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μαρΙα ΣαβΙνα
η ΣΥνεργαΣΙα τηΣ 
με τΟν ρΟμΠερτ 
ντε νΙρΟ
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Δύο χρόνια μετά τη συναυλία της στη Μάντσε-
στερ Αρένα, που κατέληξε σε τραγωδία, η Αρι-
άνα Γκράντε ανέβηκε στη σκηνή ξεκινώντας με 

το τραγούδι No Tears Left To Cry. Η τραγωδία που έζη-
σε η ίδια και το κοινό της το 2017 είχε ως κατάληξη 
22 νεκρούς. Η Αμερικανίδα νεαρή σταρ έδωσε τη συ-
ναυλία στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης αυτοκτο-
νίας. Η 20χρονη Mason Thomas, η οποία βρισκόταν 
στη Μάντσεστερ Αρένα τη νύχτα της επίθεσης, είπε ότι 
το Pride περιείχε "τόσα δάκρυα, τόση ευτυχία". Η ίδια 
η Αριάνα δήλωσε "συγκλονισμένη" και "πολύ νευρική", 
με το πλήθος να φωνάζει το όνομά της στο Manchester 
Pride της Κυριακής. "Το Μάντσεστερ κατέχει μια πολύ 
ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου", είπε ενώπιον του πλή-
θους, ανάμεσά τους επιζώντες της επίθεσης. Η Αμερι-
κανίδα τραγουδίστρια ξεκίνησε το 35λεπτο show της, 
που περιελάμβανε εννιά τραγούδια, με το No Tears Left 
To Cry, το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε μετά τον 
βομβαρδισμό, κάνοντας τη νύχτα ακόμα πιο συναισθη-
ματική για όλους. ok!

επεστρεψε στο 
Μάντσεστερ

συνάυλιάυλιά ά εισ ά εισ ά ΜνηΜην 
των θυΜάτων θυΜάτων θυ των τηΜάτων τηΜά σ επιθεσησ 

άυτοκτονιάυτοκτονιά άσ το 2017

Aριάνά Γκράντε
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48 BeAUTY
50 sTYle icon
54 ατζεντα 
56 μαΓεΙΡΙΚΗ
58 ΚοΣμΙΚα
64 ζΩδΙα
66 lAsT pAge

6 επΙδεΙξΗ μοδαΣ 
Στο sT. TRopeZ
Πασαρέλα στην άμμο με Εlli Couture 
και Βικτόρια Μπέκαμ.
10 μαΡΙα ΣαβΙνα
Μας μιλά για τη συνεργασία της 
με τον ρόμπερτ Ντε Νίρο.
16 αννα ελευθεΡΙου
Η νέα της ζωή μετά τη νίκη της.
18 ΚΩνΣταντΙνοΣ αΡΓυΡοΣ
Έκανε φινάλε με μια φαντασμαγορική 
εμφάνιση.
22 ΚυΡΙαΚΗ ΚατΣοΓΡεΣαΚΗ
Η αεροσυνοδός των γαλαζοαίματων.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣΗ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ

Η ΠΙΟ ΣΕΞΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η ΠΙΟ ΣΕΞΙ ΓΥΝΑΙΚΑ Η ΠΙΟ ΣΕΞΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΛΠΟ
ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΙΝΑ
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΝΙΡΟ

πεΡΙεχομενα    1 ΣεπτεμβΡΙου 2019 • τευχοΣ 601

26 ΓΙαννΗΣ ΣπαλΙαΡαΣ
Βρεθήκαμε στα γυρίσματα της 
σειράς που πρωταγωνιστεί.
28 μαΡΓΚοτ ΡομπΙ
Θα ενσαρκώσει την Barbie.
32 τα πεΡΙεΡΓα τΩν ΣταΡ
οι παραξενιές των διασήμων του 
Χόλιγουντ.
42 ολΙβΙα Κουλπο
Η πιο σέξι γυνκαίκα στον κόσμο. 
46 ολα Καλα
Βρεθήκαμε στα παρασκήνια της 
πρεμιέρας.
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ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ST. TROPEZ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΣΤΕΜΜΕΝΕΣ 
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ELLI COUTURE ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΙΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑΣ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΜΠΕΚΑΜ

ST. TROPEZ

EΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΗΣ ΛΥΡΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΠΕΚΑΜ

Tην Ελλάδα στηρίξαν για ακό-
μη μια φορά οι εστεμμένες της 
Κρουαζέτ του 2020, παρου-

σιάζοντας τα σχέδια υποδημάτων 
του ελληνικού οίκου Εlli Couture της 
σχεδιάστριας Έλλης Λυραράκη 
στην κοσμική παραλία του St. Lopez. 
Μετά την τεράστια επιτυχία που είχε 
ο ελληνικός οίκος στην Εβδομάδα 
Μόδας του Παρισιού, διοργανώθη-
κε η επίδειξη μόδας από τη μάνατζερ 
της Elli Couture, Άντα Ηλιοπούλου, 
σε συνεργασία με την πλαζ 1051 
και το Αlb Consulting Luxe. Σε δη-
λώσεις της η Ελληνίδα σχεδιάστρια 
δήλωσε ότι μετά τη μεγάλη επιτυχία 
που είχε η επίδειξη στο Παρίσι, θέ-
λησε να δείξει την κολεξιόν της με 
διάφορες επιδείξεις σε όλη την Ευ-
ρώπη. «Με τη μάνατζέρ μου, Άντα 
Ηλιοπούλου, επιλέξαμε μια ενδια-
φέρουσα πρόταση για ένα earth’s 
eco friendly fashion show στο 1051, 
στη φημισμένη πλαζ Ρampelone 

στο Saint Tropez με συμπαρουσίαση 
ρούχων της πιο πετυχημένης σχεδιά-
στριας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, 
της Βικτόρια Μπέκαμ. Στην επίδειξη 
παρουσιάστηκε η συλλεκτική σειρά 
υποδημάτων Alagonia, η pret-a-porter 
συλλογή των μοναδικών χειροποίη-
των δερμάτινων σανδαλιών, καθώς 
και η pret-a-porter Happy Mules με τα 
πολύ ιδιαίτερα print για το καλοκαί-
ρι του 2019». Στόχος της επίδειξης 
ήταν επίσης η προσπάθεια που γίνεται 
για σκεπτόμενη μόδα, η οποία προ-
στατεύει τη φύση. Στην επίδειξη συμ-
μετείχαν χειροποίητες collections με 
ανακυκλωμένα υλικά ή κομμάτια δημι-
ουργημένα με τρόπους που ευνοούν 
τη φύση. Tα μοντέλα που συμμετείχαν 
ήταν οι εστεμμένες που προορίζονται 
για τη Μις Γαλλία 2020. Ανάμεσα 
σε αυτές ήταν η καλλονή  Miss Cote 
d’Azur, Caroline Perengo, φιναλίστ 
στο Miss France 2019, η Miss Cot
e d Azur 19, Manelle Souahlioff, η 
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Lou Ruatoff, Miss Provence 2019 
που προορίζεται για Miss France 
2020, η Miss Provence 2018, 
Wynona Guerainioff, καθώς και 
πολλές άλλες Μις, όπως η Anne 
aure Foumontoff και η Maria 
Avines. Στο ειδικά διαμορφωμέ-
νο μέρος είχε στρωθεί φούξια 
χαλί, το οποίο έφτανε μέχρι την 
παραλία, όπου τα μοντέλα περ-
πάτησαν με μαγιό φορώντας τις 
δημιουργίες της Έλλης Λυρα-
ράκη, ενώ αργότερα παρουσία-
σαν τη συλλογή της Βικτόρια Μπέ-
καμ. Αίσθηση στους παρευρισκόμε-
νους προκάλεσε το πράσινο κοστούμι 
που σχεδίασε η διάσημη σχεδιάστρια, 
όπου συνδυάστηκε άψογα με τις δημι-
ουργίες του οίκου Εlli Couture. Τα κο-
σμήματα που φορέσαν τα μοντέλα ήταν 
από τον γνωστό οίκο Mauboussin και 
τις εντυπώσεις έκλεψε το Bodvar rose, 
ένα φρέσκο ροζέ, ξηρό, πολύ κομψό 
κρασί από Σουηδό παραγωγό που καλ-Σουηδό παραγωγό που καλ-Σουηδό παραγωγό που καλ
λιεργεί τις ποικιλίες του γαλλικού διά-
σημου κρασιού. Η μεγάλη έκπληξη 
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της επίδειξης ήταν η εμφάνιση της 
διάσημης sportscaster της Γαλλίας, 
Carine Galli, η οποία είναι γνωστή 
για τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις της 
με τους μεγαλύτερους αθλητές του 
πλανήτη. Η γνωστή παρουσιάστρια 
συνοδευόταν από την επίσης γνωστή 
dj Candice της Γαλλίας και συμπε-
ριλαμβάνεται στην ομάδα του διά-
σημου σχεδιαστή Paul Smith και του 
Jitrois. Τόσο η Carine Galli όσο και 
η dj Candice σε δηλώσεις τους μι-
λήσαν με τα καλύτερα λόγια για την 
Ελληνίδα σχεδιάστρια, αναφέρο-
ντας επίσης ότι «μετά από το σόου 
της Ελληνίδας σχεδιάστριας στο 
Παρίσι θέλουμε να επισκεφτούμε 
την Κρήτη. Αυτή η σειρά που έδει-
ξε στο St. Tropez  είναι ιδανική για 
πλαζ».  ok!

ΤΗΣ XXXXXX 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ©MarC de delley
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Η CEO ΤΗΣ «SCREENTALE» ΜΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ 
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ΟΚαναδός συγγραφέας Μπρά-
ιαν Τρέισι είχε πει ότι «κάθε πρό-
οδος στην ανθρωπότητα ξεκινά 

με μια ιδέα στο μυαλό ενός ανθρώπου». 
Προφανώς και είχε δίκαιο στην περίπτω-
ση της CEO της νεοσύστατης κυπριακής 
εταιρείας κινηματογράφου και τεχνολογί-εταιρείας κινηματογράφου και τεχνολογί-εταιρείας κινηματογράφου και τεχνολογί
ας «Screentale», Μαρίας Σαβίνας, καθώς 
εν μία νυχτί επεξεργάστηκε στο μυαλό της 
την ιδέα για δημιουργία ενός καινοτόμου 
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Εικο-
νικής Πραγματικότητας στην Κύπρο, που 
όμοιό του δεν υπάρχει πουθενά στον κό-
σμο. Η «Screentale» κατάφερε να συνάψει 
συνεργασία με την «Tribeca Enterprises», 
την αμερικανική εταιρεία κινηματογράφου 
του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, με αποτέλεσμα να 
τοποθετήσει το νησί μας στον παγκόσμιο 
κινηματογραφικό χάρτη. Το μεγαλεπήβο-
λο αυτό εγχείρημα περιλαμβάνει το βιβλίο 
«Screentale Ν.1», το οποίο θα γίνει και τη-
λεοπτική σειρά, αλλά και την πρώτη ραδιο-
φωνική audio σειρά σε Κύπρο και Ελλάδα. 
Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Περι-
οδικό ΟΚ!, η CEO της «Screentale» μάς 
περιγράφει το ευρηματικό της ταξίδι για τη 
δημιουργία του πρώτου Διεθνούς Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου Εικονικής Πραγματι-
κότητας στην Κύπρο και μας μιλά για τη συ-
νεργασία με την εταιρεία του βραβευμένου 
με Όσκαρ ηθοποιού Ρόμπερτ Ντε Νίρο. 
Μεταξύ άλλων, μιλά για το αυξημένο ενδια-
φέρον που επέδειξε η αγαπημένη Αμερικα-
νίδα ηθοποιός Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για 
το βιβλίο της, αλλά και για τη συμμετοχή 
του Κύπριου ηθοποιού Στέφανου Μιχαήλ 
στο μεγαλεπήβολο αυτό project.

Ποια είναι η ιστορία γύρω από το 
όνομά σου και πώς γεννήθηκε η 
ιδέα της συγγραφής του πολυανα-
μενόμενου μυθιστορήματός σου;
Γεννήθηκα στην όμορφη πόλη της Ρίγας, 
στη Λετονία. Από την ηλικία των πέντε ετών 
γνώριζα ποιος ήταν ο σκοπός μου στη ζωή: 
να γίνω αφηγήτρια. Μάλιστα, οι μεγαλύτε-
ροί μου λάτρευαν να ακούνε τις ιστορίες 
μου. Ως πεντάχρονο, ο πρώτος μου στό-
χος ήταν να γίνω μπαλαρίνα και έπειτα να 
κερδίσω Όσκαρ στην κατηγορία «Καλύτε-
ρη αφήγηση» (γέλια). Στην ηλικία των 10 
ετών εντάχθηκα στην Ακαδημία Χορογρα-
φίας της Ρίγας. Εκείνη τη δεδομένη χρονι-
κή στιγμή άρχισε το πρώτο ολοκληρωμένο 
στάδιο της ζωής μου. Το μπαλέτο είναι σχο-
λή ζωής. Εάν καταφέρεις να το τελειώσεις, 
τότε όλα θα γίνουν πιο απλά και εύκολα. 
Μετά την αποφοίτησή μου από την Ακα-
δημία Χορογραφίας της Ρίγας, άρχισα τη 
δουλειά μου στο Εθνικό Θέατρο Όπερας 
και Μπαλέτου της Λετονίας. Παράλληλα, 
άρχισα Πανεπιστήμιο και άνοιξα σχολή 
μπαλέτου για ενήλικες. Ουσιαστικά δημι-

ουργήσαμε μια νέα τάση, αφού δεν υπήρ-
χε κάτι αντίστοιχο στη Ρίγα. Επιπλέον, ήθελα 
να κάνω ένα ιδιαίτερο σόου σε συνεργασία 
με τους φίλους μου, οι οποίοι ήταν επαγγελ-
ματίες μουσικοί, και να εκμεταλλευτώ αυτό 
το σόου για να ταξιδέψω τον κόσμο κατά τη 
διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, συν-
δυάζοντας εργασία και διακοπές. Το όλο 
πρόγραμμα διαρκούσε περίπου 40 λεπτά. 
Κατά τη διάρκεια του σόου έπαιζα στη σκη-
νή τουλάχιστον 10 διαφορετικούς ρόλους, 
όπως για παράδειγμα την Εντίθ Πιάφ και 
την Ισιδώρα Ντάνκαν. Γι’ αυτό τον σκοπό 
είχαμε στείλει επιστολές που επεξηγούσαν 

το σόου μας σε κάθε ξενοδοχείο της Με-
σογείου. Μετά από λίγες μέρες αναμονής, 
λάβαμε την πρώτη απάντηση από γνωστό 
ξενοδοχείο στην Κύπρο. Εκείνο τον καιρό 
δεν γνώριζα τίποτα για την Κύπρο, εκτός από 
τον μύθο της όμορφης Αφροδίτης. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της πρώτης επίσκεψής μου 
στην Κύπρο επισκέφτηκα την Πέτρα του Ρω-
μιού και κολύμπησα γύρω από τον βράχο 
μέσα στο σούρουπο, ήταν μια μαγική στιγμή. 
Ένιωσα λες και με χτύπησε αστραπή και ξάφ-
νου γεννήθηκε μια ιστορία στο μυαλό μου. 
Μια ιστορία που μετέπειτα έγινε το όνειρό 
μου και το νόημα της ζωής μου. 

Πώς ιδρύθηκε η εταιρεία σου με 
την επωνυμία «Screentale B.V»;
H εταιρεία μου «Screentale B.V» ιδρύθη-
κε στην Ολλανδία το 2017. Κύριο μέλημα 
της εταιρείας είναι να δώσει «σάρκα και 
οστά» στο project «Screentale». Το εν λόγω 
project το χαρακτηρίζουμε ως «χταπόδι», 
διότι έχει πολλά πλοκάμια. Το κάθε ένα 
αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό «προϊ-
όν» (π.χ. εκδόσεις φεστιβάλ, τηλεοπτική και 
ραδιοφωνική σειρά κ.λπ). «Κάθε μέρα που 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΝΙΡΟ 

«ΕΙΠΑ ΣΤΗ ΣΑΡΑ ΤζΕΣΙΚΑ 
ΠΑΡΚΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΠΟυ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙζΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΚυΠΡΟ, ΣΙΓΟυΡΑ 
ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΛΕΣΟυΜΕ 

ΣΤΟ ΦΕΣΤΙβΑΛ»
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περνάει και δεν υπάρχει αγάπη, μας φέρνει 
πιο κοντά στον θάνατο. Κάθε μέρα που αγα-
πάμε, μας κάνει αθάνατους». Αυτή τη φράση 
την έγραψα ως επιγραφή στο μυθιστόρημά 
μου «Screetale Ν.1». Η ιστορία του βιβλί-
ου βασίζεται εξ ολοκλήρου σε πρωτότυπες 
ιδέες που είχα και παρουσιάζει την αιθέρια 
αγάπη και μια καταδίωξη διαμαντιών, η οποία 
θα ξεδιπλωθεί κατά τη διάρκεια του Πρώτου 
Διεθνούς Φεστιβάλ Εικονικής Πραγματικότη-
τας στην Κύπρο. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί 
στα Ελληνικά, στα Αγγλικά, στα Ρωσικά και 
αυτό το διάστημα μεταφράζεται στα Εβραϊκά 
και στα Ολλανδικά.

H εταιρεία σου υπέγραψε συμβόλαιο 
με την «Tribeca Enterprises», την 
αμερικανική εταιρεία παραγωγής 
ταινιών του Ρόμπερτ Ντε Νίρο και 
πρόκειται να κάνετε ένα μεγάλο φε-
στιβάλ ταινιών εδώ στην Κύπρο. Μί-
λησέ μου γι’ αυτό.
Αρχικά πρέπει να σου πω ότι στο παρόν στά-
διο η ομάδα της «Screentale» και εγώ, σε συ-
νάρτηση με την εταιρεία παραγωγής ταινιών 
του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, οργανώνουμε ένα με-
γαλεπήβολο φεστιβάλ εδώ στην Κύπρο. Επέ-
τρεψέ μου όμως να σου εξηγήσω πώς έγινε 
η συνεργασία. Το project μου απέκτησε νέα 
δυναμική, όταν ο πρώτος επενδυτής μου απο-
φάσισε να επενδύσει σε μένα και στο όραμά 
μου. Έτσι, η εταιρεία είχε συσταθεί. Το «κλει-
δί» για το επόμενο βήμα ήταν κρυμμένο στο 
ίδιο το βιβλίο. Χωρίς να αποκαλύψω πολλές 
λεπτομέρειες, θα πω μόνο ότι ένας από τους 
κύριους χαρακτήρες της ιστορίας μου είναι 
κάποιος που ονομάζεται Nίκος Ντε Νίρο και 
η πλοκή θα ξεδιπλωθεί κατά τη διάρκεια του 
πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Εικονικής Πραγματικότητας. Ο Νίκος είναι 
ένας χαρούμενος Κύπριος που μοιάζει ακρι-
βώς όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Έτσι, το ίδιο 
το βιβλίο μάς κατηύθυνε προς την εταιρεία 
του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η οποία διοργανώ-
νει το ετήσιο φεστιβάλ κινηματογράφου στη 
Νέα Υόρκη, που είναι γνωστό με την ονομα-
σία «Τribeca Film Festival». Στις 5 Μαρτίου 
του 2018 πραγματοποιήσαμε το πρώτο μας 
ταξίδι στα γραφεία της Tribeca. Είχα μόνο μια 
ευκαιρία να μεταφέρω ακριβώς την ιδέα μου 
στη διοίκηση της εταιρείας του Ντε Νίρο και 
τα κατάφερα! Η συνεργασία μας ήταν πλέον 
γεγονός. Προς το παρόν, όμως, η προετοιμα-
σία για το φεστιβάλ είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Είναι πραγματικά υπέροχο το γεγο-
νός ότι μια γυναίκα από το εξωτερι-
κό ακολουθεί το όνειρό της και πα-

ράλληλα προωθεί τις ομορφιές του 
νησιού μας εκτός συνόρων. Αγαπάς 
πραγματικά την Κύπρο!
(Χαμόγελο). Εγώ και η Κύπρος έχουμε αμοι-
βαία αγάπη μεταξύ μας. Λατρεύω την Κύπρο 
και η Κύπρος εμένα. Αυτό το νησί είναι ένα 
διαμάντι της Μεσογείου. Η δουλειά μας, ως 
ομάδα, είναι να παρουσιάσουμε την ομορφιά 
της στον κόσμο. Όταν συναντήθηκα -για πρώ-
τη φορά- με την ομάδα της Tribeca, δεν ήξε-
ραν τι είναι η Κύπρος, αλλά όταν ήρθαν στην 
Κύπρο και τους δείξαμε την κουλτούρα και 
τον πολιτισμό του τόπου, τότε την ερωτεύτη-
καν, όπως και εγώ όταν πρωτοήρθα στο νησί.

