάνα, την πούδρα αμυγδάλου, το λάδι, 
τις βανίλιες, τα αυγά, τις σταφίδες, το αλεύρι με το μπέικιν και ανα-
κατεύετε πολύ καλά με την κουτάλα πάντα. Μοιράζετε το μείγμα στα 
φαρμάκια και ψήνετε στον προθερμασμένο φούρνο για 25 περίπου 
λεπτά στους 175 βαθμούς. Ελέγχετε με ένα μαχαίρι, ώστε να βγαίνει 
καθαρό όταν τρυπάτε με αυτό τα μάφιν. Τα βγάζετε και αφήνετε να 
κρυώσουν μερικά λεπτά. Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη.
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BEAUTY trendtrendtrend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Τα face mists, από Τα πιό 
αγαπημένα πρόϊόνΤα Τόυ 
νέσέσέρ μασ Τό καλόκαιρι, 
παιρνόυν Τη δέσπόζόυσα 
θέση πόυ Τόυσ αξιζέι… Βλέ-
πέισ, μέΤέξέλιχθηκαν και 
σέ ανΤηλιακα και γινό-
νΤαι ένα μέ Τό πρόσω-
πό και Τό σωμα μασ!

Τη δρόσιόσιό α
ΤόυΤόυΤό συσυ  να 'χέισ!

μέ Τό πόυ έπισΤρέφέισ από 
Τισ διακόπέσ, Τό δέρμα σόυ 
και Τα μαλλια σόυ χρέια-
ζόνΤαι αμέση… δραση! για 
να έπαναφέρέισ Τη λαμ-
ψη Τόυσ δόκιμασέ Τα 
πρόϊόνΤα πόυ σόυ συ-
σΤηνόυμέ σημέρα.

Primer Plus 
Hydrating 3-σε-1 
Setting Spray, 
Bobbi Brown, ένα 
mist ενυδάτωσης, 
που βοηθά στη δι-
ατήρηση και ανανέ-
ωση του μακιγιάζ. 
μπορείς να το χρη-
σιμοποιήσεις επί-σιμοποιήσεις επί-σιμοποιήσεις επί
σης σαν αναζωογο-
νητικό spray, ιδα-
νικό για γρήγορη 
τόνωση.

Νερό προσώ-
που σε Spray, 
Carroten με με-
ταλλικά άλατα και ταλλικά άλατα και 
ιχνοστοιχεία προ--
σφέρει στην επιδερσφέρει στην επιδερ-
μίδα αυτή την extra μίδα αυτή την extra 
δροσιά και μοναδιδροσιά και μοναδι-
κές περιποιητικές 
ιδιότητες που συμ-
βάλλουν στην ενυβάλλουν στην ενυ-
δάτωσή της, αφήνοδάτωσή της, αφήνο-
ντας μια μοναδική ντας μια μοναδική 
αίσθηση αναζωογόαίσθηση αναζωογό-
νησης.

Sun Care Oil 
Mist, με SPF30, Mist, με SPF30, 
Clarins, αντηλι-
ακό ξηρό λαδάκι, ακό ξηρό λαδάκι, 
για μεγάλη προ--
στασία από τις 
καυτές ακτίνες του καυτές ακτίνες του 
ήλιου. έίναι ανθείναι ανθε-
κτικό στο νερό και κτικό στο νερό και 
τον ιδρώτα.

Antiaging facial and body sun mist, 
SPF50+, από τη σειρά mesoprotech sun, 
mesoestetic, αντηλιακό προσώπου και σώμα-
τος σε mist, με τεχνολογία φωτοπροστασίας 
τελευταίας γενιάς για ολοκληρωμένη προ-
στασία απέναντι στη UVB, UVaστασία απέναντι στη UVB, UVaστασία απέναντι στη UVB, UV , την υπέρυ-
θρη ακτινοβολία (iR) και το ορατό φως (HeV). 
και με υφή προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
κάθε τύπου δέρματος

Prep Prime Fix Plus,
από τη συλλογή cHiNa
BoomBoomBloom, 
mac, το αγαπημένο, 
ανάλαφρο mist νερού, 
γεμάτο βιταμίνες και 
μεταλλικά στοιχεία, 
που αναζωογονεί την 
επιδερμίδα, ενυδατώνει 
και σετάρει το μακιγιάζ.

Sports Invisible Protective Sports Invisible Protective 
Mist SPF 50+, Shiseido,Mist SPF 50+, Shiseido,
αντηλιακό σε σπρέι, με τεχνοαντηλιακό σε σπρέι, με τεχνο-
λογία Wet λογία Wet force που αυξάνει 
την προστασία όταν έρχεται την προστασία όταν έρχεται 
σε επαφή με το νερό και τον σε επαφή με το νερό και τον 
ιδρώτα. ιδρώτα. προστατεύει το δέρ-
μα από την υπεριώδη ακτινομα από την υπεριώδη ακτινο-
βολία και προλαμβάνει τη δηβολία και προλαμβάνει τη δη-
μιουργία κηλίδων και φθορών μιουργία κηλίδων και φθορών 
στο δέρμα. στο δέρμα. ακόμη, περιέχει 
νέα νέα invisible τεχνολογία για 
γρήγορη διείσδυση στην επιγρήγορη διείσδυση στην επι-
δερμίδα, χωρίς να κολλάει.δερμίδα, χωρίς να κολλάει.

Mist N'Glow, 
Mesauda Milano,
εξαιρετικά λεπτό spray εξαιρετικά λεπτό spray 
φιξαρίσματος μακιγιάζ φιξαρίσματος μακιγιάζ 
με χαμομήλι, καλέντουμε χαμομήλι, καλέντου-
λα και ροδόνερο, ιδα-
νικό για αναζωογόνη-
ση. Έχει την ιδιότητα να ση. Έχει την ιδιότητα να 
ηρεμεί ακόμα και το πιο ηρεμεί ακόμα και το πιο 
ευαίσθητο δέρμα. Το 
μακιγιάζ αναζωογονεί-μακιγιάζ αναζωογονεί-μακιγιάζ αναζωογονεί
ται και αμέσως φαίνεται ται και αμέσως φαίνεται 
πιο φωτεινό λες και μό--
λις έχει εφαρμοστεί.

Power 
Essence Tonic, Essence Tonic, 
phformula,phformula, η πιο 
ισχυρή άμυνα του ισχυρή άμυνα του 
δέρματος απέναντι δέρματος απέναντι 
στο stress που προστο stress που προ-
καλούν οι υψηλές καλούν οι υψηλές 
θερμοκρασίες και θερμοκρασίες και 
ο δυνατός ήλιος. ο δυνατός ήλιος. 
δεν πρέπει να λείεν πρέπει να λεί-εν πρέπει να λεί-εν πρέπει να λεί
πει από την τσάντα πει από την τσάντα 
σου ποτέ και ειδισου ποτέ και ειδι-
κά το καλοκαίρι! κά το καλοκαίρι! 
έφαρμόζεται ακόφαρμόζεται ακό-
μη και πάνω από το μη και πάνω από το 
μακιγιάζμακιγιάζ
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BEAUTYshoppingshopping

Με το που επιστρεφεισ απο 
τισ διακοπεσ, το δερΜα σου 
και τα Μαλλια σου χρεια-
ζονται αΜεση… δραση! Για 
να επαναφερεισ τη λαΜ-
ψη τουσ δοκιΜασε τα 
προϊοντα που σου συ-
στηνουΜε σηΜερα.

αΜεση 
δραδραδρ ση…

Pure Color, Schwarzkopf, νέα μόνιμη βαφή σε μορφή gel που δεν τρέ-
χει, σχεδιάστηκε για εσένα που βάφεις μόνη σου τα μαλλιά σου στο σπίτι 
και θέλεις ευκολία στην εφαρμογή και φυσικό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσια-
κό αποτέλεσμα!

Syoss CURLS, η πρώτη σειρά περιποί-, η πρώτη σειρά περιποί-, η πρώτη σειρά περιποί
ησης μαλλιών από το Syoss για κυματι-
στά και μαλλιά με μπούκλες! Θα απο-
κτήσεις τέλεια σχηματισμένες μπού-
κλες και αξεπέραστη ενυδάτωση στα 
κυματιστά μαλλιά σου με μπούκλες!

CC CREME No2 με 
SPF50, PAYOT, μια κα-
ταπραϋντική, διορθωτι-
κή κρέμα, που χάρη στο 
χρώμα που έχει στη φόρ-
μουλά της καταπολεμά 
την ερυθρότητα και σου 
προσφέρει και αντηλιακή 
προστασία. η εξαιρετικά 
λεπτή υφή της λειαίνει το 
δέρμα εξασφαλίζοντας 
φυσική διόρθωση του 
χρώματος.

 η πιο 

δέρματος απέναντι 
στο stress που προ-
καλούν οι υψηλές 
θερμοκρασίες και 

πει από την τσάντα 

μη και πάνω από το 

SOS Rescue Oil, 
pHformula, ένα 
μοναδικό διφασικό 
ξηρό λάδι, πλού-
σιο σε εκχυλίσμα-
τα βοτάνων, έλαια, 
βιταμίνες και πε-
πτίδια! Θρέφει και 
ανακουφίζει την 
επιδερμίδα μετά 
την πολύωρη έκθε-
ση στον ήλιο!

Prebiotic 
3-in-1 
MultiMist, 
Murad, ενυδα-
τικό mist 3 σε 1 
που αναπληρώ-
νει με πρεβιοτι-
κά, προετοιμά-
ζει και σταθε-
ροποιεί το μα-
κιγιάζ. ιδανικό 
για κάθε τύπο 
επιδερμίδας και 
ασφαλές για 
την ευαίσθητη 
επιδερμίδα.