Το βιβλίο σου θα γίνει και σειρά στο 
Netflix ή και σε άλλες πλατφόρμες. 
Έχεις σκεφτεί τους ηθοποιούς που 
θα ήθελες να ενσαρκώσουν τους 
χαρακτήρες του μυθιστορήματός 
σου;
Το πιο βασικό κομμάτι έχει ήδη ολοκληρω-
θεί. Το σενάριο για την πρώτη σεζόν του 
«Screentale Ν.1» είναι έτοιμο για παραγωγή. 
Την παραγωγή του σεναρίου την έχουν επι-
μεληθεί στο Χόλιγουντ. Την έχουν αξιολογή-
σει επαγγελματίες, οι οποίοι εργάστηκαν στο 
«Game of Thrones» και στο «Avatar». Όπως 
ανέφερα προηγουμένως, ένας από τους κύ-
ριους χαρακτήρες της ιστορίας είναι ένας 
γοητευτικός Κύπριος που ονομάζεται Νίκος 
Ντε Νίρο, ο οποίος είναι φτυστός όπως ο 
Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Υποθέτω, έχετε αντιλη-
φθεί ποιος θα ήθελα να ενσαρκώσει τον 
Νίκο Ντε Νίρο (γέλια). Επί τη ευκαιρία, να 
πω ότι στο φεστιβάλ θα δούμε και τα πρώτα 
επεισόδια μιας νέας τηλεοπτικής σειράς.

H εικονική πραγματικότητα στο 
project σου παίζει καταλυτικό ρόλο 
στην όλη προσπάθεια που κάνετε. 
Πρόκειται για μια νέα εποχή, ειδικά 
για την Κύπρο. 
H εικονική πραγματικότητα είναι η τεχνολο-
γία του μέλλοντος. Tον 19ο αιώνα γεννήθη-
κε ο κινηματογράφος. Ακολούθως, πραγμα-
τοποιήθηκε το πρώτο Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου και αρχές του 20ού αιώνα το ετήσιο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. 
Ομοίως, στα τέλη του 20ού αιώνα παρου-
σιάστηκε η εικονική πραγματικότητα και επί 
του παρόντος, στις αρχές του 21ου αιώνα, η 
Κύπρος θα φιλοξενήσει το πρώτο Φεστιβάλ 
Εικονικής Πραγματικότητας στην ιστορία του 
κινηματογράφου. Μια μοναδική μορφή που 
θα συνδυάζει τεχνολογία και φιλμ, και η πα-
λιά εποχή του καλού κινηματογράφου συνα-
ντά τη σύγχρονη εποχή της εικονικής πραγ-
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«Είχα μόνό μία 
Ευκαίρία να μΕταφΕρω 

ακρίβως την ίδΕα 
μόυ ςτη δίόίκηςη 
της ΕταίρΕίας τόυ 

ρόμπΕρτ ντΕ νίρό 
καί τα καταφΕρα»
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ματικότητας. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες πληροφο-
ρικής επενδύουν ήδη δισεκατομμύρια δολά-
ρια στην ανάπτυξη τεχνολογίας που αφορά 
την εικονική πραγματικότητα. Τα μεγαλύτερα 
μυαλά της βιομηχανίας απλά δεν μπορεί να 
κάνουν λάθος!

Ο Κύπριος ηθοποιός Στέφανος Μι-
χαήλ θα συμβάλει και αυτός στο 
μεγαλεπήβολο project, «δανείζο-
ντας» τη φωνή του για τις ανάγκες 
τoυ audio series. Γιατί επιλέξατε τον 
Στέφανο και πώς δημιουργήθηκε η 
ιδέα αυτή;
Η εταιρεία μας ακολουθεί και μελετά -πά-
ντα- τις τελευταίες τάσεις. Για παράδειγμα, 
εγώ και η παραγωγός μου Γιώτα Ευαγγέλου 
επιστρέψαμε πρόσφατα από το Φεστιβάλ 
των Καννών, όπου εκεί είχαμε συνάντηση με 
τον πρόεδρο του φεστιβάλ κ. Φίλιπ Τόμας. 
Ανταλλάξαμε τις απόψεις μας αναφορικά 
με το ζήτημα της μελλοντικής μας συνερ-
γασίας στο επερχόμενο διεθνές φεστιβάλ 
της Κύπρου. Το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα 
ονομάζεται Quibi και πραγματικά κέρδισε 
τη μερίδα του λέοντος στο φεστιβάλ των 
Καννών. Η διαφορά μεταξύ του Quibi και 
του Netflix είναι ότι τα επεισόδια θα είναι το 
πολύ 10 λεπτά το καθένα. Ο λόγος πίσω 
από αυτό είναι ότι οι νέες γενιές έχουν λιγό-
τερο χρόνο και υπομονή για να παρακολου-
θήσουν 50 λεπτά ανά επεισόδιο. Ο Στίβεν 
Σπίλμπεργκ θα είναι ο πρώτος που θα κυ-
κλοφορήσει την πρώτη τηλεοπτική εκπομπή 

στο Quibi. Ποιος ξέρει, ίσως το «Screedale 
Ν.1» να γίνει επίσης τηλεοπτική σειρά στο 
Quibi! Στην πραγματικότητα καταλήξαμε 
σε αυτήν την ιδέα πριν μάθουμε για αυτή 
τη νέα εφαρμογή. Η ηχητική αυτή σειρά 
θα ακούγεται καθημερινά σε τοπικό ραδι-
όφωνο και θα είναι 3 λεπτά. Σε περίπτωση 
που κάποιος ακροατής δεν προλάβει να το 
ακούσει, θα μπορεί να το βρει στο Youtube. 
Όσον αφορά τον Στέφανο, να πω ότι η Γιώ-
τα έκανε εξαιρετική δουλειά στο casting. 
Εκτός από το γεγονός ότι ο Στέφανος είναι 
πολύ γοητευτικός και θεωρείται sex symbol, 
είναι πολύ ταλαντούχος και διαθέτει υπέ-
ροχη φωνή. Στο casting που κάναμε, όταν 
ακούσαμε τη φωνή του Στέφανου όλοι η 
ομάδα ενθουσιάστηκε! Πραγματικά σας 
λέω, δεν υπάρχει τέτοιο audio series πουθε-
νά ανά το παγκόσμιο!

Ελέγχοντας τον λογαριασμό σου 
στο Instagram έπεσα πάνω σε ένα 
βίντεο, όπου η Αμερικανίδα ηθοποι-
ός Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έδειξε με-
γάλο ενδιαφέρον για το project σου.
Γνώρισα τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο φε-

στιβάλ ταινιών της Tribeca και της είπα αμέ-
σως για την ιστορία που διαδραματίζεται 
στο όμορφο νησί της Κύπρου. Αν δείτε το 
βίντεο που δημοσίευσα, η ηθοποιός λέει 
ξεκάθαρα: «Θα σε βρω Μαρία από την 
Κύπρο! Ανυπομονώ να διαβάσω την ιστο-
ρία σου». Ποιος ξέρει, ίσως έρθει και στο 
φεστιβάλ. Σίγουρα θα την καλέσουμε! (χα-
μογελά).

Πιστεύεις ότι η Κύπρος είναι έτοιμη 
για ένα τέτοιο σπουδαίο και επανα-
στατικό βήμα;
Θεωρώ ότι η ομάδα μου και η Κύπρος είναι 
κάτι περισσότερο από έτοιμη. Κύριο μέλημά 
μας είναι να διαφημίσουμε την Κύπρο, κάτι 
το οποίο θα ενισχύσει όλους τους τομείς 
του νησιού. Σκοπεύω να κάνω οικογένεια 
εδώ. Εξάλλου είμαι παντρεμένη με Κύπριο. 
Αγαπώ πολύ αυτό το νησί. Η Κύπρος είναι 
στην καρδιά μου. Ό,τι κάνω εγώ και η ομά-
δα μου, τώρα, είναι για τις μελλοντικές γενε-
ές. Σχεδιάζουμε να φέρουμε την πραγματι-
κή βιομηχανία του θεάματος εδώ, έτσι ώστε 
τα παιδιά μας να μάθουν νέα και χρήσιμα 
επαγγέλματα και να είναι -φυσικά- περήφα-
νοι για τη χώρα τους!  ok!  

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ 
MΑΚΕ UP: ΠAPAΔEIΣA ΠAΠAΓEΩPΓIOY

MAΛΛIA: PAΦAEΛΛOΣ KΩΣTA
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ: ΜΙCHALIS DIAMOND

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARKLANE! 

«ΕΝΙΩΣΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΧΤΥΠΗΣΕ ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΑΙ 
ΞΑΦΝΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ 

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ 
ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ»
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ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΘΕΚΛΑΣ ΕΚΑΝΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΗΣ 

ΜΠΑΝΙΑ Η ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ POWER 
OF LOVE, ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Η ΝΕΑ ζωΝΕΑ ζωΝΕΑ Η
ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ

ΣΤΟ POWER OF LOVE

Το κορίτσι μας απολαμβά-
νει στιγμές ξεκούρασης και 
χαλάρωσης στην αγαπημέ-

νη της Αγία Νάπα και στον Πρω-
ταρά με καθημερινές εξορμήσεις 
στις παραλίες, απογευματινά κα-
φεδάκια με φίλους, δείπνα σε 
εκλεκτά εστιατόρια και διασκέ-
δαση μέχρι πρωίας στα νυχτερι-
νά μαγαζιά. Το Σάββατο, 24 Αυ-
γούστου, ο φωτογραφικός φακός 
του ΟΚ! την απαθανάτισε στην 
παραλία της Αγίας Θέκλας με την 
καλή της φίλη Μαρία Κατσανπί-καλή της φίλη Μαρία Κατσανπί-καλή της φίλη Μαρία Κατσανπί
ρη. Τα δυο κορίτσια, αφού περπά-
τησαν στην αμμουδιά, έκαναν τις 
βουτιές τους και χαλάρωσαν στα 
κρεβατάκια της παραλίας. Επέ-
λεξαν να κάνουν το μπάνιο τους 
μετά τις 5 το απόγευμα, οπότε ο 
καυτός ήλιος δεν ήταν τόσο έντο-
νος. Λίγο πριν φύγουν έβγαλαν 
δεκάδες selfies, ενώ η Άννα πόζα-
ρε στην ακρογιαλιά αλλά και στα 
βράχια και ήταν όπως πάντα γλυ-
κιά και σέξι. Η ζωή της έχει αλλά-
ξει πάρα πολύ μετά τη νίκη στο 
ριάλιτι αγάπης. Πλέον είναι ιδι-

αίτερα αναγνωρίσιμη και όλο το 
καλοκαίρι, παρόλο που ξεκουρα-
ζόταν, συζητούσε παράλληλα για 
τα νέα επαγγελματικά της σχέδια. 
Σύμφωνα με πληροφορίες έκα-
νε κάστινγκ για την απογευματινή 
εκπομπή του Omega, συζήτησε 
για να κάνει κάποια γκεστ σε ελ-
ληνικές και κυπριακές σειρές, ενώ 
η ίδια ενημέρωσε δικούς της αν-
θρώπους πως θα κάνει μαθήματα 
υποκριτικής. Τα βιντεάκια της στο 
youtube, που είναι η μεγάλη της 
αγάπη, έχουν εμπλουτιστεί ακόμη 
περισσότερο και οι πληροφορίες 
του ΟΚ! θέλουν την Άννα Ελευθε-
ρίου να μας κρύβει μια έκπληξη. 
Βρίσκεται σε προχωρημένο στά-
διο συζητήσεων με γνωστό εκδο-
τικό οίκο για να γράψει δικό της 
βιβλίο για την αγάπη, χωρίς να 
έχουν διαρρεύσει περισσότερες 
λεπτομέρειες. Όσο για την προ-
σωπική της ζωή, παραμένει single 
και ψάχνει τον πρίγκιπά της. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Τα δυο κορίτσια περπάτησαν στην παραλία 
και έβγαλαν πολλές selfies.

Στα επόμενά της σχέδια είναι να 
κάνει μαθήματα υποκριτικής.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΟΚ!, η Άννα βρίσκεται 
σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με γνωστό εκδοτικό οίκο για 
να γράψει δικό της βιβλίο για την αγάπη.
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ΣΤΟ NAVA SEASIDE ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΤΟΥ LIVE O ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ, 
ΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΤΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΦΙΝΑλε ΣΤηΝ ΚΑλΟΚΑΙΡΙΝη 
πεΡΙΟδεΙΑ ΤΟΥ με ΦΑΝΤΑΣμΑΓΟΡΙΚη 

εμΦΑΝΙΣη ΣΤΟΝ πΡΩΤΑΡΑ
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Φινάλε στην κάλοκάιρινη 
περιοδειά του με Φάντάσμάγορικη 

εμΦάνιση στον πρωτάρά

Όλες οι θέσεις του μαγαζιού 
ήταν κρατημένες από μέ-
ρες πριν και περισσότερα 

από 3.000 άτομα διασκέδασαν στο 
μεγάλο πάρτι του καλοκαιριού. Ο 
Κωνσταντίνος Αργυρός το Σάββατο, 
24 Αυγούστου, έδωσε τον καλύτε-
ρό του εαυτό και καταχειροκροτήθη-
κε από τους θαυμαστές του. Ήταν η 
τελευταία μέρα της περιοδείας του 
σε επίλεκτα μαγαζιά της Ελλάδας 
και στο Nava Seaside του νησιού 
μας. Οι τελευταίες τεράστιες επιτυχί-μας. Οι τελευταίες τεράστιες επιτυχί-μας. Οι τελευταίες τεράστιες επιτυχί
ες του, «Μαζί σου», «Πόσο», «Τι να 
το κάνω», έχουν γίνει ύμνος για τις 
χιλιάδες θαυμαστών του στη μεγα-
λόνησο και του το απέδειξαν, αφού 
κατά τη διάρκεια της ερμηνείας τους 
γινόταν χαμός, όπως φυσικά και με 
προηγούμενες επιτυχίες του. Όμορ-
φη στιγμή της βραδιάς ήταν όταν 
ανέβασε ένα κοριτσάκι στη σκηνή 

και της τραγούδησε τρυφερά. Ο Έλ-και της τραγούδησε τρυφερά. Ο Έλ-και της τραγούδησε τρυφερά. Ο Έλ
ληνας τραγουδιστής μετά το τέλος 
της βραδιάς έφυγε κατευθείαν για 
το αεροδρόμιο, καθώς το πρόγραμ-
μά του είναι ιδιαίτερα πιεστικό, αφού 
εμφανίζεται από τις 20 Αυγούστου 
στο Fantasia της Αθήνας μαζί με την 
Ήβη Αδάμου, η οποία τον συνόδευ-
σε και στον Πρωταρά, αλλά και τον 
Σταν. Η βραδιά όπως πάντα ήταν 
Powered από τον πρώτο μουσικό 
σταθμό Super Fm με χορηγούς επι-
κοινωνίας το περιοδικό ΟΚ! και το 
Check in. Μάλιστα ο διευθυντής του 
ραδιοφωνικού σταθμού, Ζήνωνας 
Ζηντίλης, είχε ετοιμάσει εκεί ένα μίνι 
πάρτι στους ραδιοφωνικούς παρα-
γωγούς του για την έναρξη της νέας 
σεζόν.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η Χάρις Η Χάρις 
ΔημητρίουΔημητρίου

Ο Χριστόφορος και η Ραμόνα Τορναρίτη Η Έλενα Φτελλέχα Η Στυλιανή Παπαλαζάρου



20

 Η Λάμπρη Μακρίδη  Η Δέσπω Διάκου

Ο Κωνσταντίνος Τσιολής, ο Ζήνωνας Ζηντίλης 
και ο Κώστας Γαλάτης

Ο Πρόδρομος και η Μαργαρίτα Πετρίδη

Η Χριστίνα Δημητρίου Η Άννα Ελευθερίου και η Μαρία Κατσανπίρη
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KΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗ

Η ΕΚΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΙΑ
ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ 

ΓΑΛΑΖΟΑΙΜΑΤΩΝ
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΖΩΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑΡΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, 
Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕΙ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ
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Πρόκειται για τη γλυκιά Κρητικιά Κυ-
ριακή Κατσογρεσάκη, της οποίας η 
καριέρα άρχισε από τους αιθέρες 

της Κρήτης, έπειτα έκανε ένα σύντομο πέρα-
σμα σε γνωστή εταιρεία αερογραμμών και 
στη συνέχεια επιλέχθηκε από τους ίδιους 
τους γαλαζοαίματους Σαουδάραβες, για να 
έχει απασχόληση ως αεροσυνοδός τους. Σε 
μια αποκλειστική συνέντευξη στο Περιοδικό 
ΟΚ! η εντυπωσιακή Κρητικιά μιλά για τη ζωή 
της στο Ντουμπάι, τον μύθο γύρω από την 
καταπίεση των γυναικών και την απόφαση να 
γίνει αεροσυνοδός. Μεταξύ άλλων, δηλώνει 
πολύ τυχερή που κατάφερε να ενταχθεί στα 
μέλη του προσωπικού της βασιλικής οικογέ-
νειας στη Σαουδική Αραβία και αποκαλύπτει 
τι είναι αυτό που της λείπει περισσότερο από 
την Ελλάδα αλλά και τα επόμενα -απρόβλε-
πτα- επαγγελματικά της βήματα!

Από ποιο μέρος της Ελλάδος κατά-
γεσαι και τι έχεις σπουδάσει; 
Κατάγομαι από την Κρήτη και συγκεκριμένα 
από ένα χωριό που βρίσκεται κοντά στη Ση-
τεία και τη Ζήρο. Έχω σπουδάσει στη Φιλο-
σοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου.

Πότε έφυγες από την Ελλάδα και 
πώς κατέληξες στο Ντουμπάι; Πώς 
αποφάσισες να γίνεις αεροσυνο-
δός;
Όταν αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο, 
βρήκα την πρώτη μου δουλειά ως αεροσυνο-
δός στο Ηράκλειο. Ωστόσο, έθεσα ένα υψη-
λότερο στόχο, να ενταχθώ στην Emirates, και 
τα κατάφερα! Επιλέχθηκα ανάμεσα σε 700 
κοπέλες και κάπως έτσι ξεκίνησα το ταξίδι 
μου στο φαντασμαγορικό Ντουμπάι. Παρό-
λα αυτά δεν επαναπαύθηκα. Έμεινα για δύο 
χρόνια στην εν λόγω αεροπορική εταιρεία 
και έπειτα αποφάσισα να δουλέψω σε ιδιω-
τικά αεροσκάφη. Αρχικά υπέγραψα ένα συμ-
βόλαιο τριών μηνών, ως απασχόληση δοκι-
μαστικής περιόδου και στη συνέχεια μού δό-
θηκε το συμβόλαιο επ’ αορίστου. Mάλιστα, 
ένας από τους όρους του συμβολαίου είναι 
η «ρήτρα εμπιστευτικότητας». Ο παραπά-
νω όρος προϋποθέτει πως υποχρεούμαι να 
τηρώ απόλυτη εχεμύθεια για μη δημοσιοποίη-
ση των απόρρητων πληροφοριών.

Είσαι ένα από τα μέλη του προσωπι-
κού της βασιλικής οικογένειας στη 
Σαουδική Αραβία. Πώς το βίωσες 
όλο αυτό;
Νιώθω πολύ τυχερή που κατάφερα να εντα-
χθώ στη βασιλική οικογένεια, καθώς δεν το 
βιώνω ως εργασία αλλά ως μια ευχάριστη 
εμπειρία. Κάτι σαν διακοπές, εξαιτίας του ότι 
δεν κάνουμε πολλές πτήσεις τον μήνα και σε 
κάθε προορισμό μένουμε αρκετές ημέρες, 
έτσι ώστε να μπορώ να ξεκουράζομαι και να 
εξερευνώ τον εκάστοτε προορισμό. Η βασι-

«Η ΟιΚΟγΕΝΕιΑ ΜΟυ ΕιχΕ 
ΠΑΝτΑ ΕΜΠιΣτΟΣυΝΗ 
ΣτιΣ ΑΠΟΦΑΣΕιΣ ΜΟυ 

ΚΑι δΕΝ ΑΝΗΣυχΕι 
ΠΟυ ΕχΩ ΜΕτΑΚΟΜιΣΕι 

ΣτΟ ΕξΩτΕΡιΚΟ»

λική οικογένεια αγαπά πολύ την Ελλάδα και 
συγκεκριμένα την Κρήτη. Απ’ ό,τι μου έχουν 
αναφέρει, την έχουν επισκεφθεί δυο φορές 
και έχουν εντυπωσιαστεί από το φαγητό, τη 
μουσική και το πόσο φιλόξενοι άνθρωποι εί-
μαστε εμείς οι Κρητικοί. Όσο για το συμβό-
λαιό μου, περιλαμβάνει ένα μήνα συνεχόμε-
νης εργασίας και τον αμέσως επόμενο μήνα 
έχω ρεπό. το γεγονός αυτό, μου αφήνει αρ-
κετό ελεύθερο χρόνο για να μπορέσω να εκ-
πληρώσω τον επόμενο στόχο μου… να γίνω 
πιλότος!