Pure Detox, Pure Detox, 
Orzene, Orzene, ενυδατικό 
spray μαλλιών φρεspray μαλλιών φρε-
σκάρει τα μαλλιά ανάσκάρει τα μαλλιά ανά-
μεσα στα λουσίματα μεσα στα λουσίματα 
και τους χαρίζει υπέροκαι τους χαρίζει υπέρο-
χο άρωμα! χο άρωμα! χάρη στην 
ειδικά μελετημένη τεειδικά μελετημένη τε-
χνολογία purifying-χνολογία purifying-
detox, θρέφει και ενυdetox, θρέφει και ενυ-
δατώνει την τρίχα χωδατώνει την τρίχα χω-
ρίς να τη βαραίνει!ρίς να τη βαραίνει!

Sun Protection 
Detangling 
Conditioner, 
Revlon 
Professional, ξε-
μπλέκει τα μαλλιά, 
επανορθώνει και ενυ-
δατώνει την τρίχα, 
προστατεύει τα μαλ-
λιά από τη φθορά 
που προκαλεί η έκθε-
ση στον ήλιο. είναι 
εμπλουτισμένο με 
κερατίνη κι ένα ευρύ 
φάσμα αντηλιακών 
φίλτρων UVA/B.

24h 
Hydraderm 
Serum, 
Académie 
Scientifique 
de Beauté,
μεταξένιος, λε-
πτόρρευστος 
ορός με αυθε-
ντικό χυμό μή-
λου για να ξε-
διψάει το δέρ-
μα σου άμεσα. 
πραγματικά ένα 
ενυδατικό δια-
μάντι!
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Happy lines
Χρωματιστέσ γραμμέσ υπογραμμιζουν την 
πιο Χαρουμένη μασ καλοκαιρινη διαθέση.

Το ρολοι του καλοκαιριού 
έχει χρώμα και ανεβασμένη 

διάθεση! (SWATCH).

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑstyle icon trend

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 

Happy lines

insta-tipinsta-tipinsta-tipinsta-tip

 καλοκαιρινη διαθαθα έση.

Μπλούζα, Μπλούζα, 
NEXT.NEXT.

Φόρεμα €59.99, Φόρεμα €59.99, MANGO.MANGO.

Πουκαμισάκι Πουκαμισάκι Πουκαμισάκι 
€29.99, MANGO.MANGO.MANGO.

Mules, Mules, 
ALDO.ALDO.

Στέκα μαλλιών €5.99, Στέκα μαλλιών €5.99, Στέκα μαλλιών €5.99, Στέκα μαλλιών €5.99, 
STRADIVARIUS.STRADIVARIUS.STRADIVARIUS.

Γυαλιά ηλίου Tods, Γυαλιά ηλίου Tods, 
ΣΕ ΕΠΙλΕΓΜΕΝΕΓΜΕΝοΥΣ οΥΣ ο

οοοΠΤΙΚΠΤΙΚΠΤΙΚοοοΥΣ ΥΣ ΥΣ οΥΣ οοΥΣ οοΥΣ ο οοοοοοΙΚΙΚΙΚοοοΥΣ.ΥΣ.ΥΣ.οΥΣ.οοΥΣ.οοΥΣ.ο

Shorts €82.90, 
TOMMY 

HILFIGER.

Bikini top €25 και bottom €22 Bikini top €25 και bottom €22 Bikini top €25 και bottom €22 Bikini top €25 και bottom €22 Bikini top €25 και bottom €22 Bikini top €25 και bottom €22 
Warehouse, DEBENHAMS. DEBENHAMS.

Clutch bag Clutch bag 
Migato €47, Migato €47, 

DEBENHAMS.DEBENHAMS.
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watermelon
Δροσερά σύνολά γιά τισ κάύτεσ 
άύγούστιάτικεσ μερεσ!

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

άύγούγούγο στιάτικεσ μερεσ
 τισ κάύτεσ
!

Bikini, 
CALZEDONIA. Belt bag Feretti 

€68, COSTAS 
THEODOROU.THEODOROU.

Jeans €42, 
WALLIS.

Σανδάλι €35.99, 
MANGO.

t-shirt,t-shirt,t
PIAZZA ITALIA.

Τοπ €9.99,
STRADIVARIUS.STRADIVARIUS.STRADIVARIUS.STRADIVARIUS.STRADIVARIUS.STRADIVARIUS.

Φόρεμα, 
PIAZZA ITALIA.

Shorts Oasis €37, Shorts Oasis €37, 
DEBENHAMS.

Γυαλιά ηλίου Swarovski, Γυαλιά ηλίου Swarovski, Γυαλιά ηλίου Swarovski, Γυαλιά ηλίου Swarovski, 
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ 

ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ.ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ.

Παπούτσια,Παπούτσια,
TOMS.
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Romantic floRal
Ρομαντικο floral για εμφανισεισ
που μασ ταξιδευουν σε νοσταλγικα μονοπατια!

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

που μασ ταξιδευουν σε νοσταλγικυουν σε νοσταλγικυ

al

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

Romantic flo

Εσώρουχα, Εσώρουχα, 
INTIMISSIMI.

Ζώνη €29.99, 
MANGO.

Φόρεμα Φόρεμα Φόρεμα Φόρεμα 
Oasis €60, Oasis €60, Oasis €60, 

DEBENHAMS.DEBENHAMS.DEBENHAMS.

Φόρεμα, 
PARFOIS.

Τσάντα Feretti, 
COSTAS 

THEODOROU.

Πέδιλο, 
ALDO.

Μπλούζα 
Warehouse €40, 
DEBENHAMS.DEBENHAMS.

Μπλούζα 
€29.99, €29.99, €29.99, 
Η&Μ.

Φούστα,Φούστα,
PARFOIS.
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ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ… ΝΑ ΕΙΣΑΙ 

ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ!
Μία μεγάλη συναυλία με φιλανθρωπικό 
χαρακτήρα θα πραγματοποιήσει αύριο 

Δευτέρα, 26 Αυγούστου, στις 20:30, στην 
Τάφρο Πύλης Αμμοχώστου στη Λευκωσία 
η Έλενα Παπαρίζου. Το Κέντρο Αίματος 
φέρνει τη μοναδική Έλενα Παπαρίζου σε 
μια αποκλειστική συναυλία αφιερωμένη 

στην εθελοντική αιμοδοσία. Με τη 
διαχρονική συνεργασία της Τράπεζας 

Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη.

21Ο PAFOS APHRODITE FESTIVAL
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΟΠΕΡΑ 
ΤΟΥ GIUSEPPE VERDI MACBETH 

To 21ο Pafos Aphrodite Festival επιστρέφει φέ-
τος με το αριστούργημα του Giuseppe Verdi 
Macbeth που θα παρουσιαστεί την Παρα-

σκευή 30, το Σάββατο 31 Αυγούστου και την 
Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου στην πλατεία του Με-
σαιωνικού Κάστρου της Πάφου, σε μια παραγω-
γή του Ακαδημαϊκού Εθνικού Θεάτρου, Όπερας 
και Μπαλέτου Bolshoi της Λευκορωσίας. H δρα-

ματική όπερα Μacbeth του Giuseppe Verdi, βα-
σισμένη στο ομότιτλο θεατρικό έργο του William 
Shakespeare, αποτελείται από τέσσερις πράξεις 
και το λιμπρέτο έγραψε ο Francesco Maria Piave. 
Η πρεμιέρα της όπερας πραγματοποιήθηκε στις 
14 Μαρτίου του 1847, στο Teatro della Pergola 
στη Φλωρεντία. Για περισσότερες πληροφορίες 
το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με τα γραφεία 

της εταιρείας Pafos Aphrodite Festival Cyprus 
στην Πάφο, στο τηλέφωνο 26822218 και στην 
ιστοσελίδα www.pafc.com.cy. Τιμές των εισιτηρί-
ων: €25, €40, €50 και €70. Η μετάφραση θα 
δίνεται ταυτόχρονα στην ελληνική, αγγλική και 
ρωσική γλώσσα μέσω υποτίτλων.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
 «SUMMER 2019»
ΜΕΧΡΙ 7/10/2019
Κύπριοι και ξένοι καλλιτέχνες 
εκθέτουν έργα τους που θα 
παρουσιαστούν στην Edit 
Gallery στη Λεμεσό. Στην έκθεση Summer 2019 συμμετέ-
χουν: A. Cumming (UK), A. Atarés (ES), Α. Μ. Γεωργίου (CY), 
Α. Φρεναρίτου (CY), Ε. Φύλα (CY), Φίκος (GR), Φ. Θεοδω-
ρίδης (GR), John Paul Fauves (CR), Ν. Γυφτάκης (GR), Ρ. Μπέ-
λου (GR), Spok Brillor (ES), Σ. Καπεζάνου (GR) και V. Prager 
(US). Επικοινωνήστε με την γκαλερί εάν θέλετε να λάβετε 
πλήρεις λεπτομέρειες και διαθέσιμα έργα από κάποιον συ-
γκεκριμένο καλλιτέχνη. Για περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 25251710.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕκΑΝΟΥliving

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ
Η Ελένη Φουρέιρα θα πραγματοποιήσει 
την Παρασκευή 30 Αυγούστου στις 21:00 
μια εμφάνιση στο Nava Seaside στον 
Πρωταρά. Η εκρηκτική ερμηνεύτρια, η 
Beyonce της Ευρώπης, όπως τη χαρακτήρισε 
το BBC βασισμένο στην εμφάνισή της στη 
φετινή Εurovision, έρχεται στο νησί μας 
για να χαρίσει μια υπέροχη βραδιά στους 
θαυμαστές της. Χορηγός επικοινωνίας 
Check In και περιοδικό ΟΚ!. Powered by: 
Super FM. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 99930230.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΥΝΑΙκΕΙΑ ΓΥΜΝΑ
ΜΕΧΡΙ 2/09/2019
Συνεχίζεται με μεγάλη επισκεψιμότητα η έκθε-
ση «Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου – Γυναικεία 
Γυμνά» μέχρι τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα «Claude Monet», COCO_Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη. Η έκθεση είναι αφιερωμένη 
στον μεγάλο καλλιτέχνη της πρώτης γενιάς Κυπρίων καλλιτεχνών Γεώργιο Πολ. Γεωρ-
γίου. Ένας μεγάλος αριθμός από τα γυμνά του Γεωργίου εκτίθενται για πρώτη φορά στο 
κοινό. Η έκθεση διοργανώνεται εις μνήμην Νίκης Μαραγκού, μέσα στα πλαίσια της συ-
νεργασίας με τον Κωνσταντή Καντούνα, με την ένθερμη στήριξη από τα ανίψια του καλ-
λιτέχνη και με την αξιοθαύμαστη επιμέλεια και έρευνα της Ελένης Νικήτα. Την έκθεση 
θα συνοδεύει μια μικρή ομώνυμη έκδοση σε ελληνικά και αγγλικά, η οποία διατίθεται 
στο πωλητήριο της Λεβεντείου Πινακοθήκης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22668838.