Πώς είναι η ζωή σου εκεί;
Είναι μύθος αυτά που ακούγονται 
για την κακομεταχείριση και τη δύ-
σκολη ζωή που βιώνουν συχνά οι 
γυναίκες στο Ντουμπάι; 
Απολαμβάνω αρκετά τη ζωή μου στο Ντου-
μπάι. Είναι ένας άλλος κόσμος εδώ. το γε-
γονός και μόνο πως υπάρχει καλοκαίρι ολό-
χρονα είναι σαγηνευτικό για μένα, που είμαι 
λάτρης της θάλασσας. Όσον αφορά στο 
δεύτερο σκέλος της ερώτησης, θα ήθελα 
να απομυθοποιήσω τον εν λόγω μύθο. Στο 
Ντουμπάι η ζωή μιας γυναίκας δεν είναι δύ-
σκολη. δεν μας επιβάλλει κάποιος να φορά-
με μπούργκα. Προσωπικά, η προσαρμογή 
μου εδώ ήταν εύκολη και ανέπτυξα πολύ γρή-
γορα καινούργιες φιλίες. Εξάλλου, ανέκα-
θεν, ήθελα να ζήσω στο εξωτερικό και χαίρο-
μαι ιδιαίτερα που το έχω καταφέρει.

Περίγραψέ μου το πιο αναπάντεχο 
περιστατικό που σου συνέβη στη Σα-
ουδική Αραβία…
Στη Σαουδική Αραβία η ζωή είναι πολύ απλή 
και ήρεμη. Πολλοί έχουν λανθασμένη αντί-
ληψη. Προσωπικά, δεν μου έχει τύχει ποτέ 
κάποιο άσχημο και αναπάντεχο περιστατι-
κό, δεν έχω νιώσει ποτέ απειλή ή κίνδυνο. 
Ίσα-ίσα που οι ντόπιοι είναι πολύ φιλόξενος 
λαός και σέβονται ιδιαίτερα τις γυναίκες. 
Συγκεκριμένα, τις φορές που μένουμε εκεί 
έχουμε προσωπικό οδηγό που αν θελήσουμε 
να πάμε, για παράδειγμα, στο εμπορικό κέ-
ντρο μάς οδηγεί μέχρι εκεί, μας περιμένει να 
τελειώσουμε τα ψώνια και στη συνέχεια μας 
επιστρέφει πίσω στο παλάτι. Είναι υπερπρο-
στατευτικοί και ευγενικοί.

Eκτός από αεροσυνοδός κάνεις εκ-
παίδευση για να γίνεις πιλότος… 
το τελευταίο διάστημα έχω ξεκινήσει την εκ-
παίδευση για ένα ως επί το πλείστον ανδρο-
κρατούμενο επάγγελμα. το πιλοτήριο μάγεψε 
και εμένα κ έτσι επέλεξα να χτίσω την επαγ-
γελματική μου καριέρα ως πιλότος! για να 
ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του πιλότου 
πρέπει να έχει πάθος με την αεροπορία, κα-
θώς πρόκειται για μια αρκετά απαιτητική δου-
λειά που θέλει πίστη και αφοσίωση.
Πολύ σύντομα τελειώνω με το θεωρητικό 
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κομμάτι των εξετάσεων, που είναι και το πιο 
δύσκολο, και εφόσον -πλέον- θα έχω αρκε-
τό ελεύθερο χρόνο έχω σκεφτεί ήδη και πού 
αλλού θα στοχεύσω. Το έχω στη φύση μου 
να μην επαναπαύομαι ποτέ. Όταν κατακτώ 
τον ένα στόχο, αμέσως μετά θέτω τον επόμε-
νο. Πρόκειται, λοιπόν, για κάτι που δεν έχω 
ξανακάνει μέχρι τώρα. Μου έγινε η πρόταση 
και είπα στον εαυτό μου «γιατί όχι;». Όμως, 
δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τώρα για τι 
ακριβώς πρόκειται, αλλά θα το μάθετε πολύ 
σύντομα!

Τι είναι αυτό που σου λείπει περισσό-
τερο από την Ελλάδα; 
Δεν μπορώ να αρνηθώ πως αν μου λείπει 
κάτι από την Ελλάδα, αυτό είναι «το φαγητό 
της μανούλας».

Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο 
θα επέστρεφες στην Ελλάδα; 
Η οικογένειά μου έχει πάντα εμπιστοσύνη 
στις αποφάσεις μου και δεν ανησυχεί που 
έχω μετακομίσει στο εξωτερικό. Φροντίζω 
να πηγαίνω αρκετά συχνά στην Κρήτη για να 
τους επισκέπτομαι.

Έχεις χρόνο για σχέση με όλο αυτό 
το απαιτητικό πρόγραμμα που έχεις;
Σίγουρα, έχοντας ένα τόσο έντονο πρό-
γραμμα, το να διατηρήσει κάποιος μια σχέ-
ση είναι δύσκολο, δεδομένου και του γεγο-
νότος πως πολλές φορές λείπω σε ταξίδια-
διανυκτερεύσεις που διαρκούν πολλές ημέ-
ρες, όμως, όταν υπάρχει υπομονή και θέλη-
ση είναι εφικτό!

Πού πήγες στις καλοκαιρινές σου 
διακοπές; 
Θα μπορούσα να πω ότι η δουλειά μου η 
ίδια είναι διακοπές, τουλάχιστον έτσι το ει-
σπράττω εγώ, μιας και ταξιδεύουμε σε εξω-
τικούς προορισμούς όπου και διαμένου-
με μερικές μέρες κάθε φορά και μπορώ να 
απολαμβάνω και να εξερευνώ τον εκάστοτε 
προορισμό.

Ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος όπου 
έχεις ταξιδέψει;
Είναι δύσκολο να αναφέρω μόνο έναν αγα-
πημένο προορισμό. Έχω ταξιδέψει σε αρκε-
τούς μαγικούς προορισμούς! Χαρακτηριστι-
κά θα μπορούσα να αναφέρω το Μαϊάμι, τις 
Μαλδίβες, το Λας Βέγκας ,τις Σεϋχέλλες ,το 
Μπαλί και το Λος Άντζελες.

Ποια θεωρείς ως την πιο σημαντική 
στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου; 
Όταν «τα μακάρι γίνονται επιτέλους». Δεν 
υπάρχει μεγαλύτερη χαρά απ’ αυτήν της επι-
τυχίας! ok!  

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
 

«ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ Η 
ζωΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΗ 

ΚΑΙ ΗΡΕΜΗ. ΠΟΛΛΟΙ 
ΕΧΟΥΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ 

ΑΝΤΙΛΗψΗ»





26

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ ΖΕΙ 
ΙΣΩΣ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΩΣ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ 

ΣΕ ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ NETFLIX

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ

ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΤΑ
ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ «ΖΩ ΕΝΑ
ΟΝΕΙΡΟ» ΟΠΟΥ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ

O Kύπριος ηθοποιός πέταO Kύπριος ηθοποιός πέταO -
ξε για Μεξικό, στο οποίο O ξε για Μεξικό, στο οποίο O βρίσκεται τις τελευταίες O βρίσκεται τις τελευταίες O 

εβδομάδες και άρχισε γυρίσμα-
τα. Το πρόγραμμά του, σύμφωνα 
με αποκλειστικές πληροφορίες του 
ΟΚ!, είναι εξαντλητικό, αφού δου-
λεύει καθημερινά περίπου 14 ώρες. 
Ο Γιάννης Σπαλιάρας θα υποδύεται 
έναν πρώην πράκτορα της cia, ενώ η 
υπόθεση της σειράς έχει να κάνει με 
τον διαβόητο έμπορο ναρκωτικών, 
Αμάδο Καρίγιο Φουέντες. Μάλιστα 
στο πλευρό του Γιάννη Σπαλιάρα 
θα βρεθεί και μια κούκλα Ελληνίδα 
ηθοποιός, η Χριστίνα Σωτηρίου, που 
θα υποδυθεί την κόρη του, η οποία 
στη σειρά θα ονομάζεται Ειρήνη και 
θα ζει στη Μύκονο. «Έχω πάθει σοκ 
με τον επαγγελματισμό τους. Τα γρα-
φεία της εταιρείας παραγωγής είναι 
σαν μια μικρή πόλη και μου φέρο-
νται όλοι άψογα. Έχουν αρχίσει κιό-
λας να μου ζητάνε φωτογραφίες και 
αυτόγραφα. Ζω ένα όνειρο. Πέρα-
σα αρκετά κάστινγκ, έστειλα πολλά 
βίντεο στα ισπανικά και τελικά πήρα 
τον ρόλο»,  είπε ο ηθοποιός σε φί-τον ρόλο»,  είπε ο ηθοποιός σε φί-τον ρόλο»,  είπε ο ηθοποιός σε φί
λους του που τον αποθέωναν για τη 
μεγάλη επιτυχία του, ενώ σύμφωνα 
με δικές μας πληροφορίες βιογρα-
φικά και βίντεο έστειλαν πολλά μεγά-
λα ονόματα της ελληνικής σόουμπιζ. 
Σύντομα τα γυρίσματα θα μεταφερ-
θούν στη Μύκονο. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ

«Ζω ένα όνειρο. Πέρασα αρκετά κάστινγκ, έστειλα πολλά βίντεο 
στα ισπανικά και τελικά πήρα τον ρόλο», είπε ο ηθοποιός.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας με 
την τηλεοπτική του κόρη 

Χριστίνα Σωτηρίου. 

Σύντομα τα γυρίσματα θα μεταφερθούν στη  Μύκονο. 
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Μάργκοτ ροΜπι

H σφαλιαρα που την 
οδηγησε στο… Χολιγουντ!

ειναι σαγηνευτικη, τολμηρη και εΧει απαραμιλλη ομορφια 
που μαγνητιζει τα βλεμματα (αλλωστε δεν ειναι τυΧαιο που 
θα ενσαρκωσει τον ρολο τησ BarBie). εγινε γνωστη μεσα απο 
την ταινια «THe Wolf of Wall STreeT» πλαι στον λεοναρντο 

ντι καπριο και εκτοτε επισφραγισε την καλλιτεΧνικη τησ 
πορεια στον Χωρο τησ βιομηΧανιασ του θεαματοσ. 

η αυστραλη ηθοποιοσ μαργκοτ ρομπι ηρθε για να μεινει!
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Τα παιδικα χρόνια 
Η πανέμορφη ηθοποιός γεννήθη-
κε στις 2 Ιουλίου του 1990 στο 
Ντάλμπι της Κουίνσλαντ. Εκείνη 
και τα τρία αδέλφια της πέρασαν 
δύσκολα παιδικά χρόνια, καθώς 
ο πατέρας τους τούς εγκατέλειψε 
(ακόμη και σήμερα η ηθοποιός 
δεν έχει συγχωρέσει τον πατέρα 
της, δηλώνοντας μάλιστα ότι δεν 
είναι σαν εκείνον). Το κέντρο βά-
ρους της οικογένειας ανέλαβε η 
μητέρα της, Σαρί Κέσλερ. Η Ρόμπι 
μεγάλωσε σε οικογένεια αγροτών, 
ωστόσο όταν έγινε 17 ετών έφυ-
γε από το σπίτι της και μετακόμι-
σε στη Μελβούρνη για να κάνει 
το όνειρό της πραγματικότητα, να 
σπουδάσει δηλαδή υποκριτική. 
Για να μπορέσει να το κάνει αυτό, 
εργαζόταν ταυτόχρονα σε τρεις 
δουλειές.

ΣΤα ΣκαλόπαΤια 
ΤηΣ επιΤυχιαΣ
Η επιβράβευση της σκληρής δου-
λειάς της και οι κόποι της δεν άρ-
γησαν να καρποφορήσουν. Στα 
18 της χρόνια κατάφερε να κλεί-
σει την πρώτη της επαγγελματική 
δουλειά στη σειρά «Neighbours». 
Σε μια από τις συνεντεύξεις της 
ανέφερε ότι έχει μεγάλα όνειρα 
για το μέλλον και ότι θα ήθελε να 
μετακομίσει στο Λος Άντζελες και 
να γίνει μεγάλη ηθοποιός εκεί. 
Έτσι, το 2011 αποχώρησε από τη 
σειρά που συμμετείχε και ακολού-
θησε το ένστικτό της, το οποίο την 
οδήγησε στην Καλιφόρνια. Εκεί 
έπαιζε μικρούς ρόλους σε ταινίες, 
μέχρι που το 2013 ήρθε η μεγά-
λη ευκαιρία που περίμενε, καθώς 
ο Μάρτιν Σκορσέζε έκανε οντι-
σιόν για την ταινία «The wolf of 

Wall Street». H Ρόμπι κατάφερε να 
πάρει τον ρόλο και να εκτοπίσει 
τις ηθοποιούς Τζέσικα Μπίελ και 
Κρίστεν Στιούαρτ, οι οποίες ήταν 
υποψήφιες για τον ρόλο. Η ταλα-
ντούχα ηθοποιός έχει αναφέρει 
πολλές φορές ότι δεν είναι από 
τους τύπους που μπαίνουν μέσα 
σ' ένα δωμάτιο και όλοι την κοι-
τάζουν. Τον ρόλο τον πήρε με μια 
άκρως ιδιαίτερη οντισιόν. Η ίδια 
αποκάλυψε σε γνωστό περιοδικό 
το περιστατικό που της έδωσε την 
ευκαιρία να κάνει το όνειρό της 
πραγματικότητα. «" Έχεις μόνο 30 
δευτερόλεπτα και αν δεν κάνεις 
κάτι εντυπωσιακό δεν θα βγει τί-
ποτα. Είναι μια ευκαιρία στο εκα-
τομμύριο. Πάρ’ την, σκεφτόμουν. 
Έτσι άρχισα να τσιρίζω στον Λίο 
και εκείνος έκανε το ίδιο σε μένα. 
Ήταν πραγματικά τρομακτικός. 
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Μόλις που μπορούσα να αντα-
ποκριθώ. Και στο τέλος μου λέει: 
“Θα έπρεπε να είσαι ευτυχισμέ-
νη που έχεις έναν άντρα σαν εμέ-
να. Τώρα έλα εδώ και δώσε μου 
ένα φιλί”. Πήγα λοιπόν πολύ κο-
ντά του και σκεφτόμουν ότι ίσως 
θα έπρεπε να τον φιλήσω. Πότε, 
άλλωστε, θα έχω την ευκαιρία να 
φιλήσω τον Λεονάρντο Ντι Κά-
πριο; Όμως ένα άλλο κομμάτι του 
μυαλού μου “κλίκαρε” γι’ αυτό 
και σήκωσα το χέρι μου στο πρό-
σωπό του και του φώναξα! Αυτό 
δεν ήταν καν στο σενάριο. Όλο 
το δωμάτιο πάγωσε. “Μόλις έδω-
σες σφαλιάρα στον Λίο”, σκεφτό-
μουν. Ίσως και να με συλλάβουν. 
Δεν πρόκειται να δουλέψεις ποτέ 
ξανά και άλλα τέτοια», ολοκλήρω-
σε η όμορφη ηθοποιός, εξηγώ-
ντας πώς τελικά έγινε η «σύζυγος» 
του Λίο με μια... σφαλιάρα! Το 
2014 η Μάργκοτ Ρόμπι ίδρυσε τη 
δική της εταιρεία παραγωγής κινη-
ματογραφικών ταινιών με την επω-
νυμία LuckyChap Entertainment. 
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Ένα χρόνο αργότερα πρωταγωνίΈνα χρόνο αργότερα πρωταγωνί-Ένα χρόνο αργότερα πρωταγωνί-Ένα χρόνο αργότερα πρωταγωνί
στησε μαζί με τον ηθοποιό Γουίλ στησε μαζί με τον ηθοποιό Γουίλ 
Σμίθ στη ρομαντική κομεντί “Focus”. Σμίθ στη ρομαντική κομεντί “Focus”. 
Η ταινία κυκλοφόρησε στις 27 Φε-
βρουαρίου του 2015 με γενικά βρουαρίου του 2015 με γενικά 
μικτές κριτικές, ωστόσο η ερμηνεία μικτές κριτικές, ωστόσο η ερμηνεία 
της Μάργκοτ ικανοποίησε τους κριτης Μάργκοτ ικανοποίησε τους κρι-
τικούς της ταινίας. Το “Focus” συτικούς της ταινίας. Το “Focus” συ-
γκέντρωσε σε εισπράξεις πάνω από γκέντρωσε σε εισπράξεις πάνω από 
150 εκατομμύρια δολάρια παγκο-
σμίως. Επίσης το 2015 η Μάργκοτ σμίως. Επίσης το 2015 η Μάργκοτ 
Ρόμπι έλαβε υποψηφιότητα για το 
Βραβείο BAFTA Rising Star.

Εμφάνιση… 
κάρδινάλιων! 
Η ξανθιά καλλονή δεν βασίζεται 
μόνο στην όμορφη εικόνα της, καμόνο στην όμορφη εικόνα της, κα-
θώς δεν διστάζει να τσαλακώνεθώς δεν διστάζει να τσαλακώνε-
ται και να υποδύεται ρόλους που ται και να υποδύεται ρόλους που 
δεν τονίζουν καθόλου τη θηλυκή δεν τονίζουν καθόλου τη θηλυκή 
και σέξι πλευρά της. Ποιος μποκαι σέξι πλευρά της. Ποιος μπο-
ρεί να ξεχάσει, άλλωστε, τον ρόλο ρεί να ξεχάσει, άλλωστε, τον ρόλο 
της στην ταινία “Μary Queen of της στην ταινία “Μary Queen of 
Scots”, όπου η Ρόμπι «μεταμορφώScots”, όπου η Ρόμπι «μεταμορφώ-
θηκε» σε μια καθόλου κολακευτική θηκε» σε μια καθόλου κολακευτική 
γυναίκα. Μια άλλη απόδειξη είναι γυναίκα. Μια άλλη απόδειξη είναι 
και ο ρόλος της στη βιογραφική και ο ρόλος της στη βιογραφική 
ταινία “Ι, Τonya”, όπου ήταν υποψήταινία “Ι, Τonya”, όπου ήταν υποψή-
φια για βραβείο Όσκαρ στην καφια για βραβείο Όσκαρ στην κα-
τηγορία Καλύτερη Ηθοποιός. Για τηγορία Καλύτερη Ηθοποιός. Για 
την ιστορία, η Ρόμπι είναι η πρώτη την ιστορία, η Ρόμπι είναι η πρώτη 
ηθοποιός που ορίστηκε για το βραηθοποιός που ορίστηκε για το βρα-
βείο Όσκαρ ερμηνεύοντας κάποιον βείο Όσκαρ ερμηνεύοντας κάποιον 
αληθινό αθλητή. Αυτή την περίοδο αληθινό αθλητή. Αυτή την περίοδο 
συμπρωταγωνιστεί με τον Μπραντ συμπρωταγωνιστεί με τον Μπραντ 
Πιτ και τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο 
στην ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο στην ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο 
«Κάποτε... στο Χόλιγουντ». Η ταινία «Κάποτε... στο Χόλιγουντ». Η ταινία 
έχει για φόντο το Λος Άντζελες του έχει για φόντο το Λος Άντζελες του 
1969, όπου όλα αλλάζουν όταν ο 
διάσημος τηλεοπτικός αστέρας Ρικ διάσημος τηλεοπτικός αστέρας Ρικ 
Ντάλτον, τον οποίο υποδύεται ο Λε-
ονάρντο ντι Κάπριο και ο επί χρόνια ονάρντο ντι Κάπριο και ο επί χρόνια 
κινηματογραφικός του «παρτενέρ», κινηματογραφικός του «παρτενέρ», 
που εκτελεί χρέη κασκαντέρ, ο Κλιφ που εκτελεί χρέη κασκαντέρ, ο Κλιφ 
Μπουθ, τον οποίο υποδύεται ο Μπουθ, τον οποίο υποδύεται ο 
Μπραντ Πιτ, βρίσκονται σε μια βιοΜπραντ Πιτ, βρίσκονται σε μια βιο-
μηχανία που δεν μπορούν πλέον να μηχανία που δεν μπορούν πλέον να 
αναγνωρίσουν. Αμφότεροι ζορίζοαναγνωρίσουν. Αμφότεροι ζορίζο-
νται να τα βγάλουν πέρα σ’ ένα Χόνται να τα βγάλουν πέρα σ’ ένα Χό-
λιγουντ που δεν αναγνωρίζουν πια, λιγουντ που δεν αναγνωρίζουν πια, 
ο Ντάλτον όμως αποκτά ξαφνικά ο Ντάλτον όμως αποκτά ξαφνικά 
μια διάσημη γειτόνισσα: τη Σάρον μια διάσημη γειτόνισσα: τη Σάρον 
Τέιτ, την οποία υποδύεται η ΜάρΤέιτ, την οποία υποδύεται η Μάρ-
γκοτ Ρόμπι. Το καστ περιλαμβάνει γκοτ Ρόμπι. Το καστ περιλαμβάνει 
και άλλους διάσημους όπως ο Αλ και άλλους διάσημους όπως ο Αλ 
Πατσίνο και ο Κερτ Ράσελ, ενώ αξί-Πατσίνο και ο Κερτ Ράσελ, ενώ αξί-Πατσίνο και ο Κερτ Ράσελ, ενώ αξί
ζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι και η ζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι και η 
τελευταία κινηματογραφική εμφάνιτελευταία κινηματογραφική εμφάνι-
ση του Λουκ Πέρι, ο οποίος πέθανε ση του Λουκ Πέρι, ο οποίος πέθανε 
πρόσφατα.πρόσφατα.