PAUL VAN DYK

ΣΤΗΝ κΥΠΡΟ
Ο κΟΡΥΦΑΙΟΣ DJ

Ένας εκ των κορυφαίων dJ όλων των εποχών, 
ο παγκόσμιος θρύλος και superstar παρα-
γωγός, Paul Van dyk, έρχεται την Κυριακή, 
1 Σεπτεμβρίου, στο Guaba beach bar στη 
Λεμεσό. Ο κυρίαρχος των charts, με ανεπα-
νάληπτα ρεκόρ πωλήσεων στη δισκογραφία, 
sold out περιοδείες σε ολόκληρο τον κόσμο, 
ο πρώτος dJ ηλεκτρονικής μουσικής που 
προτάθηκε και κατέκτησε βραβείο Grammy, 
ο πρώτος που βραβεύτηκε δύο συνεχόμενες 
φορές ως ο καλύτερος dJ στον κόσμο και 
με περισσότερα από 100 διεθνή βραβεία, 
προσκαλεί τους θαυμαστές του να ζήσουν, 
μια ανεπανάληπτη βραδιά. Εισιτήρια προς 15 
ευρώ για όλη την ημέρα. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 96682865.
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THE SUMMER KITSCH PARTY 2019
Η ΠΙΟ HOT TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Το «The Summer Kitsch Party 2019» θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 31 Αυγούστου, στις 
21:00, στο θρυλικό Guaba beach bar, με τους 
μοναδικούς Freddie Μερκούρη με μουσική 
80's ποπ, 90's ultra dance και hits των 00's. Η 
ομάδα πίσω από τα ανατρεπτικά kitsch parties 
επιστρέφει με το πιο hot πάρτι την τελευταία 
μέρα του καλοκαιριού για να διασκεδάσει 
όσους βρεθούν εκεί. Είσοδος €15 με ένα ποτό. 

Εισιτήρια και 
κρατήσεις 
στα τηλέφωνα 
95787978 και 
95543333.

 «ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ»

Το έκτο παιχνίδι της σειράς «Οι Γρίφοι της Πα-
λιάς Λευκωσίας για το 2019 θα πραγματοποιη-
θεί την Τετάρτη, 28 Αυγούστου, στις 18:30, στο 
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας του Ιδρύ-
ματος Κώστα και Ρίτας Σεβέρη στην Οδό Ερμού. 
Η εγγραφή για το παιχνίδι θα γίνει από τις 7:00 
μ.μ. μέχρι τις 7:45 μ.μ. Εγγραφές για ομάδες με 
μικρά παιδιά θα γίνονται μισή ώρα νωρίτερα, από 
τις 6:30 μ.μ. Παιδιά κάτω των 12 ετών θα πρέ-
πει να συνοδεύονται. Κόστος συμμετοχή 2 ευρώ. 
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας στο 
facebook ή στο 99413479.

Best of the Rest

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ
Για δύο μοναδικές συναυλίες ο Αλκίνοος Ιωαννίδης έρχεται στη γενέτειρά 
του τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, θα εμφανισθεί την Παρασκευή, 6 
Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμειας, στις 21:00, στη 
Λευκωσία, και το Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Αρχαίο Θέατρο 
Κουρίου στη Λεμεσό. Ο Αλκίνοος μόνος, χωρίς επί σκηνής συμμάχους, 
παίζει ακόμα το παιχνίδι των τραγουδιών. Συνοδοιπόροι σταθεροί και 
πολύτιμοι, οι Βαγγέλης Λάππας και Βασίλης Δρούγκας στην ηχοληψία και 
ο Κωνσταντίνος Μαργκάς στους φωτισμούς. Εισιτήρια: €20 (προπώληση) | 
€25 (είσοδος). Διοργάνωση | Παραγωγή: Roll OutVision Services.
Για πληροφορίες στο Facebook: rolloutvs Web: www.rolloutvs.com

SALAMIS TOURS
4ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ME TO ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

Το Ράδιο Πρώτο, σε συνεργασία με τη Salamis Tours και 
το κρουαζιερόπλοιο Salamis Filoxenia, μετά την πετυχη-
μένη FUN CRUISE μάς, ταξιδεύει το Σάββατο 7 μέχρι 
την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου σε Σύμη, Άνδρο, Μύκονο 
και Καστελόριζο με το ανακαινισμένο κρουαζιερόπλοιο 
Salamis Filoxenia. Κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας 
εν πλω οι παραγωγοί του ΡΠ θα παρουσιάσουν ζωντα-

νό λινκ. Ο μετρ της σάτι-
ρας Δημήτρης Καλλέργης 
θα παρουσιάσει εν πλω 
ένα σατιρικό, με τη δική 
του σφραγίδα όπως πά-
ντα, διασκεδαστικό πρό-
γραμμα. Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο 
77778500.

ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ Των ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚων
ΤΕχνων

Την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου η τέχνη θα 
συναντήσει τον θεατή στο κέντρο της πό-
λης στην οδό Λήδρας από τις 18:00 μέ-
χρι και τις 20:00 για να γιορτάσουν μαζί 
την αμφίδρομη σχέση τους! Το σκεπτικό 
για την έναρξη του φεστιβάλ είναι βασισμέ-
νο στο πρότζεκτ “The Performance Shop”, 
όπου η ζωντανή τέχνη (live art) γίνεται ανα-
πόσπαστο μέρος της καθημερινότητας του 
ατόμου. Καλλιτέχνες, λοιπόν, θα παρουσι-
άζουν έργα στους δρόμους της Παλιάς 
Λευκωσίας, σε βιτρίνες παλιών καταστημά-
των, σε ξεχασμένα σοκάκια και πλατείες. Η 

δημιουργία, μέσα από 
τις ποικίλες μορφές της, 
θα μας θυμίσει για ακό-
μη μία φορά πώς είναι 
να είμαστε άνθρωποι 
ΜΑΖΙ. 

 ART YOUR SERVICE

ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ 
ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ
ΑΛΚΥΟΝΗ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Η μοίρα δεν χάιδεψε 
και δεν στάθηκε δίκαιη, 
αλλά τους έφερε προβλήματα και 
αντιξοότητες στο διάβα τους, δι-
δάσκει την αγάπη στον συνάνθρω-
πο, το να νοιάζεται τον πόνο του με 
καλή πρόθεση, αγάπη και αλληλεγ-
γύη, γιατί «τα ωραιότερα τοπία είναι 
οι άνθρωποι».

Ο ΦΤΑΙΧΤΗΣ
ΕΥΑ Μ. 
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ, 
ΚΩΣΤΗΣ ΣΧΙΖΑΚΗΣ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
Το μυθιστόρημα αυτό 
είναι έργο και των δύο. Ένα βι-
βλίο που αποκαθηλώνει πρότυπα 
και μύθους παρασύροντας τον 
αναγνώστη σε ατραπούς, όπου 
το πάθος, η αμφισβήτηση και ο 
ερωτισμός κλιμακώνουν την αγω-
νία του μέχρι το τέλος. Το δράμα 
κορυφώνεται παραμονές Πρωτο-
χρονιάς του 1982. Ποιος να ’ναι, 
άραγε, ο φταίχτης; 

Books Etc

   ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΜΑΣΤΙΧΟΜΑ ΣΑΜΜΕΡ
ΣΤΟ NAVA SEASIDE

O ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
O Διονύσης Σχοινάς έρχεται να ξεσηκώσει το 
Σάββατο 31 Αυγούστου στις 21:00 το Nava 
Seaside στον Πρωταρά. Ο δημοφιλής καλλι-
τέχνης, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του πε-
ριοδείας, έρχεται στο νησί μας για να διασκε-
δάσει τους θαυμαστές του σε μια εμφάνιση 
που θα συζητηθεί. Μαζί του οι Κώστας Λαϊνάς, 
Δημήτρης Τικτόπουλος και η Ειρήνη Ζέη. χορη-
γός επικοινωνίας Check In και περιοδικό ΟΚ!. 
Powered by: Super FM. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 99930230.



συνταγεσ

ΕκτΕλΕση
Βάζουμε τα νουντλς EXOTIC FOOD σε καυτό νερό για όση 
ώρα λέει η συσκευασία. Τσιγαρίζουμε το κοτόπουλο μέχρι να 
πάρει ωραίο χρώμα. Ρίχνουμε το μπρόκολο και το σκόρδο και 
τα αφήνουμε να μαγειρευτούν μέχρι να μαλακώσει ελάχιστα το 
μπρόκολο. Σβήνουμε με τη σάλτσα σόγιας EXOTIC FOOD.
Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αβγά. Τα ρίχνουμε στο τηγάνι και τα 
ανακατεύουμε με τον αβγοδάρτη μέχρι να ψηθούν. Τέλος, τα 
ενώνουμε όλα μαζί.