η μυστικη φόρμόυλά 
γιά τό θΕϊκό κόρμι τησ
Το καλογυμνασμένο κορμί της Ρό-
μπι αποτελεί την επιβράβευση των 
κόπων της τόσο στο πεδίο των δι-
ατροφικών της επιλογών όσο και 
σε εκείνο της σωματικής άσκησης. 
Ο personal trainer της, Ντέιβιντ Χί-Ο personal trainer της, Ντέιβιντ Χί-Ο personal trainer της, Ντέιβιντ Χί
γκινς, ανέφερε ότι το πρωινό είναι 
υπερτιμημένο, γι’ αυτό και δεν δι-
στάζει να συμβουλεύει τη Ρόμπι να 
το παραλείπει. «Όλο το θέμα με 
“το πρωινό που είναι το σημαντικό-
τερο γεύμα της ημέρας” χρονολο-
γείται από τη δεκαετία του 1940 
στο πλαίσιο μάρκετινγκ για να πουστο πλαίσιο μάρκετινγκ για να που-
λήσουν αβγά. Έτσι μας μεγάλωλήσουν αβγά. Έτσι μας μεγάλω-
σαν. Το μυστικό είναι να διατηρείς σαν. Το μυστικό είναι να διατηρείς 
μια χρονική περίοδο 16 ωρών μια χρονική περίοδο 16 ωρών 
(συμπεριλαμβανομένου του ύπνου) (συμπεριλαμβανομένου του ύπνου) 
χωρίς να πέσει ίχνος τροφής στο χωρίς να πέσει ίχνος τροφής στο 
στομάχι. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειστομάχι. Αυτό σημαίνει ότι θα χρει-
αστεί να παραλείψεις το πρωινό, αστεί να παραλείψεις το πρωινό, 
να φας μεσημεριανό το απόγευμα να φας μεσημεριανό το απόγευμα 
και το τελικό γεύμα στις 8 το βράκαι το τελικό γεύμα στις 8 το βρά-
δυ. Προσφέρεις τη δυνατότητα δυ. Προσφέρεις τη δυνατότητα 
στο κορμί σου να επανέλθει και να στο κορμί σου να επανέλθει και να 
χωνέψει με άνεση την τροφή, χωχωνέψει με άνεση την τροφή, χω-
ρίς ο μεταβολισμός σου να είναι ρίς ο μεταβολισμός σου να είναι 
διαρκώς στο κόκκινο».διαρκώς στο κόκκινο».

στό στόχάστρό 
τόυ χΕφνΕρ
Το 2014 ο ιδρυτής του δημοφιΤο 2014 ο ιδρυτής του δημοφι-
λούς περιοδικού με τα κουνελούς περιοδικού με τα κουνε-
λάκια, Χιου Χέφνερ (απεβίωλάκια, Χιου Χέφνερ (απεβίω-
σε στις 27 Σεπτεμβρίου του σε στις 27 Σεπτεμβρίου του 
2017), αποκάλυψε δημο2017), αποκάλυψε δημο-
σίως ότι θέλει η Μάρσίως ότι θέλει η Μάρ-
γκοτ Ρόμπι να γίνει το γκοτ Ρόμπι να γίνει το 
νέο κουνελάκι του. νέο κουνελάκι του. «Εί-«Εί-«Εί
ναι πανέμορφη. Αυτό ναι πανέμορφη. Αυτό 
το κορίτσι το θέλω. Πρέτο κορίτσι το θέλω. Πρέ-
πει να μπει στο περιοδικό», πει να μπει στο περιοδικό», 
δήλωσε.

τό μΕθυστικό άρωμά
Η πανέμορφη ηθοποιός και παραΗ πανέμορφη ηθοποιός και παρα-
γωγός αποκάλυψε πρόσφατα ότι γωγός αποκάλυψε πρόσφατα ότι 
θα είναι η «περσόνα» αρώματος θα είναι η «περσόνα» αρώματος 
ενός από τους πιο γνωστούς γαλενός από τους πιο γνωστούς γαλ-
λικούς οίκους παγκοσμίως. Σύμλικούς οίκους παγκοσμίως. Σύμ-
φωνα με τα ξένα ΜΜΕ, η ευφάφωνα με τα ξένα ΜΜΕ, η ευφά-
νταστη ομάδα του εν λόγω γαλνταστη ομάδα του εν λόγω γαλ-
λικού οίκου γοητεύτηκε από την λικού οίκου γοητεύτηκε από την 
πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα 
της Ρόμπι και ήθελε διακαώς της Ρόμπι και ήθελε διακαώς 
να συνεργαστούν. να συνεργαστούν. ok!

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙθΑΡΙδΟυ
keimeno: ReBeccA GA GA Reenhow

ΦΩΤΟΓΡΑΦieΣ:  ivAvAv n nikolov, FAikolov, FAikolov, F yeAyeA SviSion/
wenn.com, epApAp
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Τα περίεργα Των σΤαρ

Οι αλλΟκΟτες ςυνήθειες πΟυ 
εχΟυν διαφΟρΟι ςταρ τΟυ χΟλιγΟυντ
ιςως για τΟυς ιδιΟυς να ειναι φυςιΟλΟγικΟ, ιςως να μήν ειναι κατι 
τΟ παραξενΟ, αλλα για μας τΟυς… κΟινΟυς θνήτΟυς δεν παυΟυν 

καπΟιες ςυνήθειες να ακΟυγΟνται ςτα αφτια μας καπως… περιεργες 

εξί φορεσ 
Την ημερα
Η Κέιτι Πέρι 
διαθέτει 20 
οδοντόβουρτσες, 
τις οποίες 
κουβαλάει μαζί της 
παντού και πάντα. 
Μάθαμε ότι έχει 
μανία να βουρτσίζει 
τα δόντια της έξι 
φορές τη μέρα!

αγγίγμα αεροπλανου
Η Τζένιφερ Άνιστον μπαίνει με το δεξί 
πόδι στο αεροπλάνο και χαϊδεύει με το 
δεξί της χέρι τα τοιχώματα για μια καλή 
πτήση!

σαν 
σΤραΤίωΤακί
Ο Ντέιβιντ 
Μπέκαμ θέλει 
όλα του τα 
πράγματα 
τακτοποιημένα 
σε στρατιωτική 
παράταξη. 
Σπαστικό, ναι, 
αλλά πολύ 
πρακτικό για 
τον ίδιο.

μπανίο με… 
βδελλεσ!
Αποκαλύφθηκε ότι 
η Ντέμι Μουρ κάνει 
μπάνιο μαζί με... 
βδέλλες για ανανέωση 
αίματος. Φαίνεται 
πάντως να δουλεύει!

Τσίχλεσ νίκοΤίνησ
Η Τζέσικα Σίμπσον φαίνεται 
να είναι εθισμένη στις 
τσίχλες νικοτίνης, χωρίς η 
ίδια να έχει καπνίσει ποτέ 
στη ζωή της.
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Η ΣΚΕΨΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ… 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΝΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΝ ΛΙΓΟ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ 

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ
Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
Είναι γνωστό ότι η βραβευμένη με Όσκαρ 
ηθοποιός-σκηνοθέτις είναι υπέρμαχος των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και Ειδική Απε-
σταλμένη της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνω-
μένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Πρόσφα-
τα η ίδια πρόσθεσε ακόμη ένα ρόλο στη ζωή 
της. Η ίδια θα αρθρογραφεί κάθε μήνα για τη 
διαδικτυακή και έντυπη έκδοση του Time. Το 
πρώτο της άρθρο είχε ως τίτλο «Τι οφείλουμε 
στους πρόσφυγες», και αναφερόταν στη διά-
κριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών, η 
οποία, όπως τονίζει, έχει «θολώσει και πολι-
τικοποιηθεί». «Κάποιοι ηγέτες χρησιμοποιούν 

εσκεμμένα τους όρους πρόσφυγας και μετα-
νάστης χωρίς διάκριση, χρησιμοποιούν εχθρι-
κή ρητορική που παράγει φόβο ενάντια σε 
όλους τους ξένους», είχε γράψει. Όπως είχε 
επισημάνει η ηθοποιός, «όλοι αξίζουν αξιο-
πρέπεια και δίκαιη μεταχείριση, αλλά πρέπει 
να είμαστε σαφείς όσον αφορά στη διάκρι-
ση. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν είναι 
επιλογή να βοηθάμε τους πρόσφυγες, είναι 
μια υποχρέωση. Είναι απολύτως δυνατό να 
διασφαλίσουμε ισχυρό έλεγχο των συνόρων 
και δίκαιες, ανθρώπινες μεταναστευτικές πο-
λιτικές, ενώ ταυτόχρονα να ανταποκριθούμε 
στην ευθύνη μας να βοηθήσουμε τους πρό-
σφυγες».

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Το 2016, περισσότερες από 60 διάσημες 
προσωπικότητες απ’ όλον τον κόσμο ένωσαν 
τη φωνή τους μαζί με τους πρόσφυγες και 
μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων στη μεγάλη 
παγκόσμια εκστρατεία της Υπάτης Αρμοστεί-
ας του ΟΗΕ #WithRefugees, που καλούσε 
τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό των προ-
σφύγων. «Είμαστε μαζί με τους πρόσφυγες, 
ενώστε κι εσείς τη φωνή σας μαζί μας», ήταν 
το μήνυμα που έστελναν οι διάσημοι οι οποί-
οι εμφανίζονταν στο βίντεο της Υπάτης Αρμο-
στείας ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Προ-
σφύγων, στις 20 Ιουνίου. Την εκστρατεία είχε 
υποστηρίξει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, 
Μπαν Κι-Μουν και, μεταξύ άλλων, οι ηθοποιοί 
Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μπεν Στίλερ, Μαρ-
γκότ Ρόμπι, Έλεν Μίρεν, Σκάρλετ Γιόχανσον, 
καθώς και οι τραγουδιστές Χουάνες, Μίκα 
και άλλοι. Με αυτήν τους την πράξη έκαναν 
έκκληση στις κυβερνήσεις να αναλάβουν 
δράση εκ μέρους όλων όσοι έχουν εκτοπι-
στεί αναγκαστικά από τις πατρίδες τους. Η 
εκστρατεία είχε στόχο να αναδείξει την υπο-
στήριξη στις οικογένειες που αναγκάστηκαν 
να τραπούν σε φυγή σε μια περίοδο που ο 
εκτοπισμός των πληθυσμών αυξάνεται δραμα-
τικά λόγω των συγκρούσεων και των διώξεων. 
Στο βίντεο της εκστρατείας είχε εμφανισθεί η 
Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της Υπάτης Αρ-
μοστείας Κέιτ Μπλάνσετ να μιλά από καταυλι-
σμό της Ιορδανίας για τη συμμετοχή και στήρι-
ξή της στην εκστρατεία.
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ΧΑΒΙΕ ΜΠΑΡΔΕΜ
«Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΧΩΡΑ»
Το πιο πρόσφατο παράδειγμα προς μίμηση 
είναι του διάσημου ηθοποιού Χαβιέ Μπαρ-
δέμ, ο οποίος ένωσε κι αυτός τη φωνή του 
με αυτές άλλων συναδέλφων του και απέ-
στειλε μήνυμα στον Ισπανό Πρωθυπουργό, 
Πέδρο Σάντσεθ, ζητώντας του να αναλάβει 
πρωτοβουλία εντός της ΕΕ και να ηγηθεί μίας 
διαδικασίας για τον επιμερισμό σε διάφο-
ρες ευρωπαϊκές χώρες των προσφύγων που 
βρίσκονται εγκλωβισμένοι εντός του σκά-
φους της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms. Στην 
ανάρτησή του ο γνωστός ηθοποιός εκφρά-
ζει τη συμπαράσταση του στους διασώστες 
και στους διασωθέντες πρόσφυγες που βρέ-
θηκαν πάνω στο σκάφος, εκπέμποντας μία 
«επείγουσα» έκκληση στον Σάντσεθ να ηγη-

θεί της πρωτοβουλίας και «να εργασθεί ώστε 
αυτή να είναι σύμφωνη με την αξιοπρέπεια και 
την ανθρώπινη ηθική που η Open Arms εκπρο-
σωπεί ως ισπανική οργάνωση στον υπόλοιπο 
κόσμο». Όπως είναι ήδη γνωστό, συνολικά 
151 πρόσφυγες και μετανάστες, συν το πλή-
ρωμα του σκάφους, βρίσκονταν στα ανοικτά 
αναμένοντας να τους δεχθεί κάποιος ασφαλής 
λιμένας για να αποβιβάσουν τους διασωθέντες 
πρόσφυγες. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, «η 
Ισπανία είναι η ιδανική και δίκαιη χώρα» για να 
αναλάβει αυτήν την πρωτοβουλία, καθώς είναι 
η χώρα προέλευσης της ΜΚΟ, «η οποία επιτε-
λεί ένα εξαίρετο έργο για την ανθρώπινη αξι-
οπρέπεια, για τη διάσωση των ανθρώπων που 
πνίγονται σε καταστάσεις που δεν μπορούμε 
ούτε να φαντασθούμε, με μοναδικό τους στόχο 
να επιβιώσουν και να παράσχουν ένα μέλλον 
στις οικογένειες και στα παιδιά τους».

ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΚΡΟΥΖ
«ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ»
Η Πενέλοπε Κρουζ εκτός από ηθοποιός 
είναι και ακτιβίστρια και μέλος της ΜΚΟ 
Proactiva Open Arms, που έχει ως αποστο-
λή τη διάσωση μεταναστών στη Μεσόγειο. 
Συχνά– πυκνά η διάσημη ηθοποιός έχει εκ-
δηλώσει το ενδιαφέρον της υπέρ της βοή-
θειας στην προσπάθεια της Open Arms, κά-
νοντας μάλιστα και δηλώσεις περί του θέμα-
τος: «Οι ίδιοι γνωρίζουν ότι δεν είναι αυτή 

η λύση, αλλά αν δεν το κάνουν αυτοί τότε 
ποιος θα σώσει αυτούς τους ανθρώπους; Η 
Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος δεν μπο-
ρεί να γυρίσει την πλάτη σε αυτό το τερά-
στιο πρόβλημα. Θα ήταν φρικτό. Θα πρέ-
πει να αποδεχτούμε και να αντιμετωπίσουμε 
αυτό το γεγονός στις χώρες τους, επενδύο-
ντας στην εκπαίδευση... Η φρίκη που ζουν, 
να αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τα σπίτια 
τους, να περνάνε τη θάλασσα με αυτόν τον 
τρόπο, με τα μωρά τους στην αγκαλιά», επε-
σήμανε σε υψηλούς τόνους η ηθοποιός.

ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΓΚΙΡ
Η ΚΟΝΤΡΑ ΤΟΥ ΜΕ 
ΤΟΝ ΜΑΤΕΟ ΣΑΛΒΙΝΙ
Ένας από τους διασημότερους ηθοποι-
ούς του Χόλιγουντ, ο Ρίτσαρντ Γκιρ, βρέ-
θηκε πρόσφατα στο πλευρό των εγκλωβι-
σμένων προσφύγων στο πλοίο της ΜΚΟ 
Open Arms, προκαλώντας την οργή του 
Ιταλού Υπουργού Εσωτερικών Ματέο Σαλ-
βίνι. Σε δηλώσεις του ο γνωστός ηθοποι-
ός εξέφρασε την άποψή του προς τον 
Ιταλό Υπουργό επεκτείνοντας τη μεταξύ 
τους κόντρα. Ο γνωστός ηθοποιός, με 
αφορμή την κόντρα που ξέσπασε ανάμε-
σα στους δυο άνδρες για τις προσφυγι-
κές ροές που έχουν διακοπεί προς την 
Ιταλία, με τα πλοία να μένουν ακινητο-
ποιημένα στη μέση της Μεσογείου, όταν 
ρωτήθηκε για την ειρωνική δήλωση του 
Σαλβίνι, αρκέστηκε να πει ως απάντηση 
ότι δεν προσβλέπει σε πολιτική καριέρα. 
Πρόκειται για ζήτημα ανθρωπιστικό και 
μόνο. «Δεν ενδιαφέρομαι για την πολιτι-
κή, αυτή δεν είναι πολιτική, αλλά ανθρω-
πιστική υπόθεση. Στο πλοίο συναντήθηκα 
με εξαιρετικούς, θαρραλέους ανθρώπους 

με τρομερές ιστορίες. Προέρχονται από 
την κόλαση. Οι γυναίκες ειδικότερα ήταν 
όλες θύματα βιασμού. Οι Ιταλοί έχουν 
αλλάξει. Λατρεύω την Ιταλία: Λατρεύω το 
πνεύμα των Ιταλών, τη γενναιοδωρία τους, 
την αγάπη που αποπνέει απ’ ό,τι κάνουν. 
Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια τα πράγμα-
τα έχουν αλλάξει, οι άνθρωποι έχουν γίνει 
παρανοϊκοί, φοβούνται να αναζητήσουν 
το σωστό. Οι πολιτικοί αντί να βοηθήσουν 
αυτούς τους ανθρώπους, τους δαιμονο-
ποιούν και αυτό πρέπει να τελειώσει και 
μπορεί να τελειώσει μόνο εάν εμείς το τε-
λειώσουμε. Το μόνο ενδιαφέρον μου εί-
ναι να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους. 
Τόσο απλά». Να θυμίσουμε ότι ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών της Ιταλίας Ματέο Σαλβί-
νι προκάλεσε την αντίδραση του γνωστού 
ηθοποιού δηλώνοντας «ευχαριστούμε τον 
γενναιόδωρο εκατομμυριούχο που εξέ-
φρασε την ανησυχία του για την τύχη των 
μεταναστών του Open Arms. Μπορεί να 
τους πάρει όλους στο Χόλιγουντ με το ιδι-
ωτικό του αεροσκάφος και να τους κρα-
τήσει στις βίλες του. Σε ευχαριστούμε Ρί-
τσαρντ», ήταν το σχόλιο του Σαλβίνι.
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ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ
«ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ»
Άλλος ένας παγκόσμιος αστέρας του σι-
νεμά υπερασπίζεται την ισπανική ΜΚΟ 
Proactiva Open Arms, που έχει ως απο-
στολή τη διάσωση μεταναστών στη Μεσό-
γειο. Συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός 
είχε χαρακτηρίσει την Ιταλία «φριχτή». Οι 
δηλώσεις αυτές είχαν γίνει στο πλαίσιο 
μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε 
ο ηθοποιός με αφορμή την παρουσίαση 
της νέας του ταινίας. Ο ίδιος είχε μιλήσει 
και για το ευρύτερο εχθρικό και καχύπο-
πτο κλίμα που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ πα-
γκοσμίως, δηλώνοντας ότι «η κατάσταση 
της μη κυβερνητικής οργάνωσης έχει μεγά-
λη σχέση με το τι συμβαίνει στον κόσμο», 
όπου, για παράδειγμα, επικεφαλής των 
Ηνωμένων Πολιτειών «υπάρχει ένας κύρι-
ος που θέλει να χτίσει ένα τείχος στα σύ-
νορα με το Μεξικό».

ΜΑΡΚ ΓΚΑΣΟΛ
«ΤΡΙΠΟΝΤΑ» ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Ο Καταλανός παίκτης του μπάσκετ, Μαρκ 
Γκασόλ, είναι γνωστός για τις αγωνιστικές του 
ικανότητες στο NBA. Όλα αυτά τα χρόνια 
έχει κερδίσει τον θαυμασμό των οπαδών, όχι 
μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Εκτός από σπουδαίος παίκτης απο-
δεικνύει πως είναι πραγματικά σπουδαίος άν-
θρωπος, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγ-
γύη του στους δοκιμαζόμενους συνανθρώ-
πους του, συμμετέχοντας σε επιχείρηση διά-
σωσης στο πλαίσιο της ομάδας “Proactiva 
Open Arms”. Μάλιστα, παλιότερα ο διε-
θνούς φήμης μπασκετμπολίστας του NBA 

ανήρτησε φωτογραφία στο Τwitter, όπου δια-
κρίνεται να βοηθά μια γυναίκα που βρίσκεται 
σε σωσίβια λέμβο και μαζί με άλλα μέλη της 
ομάδας διάσωσης τη μεταφέρουν σε σωστι-
κό σκάφος, εκφράζοντας παράλληλα την 
αγανάκτησή του για το δράμα των ανθρώπων 
που αφήνονται να βρουν τον υγρό θάνατο. 
«Προβληματισμός, οργή αλλά και αίσθηση 
ανικανότητας. Είναι απίστευτο το πόσοι ευά-
λωτοι άνθρωποι έχουν αφεθεί να πεθάνουν 
στη θάλασσα», είχε γράψει παλιότερα στο 
Τω witter o γνωστός μπασκεμπολίτσας. Μά-
λιστα σε παλαιότερες δηλώσεις του ο Μαρκ 
Γκασόλ είχε πει ότι εάν δεν είχε οικογένεια, 
θα ήταν για πάντα διασώστης.

ΚΕΪΤ ΧΟΛΜΣ
ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΜΕΤΑΔΩΣΕΙ ΜΗΝΥΜΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Να αναδείξει τις σκληρές συνθήκες επιβίωσης των προ-
σφύγων στη Λέσβο αλλά και να προσφέρει με τον τρόπο 
της είχε επιχειρήσει πριν από λίγο διάστημα η διάσημη ηθο-
ποιός Κέιτ Χολμς. Η πρώην σύζυγος του Τομ Κρουζ κατά 
την εκεί επίσκεψή της είχε πάρει μαζί της και την κόρη της 
Σούρι, στην προσπάθειά της να μεταδώσει μήνυμα αλλη-
λεγγύης από το νησί. Στόχος της επίσης ήταν να προσφέρει 
εθελοντική εργασία σε δομές προσφύγων, μέσω της οργά-
νωσης Artolution. Με τη συνοδεία στελεχών της οργάνω-
σης και χωρίς την κόρη της, η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε 
σε δομή προσφύγων έξω από το ΚΥΤ της Μόριας, ενώ εξέ-
φρασε την επιθυμία της να συναντηθεί με προσφυγόπουλα, 
γυναίκες και λοιπές ευάλωτες ομάδες. Μάλιστα, τότε σχεδί-
αζε να γυρίσει ένα ολιγόλεπτο φιλμ, όπου θα συνομιλούσε 
με γυναίκες πρόσφυγες, αναδεικνύοντας τη δύσκολη καθη-
μερινότητά τους.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ

ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
ΟΤΑΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΖΕΙΣ 

ΕΙΝΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ TΩΝ 
ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΕΣ, ΙΣΩΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ 

ΝΤΕΜΙ ΜΟΥΡ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«INSIDE OUT» ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Ποιος δεν γνωρίζει την Αμερικανίδα ηθο-
ποιό, Ντέμι Μουρ, η οποία μεσουράνησε τη 
δεκαετία του 1980 και πρωταγωνίστησε σε 
ταινίες οι οποίες περιείχαν εφηβικό περιεχό-
μενο. Η ίδια στη δεκαετία του ‘90 ήταν από 
τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς του Χόλιγουντ. 
Η ζωή της ήταν εξίσου περιπετειώδης με κά-
ποιους από τους διασημότερους ρόλους 
που ερμήνευσε. Κατόρθωσε να γίνει η πιο 
ακριβοπληρωμένη ηθοποιός του Χόλιγουντ 
και σύμβολο του σεξ, έκανε στριπτίζ σε ζω-
ντανό τηλεοπτικό σόου για να καταρρίψει τις 
φήμες ότι είχε περιττά κιλά και κατάφερε να 
απεξαρτηθεί από την κοκαΐνη προκειμένου 
να κερδίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Σή-
μερα, στα 56 χρόνια της έγραψε την αυτο-
βιογραφία της και το βιβλίο είναι έτοιμο να 
κυκλοφορήσει την Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου, κά-
νοντας πάρα πολλούς να χάσουν τον ύπνο 
τους. Το βιβλίο της τιτλοφορείται Inside Out 
και μιλάει για την επαγγελματική της καριέρα 
και πώς κατάφερε να ξεκινήσει από το Νέο 
Μεξικό και να γίνει μια από τις διασημότε-
ρες ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Στις σελίδες 
του βιβλίου της καταγράφει τις αλήθειες της 
ζωής της αφιερώνοντας ένα κεφάλαιο στην 
εξάρτησή της από το αλκοόλ και τα ναρκω-
τικά, τη φάση που πέρασε με την εμμονή της 
με την εικόνα του σώματός της να κυριεύει 
τη ζωή της, την τραυματική παιδική ηλικία της 
και τους τρεις γάμους με τους άντρες που 
ερωτεύτηκε και δεν είχαν αίσιο τέλος. Όπως 
αυτόν με τον Μπρους Γουίλις, αλλά και με 
τον κατά πολύ νεότερό της Άστον Κούτσερ, 
που την άφησε για τη σημερινή του σύντρο-
φο, Μίλα Κούνις. Η γνωστή ηθοποιός επί-φο, Μίλα Κούνις. Η γνωστή ηθοποιός επί-φο, Μίλα Κούνις. Η γνωστή ηθοποιός επί
σης αναφέρεται στη δεκαετία του ’80, τότε 
που μπήκε σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης από 
τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, μετά τον δρό-
μο της αυτοκαταστροφής που ακολουθούσε, 
αλλά κατάφερε να το ξεπεράσει με τη βοή-
θεια αγαπημένων της προσώπων. Η αυτοβιογραφία της διάσημης 

ηθοποιού θα κυκλοφορήσει τον 
Σεπτέμβριο.
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ΝΤΕΜΠΙ ΧΑΡΙ
«FACE IT» ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ
ΤΩΝ BLONDIE
Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός 
και ηθοποιός Ντέμπι Χάρι, γνωστή ως η βασι-
κή τραγουδίστρια του συγκροτήματος Blondie, 
θεωρείται η πρώτη ράπερ που ανέβηκε στο Νο 
1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών, λόγω της 
δουλειάς της στο τραγούδι Rapture. Η Χάρι 
γνώρισε επιτυχία (κυρίως στην Ευρώπη) και 
ως σόλο καλλιτέχνις πριν σχηματίσει και πάλι 
το συγκρότημα Blondie στα τέλη της δεκαετί-το συγκρότημα Blondie στα τέλη της δεκαετί-το συγκρότημα Blondie στα τέλη της δεκαετί
ας του 1990. Η υποκριτική της καριέρα περι-
λαμβάνει πάνω από 60 κινηματογραφικούς 
ρόλους και πολυάριθμες τηλεοπτικές εμφανί-ρόλους και πολυάριθμες τηλεοπτικές εμφανί-ρόλους και πολυάριθμες τηλεοπτικές εμφανί
σεις. Σήμερα, στα 74 της χρόνια, αποφάσισε 
να γράψει την αυτοβιογραφία της με τον τίτλο 
«Face It», η οποία θα κυκλοφορήσει τον ερχό-
μενο Οκτώβριο. Η τραγουδίστρια αποκαλύπτει 
άγνωστες πτυχές της ζωής της κάνοντας απο-
καλύψεις ακόμα και για τον βιασμό της στη 
Νέα Υόρκη από ληστές που εισέβαλαν στο 
σπίτι της την εποχή που έζησε μαζί με τον σύ-
ντροφό της Κρις Στάις, τους έδεσαν και άρχι-
σαν να ψάχνουν για ό,τι πολύτιμο υπήρχε στο 
σπίτι. «Πήραν τις κιθάρες και την κάμερα του 
Κρις και μετά μου έλυσαν τα χέρια και μου εί-Κρις και μετά μου έλυσαν τα χέρια και μου εί-Κρις και μετά μου έλυσαν τα χέρια και μου εί
παν να βγάλω το παντελόνι μου. Με βίασαν 
και μετά μου είπαν πήγαινε να πλυθείς», λέει και μετά μου είπαν πήγαινε να πλυθείς», λέει και μετά μου είπαν πήγαινε να πλυθείς»
και συμπληρώνει: «Οι κλεμμένες κιθάρες με 

πόνεσαν περισσότερο». Στα απομνημονεύματά πόνεσαν περισσότερο». Στα απομνημονεύματά πόνεσαν περισσότερο»
της περιλαμβάνει και την τυχαία συνάντησή της 
με τον serial killer Τεντ Μπάντι και πώς κατάφε-
ρε να γλιτώσει κατά τύχη από αυτόν το 1972, 
στη Νέα Υόρκη. Ο διαβόητος δολοφόνος είχε 
προσφερθεί να τη μεταφέρει στον προορισμό 
της, αφού δεν μπορούσε να βρει ταξί. Ο Τεντ 
Μπάντι σκότωσε τουλάχιστον 30 γυναίκες σε 
επτά πολιτείες των ΗΠΑ μέσα σε διάστημα πέ-
ντε ετών. Εκτελέστηκε με ηλεκτρική καρέκλα 
στη Φλόριντα το 1989. Όπως εξιστορεί η τρα-
γουδίστρια, μπήκε στο αυτοκίνητό του και πολύ 
σύντομα διαπίστωσε ότι έλειπαν οι λαβές της 
πόρτας και του παραθύρου. «Είχαν αφαιρεθεί 
τα πάντα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου», 
περιγράφει και συνεχίζει: «Ανατρίχιασα». Τελι«Ανατρίχιασα». Τελι«Ανατρίχιασα». -
κά, κατάφερε να ξεφύγει βάζοντας το χέρι της 
στην εξωτερική λαβή από το ανοικτό παράθυ-
ρο. Η τραγουδίστρια θυμάται ότι εκείνος προ-
σπάθησε να την εμποδίσει περιστρέφοντας 
συνεχώς το αυτοκίνητο στον δρόμο, αλλά τελι-
κά εκείνη τα κατάφερε. Την επόμενη μέρα είδε 
το πρόσωπο του άντρα στις ειδήσεις. Παράλ-το πρόσωπο του άντρα στις ειδήσεις. Παράλ-το πρόσωπο του άντρα στις ειδήσεις. Παράλ
ληλα, η ίδια αποκαλύπτει για τη χρήση ηρωίνης 
που έκανε κατά τη διάρκεια του δεσμού της με 
τον κιθαρίστα των Blondie, Κρις Στάιν, και ανα-
φέρεται σε ένα περιστατικό, κατά το οποίο τον 
προμήθευσε με ναρκωτικά όσο εκείνος ήταν 
στο νοσοκομείο. Τι λέει τώρα για τα ναρκωτικά; 
«Η ηρωίνη ήταν μεγάλη παρηγοριά».

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ

ΦΡΙΝΤΑ ΚΑΛΟ
Η ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΑΔΑΜΑΣΤΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Πρόκειται για τη βιο-
γραφία της διάσημης 
Μεξικανής ζωγράφου 
Φρίντα Κάλο ή αλ-
λιώς της «αγίας της 
γυναικείας τέχνης» 
από τη Λίντε Ζάλμπερ, 
ψυχολόγο με ειδίκευ-
ση στη σχέση ανά-
μεσα στη ζωή και το 
έργο ενός καλλιτέχνη. Ο μεγάλος 
σουρεαλιστής Αντρέ Μπρετόν χαρα-
κτήρισε την τέχνη της «Σαν κορδέλα 
τυλιγμένη γύρω από μία βόμβα». Η 
μάχη της με την επώδυνη ασθένειά 
της, ο ελεύθερος γάμος της με τον 
ζωγράφο Ντιέγκο Ριβέρα, η θυελλώ-
δης ερωτική της ζωή και η περιπέτειά 
της με τον Τρότσκι, καθώς και οι πο-
λιτικές της αντιλήψεις είναι μόνο με-
ρικά από τα θέματα που θίγονται στο 
βιβλίο. 

ΠΟΛ ΜΟΡΑΝ
Η ΑΥΡΑ ΤΗΣ ΣΑΝΕΛ
Πρόκειται για μιαν αυ-
τοβιογραφική αφήγηση 
της γυναίκας-θρύλου 
στον Γάλλο διπλωμάτη 
και φίλο της, Πολ Μο-
ράν, που μας καλεί να 
ανακαλύψουμε τη γυ-
ναίκα που άλλαξε τα 
δεδομένα στη μόδα. Η 
ιστορία της μοιάζει με μυθιστόρημα: 
Γεννημένη το 1883 μέσα στη φτώ-
χια, ορφανή από μητέρα, μεγάλωσε 
έγκλειστη σε ορφανοτροφείο, χωρίς 
πατέρα, καθώς οι γονείς της δεν εί-
χαν παντρευτεί. Ξεκίνησε ως μοδί-
στρα σε ραφείο και παράλληλα τρα-
γουδούσε σε καμπαρέ. Γνώρισε τον 
αριστοκράτη Ετιέν Μπαλζάκ, που της 
άνοιξε τις πόρτες της λεγόμενης «κα-
λής κοινωνίας». Απελευθέρωσε τη 
γυναίκα από τους κορσέδες και τις 
βάτες λανσάροντας τα γυναικεία πα-
ντελόνια, τα μαύρα ταγιέρ, το μικρό 
μαύρο φόρεμα και τα κοντά μαλλιά.

Η 74χρονη τραγουδίστρια στην 
αυτοβιογραφία της μιλά για όλα 
όσα έζησε στην πολυτάραχη 
ζωή της.
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ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ

ΓΟΥΟΡΙΣ ΝΤΙΡΙ
ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Πρόκειται για το αυτοβι-
ογραφικό βιβλίο της Γου-
όρις Ντίρι, της πρώτης 
γυναίκας που τόλμησε 
να μιλήσει δημόσια για 
τον απάνθρωπο ακρωτη-
ριασμό των γεννητικών 
οργάνων που τηρείται 
κυρίως στην Αφρική, σε 
αραβικές χώρες και την 
Ασία. Έμπνευση για όλους, η Γου-
όρις Ντίρι γεννημένη στη Σομαλία, 
υπέστη τη βάρβαρη τεχνική της κλει-
τοριδεκτομής και σε ηλικία 13 χρο-
νών το έσκασε από την αφρικανική 
έρημο για να γλιτώσει τον γάμο και 
με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. 
Αντιμέτωπη με την ωμή βία και την εκ-
μετάλλευση, τράβηξε την προσοχή 
ενός φωτογράφου με αποτέλεσμα να 
ξεκινήσει σύντομα μια καριέρα στο 
μόντελινγκ. Το βιβλίο μάς παρουσι-
άζει τη σκληρή ζωή των νομαδικών 
φυλών της Σομαλίας και αποτελεί 
έκκληση για δράση από μια υπέρμα-
χο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 
προσωπική πείρα.

ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ
ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΖΩΗ, ΓΚΑΝΤΙ
Ο Μαχάτμα Γκάντι ήταν 
Ινδός πολιτικός, στοχα-
στής και επαναστάτης. 
Αποτέλεσε την κεντρική 
μορφή του εθνικού κι-
νήματος για την εθνική 
ανεξαρτησία από τους 
Βρετανούς και εμπνευ-
στής της μεθόδου παθη-
τικής αντίστασης, χωρίς 
τη χρήση βίας. «Έργο πίστης» χαρα-
κτηρίζει αυτό το βιβλίο της η Ελένη 
Ν. Καζαντζάκη, που το έγραψε απευ-
θείας στα γαλλικά και, χρόνια αρ-
γότερα, το απέδωσε η ίδια στα ελλη-
νικά. Πρόκειται για μια ολοζώντανη 
βιογραφία του Μαχάτμα Γκάντι σε 
μορφή εξομολόγησης. Γνώρισε με-
γάλη επιτυχία στη Γαλλία, όπου, μά-
λιστα, ζητήθηκε από τη συγγραφέα 
και πραγματοποίησε διαλέξεις για 
τον Γκάντι. Το βιβλίο κυκλοφόρησε 
και στα ισπανικά, στο Σαντιάγο της 
Χιλής.

ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ
«ΤRUE LOVE» Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΗ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ
Η 5Οχρονη Λατίνα σταρ, πλέον έχει βρει το 
«λιμάνι» της δίπλα στον αγαπημένο της Άλεξ 
Ροντρίγκεζ. Το 2014 η ίδια είχε γράψει το βι-
βλίο με τίτλο «Τrue Love», κάνοντας αρκετές 
καυτές αποκαλύψεις για τις ερωτικές της σχέ-
σεις. Στο πρώτο βιβλίο που ήδη έχει κυκλο-
φορήσει πήρε τον ρόλο της συγγραφέως και 
έχει γράψει την αυτοβιογραφία της, που κυ-
κλοφόρησε σε Αγγλικά και Ισπανικά από τις 
εκδόσεις Penguin, επικεντρώνοντας στις τραυ-
ματικές ερωτικές εμπειρίες της. «Δεν μου μαύ-
ρισε ποτέ κανείς το μάτι, ούτε μου μάτωσε τα 
χείλια, αλλά υπήρξα σε σχέσεις όπου ένιωθα 
κακοποιημένη με τον έναν ή με τον άλλο τρό-
πο: ψυχολογικά, πνευματικά, λεκτικά», γράφει πο: ψυχολογικά, πνευματικά, λεκτικά», γράφει πο: ψυχολογικά, πνευματικά, λεκτικά»
σε ένα απόσπασμα του βιβλίου. «Ξέρω ακρι-
βώς τι σημαίνει για την ψυχή σου να νιώθεις 
υποτιμημένη από τον τρόπο που σου φέρεται 
ο αγαπημένος σου… Όμως, κάθε μέρα που 
μένεις μαζί του, κάθε μέρα που αποδέχεσαι 
τις καταστάσεις, είναι ακόμη μια μέρα που λες 
ότι δεν πειράζει».
Η Τζένιφερ έχει πάρει διαζύγιο τρεις φορές, 

από τους Οτζάνι Νόα, Κρις Τζαντ και Μαρκ 
Άντονι. Επίσης, έχει περάσει από κάποιες σχέ-
σεις που τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότη-
τας με τον Ντίντι, τον Κάσπερ Σμαρτ και τον 
Μπεν Άφλεκ. Στην αυτοβιογραφία της η διά-
σημη τραγουδίστρια είχε γράψει για τη μέρα 
που συνειδητοποίησε ότι ο δεσμός της με τον 
Μαρκ έπρεπε να τελειώσει, αποκαλύπτοντας 
πως η «φώτιση» τής ήρθε ενώ βρισκόταν στο 
μακιγιάζ για μια φωτογράφιση. «Μόλις είχα 
γιορτάσει την έβδομη επέτειο του γάμου μας. 
Όποιος με έβλεπε απ' έξω θα πίστευε ότι η 
ζωή μου ήταν τέλεια. Αυτό που δεν ήξερε ο 
κόσμος ήταν ότι η ζωή μου δεν ήταν και τόσο 
καλή. Η σχέση μου κατέρρεε και ήμουν τρο-
μοκρατημένη. Η καρδιά μου χτυπούσε σαν 
τρελή και ένιωθα ότι δεν μπορώ ν' αναπνεύ-
σω. Η μητέρα μου που ήταν εκεί έτρεξε κο-
ντά μου. Ξεστόμισα τις λέξεις: 'Δεν νομίζω ότι 
μπορώ να μείνω άλλο με τον Μαρκ'. Μετά ξέ-
σπασα σε κλάματα». Σήμερα η Τζένιφερ Λόσπασα σε κλάματα». Σήμερα η Τζένιφερ Λόσπασα σε κλάματα» -
πεζ ζει τον έρωτα της ζωής της δίπλα σε έναν 
γοητευτικό άντρα που της έκλεψε και πάλι την 
καρδιά.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EPA

Λίγα χρόνια μετά την έκδοση της αυτοβιογραφίας της
η Τζένιφερ Λόπεζ έχει βρει το «λιμάνι» της στην αγκαλιά 
του Άλεξ Ροντρίγκεζ.
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ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΛΠΟ

Η ΠΙΟ ΣΕΞΙ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η ΠΡΩΗΝ ΜΙΣ ΥΦΗΛΙΟΣ, ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΛΠΟ, ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΩΣ ΜΙΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΕΞΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΣΤΟ INSTAGRAM, ΕΝΩ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΗΣ
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Στη λίστα με τις 100 πιο σέξι γυναί-τη λίστα με τις 100 πιο σέξι γυναί-τη λίστα με τις 100 πιο σέξι γυναί
κες στον κόσμο βρίσκεται το μοντέ-
λο Ολίβια Κούλπο και πρώην Μις 

Υφήλιος 2012. Η σέξι Αμερικανίδα με 
το φιδίσιο κορμί ξεχωρίζει για τη σέξι και 
συνάμα αριστοκρατική της εμφάνιση, ενώ 
έχει μια αδυναμία στις σέξι φωτογραφίες, 
τις οποίες ανεβάζει συχνά στον λογαρια-
σμό της στο Instagram, αναστατώνοντας 
κάθε φορά τους 4,2 εκ. ακόλουθούς της. 
Το μοντέλο είχε δηλώσει παλαιότερα ότι 
από τη βραδιά της στέψης, παρόλο που 
έχουν περάσει πολλά χρόνια, δεν νιώθει 
απλά όμορφη αλλά και ταλαντούχα. Η ίδια 
αποκαλεί τον εαυτό της σπασικλάκι, κα-
θώς είναι δεινή τσελίστρια και αφιερώνει 
πολλές ώρες για την καθημερινή μελέτη 
της. Μάλιστα, παλαιότερα είχε δώσει συ-
ναυλία στο πλευρό του διάσημου τσελίστα 
Yo Yo Ma. Η ίδια κατάγεται από το Ρόουντ 
Άιλαντ των ΗΠΑ και συχνά απασχολεί τον 
Τύπο και για την προσωπική της ζωή. Επί-Τύπο και για την προσωπική της ζωή. Επί-Τύπο και για την προσωπική της ζωή. Επί
σης, εκτός από το μόντελινγκ ασχολείται 
και με τον κινηματογράφο.