ΝΟΥΝΤΛΣ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ
ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΑ ΣΟΓΙΑΣ 
ΝΟΥΝΤΛΣ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ
ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΑ ΣΟΓΙΑΣ 
ΝΟΥΝΤΛΣ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ

EXOTIC FOOD
ΝΟΥΝΤΛΣ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ

EXOTIC FOOD
ΝΟΥΝΤΛΣ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ

Υλικά
•300 γρ. νουντλς EXOTIC FOOD
•1 φιλέτο κοτόπουλο σε λωρίδες
•5 μπουκετάκια μπρόκολο
•2 σκελίδες σκόρδο σε λεπτές φέτες
•25 γρ. σάλτσα σόγιας EXOTIC FOOD
•2 αβγά
•αλάτι & πιπέρι

H τάϊλτάϊλτά άνδη
στην κοΥστην κοΥστην κο ζινά σά σά άσ!
άυθεντικές γεύσεις 
από τα Exotic Food. 
Φτιαγμένα με τα πιο 
φρέσκα και ποιoτικά 
υλικά, τα Exotic Food 
σας βοηθούν να 
απολαύ-
σετε  τις 
μαγευτικές 
γεύσεις της 
ταϊλάνδης. ταϊλάνδης. τ

ΝΟΥΝΤΛΣ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ

μαγευτικές 
γεύσεις της 
αϊλάνδης. 
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ΕκτΕλΕση
Βάζουμε όλα τα υλικά μαζί στον κάδο 
του μίξερ, εκτός από τη μαρμελάδα 
STUTE ΡΟΔΑΚΙΝΟ και τη στέβια και 
τα ανακατεύουμε με το φτερό μέχρι να 
σχηματιστεί ένα ομοιογενές ζυμάρι. Το 
τυλίγουμε σε μεμβράνη και το αφήνουμε 
για 2 ώρες στο ψυγείο να ξεκουραστεί. 
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C. 
Κόβουμε τη μισή ζύμη, τη βάζουμε μέσα σε 
ένα τσέρκι (ή ταψί) με διάμετρο 24 cm και την 
πιέζουμε με την παλάμη μας να πιάσει όλο 
τον πυθμένα και να γίνει μια επίπεδη βάση με 

πάχος 1 εκ. Πάνω από τη ζύμη απλώνουμε τη 
μαρμελάδα STUTE ΡΟΔΑΚΙΝΟ αφήνοντας 
1 δάχτυλο κενό περιφερειακά. Ανοίγουμε 
την υπόλοιπη ζύμη με τον πλάστη σε φύλλο, 
κόβουμε λωρίδες και τις τοποθετούμε πάνω 
από τη μαρμελάδα, παράλληλα τη μία προς 
την άλλη και αφήνοντας ένα μικρό κενό, 
ώστε η μαρμελάδα STUTE ΡΟΔΑΚΙΝΟ να 
μισοδιακρίνεται ανάμεσά τους. Πιέζουμε τις 
άκρες από τις λωρίδες, ώστε να κολλήσουν με 
την κάτω ζύμη. Ψήνουμε στον προθερμασμένο 
φούρνο για περίπου 1 ώρα. Αφήνουμε την πίτα 
να κρυώσει και κόβουμε σε κομμάτια.

ΠΙΤΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ STUTE 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ

Υλικά
•240 γρ. αλεύρι για 

όλες τις χρήσεις
•1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
•60 γρ. κακάο
•30 γρ. στέβια
•300 γρ. καρύδια, 

αλεσμένα στο μούλτι 
σε σκόνη

•2 αυγά

•250 γρ. βούτυρο 
αγελάδος, σε 
θερμοκρασία δωματίου

•1 κ.γ. (κοφτό) ανθός 
αλατιού

•50 γρ. κονιάκ
•300 γρ. μαρμελάδα 

STUTE ΡΟΔΑΚΙΝΟ 
χωρίς πρόσθετη 
ζάχαρη
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STUTE χωΡΙς
ΕπΙπΡΟςθΕτη ζΑχΑΡη

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

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

μαρμελάδα περιέχει μεταξύ 
60-65g ζάχαρη ανά 100g 

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

άντί να προσθέτουμε ζάχαρη, άντί να προσθέτουμε ζάχαρη, ά
χρησιμοποιούμε ένα γλυ-
καντικό που βρίσκεται στη 
φύση και δεν επηρεάζει την 

υπέροχη γεύση της μαρμελά-
δας. η υψηλή περιεκτικότητα 
σε φρούτα σημαίνει ότι κάθε 
βάζο ξεχειλίζει με βραβευμέ-
νη γεύση, ώστε να μην παρα-
τηρείτε την έλλειψη ζάχαρης! 
Οι μαρμελάδες Stute χωρίς 
επιπρόσθετη ζάχαρη είναι 

κατάλληλες και για διαβητι-
κούς.
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

LIMASSOL BLU MARINE
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΡΙΒΙΕΡΑΣ 
Στην παρουσία 350 και πλέον προ-
σκεκλημένων από την επαγγελματική 
και επιχειρηματική κοινότητα έγινε 
η επίσημη πρώτη παρουσίαση του 
πρωτοποριακού και καινοτόμου 
έργου του Ομίλου Λεπτός, Limassol 
Blu Marine. Στην εκδήλωση παρευ-
ρέθησαν φίλοι και συνεργάτες, 
ενώ παρουσιάστηκε και το πρώτο 
βίντεο και το νέο διαφημιστικό 
φυλλάδιο του Limassol Blu Marine.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 
CAPSULE ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Ο Μιχαλάκης Λεπτός 

Το παραθαλάσσιο Limassol Blu Marine βρίσκεται σε 
μια ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της Λεμεσού 
στο κέντρο της πόλης, δίπλα στη Μαρίνα, στο κέντρο 
των πάντων. 

Ο Σοφοκλής Χριστοδούλου, η Εύη Συκοπετρίτου, ο Αντρέας Προεστός,
η Λένα Φλουρέντζου, ο Χρίστος Χαραλάμπους και ο Λούκας Κίτρου.

Ο Παντελής Λεπτός, ο Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης,
η Μαριάννα Λεπτού, και ο Μάριος Τσακής Η παρουσιάστρια της βραδιάς 

Γωγώ Αλεξανδρινού

Η Μαριλένα Παναγιωτάκη, ο Μιχάλης Μεταξάς, η Ζωή 
Χρυσάνθου, η Μαρίνα Βάσου και ο Παντελής Λεπτός

Ο Γιώργος Λεπτός, ο Νίκος Νικολαΐδης, ο Μιχαλάκης Λεπτός,
η Έλενα Ιωάννου, και ο Παντελής Λεπτός

Ο κύριος και η κυρία Μιχαήλ και
ο Παντελής Λεπτός

Ο Νίκος ΝικολαΐδηςΟ John Dawes



«EMBLEMATIC ROMANCE 
CAPSULE COLLECTION»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 
CAPSULE ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Η Βανέσα Χατζηιωσήφ και η 
Κατερίνα Σκουφαρίδου ενώνουν 
την έμπνευση και τις δυνάμεις 
τους και "παντρεύουν" τα δύο 
τους brands για να παρουσιάσουν 
μια κοινή capsule συλλογή με 
τίτλο "Emblematic Romance 
Capsule Collection".

Ο Παντελής Λεπτός, ο Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης,
η Μαριάννα Λεπτού, και ο Μάριος Τσακής 

Η Μαριλένα Παναγιωτάκη, ο Μιχάλης Μεταξάς, η Ζωή 
Χρυσάνθου, η Μαρίνα Βάσου και ο Παντελής Λεπτός

Ο Γιώργος Λεπτός, ο Νίκος Νικολαΐδης, ο Μιχαλάκης Λεπτός,
η Έλενα Ιωάννου, και ο Παντελής Λεπτός
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Η Κατερίνα 
Σκουφαρίδου

Ο Κύπρος 
Καραβιώτης

Η Άντρια Αναστασιάδου και 
η Έρση Χριστοδουλίδου

Η Αριάνα Ντεμιάν, η Μάρα Πετρίδη και 
η Κατερίνα Ζιβανάρη

Η Βανέσσα 
Χατζηιωσήφ

Ο Αντρέας 
Σέργιος

«C2 AYIA NAPA»!
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟΥ
Tα εγκαίνια του τρίτου δορυ-
φορικού καζίνου των Cyprus 
Casinos «C2» πραγματοποιή-
θηκαν την Τετάρτη, 31 Ιουλίου 
2019, στην Αγία Νάπα. 

Ο Πέτρος Λιασής, ο Ντίμης Μαυρόπουλος, ο Michael Morgan, ο craig 
Ballantyne, ο Γιάννης Καρούσος, ο Θεόδωρος Κιουτσούκης και
ο Δημήτρης Κρυστάλλης

Ο Πάμπος Χαραλάμπους 
και ο Γιαννάκης Αγαπίου

Ο richard Bedenham, η Λυδία Παπαγεωργίου και
ο vasilisa nosova.

Ο Γιάννης Καρούσος, ο craig Ballantyne 
και ο Θεόδωρος Κιουτσούκης

Φωτογραφικό 
στιγμιότυπο από
τα εγκαίνια

Ο Θεόδωρος Κιουτσούκης, ο Παναγιώτης 
Νέος, ο Γιάννης Καρούσος, ο craig 
Ballantyne, ο Άγγελος Βαβλίτης και ο Γιώργος 
Άππιος.
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Ο Ανδρέας Δημητρόπουλος και η ομάδα του 
επιστρέφουν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες 
για τη νέα τηλεοπτική σεζόν από την τηλεόρα-
ση του ΣΙΓΜΑ. Ο πετυχημένος παρουσιαστής 
είναι πανέτοιμος να ριχτεί ξανά στη μάχη της 
ενημέρωσης από τη Δευτέρα, 26 Αυγούστου, 
στις 6:45 και καθημερινά την ίδια ώρα και 
μαζί του, όπως και τα τελευταία χρόνια, η 
Γαβριέλλα Ζάρτηλα και η Χαρούλα Αλέξη 
αλλά και όλοι οι μόνιμοι συνεργάτες του. Το 
«Πρωτοσέλιδο» μαζί με τον καφέ σάς σερβί-«Πρωτοσέλιδο» μαζί με τον καφέ σάς σερβί-«Πρωτοσέλιδο» μαζί με τον καφέ σάς σερβί
ρει και τις πρώτες ειδήσεις, όπως χαρακτηρι-
στικά επισημαίνει ο Ανδρέας Δημητρόπουλος 
στο trailer που προβάλλεται αυτές τις μέρες 
από την τηλεόραση ΣΙΓΜΑ.