Πώς διατηρει την αψογη 
ςιλουετα της
Αναμφισβήτητα η Ολίβια θεωρείται από τις 
πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο. Δεν εί-πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο. Δεν εί-πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο. Δεν εί
ναι τυχαίο που διατηρεί ένα άψογο κορμί, 
αφού ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμ-
μα γυμναστικής και διατροφής. Με τη βο-
ήθεια της προσωπικής της γυμνάστριας, 
Μαρλέν Μαρτίνεζ, έχει αναπτύξει ένα πρό-
γραμμα το οποίο δεν μπορεί να ακολουθή-
σει οποιοσδήποτε. Η διατροφή της αποτε-
λείται κυρίως από βιολογικά φαγητά, πλού-
σια σε πρωτεΐνη, ενώ αποφεύγει τα επεξερ-
γασμένα φαγητά και όσα έχουν ζάχαρη, τα 

Με τον άλλοτε αγαπημένο της, 
τραγουδιστή νικ τζόνας



οποία μπορούν να επηρεάσουν το δέρμα της. Σε 
παλαιότερες δηλώσεις της είχε πει ότι προσπαθεί 
να τρώει ένα πλούσιο πρωινό, που συνήθως απο-
τελείται από μια θρεπτική ομελέτα, την οποία συ-
νοδεύει με κράκερ ολικής άλεσης, αβοκάντο και 
μπέικον. Μάλιστα, όπως λέει η ίδια, καταναλώνει 
πέντε γεύματα την ημέρα ανά τρεις ώρες, δηλα-
δή πρωινό, σνακ, μεσημεριανό, σνακ και βραδινό. 
Ξεκινά την ημέρα της με διαλογισμό. Αγαπημένη 
της γυμναστική είναι το FlyBarre ή Pilates, ενώ αι-
σθάνεται ενοχή εάν φάει τσιπ παγωτού-μέντας ή 
ζύμη μπισκότων. Το πιο υγιές πιάτο για την ίδια εί-ζύμη μπισκότων. Το πιο υγιές πιάτο για την ίδια εί-ζύμη μπισκότων. Το πιο υγιές πιάτο για την ίδια εί
ναι το σοταρισμένο σπανάκι και λαχανικά ρίζας. Η 
ίδια συνδυάζει πολλές και διαφορετικές μεθόδους 
γυμναστικής. Έχει δηλώσει ότι οι αγαπημένες της 
προπονήσεις εναλλάσσονται μεταξύ των Pilates και 
του κικ-μπόξινγκ. Κάθε μορφή του μποξ αποτελεί 
έναν καλό τρόπο για να κάψει κανείς θερμίδες και 
να γυμνάσει το σώμα του και πολλά μοντέλα, όπως 
η Τζίτζι Χαντίντ, το επιλέγουν. Παράλληλα, ακολου-
θεί και προπονήσεις ενδυνάμωσης σε συνδυασμό 
με αερόβιες ασκήσεις. Επίσης, υποστηρίζει ότι το 
κλειδί για να ακολουθεί πιστά τις προπονήσεις εί-κλειδί για να ακολουθεί πιστά τις προπονήσεις εί-κλειδί για να ακολουθεί πιστά τις προπονήσεις εί
ναι η καλή σχέση που διατηρεί με τον προσωπικό 
γυμναστή της.

Τα μυσΤικα ομορφιασ Τησ
Καθημερινά η Ολίβια περιποιείται τον εαυτό της. 
Ιδιαίτερη σημασία δίνει στα φρύδια της, τα οποία 
εκ φύσεως είναι πυκνά. Μάλιστα, έχει αποκαλύ-
ψει ότι όταν ήταν στο Δημοτικό την κοροϊδεύαν για 
τα έντονα φρύδια της. Έτσι, καθημερινά τα χτενί-τα έντονα φρύδια της. Έτσι, καθημερινά τα χτενί-τα έντονα φρύδια της. Έτσι, καθημερινά τα χτενί
ζει προς τα πάνω και στη συνέχεια τους προσθέ-
τει λίγο χρώμα με το μολύβι. Αποφεύγει τη μάσκα-
ρα για να έχει ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα, ενώ 
για το μακιγιάζ των χειλιών της ξεκινά βάζοντας 
λίγο μέικ-απ. Σύμφωνα με την ίδια, έχει βρει τον 
τρόπο να κρατά το δέρμα της υγιές και καθαρό 
μέσω της διατροφής. Μετά από πολλές επισκέ-
ψεις στην αισθητικό της, άρχισε να καταλαβαίνει 
ότι η υγεία του δέρματος είναι κάτι βαθύτερο από 
το πόσο καλά καθαρίζει το δέρμα της καθημερινά 
ή τι εφαρμόζει τοπικά. Όσον αφορά στην ακμή, η 
ίδια έχει ενσωματώσει στη διατροφή της περισσό-
τερα λαχανικά, ενώ αποφεύγει και τα γαλακτοκομι-
κά προϊόντα.

Το εκρηκτικό μοντέλο ολίβια 
κούλπο που έχει αναστατώσει 
τον ανδρικό πληθυσμό
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Οι έρωτές της
Το όμορφο μοντέλο έχει ζήσει πολλούς έρω-
τες, αλλά πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να μην 
χαλά τη διάθεσή της όταν διακόπτει μια σχέ-
ση, ανεβάζοντας συνεχώς φωτογραφίες στη 
σελίδα της στο Instagram, δείχνοντας με αυ-
τόν τον τρόπο ότι απολαμβάνει τη ζωή της. 
Η Ολίβια διατηρούσε σχέση δύο χρόνων με 
τον τραγουδιστή Νικ Τζόνας, ενώ -όπως φη-
μολογείται- μετά την Ολίβια ο ίδιος βρήκε 
παρηγοριά στην αγκαλιά της Κέιτ Χάντσον. 
Η Ολίβια Κούλπο έζησε έναν δυνατό έρωτα 
στο πλευρό του παίκτη του αμερικανικού πο-
δοσφαίρου Ντάνι Αμεντόλα. Το ζευγάρι τελι-
κά χώρισε και ο παίκτης των Ντιτρόιτ Λάιονς 
βρήκε παρηγοριά στην αγκαλιά της ρεπόρ-
τερ Μπιάνκα Πίτερς. 

Κλέβέι τις έντυπωςέις
Η όμορφη καλλονή κλέβει πάντοτε τις εντυ-
πώσεις. Η 27χρονη Αμερικανίδα έγινε ευ-
ρέως γνωστή στο αντρικό κοινό όταν φωτο-
γραφήθηκε γυμνή στην πρώτη της εμφάνιση 
σε γνωστό περιοδικό. Το μοντέλο ασχολεί-σε γνωστό περιοδικό. Το μοντέλο ασχολεί-σε γνωστό περιοδικό. Το μοντέλο ασχολεί
ται επίσης με την υποκριτική. Μετά την περ-
σινή της φωτογράφιση σε αντρικό περιο-
δικό, έχει ανεβάσει κατά πολύ τις μετοχές 
της. Τον περασμένο Απρίλιο είχε φωτογρα-
φηθεί για μεξικάνικο περιοδικό, μαγνητίζο-
ντας τα βλέμματα λόγω του αισθησιασμού 
που εκπέμπει. Μάλιστα, μια από τις τελευ-
ταίες εμφανίσεις της ήταν και στο Φεστιβάλ 
των Καννών, όπου η ίδια συνδύασε διασκέ-
δαση και δουλειά. Η καλλονή απαθανατί-δαση και δουλειά. Η καλλονή απαθανατί-δαση και δουλειά. Η καλλονή απαθανατί
στηκε σε παραλία των Καννών. Αν και η φω-
τογράφιση δεν περιλάμβανε καυτά μπικίνι, 
όπως άλλες φωτογραφίσεις της, κατάφερε 
για ακόμη μια φορά να κεντρίσει το ενδια-
φέρον των παρευρισκομένων. 

Ο διαγωνιςμΟς ΟμΟρφιας
Η Αμερικανίδα Ολίβια Κούλπο σε ηλικία 20 
ετών είδε τα όνειρά της να πραγματοποιού-
νται, αφού εξελέγη Μις Υφήλιος 2012 στο 
Λας Βέγκας, κερδίζοντας για τη χώρα της, 
για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, τον τίτ-
λο της πιο όμορφης γυναίκας του κόσμου. 
Ο 61ος διαγωνισμός για τη Μις Υφήλιο 
2012 είχε διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Planet 
Hollywood του Λας Βέγκας και η όμορφη 
νεαρή είχε τότε επιλεγεί από 10μελή επιτρο-
πή ανάμεσα από τρεις φιναλίστ, τη Φιλιππι-
νέζα Τζανίν Τουγκονόν, τη Βραζιλιάνα Γκα-
μπριέλα Μάρκους και τη Σοφία 'Εσερ από 
τη Βενεζουέλα. Να σημειωθεί ότι η τελευταία 
Αμερικανίδα Μις Υφήλιος ήταν η Μπρουκ 
Μαχιλάνι Λι, που αναδείχθηκε νικήτρια το 
1997.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ, ΕΡΑ, ΙΝSTAGRAM

Οι σέξι φωτογραφίες που 
ανεβάζει στο Instagram

η αμερικανίδα είχε ανακηρυχθεί μις υφήλιος 2012 
και από τότε η καριέρα της εκτοξεύτηκε στα ύψη
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ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΖΟΝ ΕΚΑΝΕ 
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ 

ΣΕ ΕΝΑ ΑΚΡΩΣ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ «ΟΛΑ ΚΑΛΑ»  

ΟΛΑ ΚΑΛΑ 

ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

Tη Δευτέρα, 26 Αυγούστου, εί-η Δευτέρα, 26 Αυγούστου, εί-η Δευτέρα, 26 Αυγούστου, εί
παν το πρώτο «Καλό μεσημέρι» 
και έδειξαν από την πρεμιέρα 

πως φέτος θα είναι καλύτεροι από 
ποτέ. Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, ανα-
νεωμένη και λαμπερή με το νέο ξαν-νεωμένη και λαμπερή με το νέο ξαν-νεωμένη και λαμπερή με το νέο ξαν
θό λουκ της, μας σύστησε τα δυο 
νέα πρόσωπα της εκπομπής της, τον 
Τάσο Θεοδώρου, που είναι και στο 
πάνελ αλλά και αρχισυντάκτης, αλλά 
και την Άντρη Χατζηχριστοδούλου, 
που θα κάνει ξεχωριστά ρεπορτάζ 
για την εκπομπή. Γέλιο μέχρι δακρύ-
ων έφερε και η ενότητα Rock and 
troll, με τη Χριστιάνα Αντωνίου, που 

Ανάμεσα στους νέους συνεργάτες είναι 
και ο Τάσος Θεοδώρου. 

Η Κωνσταντίνα έδωσε 
τον καλύτερό της εαυτό 

και μαζί με την ομάδα 
της εισέπραξε άκρως 
κολακευτικά σχόλια. 

ήταν πιο καυστική από ποτέ. 
Πιο ξεχωριστή στιγμή της πρεμιέρας 
η παρουσία της κ. Χαράς Θωμά, 
μητέρας του μικρού Αντώνη, που η 
ιστορία του που ήρθε στη δημοσι-
ότητα  προ ημερών και συγκλόνισε 
τους πάντες. Η ίδια συγκινημένη ευ-
χαρίστησε όλη την Κύπρο, τόσο τους 
πολίτες όσο και την κυβέρνηση του 
τόπου αλλά και τα ΜΜΕ για την ιδι-
αίτερη ευαισθησία στο θέμα και τη 
άμεση βοήθεια στο πρόβλημα υγείας 
του γιου της. Μάλιστα, λίγο πριν την 
αποχαιρετήσουν στην εκπομπή τής 
χάρισαν την εικόνα του Αγίου Κυπρι-
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ανού, για να την πάρει μαζί του ο μι-
κρός Αντώνης στην Αμερική όταν θα 
κάνει θεραπεία. Η συνέχεια είχε έντο-
νο σχολιασμό σε lifestyle θέματα και 
βέβαια ποδαρικό στην εκπομπή έκα-
νε ο γουρλής, όπως τον αποκάλεσαν, 
Αντρέας Δημητρόπουλος, που δεν 
συγκράτησε τα δάκρυά του στην έκ-συγκράτησε τα δάκρυά του στην έκ-συγκράτησε τα δάκρυά του στην έκ
πληξη της εκπομπής όταν είδε τα δυο 
του παιδιά, Θέσια και Άγγελο, να πα-
ρουσιάζουν την εκπομπή του «Πρω-
τοσέλιδο» και να μιλούν τρυφερά για 
εκείνον.    ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο Χρίστος Αρτεμίου επιμελήθηκε το λουκ της παρουσιάστρι-
ας, που ήταν πιο λαμπερή από ποτέ.

Η Χριστιάνα Αντωνίου βγάζει φωτογρα-
φίες την Κωνσταντίνα Ευριπίδου και 
την Άντρη Χατζηχριστοδούλου.

Ο διευθυντής προγράμματος 
του καναλιού Γιώργος Χουλιά-
ρας έφθασε εκεί για να ευχηθεί 
καλή αρχή στα παιδιά. 

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, ο Τάσος Θεοδώρου, η 
Άντρη Χατζηχριστοδούλου και η Χριστιάνα Αντωνίου. 
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BEAUTY trendtrendtrend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Με την επιστροφη απο 
τισ διακοπεσ τα Μαλλια 
σου θελουν ανανεω-
ση… Γι’ αυτο και ζητουν 
απελπισΜενα να τουσ 
προσφερεισ ο,τι καλυτερο 
Για να ανακτησουν τη 
λαΜψη τουσ. εδω θα 
βρεισ ο,τι χρειαζεσαι…

All About 
hAir cAre οι διακοπεσ τελειωσαν 

και οι αναΓκεσ Για τη 
φροντιδα τησ οΜορφιασ 
Μασ ειναι αυξηΜενεσ. λιΓο 
η επιδερΜιδα Μασ, που 
«τσουρουφλιστηκε» ολο 
το καλοκαιρι, αλλα και 
τα Μαλλια Μασ, που 
θελουν ανανεωση 
του χρωΜατοσ τουσ 
και αναδοΜηση. 

Volumizing Volumizing 
Spray - Spray - 
Texture & Texture & 
Density, από Density, από 
τη συλλογή τη συλλογή 
Hair Rituel, Hair Rituel, 
Sisley, Sisley, σπρέι 
για την περιποίηγια την περιποίη-
ση και τη φροντίση και τη φροντί-ση και τη φροντί-ση και τη φροντί
δα μαλλιών με δα μαλλιών με 
ενεργά συστατιενεργά συστατι-
κά φυτικής προέκά φυτικής προέ-
λευσης για πελευσης για πε-
ρισσότερο όγκο ρισσότερο όγκο 
και μεταξένια και μεταξένια 
υφή. αανθεκτικό 
στην υγρασία.στην υγρασία.

Botanicals Fresh Care, L’Oréal Paris, μια νέα 
premium σειρά περιποίησης μαλλιών, εμπνευσμένη από 
τη φύση. στη νέα σειρά χρησιμοποιούνται φυτικά έλαια 
σε κάθε προϊόν, που προορίζονται για συγκεκριμένο 
τύπο μαλλιών και έχουν θεραπευτικά αποτελέσματα.

Surf Foam Wash 
Shampoo, Bumble and Shampoo, Bumble and 
Bumble, με σύνθεση για  με σύνθεση για 
εύκολο ξέπλυμα δημιουργεί εύκολο ξέπλυμα δημιουργεί 
έναν απαλό και αέρινο αφρό έναν απαλό και αέρινο αφρό 
που αφαιρεί τις ακαθαρσίες που αφαιρεί τις ακαθαρσίες 
χάρη σε ένα μείγμα ιχνοστοιχάρη σε ένα μείγμα ιχνοστοι-
χείων και θαλάσσιων φυτών. χείων και θαλάσσιων φυτών. 
ιδανικό για όλους τους τύδανικό για όλους τους τύ-
πους μαλλιών, δίνει όγκο πους μαλλιών, δίνει όγκο 
στα μαλλιά, ενώ μαλακώνει στα μαλλιά, ενώ μαλακώνει 
και βελτιώνει την υφή τους 
για σίγουρα φυσικά κύματα.

Για να ανακτησουν τη 
λαΜψη τουσ. εδω θα 
βρεισ ο,τι χρειο,τι χρειο αζεσαι…

Mad About Curls & Waves, Schwarzkopf 
Professional, το 1ο ολιστικό τελετουργικό περιποίη-
σης και styling, που σέβεται και ομορφαίνει κάθε τύπο 
υφής, για υπέροχους κυματισμούς και μπούκλες με δι-
άρκεια, χωρίς κόπο.

τύπο μαλλιών και έχουν θεραπευτικά αποτελέσματα.

Surf Foam Wash 

Huile Prodigieuse Floral, Nuxe, το ανανεωμέ-
νο ξηρό λάδι για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά, με 
7 φυτικά έλαια (tsubaki, Sweet almond, camellia, 
borage, hazelnut, Macadamia, Argan) και βιταμίνη 
ε. Με τον μοναδικό συνδυασμό αρωμάτων λουλου-
διών μανόλια, λευκού μόσχου και νότες από pink 
grapefruit, μας χαρίζει μια νέα δροσερή εμπειρία 
που αναδεικνύει τη θηλυκότητα κάθε γυναίκας.

Collagen Boost, Collagen Boost, 
Orzene, κρέμα ενδυνάκρέμα ενδυνά-

μωσης με πρωτοποριαμωσης με πρωτοπορια-
κή σύνθεση (με βάση το κή σύνθεση (με βάση το 

κολλαγόνο), διεισδύει κολλαγόνο), διεισδύει 
στο εσωτερικό της τρίχας στο εσωτερικό της τρίχας στο εσωτερικό της τρίχας 
ενισχύοντας την εσωτεριενισχύοντας την εσωτεριενισχύοντας την εσωτερι-

κή της δομή και βελτιώκή της δομή και βελτιώ-
νοντας τόσο την όψη της νοντας τόσο την όψη της 

όσο και την υγεία της.όσο και την υγεία της.

ColorSilk Beautiful ColorSilk Beautiful 
Color™, Revlon, βαφή  βαφή 

μαλλιών με καινοτόμα μαλλιών με καινοτόμα 
φόρμουλα χωρίς αμμωφόρμουλα χωρίς αμμω-
νία και 3D τεχνολογία, νία και 3D τεχνολογία, 
εξασφαλίζει λαμπερό εξασφαλίζει λαμπερό 

χρώμα με μεγάλη διάρχρώμα με μεγάλη διάρ-
κεια αφήνοντας αίσθηκεια αφήνοντας αίσθη-

ση μεταξένιας απαλότηση μεταξένιας απαλότη-
τας στα μαλλιά! τας στα μαλλιά! παράλαράλ-
ληλα προσφέρει 100% ληλα προσφέρει 100% 
κάλυψη στα λευκά μαλκάλυψη στα λευκά μαλ-
λιά. θα τη βρεις σε 20 α τη βρεις σε 20 

αποχρώσεις.αποχρώσεις.

Effetti Speciali, Effetti Speciali, Effetti Speciali, 
L’Elisir, Diego Dalla L’Elisir, Diego Dalla L’Elisir, Diego Dalla 
Palma, ένα πραγματι ένα πραγματι ένα πραγματι-
κό ελιξίριο για τα μαλκό ελιξίριο για τα μαλκό ελιξίριο για τα μαλ-

λιά σου, αφού κάνει λιά σου, αφού κάνει λιά σου, αφού κάνει 
θαύματα: θαύματα: αφήνει τα φήνει τα 

μαλλιά λεία και μεταμαλλιά λεία και μεταμαλλιά λεία και μετα-
ξένια με μία λάμψη ξένια με μία λάμψη ξένια με μία λάμψη 

υγείας, μειώνει το φριυγείας, μειώνει το φριυγείας, μειώνει το φρι-
ζάρισμα, γεμίζει την ζάρισμα, γεμίζει την ζάρισμα, γεμίζει την 

τρίχα χαρίζοντάς της τρίχα χαρίζοντάς της τρίχα χαρίζοντάς της 
όγκο. κκαι εκτός αυαι εκτός αυ-

τών, μειώνει τον χρότών, μειώνει τον χρότών, μειώνει τον χρό-
νο στεγνώματος στον νο στεγνώματος στον 
μισό και προστατεύει μισό και προστατεύει 

τα μαλλιά από τις θερτα μαλλιά από τις θερ-
μικές διεργασίες.μικές διεργασίες.
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BEAUTYshoppingshopping

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

Οι διακΟπές τέλέιωςαν 
και Οι αναγκές για τη 
φρΟντιδα της ΟμΟρφιας 
μας έιναι αυξημένές. λιγΟ 
η έπιδέρμιδα μας, πΟυ 
«τςΟυρΟυφλιςτηκέ» ΟλΟ 
τΟ καλΟκαιρι, αλλα και 
τα μαλλια μας, πΟυ 
θέλΟυν ανανέωςη 
τΟυ χρωματΟς τΟυς 
και αναδΟμηςη. 

New 
seasoN, 
New Needs

New 

Clarifying Cleansing Clarifying Cleansing 
Foam, Shiseido,Foam, Shiseido, αφρός 
καθαρισμού με εκχύλισμα καθαρισμού με εκχύλισμα 
Yomogi, που προλαβαίνει Yomogi, που προλαβαίνει 
την τραχύτητα του δέρματην τραχύτητα του δέρμα-
τος, για υγιές δέρμα που τος, για υγιές δέρμα που 
ακτινοβολεί και λευκό άρακτινοβολεί και λευκό άρ-
γιλο που φωτίζει το δέρμα. γιλο που φωτίζει το δέρμα. 
προσφέρει βαθύ καθαριροσφέρει βαθύ καθαρι-
σμό, ενυδάτωση και έχει σμό, ενυδάτωση και έχει 
αντιοξειδωτική δράση.αντιοξειδωτική δράση.

Ideal Resource, Youth Retinol Oil 
Concentrate, Darphin, αεροστεγείς, 
αδιαφανείς κάψουλες για το πρόσωπο 

και τα μάτια, με βοτανικής εκχύλισης 
ρετινόλη και θρεπτικά έλαια jojoba, 

σησαμιού, macadamia και argan. Βοη-
θούν στην ορατή μείωση των γραμμών 
και των ρυτίδων, βελτιώνοντας τη λάμ-

ψη και την υφή της επιδερμίδας.

Sublimage L’Essense Fondamentale, 
Chanel, ορός που ασκεί ολοκληρωμένη 
δράση στην πυκνότητα και το μικροανάγλυ-
φο του δέρματος. η επιδερμίδα φαίνεται 
πιο λεία, πιο σφριγηλή, πιο τονωμένη.

My Clarins,My Clarins, μια σειρά νέας γενιάς προϊό-
ντων φροντίδας, με τα καλύτερα της φύσης ντων φροντίδας, με τα καλύτερα της φύσης 
για ένα υγιές δέρμα. για ένα υγιές δέρμα. τα προϊόντα προσφέ-
ρουν ό,τι είναι υγιές και καλό, καθώς αφαιρουν ό,τι είναι υγιές και καλό, καθώς αφαι-
ρούν ό,τι είναι κακό. ρούν ό,τι είναι κακό. τίποτα περισσότερο, 
τίποτα λιγότερο. τίποτα λιγότερο. η σειρά αποτελείται από 9 
προϊόντα ημέρας/νύχτας που ενυδατώνουν, προϊόντα ημέρας/νύχτας που ενυδατώνουν, 
ισορροπούν και ενισχύουν όλους τους τύισορροπούν και ενισχύουν όλους τους τύ-
πους δέρματος μέρα με τη μέρα.πους δέρματος μέρα με τη μέρα.

Botox & Radiance Effect, Radiant 
Professional, κρέμα προσώπου για μείωση των 
ρυτίδων έκφρασης και λάμψη, που θα γίνει ο καλύ-
τερος σύμμαχος της επιδερμίδας σας. θα τη βρεί-α τη βρεί-α τη βρεί
τε στα καταστήματα Radiant Professional Makeup 
στην οδό αρχ. μακαρίου γ́  31 α & Β, στο κέντρο α & Β, στο κέντρο α
της λευκωσίας και στο Nicosia Mall στο ισόγειο.

Absolue Soft Cream, Lancôme, Absolue Soft Cream, Lancôme, 
απαλή κρέμα με ενεργά συστατικά 
από εκχυλίσματα τριαντάφυλλων 

Grand Rose -αποκλειστικότητα της 
Lancôme- έχει μοναδικές αναγεννηLancôme- έχει μοναδικές αναγεννη-

τικές ιδιότητες για την επιδερμίδα 
σας. η πολυτέλεια γίνεται συνώνυ-
μο της οικολογικής βιωσιμότητας, 

αφού κυκλοφορεί σε επαναγεμιζό-
μενο βαζάκι.

Elvive Dream Long, L’Oreal, Elvive Dream Long, L’Oreal, μάσκα θερμότητας για μακριά και τα-
λαιπωρημένα μαλλιά! λαιπωρημένα μαλλιά! η απόλυτη θεραπεία περιποίησης σε δύο βήμα-
τα: μια πλούσια μάσκα εμπλουτισμένη με φυτική κερατίνη, βιταμίνες τα: μια πλούσια μάσκα εμπλουτισμένη με φυτική κερατίνη, βιταμίνες 
και καστορέλαιο που θρέφει εντατικά τα μαλλιά σας κι ένα σκουφάκι και καστορέλαιο που θρέφει εντατικά τα μαλλιά σας κι ένα σκουφάκι 
με θρεπτική κρέμα, το οποίο απελευθερώνει θερμότητα με απαλό μαμε θρεπτική κρέμα, το οποίο απελευθερώνει θερμότητα με απαλό μα-
σάζ, για εντατική φροντίδα!σάζ, για εντατική φροντίδα!
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Coffee Colour
Καλωσορίζουμε τη νεα εποχη
με το Καφε του φθίνοπωρου

πιο απλά σύνολα, παίζοντας 
με πολλές και διαφορετικές 
καρφίτσεσ! (PARFOIS).

olour
α εποχη

Μεταμόρφωσε ακόμα και τα 
πιο απλά σύνολα, παίζοντας 

trend

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 

insta-tipinsta-tip

Καλωσορίζουμε τη νεα εποχ
με το Καφε του φθίνοπωρου

α εποχη
ρου

olourolour

Ζιβάγκο €15,99, 
STRADIVARIUS.

Γυαλιά ηλίου, Γυαλιά ηλίου, 
PARFOIS.

Πουλόβερ, Πουλόβερ, 
PIAZZA ITALIA.PIAZZA ITALIA.

Φόρεμα €49,95, Φόρεμα €49,95, 
ZARA.ZARA.ZARA.ZARA.

Σκουλαρίκια, Σκουλαρίκια, 
PARFOIS.

Παντελόνι €19,99, 
STRADIVARIUS.

Ζώνη €7,99, Ζώνη €7,99, 
STRADIVARIUS.STRADIVARIUS.STRADIVARIUS.STRADIVARIUS.STRADIVARIUS.STRADIVARIUS.

Παπούτσι 
€119, 

BAGATT.

Bucket bag Bucket bag Bucket bag 
€19,95, €19,95, ZARA.ZARA.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΙκΑ ΜοΤΙβΑ ΣυνΑνΤουν ουδΕΤΕΡΑ χΡΩΜΑΤΑ κΑΙ 
φοΡΜΕΣ ΣΤΙΣ πΡΩΤΕΣ φΘΙνοπΩΡΙνΕΣ ΜΑΣ βολΤΕΣ

style icon shoppingshoppingshoppingshopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
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H

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.
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ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

shoppingshopping

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

Φούστα, 
PARFOIS.

Μπλούζα €24,99, 
Η&Μ.

Φουλάρι €12,99, 
STRADIVARIUS.

Παντελόνι €15,99, 
STRADIVARIUS.STRADIVARIUS.

Καρφίτσες μαλλιών, 
PARFOIS.

Κασκόλ, 
MARELLA.

Φούστα €24,99, 
Η&Μ.

Μπλούζα, 
MARELLA.MARELLA.

Μπερέ €7,99, 
STRADIVARIUS.

Τσάντα, 
LIU JO.
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back to gym
Επιστροφή στή ρουτινα αλλα και στο 
γυμναστήριο μΕ fashionable active wear

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

 fashionable active wear fashionable active wear fashionable active wearγυμναστήριο μΕ fashionable active wear fashionable active wear

back to gym

T-shirt, 
TERRANOVA.

Top, 
SUGARFREE.

Παντελόνι Παντελόνι 
€19,95, €19,95, €19,95, €19,95, 
ZARA.Ρολόι, Ρολόι, 

SWATCH.SWATCH.SWATCH.SWATCH.

Γυαλιά ηλίου Dsquared2,Γυαλιά ηλίου Dsquared2,Γυαλιά ηλίου Dsquared2,Γυαλιά ηλίου Dsquared2,
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ 

ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ.ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ.

Φούτερ €39,95, 
ZARA.

Shorts Adidas, Shorts Adidas, 
FAMOUS SPORTS.FAMOUS SPORTS.FAMOUS SPORTS.

Φούτερ, 
TERRANOVA.TERRANOVA.

Trainers €45,99, 
STRADIVARIUS.STRADIVARIUS.

Κάλτσες, Κάλτσες, Κάλτσες, Κάλτσες, 
TERRANOVA.TERRANOVA.TERRANOVA.
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ FANEROMENI19
«Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΤΖΑΖ»

Η 18μελής ορχήστρα Jazzologia θα 
πραγματοποιήσει την πρεμιέρα της 

παράστασης «Ο λόγος της τζαζ» την 
Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου στη 
Λευκωσία. Πρόκειται για μια παράσταση-
ιστορική αναδρομή στην τζαζ του 20ού 
αιώνα. Την παράσταση θα συνθέσουν 

κλασικά, λάτιν και μοντέρνα σπανιότερα 
κομμάτια και διασκευές κυπριακών 

παραδοσιακών τραγουδιών. Είσοδος 
ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες 

στο τηλέφωνο 22128157.

ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΣΤΑΡ ΣΤΟ 
ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ο αγαπημένος μας Έλληνας τραγουδιστής Σάκης Ρου-
βάς θα εμφανισθεί την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στο 
Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακαδημίας στη Λευκωσία στο 

πλαίσιο του #SEPTEMBERFEST2019. Ο αγαπημένος καλλιτέ-
χνης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες στο πλαίσιο του 
μεγαλύτερου φεστιβάλ μπίρας της Κύπρου. Είσοδος: 8 ευρώ. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22485420. 

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
ΠΙΚΑΣΣΟ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΕΧΡΙ 8/9/2019
Στην έκθεση «Ο Πικάσσο στο Κυπρι-
ακό Μουσείο. Έργα σε Πηλό», που 
διοργανώνεται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Picasso Mediterranée, που ηγείται το Εθνικό 
Μουσείο Πικάσσο στο Παρίσι, παρουσιάζεται ένα αντιπρο-
σωπευτικό μέρος της κεραμικής του δημιουργίας, με πρω-
τότυπα και μοναδικά έργα. Η έκθεση θα συνοδεύεται από 
κατάλογο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22865854, 22303112. 
Ώρες λειτουργίας Τρίτη-Παρασκευή 08:00 -16:00, Σάββα-
το 09:00 -16:00, Κυριακή 10:00 -13:00, Δευτέρα κλειστό.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Μια μοναδική συναυλία θα δώσει την Τετάρτη 
18 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Λεμεσού ο 
αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακωνσταντίνου. 
Αυθεντικός, συναισθηματικός, εκρηκτικός, ο 
Βασίλης μετράει «κοντά μισό αιώνα» πορείας, 
αμέτρητους δίσκους, τεράστιες επιτυχίες 
και θρυλικές συναυλίες. Την εμφάνιση 
του καλλιτέχνη στηρίζει ως αποκλειστικός 
χορηγός επικοινωνίας και επ’ ευκαιρίας των 
εορτασμών του για τα 29 χρόνια παρουσίας 
του το Ράδιο Πρώτο (Σεπτέμβριος 1990). Το 
ραδιόφωνο με τη μεγαλύτερη και διαχρονικά 
πιο πετυχημένη πορεία στην κυπριακή 
ραδιοφωνία. Τιμές εισιτηρίων: €30, €25, 
€20. Σημεία προπώλησης: tickethour.com.cy
Ταμείο Κηποθεάτρου καθημερινά 16:00 -19:00.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ / 
ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Η Εύη Καπάταη και η Ευαγγελία Μουμούρη με τη συνοδεία πιάνου τραγουδούν 
και ερμηνεύουν με ιδιαίτερη ευαισθησία τραγούδια και μελωδίες που δεν άγγιξε 
ο χρόνος την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου στις 20:30 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και 
την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στις 20:30 στο Θέατρο Πάλλας στη Λευκωσία. Οι δύο 
ξεχωριστές ερμηνεύτριες, με τη μουσική σφραγίδα μεγάλων δημιουργών όπως οι 
Αττίκ, Σουγιούλ, Γιαννίδης, Γούναρης, Δανάη Στρατηγοπούλου κ.ά., μας ταξιδεύ-
ουν σε υπέροχες νοσταλγικές διαδρομές, γεμάτες με ωραίες εικόνες. Διάρκεια: 
90’ χωρίς διάλειμμα.

PAUL VAN DYK

O ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΡΥΛΟΣ 
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Ένας εκ των κορυφαί-
ων DJ όλων των επο-
χών, ο παγκόσμιος 
θρύλος και superstar 
παραγωγός Paul Van 
Dyk, έρχεται σήμερα 
Κυριακή 1 Σεπτεμ-
βρίου στο Guaba 
beach bar στη Λεμε-
σό. Ένας από τους μεγαλύτερους σταρ 
στην ηλεκτρονική βιομηχανία, ο Paul Van 
Dyk, επισκέπτεται την Κύπρο και συγκεκρι-
μένα το Guaba beach bar για το dance 
event της χρονιάς. Κυρίαρχος των charts, 
με ανεπανάληπτα ρεκόρ πωλήσεων στη 
δισκογραφία, sold out περιοδείες σε ολό-
κληρο τον κόσμο. Ο πρώτος DJ ηλεκτρο-
νικής μουσικής που έχει αφήσει ανεξίτη-
λα το στίγμα του στην παγκόσμια μουσική 
βιομηχανία, μας προσκαλεί ν’ ακούσου-
με μαζί του το μέλλον με trance ήχους και 
χρώματα μέχρι το ξημέρωμα σε μια ανε-
πανάληπτη βραδιά. Εισιτήρια 15 ευρώ για 
όλη ημέρα. Για πληροφορίες 96682865.
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ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
ΝΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΑ ΝΕΑΡΑ ΤΑΛΕΝΤΑ
Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου καλλι-
εργεί τα όνειρα παθιασμένων νεαρών ταλέντων 
παρουσιάζοντας επί σκηνής συναυλία την Τε-
τάρτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στο Δημοτικό 
Θέατρο Στροβόλου. Η 12χρονη ταλαντούχα 
βιολινίστα Έλα Καλλίδη θα κάνει το σολιστικό 
της ντεμπούτο. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 22313010.

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
«ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ» ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Μία ξεχωριστή συναυλία, αφιερωμένη στα παι-
διά του Ιδρύματος Σοφία, θα δώσει η σπουδαία 
ερμηνεύτρια Άλκηστις Πρωτοψάλτη την Τετάρτη 
4 Σεπτεμβρίου στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου. 
Στη συναυλία με τίτλο «Ταξιδεύοντας», η αγα-
πημένη καλλιτέχνιδα θα ταξιδέψει τους θαυ-
μαστές της με τη φωνή και τις μουσικές της σε 
ολόκληρο τον κόσμο, αφού εκτός από τον προ-
σωπικό της μουσικό θησαυρό, θα μας χαρίσει 
και κάποια από τα τραγούδια που έχει ερμηνεύ-
σει «τιμής ένεκεν» στη γλώσσα των χωρών που 
την έχουν φιλοξενήσει ανά τον κόσμο. Θα την 
ακούσουμε να ερμηνεύει και Κινέζικα, Ισπανικά, 
Σουαχίλι, Αρμένικα, Αγγλικά, Γαλλικά κ.ά.

Best of the Rest

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ
Σε δύο μοναδικές συναυλίες θα εμφανισθεί 
ο Αλκίνοος Ιωαννίδης 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. Με 
ένα διαφορετικό playlist, έτοιμος πάλι για την 
ανοιχτοσύνη στα άπειρα ενδεχόμενα της στιγμής 

και της συνύπαρξης. 
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. Κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας εν πλω 
οι παραγωγοί του Ράδιο Πρώτο θα παρουσιάσουν ζωντα-
νό λινκ. Ο μετρ της σάτιρας Δημήτρης Καλλέργης θα πα-

ρουσιάσει εν πλω ένα σατι-
ρικό, με τη δική του σφρα-
γίδα όπως πάντα, διασκε-
δαστικό πρόγραμμα. Για τις 
ειδικές τιμές των ακροατών 
του Ράδιο Πρώτο και για 
περισσότερες πληροφορί-
ες καλέστε τη Salamis Tours 
στο 77778500.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
«Η νεράιδα και το παλικάρι», η αισθηματική 
κωμωδία της Finos Films, ανεβαίνει για πρώ-
τη φορά την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στις 
21:00 στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο 
στη Λάρνακα. Το έργο παρουσιάζεται σε 
διασκευή και σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη. 
Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κορινθίου (Κατε-
ρινιώ), Παναγιώτης Πετράκης (Μανούσος), 
Σταύρος Νικολαΐδης (Ενωμοτάρχης), Σπύ-
ρος Μεριανός (Ιερέας), Ευτυχία Φαναριώ-
τη (Λενιώ), Ανδρέας Κωνσταντινίδης (Μα-
νολιός) και στον ρόλο του Βροντάκη ο Κο-
σμάς Ζαχάρωφ. Την παραδοσιακή κρητική 

μουσική και τα τραγού-
δια ερμηνεύει ζωντανά ο 
Νίκος Ζωιδάκης. Γενική 
είσοδος €25. Εισιτήρια: 
Tickethour. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 77777040. 

Η NEΡΑΪΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ 
ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ 
CARA HUTER
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Πώς μπορεί να εξαφα-
νιστεί ένα οκτάχρονο 
παιδί από ένα καλοκαι-
ρινό πάρτι μασκέ που οργάνωσαν 
οι γονείς του; Κανείς δεν είδε τί-
ποτα στο ήσυχο προάστιο -ή του-
λάχιστον έτσι λένε όλοι.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
REUNION
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ KEY BOOKS
Μια συγγραφέας σε 
δημιουργικό αδιέξοδο, 
η Τίνα, αποφασίζει να 
παραιτηθεί από τις προσωπικές 
της φιλοδοξίες και να σώσει τον 
γάμο της. Η Ρέα είναι επιτυχημέ-
νη ηθοποιός, εγκλωβισμένη σε 
μια σαδομαζοχιστική σχέση, και 
η Φάνια, έχοντας καταφέρει να 
απομακρυνθεί από την τυραννι-
κή οικογένειά της, νιώθει πως έχει 
βρει την ευτυχία στην αγκαλιά του 
Παύλου. Οι τρεις γυναίκες θα συ-
ναντηθούν μετά από 20 χρόνια 
σε σχολικό reunion.