ΑνΔρΕΑΣ ΔημηΤρΟΠΟΥλΟΣ

ΈφυγΈ από τη ζωη ό πατΈρας τόυ όυ ό
Δύσκολες ώρες για τον Διονύση Σχοινά και την οικο-
γένειά του, καθώς έφυγε από τη ζωή το προηγούμενο 
Σάββατο ο πατέρας του, βυθίζοντας τον τραγουδιστή 
στο πένθος. Ο πατέρας του Διονύση Σχοινά, Δημή-
τρης, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με την υγεία 
του και τους τελευταίους μήνες νοσηλευόταν σε 
ιδιωτικό νοσοκομείο. Ο Διονύσης Σχοινάς ακύρωσε 
τις προγραμματισμένες εμφανίσεις των επόμενων ημε-
ρών, προκειμένου να βρίσκεται δίπλα στη μητέρα του.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΡΑ
Έίναί ξανα ΈρωτΈυμΈνη 
μΈτατατ  τα τα όν χωρίςμό της μΈ
τόν φωτό πίττατταττ τζατζα ίη;
η νικολέττα Καρρά βρέθηκε τις τελευταί-ικολέττα Καρρά βρέθηκε τις τελευταί-ικολέττα Καρρά βρέθηκε τις τελευταί
ες μέρες στην κοσμοπολίτικη μύκονο και 
τα βλέμματα στράφηκαν επάνω της λόγω 
της στενής παρέας με γνωστό επιχειρημα-
τία του νησιού, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης 
ενός εκ των μεγαλυτέρων και πιο γνωστών 
εστιατορίων της μυκόνου. Οι δυο τους 
περνούν όλη την ημέρα μαζί και οι φήμες 
τούς θέλουν ως το νέο ζευγάρι, με την 
Ελληνίδα ηθοποιό να έχει γυρίσει σελίδα 
στη ζωή της μετά τον χωρισμό της, με τον 
Κύπριο δικηγόρο Φώτο Πιττάτζιη. 

Σε πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμασιών κινείται η 
Κωνσταντίνα Ευριπίδου και η ομάδα της στη 
μεσημεριανή εκπομπή του ΣιγμΑ «Όλα καλά». 

η παρουσιάστρια πήρε το πράσινο φως για δεύτερη 
σεζόν και αναμένεται ακόμα πιο ανανεωμένη. Από την 
ομάδα αποχωρούν ο Άντριου Τζωρτζ Ευτυχίου, η Τζώρ-
τζια Παναγή και η νατάσα Κακούτση, και ενισχύεται 
με τον Τάσο Θεοδώρου, που έχει μια ξεχωριστή δυνα-
μική τόσο στο κομμάτι της αρχισυνταξίας όσο και με 
τον ρόλο του μπροστά από τις κάμερες. Πίσω από τις 
κάμερες επίσης θα είναι και η Άντρη χατζηχριστοδού-
λου. Το ΟΚ! βρέθηκε στα παρασκήνια της επίσημης 
φωτογράφισης για τα διαφημιστικά του καναλιού και 
όλη η ομάδα βρισκόταν σε απόλυτα θετική διάθεση. 

ιωΑννΑ ΤΟΥνη

ςτα παραςκηνία της 
Έπίςημης φωτόγραφίςης

ΔιΟνΥΣηΣ ΣχΟινΑΣ

ΟλΑ ΚΑλΑ 

η πίό ΈπίτυχημΈνη
πρωίνη Έκπόμπη 
ΈνημΈρωςης ΈπίςτρΈφΈί
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Τα μαύρα γενεθλια μεΤα Τη δολοφονια
Τού σύζύγού Τησ
Τα πρώτα γενέθλια χωρίς τον σύζυγό της Γιάννη Μακρή πέρασε 
πριν από μερικά 24ωρα η Βικτώρια Καρυδά, την οποία γνωρίσαμε 
μέσα από το My Style Rocks της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ. Το μοντέλο 
έζησε τον προηγούμενο Οκτώβριο την πιο εφιαλτική στιγμή της 
ζωής της, όταν δολοφόνησαν τον σύζυγό της. Η τούρτα γενεθλίων 
της ήταν μαύρη, επειδή έτσι είναι και η διάθεσή της, όπως είπε.

ΕπΕστρΕψΕ από 
τό Ερωτικό τησ 
ταξιδι στό Μπαλι 
και ανακόινωσΕ 
πωσ χωρισΕ
η ιωάννα τούνη είναι 
ξανά ελεύθερη και 
ωραία και το ανακοίνω-
σε μέσω Instagram αφή-
νοντάς μας με το στόμα 
ανοιχτό, αφού μόλις 
είχε επιστρέψει από το 
ερωτικό της ταξίδι με 
τον σύντροφό της 
νώντα παπαντωνίου 
από Μπαλί. η πρώην παίκτρια του My Style Rocks αποφάσισε να ενημερώσει 
τους followers της καθώς είχε δεχθεί πλήθος μηνυμάτων, στα οποία την ρωτού-
σαν γιατί ο σύντροφός της νώντας παπαντωνίου απουσίαζε από το πάρτι των 
γενεθλίων της. «Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτάτε γιατί 
έλειπε ο νώντας από τα γενέθλιά μου χθες. Είναι μια σχέση που εγώ η ίδια έχω 
εκθέσει στα social media μου, οπότε πιστεύω πως είναι σωστό να σας πω ότι 
έχουμε χωρίσει εδώ και ένα μήνα. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας και 
αγαπιόμαστε πολύ. αποφασίσαμε ακόμη και να πάμε το προγραμματισμένο ταξί-
δι μας στο Μπαλί λίγες μέρες πριν, να δοκιμάσουμε ξανά αν λειτουργεί όλο 
αυτό μεταξύ μας. αλλά στην τελική αποφασίσαμε συναινετικά να το λήξουμε. 
Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνω-
ση της ιωάννας τούνη. 

ιωαννα τόΥνη σακησ τανιΜανιδησ

ΕρχΕται στό σιΓΜα ΜΕ τό BooM
πριν από λίγες ημέρες ο παρουσιαστής έδωσε τα χέρια 
για να αναλάβει το καθημερινό τηλεπαιχνίδι Boom, ένα 
από τα διασημότερα και πιο επιτυχημένα τηλεπαιχνίδια 
γνώσεων στην παγκόσμια τηλεόραση. δύο ομάδες δια-
γωνίζονται με σκοπό να απενεργοποιήσουν όσο το δυνα-
τόν περισσότερες «βόμβες» και να κερδίζουν ένα μεγά-
λο χρηματικό έπαθλο. όι παίκτες, φορώντας προστατευ-
τικά γυαλιά, καλούνται σε περιορισμένο χρόνο να βρουν 
τη σωστή απάντηση κόβοντας καλώδια, ώστε να απενερ-
γοποιήσουν τη «βόμβα». Εάν κόψουν το λάθος καλώδιο, 
η «βόμβα» εκρήγνυται. Toν όκτώβριο στην τηλεόραση 
σιΓΜα.

Tα 3α γενέθλια της γιόρτασε την παρασκευή 16 αυγούστου η 
μικρή αργυρώ, κόρη της παρουσιάστριας του σιΓΜα Άντρης 
καραντώνη και του νεοκλή σκουρουμούννη. όι υπέροχοι γονείς 
της, διοργάνωσαν ένα καταπληκτικό πάρτι γενεθλίων με θέμα και 
καλεσμένη την αγαπημένη ηρωίδα των παιδιών, Peppa Pig. Όλες 
οι φίλες και οι φίλοι της αργυρώς τρελάθηκαν απο τη χαρά τους. 
Εν τω μεταξύ, η παρουσιάστρια βλέπει τις καλοκαιρινές διακοπές 
της να φθάνουν στο τέλος τους και ετοιμάζεται και φέτος να 
δώσει τον καλύτερο εαυτό της στην «παραδοσιακή Βραδιά» του 
σιΓΜα για να κυριαρχήσει στη ζώνη της.

Βικτωρια καρΥδααντρη καραντωνη 

καλεσμενη η PePPa Pig
σΤα 3α γενεθλια Τησ κορησ Τησ
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

  NICOSIA MALL

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα, διάσημος ηθοΟ βραβευμένος με Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα, διάσημος ηθοΟ -
ποιός του Hollywood Νίκολας Κέιτζ και οι υπόλοιποι πρωταΟ ποιός του Hollywood Νίκολας Κέιτζ και οι υπόλοιποι πρωταΟ -
γωνιστές βρέθηκαν πρόσφατα στην Κύπρο για τα γυρίσμαΟ γωνιστές βρέθηκαν πρόσφατα στην Κύπρο για τα γυρίσμαΟ -

τα της νέας του ταινίας Jiu Jitsu και επέλεξαν για τις μετακινήσεις τους 
αποκλειστικά τα πολυτελή SUV του Ομίλου Πηλακούτα. Καθόλου τυ-
χαίο, μιας και τα συγκεκριμένα μοντέλα ταιριάζουν απόλυτα με το προ-
φίλ του διάσημου ηθοποιού. Πολυτελή με εξαιρετικά επίπεδα άνεσης 
και με ασφάλεια υψηλών προδιαγραφών αποτελούν την απόλυτη επι-
λογή για τους σταρ του Hollywood. Το Jiu Jitsu είναι μία από τις πρώτες 

διεθνούς παραγωγής ταινία που αξι-
οποιεί τα νέα φορολογικά κίνητρα 
που εφαρμόστηκαν από τον Invest 
Cyprus. Η ταινία των  27.5 εκ. δολα-
ρίων θα γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Κύπρο και ο Όμιλος Πηλακούτα 
στηρίζει αυτή την καινούργια προσπάθεια. Σκηνοθέτης και παραγωγός 
της ταινίας είναι ο Δημήτρης Λογοθέτης, ο Chris Economides παραγω-
γός και ο Martin Barab(παραγωγός στις ταινίες State and Main, USS 
Indianapolis, Love & Sex, Medieval).

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Το ΠρογραΜΜα
ΜΕΝΤΩρ Τρ Τρ οΥ ΠαΝΕΠΙΣΤΗΜΙοΥ 
ΛΕΥΚΩΣΙαΣαΣα
ΜΕ Το ΒραΒΕΙο ΚαΛΩΝ ΠραΚΤΙΚΩΝ 
ΕΚΕ ΚαΙ ΒΙΩΣΙΜοΤΗΤαΣ
Με το Βραβείο Καλών Πρακτικών Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας, στην Κα-
τηγορία Μεγάλες Επιχειρήσεις, τιμήθηκε το Πα-
νεπιστήμιο Λευκωσίας και συγκεκριμένα το Πρό-
γραμμα Καθοδήγησης Νέων «ΜΕΝΤΩΡ» του 
Πανεπιστημίου. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λευκω-
σίας, στο 12ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης. Το βραβείο ήταν μια πρωτοβουλία του 
Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευ-
θύνη (CSR Cyprus), σε συνεργασία με τη Γενική 
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονι-
σμού και Ανάπτυξης. Ο θεσμός αυτός στοχεύει 
στην ανάδειξη της συμβολής των επιχειρήσεων 
στη διαχείριση πλήθους θεμάτων, μέσω της ανά-
πτυξης πρωτοβουλιών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας. 

H EurOLEAguE ΕΙΝαΙ ΕδΩ! 
αΠοΚΛΕΙΣΤΙΚα ΕΩΣ Το 2023!
Η Nova, ο κορυφαίος πάροχος επικοι-
νωνίας και ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, 
που για σχεδόν δύο δεκαετίες κατέχει τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων της 
Euroleague στην Ελλάδα και την Κύπρο, 
θα παραμείνει ο αποκλειστικός δικαιού-
χος των αγώνων της κορυφαίας ευρω-
παϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, 
καθώς υπέγραψε ανανέωση της συμφω-
νίας μέχρι το 2023. Με τη νέα σύμβα-
ση τα κανάλια Novasports εξασφάλι-
σαν τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδο-
σης όλων των αγώνων της Euroleague 
και του Eurocup έως και τη σεζόν 2022 
– 2023 σε Ελλάδα και Κύπρο. Κάνετε 
Like στη σελίδα της Nova Cyprus www.
facebook.com/NovaCyprus/για να μα-
θαίνετε πρώτοι όλα τα νέα των καναλιών 
της Nova Cyprus. Μπείτε στο site της 
NovaCyprus www.novacyprus.com για 
να βλέπετε πάντα το ανανεωμένο πρό-
γραμμα όλων των καναλιών μας.

γρΗγορΗΣ ΚοΝΤοΣ
ΝΙΚΗΤΗΣ ΤοΥ StArbuCkS 
bArIStA CHAMpIONSHIp 
2019 ΣΤΗΝ ΚΥΠρο

Ο συναρπαστικός τε-
λικός του Starbucks 
Barista Championship, 
του διαγωνισμού δεξι-
οτεχνίας, γνώσεων και 
πάθους για την παρα-
σκευή καφέ, πραγμα-
τοποιήθηκε με μεγά-
λη επιτυχία την Τετάρ-

τη, 26 Ιουνίου, στο κατάστημα Starbucks στο 
Nicosia Mall. Οι λάτρεις του καφέ είχαν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά 
όλες τις δοκιμασίες ανάμεσα στους 3 φιναλίστ. 
Οι 3 διαγωνιζόμενοι μοιράστηκαν τις γνώσεις 
και το πάθος τους για τον καφέ και τη δεξιοτε-
χνία τους στην τέχνη του Latte Art, καθώς και 
την ικανότητά τους να παρουσιάσουν ένα δικό 
τους ρόφημα. Νικητής του διαγωνισμού ανα-
δείχθηκε ο Γρηγόρης Κοντός από το κατάστη-
μα Q-city της Λάρνακας, ο οποίος θα εκπρο-
σωπήσει την Κύπρο στον μεγάλο τελικό Barista 
Championship 2019 στο Λονδίνο. Τη δεύτερη 
θέση κατέλαβε ο Ανδρέας Γεωργίου από το κα-
τάστημα του Nicosia Mall και την τρίτη ο Ραφα-
ήλ Περικλέους από το κατάστημα της Γερμασό-
γεια στη Λεμεσό.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤυΧΕΡΟΣ ΤΟυ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY
Το incredible καλοκαίρι συνε-
χίζεται! Ο Παναγιώτης Τσιτσι-
λιός, ο μεγάλος νικητής της 
κλήρωσης του Nicosia Mall, 
κέρδισε το ταξιδιωτικό κουπό-
νι αξίας €2.000 για το πακέτο 
διακοπών από το Xenos Travel. 
Επιπλέον όμως κάθε Σάββατο 
του Ιουνίου, από τις 16:00 και 
μετά, όσοι συμμετείχαν στην 
κλήρωση για το κουπόνι του 

Xenos Travel κέρδιζαν και μια 
συμμετοχή στο Spin & Win, 
διεκδικώντας και κερδίζοντας 
στη στιγμή καλοκαιρινά δώρα! 
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες επισκεφθείτε το www.
nicosiamall.com

ΌμιλΌς ΠηλακΌύτα
ΌδΌδΌ ηγηςε με αςφαφαφ λεια τΌν νικΌλας κεΪτΪτΪ Ζ ςτην κύΠρΌ

   οΙΝοΠοΙΕΙο ΖαΜΠαρΤα 

ΓΕυΣΙΓΝΩΣΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ 
ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ JAMIE’S ITALIAN
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στους 
ανθισμένους κήπους του εστιατορίου 
Jamie’s Italian, στη Λευκωσία, η πα-
ρουσίαση των καλοκαιρινών κρασιών 
του Οινοποιείου Ζαμπάρτας. Δεκάδες 
φίλοι του κρασιού είχαν την ευκαιρία 
να δοκιμάσουν τα κρασιά Ξυνιστέρι, 
Semillon- Sauvignon Blanc, Ροζέ και 
Ματάρο-Γιαννούδι και να γνωρίσουν 
τον οινοποιό Μάρκο Ζαμπάρτα. Τα 

κρασιά συνοδεύ-
τηκαν με εκλε-
κτές γεύσεις που 
δημιουργήθηκαν 
στην κουζίνα του 
Jamie’s Italian. Η 
γευσιγνωσία διορ-
γανώθηκε από το 
Jamie’s Italian και 
την εταιρεία Βάσ-
σος Ηλιάδης Λτδ, που διανέμει την 
γκάμα των κρασιών του Οινοποιείου 
Ζαμπάρτα στην Κύπρο. 

Nova

     MELA
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     MELA

Για 3η συνεχή χρονιά η Lexus είναι χορηγός 
του 76ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

της Βενετίας - La Biennale di Venezia, που 
θα πραγματοποιηθεί στο Lido από τις 28 
Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2019, με 
την Αργεντινή σκηνοθέτρια Lucrecia Martel, 
πρόεδρο της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής του 
διαγωνισμού. Η αριστεία της παραγωγής, η 
έμφαση στη λεπτομέρεια, η ανώτερη ποιότητα, 
η εναρμόνιση ανάμεσα στη χειροτεχνία και τις 

καινοτόμες τεχνολογίες είναι μερικές από τις 
αξίες που ενώνουν τον κόσμο της Lexus με τον 
κόσμο του κινηματογράφου που βραβεύεται 
στη Βενετία. Το νέο Lexus UX Hybrid, το πρώτο 
πλήρες υβριδικό-ηλεκτρικό compact SUV στην 
κατηγορία premium C SUV, θα είναι το αστέρι 
του φεστιβάλ, παράλληλα με τη ναυαρχίδα των 
Lexus LS, Lexus ES Hybrid και Lexus SUV RX. Ως 
το επίσημο αυτοκίνητο της εκδήλωσης καθ’ όλη 
την εβδομάδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, 

η Lexus θα έχει το προνόμιο να οδηγεί ηθοποι-
ούς, σκηνοθέτες και άλλα γνωστά πρόσωπα 
του κινηματογράφου στο κόκκινο χαλί με 35 
αυτοκίνητα, όλα εξοπλισμένα με πλήρη υβριδι-
κή ηλεκτρική τεχνολογία Lexus Hybrid Drive.

Ένωση ΙδΙωτων Ιατρων Κύπρού
παρΈθΈσΈ σύνΈντΈύξη τύπού
Η Ένωση Ιδιωτών Ιατρών Κύπρου παρέθεσε 
συνέντευξη Τύπου με σκοπό να αναλύσει τα 
χαρακτηριστικά του παρόντος συστήματος, 
αλλά και να θέσει δημόσια τις προτάσεις της 
με στόχο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
συνθήκες συμμετοχής των ιδιωτών ιατρών στο 
σύστημα. «Οι προτάσεις μας στηρίζονται στην 
επιχειρηματολογία που μας επιτρέπει να έχου-
με την ιδιότητά μας ως γιατροί. Το να διαφω-
νούμε με τον τρόπο που εφαρμόζεται το σύ-
στημα δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε το ΓεΣΥ. 
Η κριτική μας μπορεί να είναι αυστηρή, αλλά 
πάνω από όλα είναι καλόπιστη, γιατί το ΓεΣΥ 
μας ενδιαφέρει. Aναγνωρίζουμε ως επαγγελ-
ματίες υγείας ότι οι ασθενείς το έχουν ανάγκη, 
η Κύπρος το χρειάζεται, αλλά και οι γιατροί θέ-
λουν να μπορούν να συμμετέχουν με αξιοπρέ-
πεια και να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες».

ΕΚΛΕΨΕ ΤΙΣ 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
THE FASHion 
nigHT oLyMpiC 
RESiDEnCE EVEnT
Τις εντυπώσεις έκλεψε 
η Audi στο μοναδικό 
«The Fashion night 
olympic Residence Event», ως βασικός 
χορηγός του καθιερωμένου και πολύ επι-
τυχημένου φιλανθρωπικού fashion show, 
μέσα στο πλαίσιο της διετούς συνεργασί-
ας με τους δίδυμους πύργους «olympic 
Residence». Στη φαντασμαγορική εκδήλω-
ση, που έλαβε χώρα την Τετάρτη 3 Ιουλίου 
στη Λεμεσό, η Audi παρέταξε τα επιβλητικά 
μοντέλα της Audi A6 και Αudi A8, αλλά και 
τη ναυαρχίδα της, το υπέρμετρα εντυπωσι-
ακό Audi Q8, σε μια βραδιά αφιερωμένη 
στους λάτρεις της μόδας. Η συνεργασία 
της Audi με το olympic Residence αποτε-
λεί μια ακόμα ισχυρή συμφωνία της εταιρεί-
ας Unicars, επίσημο αντιπρόσωπο της Audi 
στην Κύπρο,  έχοντας έντονο branding 
στους χώρους των πύργων, στον υπαίθριο 
χώρο του olympic Residence, καθώς και 
στο restaurant Como.

PubLic
σασ βοηθούν μΈ τη 
νΈα σασ τηλΈοραση

Ήρθε ο καιρός για τη νέα 
σας τηλεόραση, η οποία θα 
είναι καλύτερη και πολύ με-
γαλύτερη από αυτήν που 
ήδη έχετε! Επισκέπτεστε ένα 
κατάστημα public ή βρίσκε-

τε τις διαθέσιμες επιλογές μέσα από το public-
cyprus.com.cy και αποφασίζετε ποια είναι η τη-
λεόραση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες 
σας. Τα public μπορούν όχι μόνο να διαθέσουν 
σε εσάς στις καλύτερες τιμές της αγοράς τη 
νέα σας τηλεόραση, αλλά και να την εγκατα-
στήσουν στο σπίτι σας. Μετά την αγορά της 
καινούργιας σας τηλεόρασης από τα public και 
αφού ζητήσετε την υπηρεσία, οι ειδικοί της με-
γαλύτερης αλυσίδας καταστημάτων ειδών τε-
χνολογίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού θα σας 
επισκεφθούν, ώστε να σας βοηθήσουν με την 
επιτοίχια ή επιτραπέζια εγκατάσταση της τηλε-
όρασής σας. Η έμπειρη ομάδα των public έχει 
τη δυνατότητα να σας εξυπηρετήσει σε όλα τα 
στάδια που απαιτούνται. Επισκεφθείτε τα public 
και μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για την 
υπηρεσία εγκατάστασης τηλεοράσεων και πώς 
οι ειδικοί μας μπορούν να σας βοηθήσουν. 
#Ανυπομονώ για νέα τηλεόραση!

concEntrAtEd 
corrEctivE sEruM
Το «εμβόλιο» κατά των ενοχλη-
τικών πανάδων, σε συσκευασία 
30ml, περιέχει εξειδικευμένο 
μείγμα δραστικών συστατικών, 
τα οποία δεσμεύουν την υγρα-
σία, φωτίζουν, εξομαλύνουν τον 
τόνο του δέρματος, μειώνουν τη 
σκούρα χρωστική, αφήνοντας 
το δέρμα υγιές και ενυδατωμέ-
νο με στόχο τη λεύκανση και την 
προστασία από τη φωτογήρανση 

που προκαλεί ο δυνατός καλο-
καιρινός ήλιος. Επενεργεί επίσης 
ως CELL-DEToX, καθώς περιέχει 
μια βιοτεχνολογική ουσία που 
ενισχύει την κυτταρική αποτοξίνω-
ση και μακροζωία, παρέχοντας 
μια δεύτερη ευκαιρία στο κουρα-
σμένο δέρμα. Βοηθά να ενισχυ-
θεί η βιολογική οδός της κυττα-
ρικής αυτοφαγίας μειώνοντας τα 
επίπεδα των οξειδωμένων πρω-
τεϊνών και των υπεροξειδωμένων 
λιπιδίων.

LEXUS 
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ 76ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 

   ΙαματΙΚο μΈταλλΙΚο νΈρο Vichy 89%

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΦΕΪΝΗ
Για τη δημιουργία του Minéral 89 
Eyes, το Ιαματικό Μεταλλικό Νερό 
Vichy σε συγκέντρωση 89% ενι-
σχύεται τώρα με καφεΐνη – ένα συ-
στατικό αναφοράς αναγνωρισμένο 
για την ικανότητά του να βελτιώνει 
σημαντικά τους μαύρους κύκλους 
και τις σακούλες κάτω από τα μά-
τια. Με την προσθήκη αναζωογο-
νητικής καθαρής καφεΐνης, σε συν-
δυασμό με υαλουρονικό οξύ για 
ενυδάτωση και μεταλλικό νερό για 

ενίσχυση του δερ-
ματικού φραγμού, 
τα εργαστήρια Vichy 
αναπτύσσουν το 
πρώτο προϊόν μα-
τιών που καταπολε-
μά τις γραμμές αφυδάτωσης και 
τους μαύρους κύκλους προσφέρο-
ντας ενυδάτωση, επανόρθωση του 
φραγμού και περιποίηση.

Audi
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ράσετε το αίσθημα της ανασφά-
λειας και της αστάθειας που σας 
διακατέχει, όμως οι διέξοδοι θα 
υπάρχουν! Μία γνωριμία σε τα-
ξίδι με άτομο που είναι άλλης 
κουλτούρας ή διαφορετικής ηλι-
κίας είναι μέσα στο πρόγραμμα. 
Οι γνωριμίες μέσω διαδικτύου 
κρύβουν και αυτές με τη σειρά 
τους όμορφες εκπλήξεις! Αν εί-
στε ήδη σε μία σχέση, διαπιστώ-
νετε ότι οι προοπτικές που ανοί-
γονται ανάμεσα σε εσάς και τον 
σύντροφο είναι θετικές!

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Σταδιακά αρχίζετε 
να έχετε μία καλύτε-

ρη επαφή με τον σύντροφό σας. 
Η σεξουαλική σας ζωή τονώνε-
ται, η ερωτική σας λίμπιντο είναι 
στα φόρτε της, όμως δεν λεί-στα φόρτε της, όμως δεν λεί-στα φόρτε της, όμως δεν λεί
πουν οι φόβοι, οι δοκιμασίες ή 
ακόμα και οι «προειδοποιήσεις» 
ότι η μπόρα έχει ξεπεραστεί. Αν 
είστε μόνοι, προσπαθήστε να 
μην εμμένετε με πάθος σε κάτι 
που ήδη έχει τελειώσει.

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Μέχρι το τέλος 
του Αυγούστου θα 

δέχεστε τη θετική επιρροή της 
Αφροδίτης από τον Λέοντα, 
όπου το ζητούμενο «σχέση» ικα-
νοποιείται! Απολαμβάνετε τη 
συντροφικότητα, ανοίγεστε σε 
μία νέα σχέση και ζείτε δυνατές 
στιγμές στο πλευρό ενός αν-
θρώπου που έχει τον τρόπο να 
σας ξυπνά όμορφα συναισθή-
ματα!

ιχθΥες
20/2 - 20/3
Οι επαφές, οι επι-
κοινωνίες και τα 

φλερτ δεν λείπουν από την αι-
σθηματική σας ζωή, ενώ παρατη-
ρείτε ότι αρχίζει και ξεμπλοκάρει 
το τοπίο της αισθηματικής σας 
ζωής και μπορείτε να επικοινωνή-
σετε πιο ουσιαστικά με το άτομο 
που σας ενδιαφέρει. Μετακινή-
σεις με το σύντροφό σας ευνο-
ούνται αυτό το διάστημα και θα 
μπορείτε να περάσετε καλά.

κινούν να έρθετε κοντά σε φί-κινούν να έρθετε κοντά σε φί-κινούν να έρθετε κοντά σε φί
λους, να γνωρίσετε νέους αν-
θρώπους, ενώ θα είστε και αρ-
κετά πιο δυναμικοί ώστε να πά-
ρετε τις πρωτοβουλίες εκείνες 
που θα σας φέρουν ένα βήμα 
πιο κοντά στην κατάκτηση μίας 
προσδοκίας σας. Δεν είναι εύ-
κολο για πολλούς να ξεπεράσε-
τε μία απώλεια ή ένα χωρισμό 
που υπάρχει στη ζωή σας, είναι 
γεγονός όμως ότι ο Αύγουστος 
είναι «βάλσαμο» για την ψυχολο-
γία σας.

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Αυτό που θέλετε 
πραγματικά να πετύ-

χετε στα αισθηματικά σας μπο-
ρείτε να το κάνετε πραγματικό-
τητα, αρκεί να το βάλετε στό-
χο. Μπορεί ο Αύγουστος να 
μην είναι ο πιο ερωτικός μήνας 
της χρονιάς για εσάς, σας ωθεί 
όμως να ορίσετε ποιο είναι το 
ζητούμενό σας για την πορεία 
και το μέλλον σας. Αρκετοί από 
εσάς θα είστε απορροφημέ-
νοι σε θέματα που αφορούν τα 
επαγγελματικά σας και θα προ-
ετοιμάζετε το έδαφος για νέα 
ξεκινήματα που είναι να γίνουν, 
παραγκωνίζοντας για λίγο τα αι-
σθηματικά σας. 

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12   
Θα χρειαστεί προ-
σπάθεια να ξεπε-

Λεων
 23/7 - 23/8
Έχετε τις ερω-

τικές σας κατακτήσεις, ανανεώ-
νεστε, διασκεδάζετε, περνάτε 
καλά αλλά και… διεκδικείτε και 
κατακτάτε αυτό που θέλετε. Τέ-
λος του μήνα «χτυπά κόκκινο» 
η ερωτική σας λίμπιντο, αφού ο 
Άρης από το ζώδιό σας θα κινεί-Άρης από το ζώδιό σας θα κινεί-Άρης από το ζώδιό σας θα κινεί
ται στο δικό σας δεκαήμερο. Το 
πάθος θα σας κατακλύζει, ωστό-
σο κάποιες στιγμές μπορεί να 
παρασυρθείτε από την υπερβο-
λή, το πάθος αλλά και τον εγωι-
σμό σας και να έχετε τα καβγα-
δάκια σας. 

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Οι «σκανδαλώδεις» 

ιστορίες ερωτικού πάθους συνε-
χίζονται για εσάς, φίλοι Παρθέ-
νοι. Ωστόσο μπορείτε με περισ-
σότερη ηρεμία να συνειδητοποι-
ήσετε τι είναι αυτό που σας δίνει 
χαρά, τι είναι αυτό που σας ολο-
κληρώνει και να μπορέσετε να 
επικεντρωθείτε σε αυτό. Αρκετοί 
ζείτε ένα ερωτικό πάθος που για 
την ώρα σάς φαίνεται «αδιέξο-
δο» ή παραμένει «μυστικό», ση-
μαντικό είναι να προσέξετε τις 
επιλογές σας. 

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Η Αφροδίτη και 
ο Άρης από το 

ζώδιο του Λέοντα σας παρα-

κριός
21/3 - 20/4
Η ερωτική λίμπιντο 

είναι ανεβασμένη και σας επη-
ρεάζει όλο τον μήνα! Ασυγκρά-
τητοι, τολμηροί και παθιασμένοι 
στα αισθηματικά σας, ενώ οι κα-
τακτήσεις δεν λείπουν. Προσο-
χή στις εγωιστικές παρορμητικές 
τάσεις οι δεσμευμένοι.

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5

Είναι ένα θετικό δι-
άστημα για να ενι-

σχύσετε την οικειότητα και τη 
ζεστασιά στη σχέση σας, αλλά 
και για να εκφράσετε τα βαθύτε-
ρα «θέλω» στον σύντροφό σας. 
Την προσοχή σας μόνο γιατί κά-
ποιες στιγμές θα σας διακατέχει 
ο συναισθηματικός εκνευρισμός 
και η ένταση. Οι ελεύθεροι προ-
ετοιμάζετε το έδαφος για τις πιο 
σπουδαίες ερωτικές εξελίξεις, 
που για εσάς θα έρθουν τον Σε-
πτέμβρη.

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Αρκετοί από εσάς 
βρίσκεστε σε μία 

διαδικασία αναμονής για πολύ 
καλύτερες εξελίξεις που θα έρ-
θουν από το φθινόπωρο. Πολ-
λοί από εσάς θα αφεθείτε στο 
πάθος μιας νέας ερωτικής γνω-
ριμίας, που η προοπτική της θα 
είναι αμφίβολη ή ασταθής. Οι 
δεσμευμένοι περνάτε καλά με το 
σύντροφό σας, φροντίστε όμως 
να αποφύγετε την ευθιξία σας. 

κΑρκινός
22/6 - 22/7
Πολλοί αισθά-

νεστε πληγωμένοι, προδομένοι, 
απογοητευμένοι από τις εξελί-
ξεις που προηγήθηκαν στην αι-
σθηματική σας ζωή. Το πιο σημα-
ντικό όμως είναι ότι πλέον ανα-
γνωρίζετε τι θέλετε, τι αξίζετε, τι 
πρέπει να παραμείνει δίπλα σας. 
Ακόμα και μία επανασύνδεση 
θα είναι μία προσωρινή επιλογή 
για εσάς, γιατί στην ουσία γνωρί-
ζετε ότι μία ερωτική ιστορία έχει 
κλείσει πλέον τον κύκλο της.

ZωδιΑ

   ΤΟΜ ΦΟΡΝΤ - 27/08/1961

Ο Τομ Φορντ είναι ένας από τους πιο καταξι-
ωμένους σχεδιαστές μόδας παγκοσμίως και 
σκηνοθέτης. Γεννήθηκε στο Τέξας. Πρώτη του 
αγάπη υπήρξε η υποκριτική, την οποία όμως 
εγκατέλειψε για να σπουδάσει αρχιτεκτονι-
κή εσωτερικού χώρου στο Parsons School of 
Design. Οι σπουδές του εκεί κράτησαν μέχρι 
το 1986. Στα επόμενα χρόνια βρέθηκε να εργά
ζεται σε γνωστές εταιρείες μόδας, όπως είναι 
η Perry Ellis και η Cathy Hardwick. Σταθμός στην 
καριέρα του υπήρξε η πρόσληψή του το 1990 
στον οίκο Gucci. Μετά από την αποχώρησή του 
από την Gucci ίδρυσε τη δική του εταιρεία με την 
επωνυμία Tom Ford. Είναι παντρεμένος με τον Ρί
τσαρντ Μπάκλεϊ και έχουν αποκτήσει έναν γιο.

το 1986. Στα επόμενα χρόνια βρέθηκε να εργά-

η Perry Ellis και η Cathy Hardwick. Σταθμός στην 

στον οίκο Gucci. Μετά από την αποχώρησή του 
από την Gucci ίδρυσε τη δική του εταιρεία με την 
επωνυμία Tom Ford. Είναι παντρεμένος με τον Ρί-επωνυμία Tom Ford. Είναι παντρεμένος με τον Ρί-επωνυμία Tom Ford. Είναι παντρεμένος με τον Ρί
τσαρντ Μπάκλεϊ και έχουν αποκτήσει έναν γιο.

EP
A





66

Η Τζένιφερ Λόπεζ 
βρίσκεται αντιμέτωπη 
με την οργή ενός 
Αιγύπτιου δικηγόρου, 
λόγω της πρόσφατης 
εμφάνισής της στην 
Αίγυπτο.
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Οι ηθοποιοί Εύα Λονγκόρια και Αμέ-
ρικα Φεράρα και περισσότεροι 
από 200 Λατίνοι καλλιτέχνες και 

ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έγρα-
ψαν μια επιστολή συμπαράστασης προς τη 
λατινοαμερικανική κοινότητα, στον απόηχο 
του μακελειού στο Τέξας και των εφόδων 
κατά μεταναστών στο Μισισίπι. Διάσημοι 
τραγουδιστές όπως η Τζένιφερ Λόπεζ, ο 
Ρίκι Μάρτιν και Λιν-Μάνουελ Μιράντα στή-
ριξαν επίσης την επιστολή, με την οποία οι 
συνυπογράφοντες καλούν όλους όσοι δεν 
ανήκουν στη λατινοαμερικανική κοινότητα 
να «καταδικάσουν ανοικτά το μίσος». Στην 
επιστολή, η οποία δημοσιεύτηκε στους New 
York Times, τη La Opinion και άλλες εφημε-
ρίδες, αναφέρεται ότι «εάν νιώθεις τρομο-
κρατημένος, συντετριμμένος και νικημένος 

από το μπαράζ επιθέσεων εναντίον της κοι-
νότητάς μας, δεν είσαι μόνος» με αφορμή νότητάς μας, δεν είσαι μόνος» με αφορμή νότητάς μας, δεν είσαι μόνος»
την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στην 
πόλη Ελ Πάσο του Τέξας στις 3 Αυγούστου, 
αλλά και τη σύλληψη 680 ανθρώπων σε 
εφόδους κατά μεταναστών την περασμένη 
εβδομάδα στο Μισισίπι. Και τα δύο γεγονό-
τα εκτυλίχθηκαν στον απόηχο των κατηγο-
ριών ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ τροφοδοτεί τον φυλετικό διχασμό 
με τη ρητορική του και την καταστολή της 
μετανάστευσης στα σύνορα ΗΠΑ - Μεξι-
κού. «Δεν θα μας διαλύσουν. Δεν θα σιωπή-
σουμε. Θα συνεχίσουμε να καταδικάζουμε 
κάθε γεμάτη μίσος και απάνθρωπη συμπε-
ριφορά εναντίον της κοινότητάς μας. Θα 
απαιτήσουμε αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη», 
υπογραμμίζεται στην επιστολή. Απευθύνε-

ΔΙΑΚΟΣΙΟΙ ΛΑΤΙΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ Η ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ ΚΑΙ 
Η ΕΥΑ ΛΟΝΓΚΟΡΙΑ, ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΛΑΤΙΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

TZENIΦΕΡ ΛΟΠΕΖ - ΕΥΑ ΛΟΝΓΚΟΡΙΑ

ται, δε, έκκληση στους συμμάχους της λατινοαμερικανικής 
κοινότητας να «καταδικάσουν ανοικτά το μίσος, να στηρί-«καταδικάσουν ανοικτά το μίσος, να στηρί-«καταδικάσουν ανοικτά το μίσος, να στηρί
ξουν οικονομικά οργανώσεις που στηρίζουν την κοινότητά 
μας και να κάνουν τους ηγέτες μας να λογοδοτήσουν». Η 
πρώην πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς «Desperate 
Housewives», Εύα Λονγκόρια, αναφέρει σε μια ανακοίνωση Housewives», Εύα Λονγκόρια, αναφέρει σε μια ανακοίνωση Housewives»
ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια «ηθική κρίση… και 
επιλέγουμε αυτή τη στιγμή να υψώσουμε τις φωνές μας και 
να μιλήσουμε».  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ
ΤΗΝ ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ

Αιγύπτιος δικηγόρος αισθάνθηκε προσβεβλη-
μένος από την πρόσφατη εμφάνιση της Τζέ-
νιφερ Λόπεζ στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια 
της συναυλίας της και προέβη σε καταγγελία 
εναντίον της. Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος Σα-
μίρ Σαμπρί, ο οποίος είναι γνωστός για τις αυ-
στηρές πεποιθήσεις του, ζήτησε να επιβληθεί 
στην ερμηνεύτρια απαγόρευση εισόδου στη 
χώρα, γιατί, όπως τόνισε, η Τζένιφερ Λόπεζ 
εμφανίστηκε με «διάφανα ρούχα», γεγονός 
που προκάλεσε σούσουρο στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι 
η χρονική συγκυρία της συναυλίας δεν ήταν 
η πρέπουσα, καθώς είχε προηγηθεί το τρομο-
κρατικό χτύπημα στο Κάιρο.

Η Εύα Λονγκόρια και άλλοι είκοσι 
καλλιτέχνες καλέσαν τις ΗΠΑ να 
καταδικάσουν το μίσος.