Books Etc

  ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ - SΤΑΝ
ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ 

SEPTEMBERFEST 2019
Μία ξεχωριστή συναυλία θα πραγματοποιη-
θεί αύριο Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στο Πάρ-
κο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά με τη Νατάσα 
Θεοδωρίδου, ενώ μαζί της θα είναι ο Stan. Το 
#SEPTEMBERFEST2019 υποδέχεται φέτος την 
κυρία του ελληνικού πενταγράμμου Νατάσα 
Θεοδωρίδου με την ορχήστρα της, σε μία ανε-
πανάληπτη βραδιά συνοδευόμενη από τις με-
γαλύτερες και διαχρονικότερές της επιτυχίες. 
Είσοδος: 8 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων στο 
www.septemberfest.com.cy. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 22485420.  



ΕκτΕλΕση
Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το 
γάλα, την μπανάνα και τη βρώ-
μη Mornflake και το βρά-
ζουμε σε μέτρια προς δυνατή 
φωτιά ανακατεύοντας συνεχώς 
με ένα σύρμα. Θα δούμε σιγά-
σιγα ότι το μείγμα μας θα δένει, 
θέλουμε να βγει σαν πιστός χυ-
λός. Όταν δέσει και βγάλουν τις 
πρώτες φουσκάλες, αποσύρουμε 
από τη φωτιά, σερβίρουμε σε ένα 
μπολ και προσθέτουμε τα υπόλοι-
πα υλικά.

ΖΕΣΤΗ ΒΡΩΜΗ μΟrnflake ΜΕ ΜΠΑΝΑΝΑ
Υλικά
•1 ποτήρι γάλα (γάλα αγελαδινό 

ή αμυγδάλου ή καρύδας)
•3-4 κ.σ. βρώμη 

Mornflake
•1 ώριμη μπανάνα 

πολτοποιημένη με ένα πιρούνι

Για το σερβίρισμα
•λίγη κανέλα
•λίγα καρύδια (ή οποιοδήποτε 

ξηρό καρπό της αρεσκείας σας)
•λίγο σιρόπι σφενδάμου ή μέλι

η βρώμη ξεχωρί- βρώμη ξεχωρί- βρώμη ξεχωρί
ζει για τη μεγάλη 
περιεκτικότητά 

της σε βιταμίνες 
του συμπλέγ-

ματος Β, μεταλ-
λικά στοιχεία, 

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

συνταγεσ
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

Paradisa’s makeuP
workshoP
Γιόρτασε τόν 
πρώτό χρόνό 
επιτυχιασ
Το Paradisa’s makeup workshop 
γιόρτασε μαζί με συνεργάτες και 
φίλους την πρώτη επιτυχημένη 
χρονιά, παρουσιάζοντας με τη 
βοήθεια της εξαίρετης makeup 
artist Έντζυς Νέου τις νέες 
τάσεις στο νυφικό μακιγιάζ.

Η Λία Τουβά, η Μαργαρίτα Δημητρίου, η Ελεάνα Ανδρέου,
η Παραδείσα Παπαγεωργίου και η Αγγελική Νέου

Η Γεωργία Χαραλάμπους 
Πογιατζή και η Παραδείσα 
Παπαγεωργίου

Η Παραδείσα Παπαγεωργίου 
και η Χριστίνα Πηλακούτα

Η Ειρήνη Τοφαλή, η Φρόσω Χατζηνικοδήμου, η Αγγελική Νέου, 
ο Χρίστος Δημοσθένους, η Παραδείσα Παπαγεωργίου και η 
Έλενα Εγγλέζου 

Η Μαργαρίτα Δημητρίου και
η Ελεάνα Ανδρέου

Η Λία Τουβά

Στιγμιότυπο παρουσίασης μακιγιάζ από την 
Έντζυ Νέου

Στιγμιότυπο παρουσίασης μακιγιάζ
από την Έντζυ Νέου

Η Αγγελική 
Νέου



SALAMIS TOURS - FUN CRUISE
ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ
Το Ράδιο Πρώτο, σε συνεργασία με τη 
Salamis Tours και το κρουαζιερόπλοιο 
Salamis Filoxenia, ταξίδεψε 
στην καρδιά της διασκέδασης 
για ένα τριήμερο fun cruise, στο 
κοσμοπολίτικο νησί της Μυκόνου. 
Όλοι όσοι βρέθηκαν στο πλοίο 
διασκέδαζαν ασταμάτητα παρέα με 
τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς 
του Ράδιο Πρώτο, με live link επιλογές 
τραγουδιών στα decks, τον αγαπημένο 
τραγουδιστή, Γιώργο Σταματάρη 
και το συγκρότημα Bandama, σε 
δύο ξέφρενα πάρτι εν πλω. 

OK!
internatiOnal
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O Ανδρέας 
Δημητρόπουλος και 
η Γιώτα Δαμιανού

Ο Γιώργος Καραπατάκης 
και ο Θανάσης 
Δρακόπουλος

Ο Θανάσης Δρακόπουλος και η Κριστιάνα Γεωργίου

Όλη η ομάδα του Ράδιο Πρώτο σε τρελά κέφια

Η Αναστασία Δρακά και ο Θανάσης 
Δρακόπουλος

Ο Ζαχαρίας Φιλιππίδης με τον 
Μάριο Κούμα και την μπάντα του

Ο Γιώργος Καραπατάκης, ο Μάριος 
Κούμας και η Αναστασία Δρακά
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης τη Δευτέρα 
9 Σεπτεμβρίου και κάθε βράδυ στις 
20:20 επιστρέφει στην πρώτη γραμμή 
της ενημέρωσης με τις «Τομές στα γεγο-
νότα» μετά από ένα απόλυτα χαλαρωτι-
κό καλοκαίρι. Μαζί του όλη η δημοσιο-
γραφική ομάδα του ΣΙΓΜΑ. Με τολμη-
ρές αναλύσεις από ένα δίκτυο αξιόπι-
στων και έγκυρων επιστημόνων, ερευνητι-
κή δημοσιογραφία, αναλυτική προσέγγι-
ση, καλεσμένους στο στούντιο, εξωτερι-
κά συνεργεία στην καρδιά των γεγονό-
των να καταγράφουν εικόνες και ήχους, 
δορυφορικό up link και συνεχή ενημέ-
ρωση, μέσω του πρωτοπόρου διαδικτυα-
κά Sigmalive, παρακολουθούν και μετα-
δίδουν την εξέλιξη των γεγονότων την 
ώρα που συμβαίνουν, χωρίς συμβιβα-
σμούς και χωρίς εξαρτήσεις. 

χρΥΣΑνΘΟΣ ΤΣΟΥρΟΥλληΣ

Ο γΟΟ γΟΟ γ ητευτικΟς κυπριΟς ηθΟπΟιΟς 
μάς ςυςτηςε τΟ κΟριτςτςτ ι τΟυΟυΟ
Ο Χρήστος Τουμάζου είναι ένας από τους πιο ταλα-
ντούχους ηθοποιούς της νέας γενιάς στον καλλιτε-
χνικό χώρο του νησιού μας, ο οποίος έγινε ιδιαίτε-
ρα γνωστός και αγαπητός μέσα από τη σειρά επο-
χής του ΣΙΓΜΑ «Γαλάτεια», για τρεις συνεχόμενες 
σεζόν. Ο ηθοποιός φαίνεται πως είναι ερωτευμέ-
νος και η σύντροφός του είναι εκτός του καλλιτεχνι-
κού χώρου και της showbiz. Το όνομα αυτής 
Μαρία Καππελίδου. Μέσα από αναρτήσεις στο 
instagram εντοπίσαμε τον Χρήστο Τουμάζου με τη 
σύντροφό του, Μαρία, κατά τη διάρκεια των καλο-
καιρινών τους διακοπών με φίλους, αν και γενικότε-
ρα το ζευγάρι κρατάει χαμηλούς τόνους όσον αφο-
ρά στην έκθεση της προσωπικής του ζωής.

ΛΑΚΗΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
θρηνΟς γιά τά τά Ον χάν χάν χ μΟ
της ςυζυυζυυζ γΟγΟγ υ τΟυ τΟ Ου Ου Ο
Τραγικές στιγμές ζει ο Λάκης Λαζό-
πουλος, καθώς στις 23 Αυγούστου 
έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του 
Τασούλα μετά από μάχη με τον καρ-
κίνο. Τα λόγια του στην εξόδιο ακο-
λουθία της συζύγου του ράγισαν 
καρδιές. Μεταξύ άλλων είπε: «Δέκα 
θάλασσες δάκρυα…» Λίγες ώρες 
αργότερα, μέσα από την ιστοσελίδα 
του, έγραψε μεταξύ άλλων: «Θέλω 
να ευχαριστήσω όλους τους φίλους 
που βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο 
του αποχωρισμού της Τασούλας 
μου. Ευχαριστώ επίσης γιατί έγινε 
σεβαστό το αίτημά μου να μην 
παρευρεθούν φωτογράφοι και κάμε-
ρες. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης 
όλους τους ανθρώπους που στη 
διάρκεια αυτών των τριών χρόνων 
μάς στήριξαν σιωπηλά».

OΔ’ κύκλος της πιο αγαπημένης σει-
ράς εποχής «Γαλάτεια» κάνει πρεμιέ-
ρα την Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου, στις 

21:15 και καθημερινά στις 19:15 στην τηλε-
όραση ΣΙΓΜΑ. Οι ήρωες της «Γαλάτειας» 
πέρασαν μέσα από συμπληγάδες σε μία 
προσπάθεια να ανακαλύψουν τον εαυτό 
τους, ερχόμενοι αντιμέτωποι με τη μοίρα 
τους, αλλά και με την ίδια την Ιστορία, 
καθώς η Κύπρος άλλαζε, ξεκινώντας από το 
1943 και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
φτάνοντας μέχρι την τουρκική εισβολή του 
1974. Ποια όμως ήταν η αρχή της ιστορίας 
τους, ποια είναι τα γεγονότα που καθόρισαν 
τα πρώτα βήματα των ηρώων μας; Στον 
τέταρτο κύκλο, η «Γαλάτεια» μάς ταξιδεύει 
43 χρόνια πίσω, στο πρώτο prequel της 
κυπριακής τηλεόρασης. Στο 1931, όταν η 
Γαλάτεια ήταν ένα μικρό κοριτσάκι. Ακριβώς 
τότε που άρχισε να καταλαβαίνει πως ο 
κόσμος των μεγάλων δεν είναι ένα παραμύθι 
με ευχάριστο τέλος, αλλά μια συνεχής πάλη 
ανάμεσα στο κακό και το καλό, την αδικία 
και τη δικαιοσύνη, τη λύπη κα τη χαρά... Το 
μίσος και την αγάπη... Μεγάλα μυστικά, 
καταπιεσμένα πάθη και απαγορευμένοι έρω-
τες συνθέτουν το σκηνικό. Μα πάνω απ’ όλα 
ο ίδιος πόθος που κυλάει στο αίμα των 
Κυπρίων: ο πόθος για ελευθερία. 

πρεμιερά την κυριάκη 
8 ςεπτεμβριΟυ 

χρηΣΤΟΣ ΤΟΥμΑΖΟΥ 

γΑλΑΤΕιΑ  

επιςτρεφει άνάνεωμενΟς 
ςτην πρωτη γράμμη της 
ενημερωςης  



61

 

Βίασαν στίσ σπέτσέσ πασίγνωστο 
έλληνα παρουσίαστη  
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη νύχτα τρόμου που έζησε 
σε παραλία πασίγνωστος Έλληνας παρουσιαστής μετά από 
ομαδικό βιασμό του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν πίστευαν 
ούτε οι αστυνομικοί στο θέαμα που αντίκρισαν. Ο ταλαιπω-
ρημένος τηλεοπτικός αστέρας έδειχνε για πολλή ώρα να 
βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και μετά βίας ανταποκρινόταν 
στις ερωτήσεις των έκπληκτων λιμενικών, με αποτέλεσμα να 
μεταφερθεί άρον - άρον σε δομή υγείας των Σπετσών, προ-
κειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να 
εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του. Εκεί οι γιατροί, που 
εξέτασαν τον τρομοκρατημένο δημοσιογράφο και παρουσι-
αστή, ανακάλυψαν σημάδια που υποδήλωναν πως είχε πέσει 
θύμα άγριας σεξουαλικής κακοποίησης από άγνωστο αριθ-
μό ανδρών! Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορί-
ες, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο γνωστός τηλεα-
στέρας έδειξαν πως βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών 
ουσιών.

παντρέυονταί! 
Με τον εκλεκτό της καρδιάς της ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά 
της εκκλησίας η Μαρίσσα Συμεωνίδη, της επιχειρηματικής οικογέ-
νειας Συμεωνίδη, στην κατοχή της οποίας βρίσκονται, μεταξύ 
άλλων, τα Costa Coffees και τα καταστήματα Marks & Spencer. Ο 
σύντροφός της, Κωνσταντίνος Μιντίκκης, ποδοσφαιριστής της 
Δόξας Κατωκοπιάς, το φετινό καλοκαίρι τής έκανε πρόταση γάμου 
και έτσι ετοιμάζονται να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε 
μία γαμήλια τελετή που σίγουρα θα συζητά όλη η Κύπρος.  Η ανα-
κοίνωση των αρραβώνων έγινε από τη μέλλουσα νύφη μέσα από 
τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram αναρτώντας μια κοι-
νή τους φωτογραφία και γράφοντας στη λεζάντα «Νομίζω ότι "κόλ-
λησε" μαζί μου». Όπως ήταν φυσικό, οι διαδικτυακοί της φίλοι 
έσπευσαν να της δώσουν τα συγχαρητήριά τους για αυτή την όμορ-
φη εξέλιξη στην προσωπική της ζωή.

ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΟΥΜΠΙΖΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΤΙΚΚΗΣ – ΜΑΡΙΣΣΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ 

ΕρχΕται Η ΝΕα ΚωΜιΚΗ ΣΕιρα ρΟυ ΣιΓΜα 
«αλλα λΟΓια θΚΕιΕ ΠαΠα» 
Η νέα κωμική κυπριακή σειρά του ΣιΓΜα έρχεται βγαλμένη 
από μια άλλη εποχή! αυτή βέβαια η «άλλη εποχή», από άπο-
ψη νοοτροπίας, είναι πολύ κοντά στη δική μας, αν και χρονο-
λογικά υπάρχει μια απόσταση που μας θυμίζει μια 
Κύπρο του παρελθόντος με συμπεριφορές του παρό-
ντος. Σας μπερδέψαμε; τα πράγματα είναι απλά: 
Ζούμε τις ιστορίες ενός χωριού που έχει συνεργα-
τισμό, που έχει έναν παπά νάρκισσο, που έχει 
κρυμμένους θησαυρούς και μυστικά, που ανταγω-
νίζονται οι κάτοικοι σε πλούτο, που υπάρχει και ο 
έρωτας, αλλά κατά τα άλλα… άλλα λόγια να αγα-
πιόμαστε, δηλαδή «άλλα λόγια θκειέ παπά»! Μια 
σειρά πολλών εποχών και ταχυτήτων με γέλιο και 
πρωταγωνιστές έκπληξη.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 21:15

ΣυΝτΟΜα Η ΠρΕΜιΕρα τΟυ 
ΠΟλυΣυΖΗτΗΜΕΝΟυ ριαλιτι

 H Ηλιάνα Παπαγεωργίου με μία φωτογραφία που 
ανέβασε στα social media αποκάλυψε τις 10 
κοπέλες που μπήκαν στο σπίτι του Greece’s 
Next Top Model. Η πρεμιέρα του ριάλιτι που 
ξεχώρισε την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν 
αναμένεται σύντομα και τα γυρίσματα είναι 
πολύ προχωρημένα και βρίσκονται ήδη στην 
τελική δεκάδα. Στη φωτογραφία που πόσταρε 
η Ηλιάνα έκρυψε, για ευνόητους λόγους, τα 

πρόσωπά τους.

GREECE NEXT TOP MODEL

ΤΡΕΜΕΙ Η 
ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΥΠΡΙΑΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑΣ, ΑΦΟΥ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 

ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΜΑΘΕ 
ΤΥΧΑΙΑ ΠΩΣ ΠΙΣΩ ΤΟΥ 

ΤΟΝ ΕΘΑΒΕ 
ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ 

κουίζ της βδομάδας
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

  DROP FOOT

Βάλτε το τηλέφωνό σας σε λειτουργία πτή-
σης και πετάξτε με την Gulf Air κάνοντας 
νωρίς την κράτησή σας και επωφεληθεί-νωρίς την κράτησή σας και επωφεληθεί-νωρίς την κράτησή σας και επωφεληθεί

τε από τις εκπτώσεις σε δημοφιλείς προορι-
σμούς, όπως Ντουμπάι, Μπανγκόκ, Κολόμπο, 
καθώς επίσης και στον καινούργιο της προο-
ρισμό τις Μαλδίβες. Με τιμές που ξεκινούν 
από 180 ευρώ και με εκπληκτικές ανέσεις, η 

αεροπορική εταιρία εγγυάται μια αξέχαστη 
εμπειρία πτήσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Gulf 
Air λειτουργεί στην Κύπρο από το 1976, συν-Air λειτουργεί στην Κύπρο από το 1976, συν-Air λειτουργεί στην Κύπρο από το 1976, συν
δέοντας με καθημερινές πτήσεις τη Λάρνα-
κα με το Μπαχρέιν. Κλείστε τα εισιτήριά σας 
τώρα μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου στο 
22755600 ή στο gulfair@orthodoxou.com.cy 
ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα.

Public ΚαΚαΚ Ι MaRkeTway PublicisTway PublicisT
ΕγΚαΙΝΙαζοΥΝ ΜΙα ΝΕα ΕΠοΧή 
ΣΥΝΕργαΣΙαΣ
Η Marketway Publicis έλαβε το χρίσμα της 
συνεργασίας με τα Public, αναλαμβάνοντας 
τη διαχείριση του διαφημιστικού λογαριασμού 
των γνωστών πολυκαταστημάτων ψυχαγωγίας 
σε επίπεδο ολοκληρωμένων υπηρεσιών επι-
κοινωνίας. Οι δύο εταιρείες εγκαινιάζουν μια 
νέα εποχή συνεργασίας, στρατηγικής σημασί-νέα εποχή συνεργασίας, στρατηγικής σημασί-νέα εποχή συνεργασίας, στρατηγικής σημασί
ας όπως τη χαρακτηρίζουν, και στοχεύουν από 
κοινού να δημιουργήσουν μια νέα διάσταση 
στην Public εμπειρία των Κύπριων καταναλω-
τών, μεγιστοποιώντας τα αισθήματα ικανοποίη-
σης και εξυπηρέτησής τους. Πιο συγκεκριμένα, 
η Marketway Publicis θα παρέχει υπηρεσίες 
στρατηγικής επικοινωνίας, ανάπτυξης & υλο-
ποίησης προωθητικών ενεργειών, προγραμμα-
τισμού & υλοποίησης εκστρατειών, με στόχο 
την ενδυνάμωση της δέσμευσης με τον Kύπριο 
καταναλωτή.

ΝΕο αρωΜα ΜΕ ΤήΝ
αΝαζωογοΝήΤΙΚ
δροΣΙα ΤήΣ ΜΕΝΤαΜΕΝΤαΜΕΝΤ
Στην ελληνική μυθολογία τα 
αρώματα συχνά γεννιούνται 
από ένα συνδυασμό ρομα
ντικής ποίησης και μετα-
μόρφωσης. Έτσι το Eau de 
Minthe είναι εμπνευσμένο από τη νύμφη 
Μίνθη, η οποία μεταμορφώθηκε σε αρωμα-
τικό φυτό από τον θεό Άδη για να τη σώσει 
από την οργή της γυναίκας του, της Περ-
σεφόνης, η οποία ψυλλιάστηκε τον έρωτά 
τους και ζήλεψε. Αυτός ο μύθος ενέπνευσε 
το νέο άρωμα του οίκου Diptyque, το Eau 
de Minthé, που χρησιμοποιεί τη μέντα για 
να επανασχεδιάσει μια εμβληματική συμφω-
νία αρωμάτων, το fougère. Στην καρδιά της 
σύνθεσης, η αρωματική φρεσκάδα της μέ-
ντας ενισχύει τις ζωηρές λουλουδάτες νότες 
από βάρσαμο, ενώ το πατσουλί μαλακώνει 
αυτό το δίδυμο με το προφανές βάθος του. 
Μπορείτε να το βρείτε αποκλειστικά στο 
Debenhams Mall of Cyprus Λευκωσία, είναι 
η ιστορία μιας μεταμόρφωσης, ενός συναρ-
παστικού αρχαίου μύθου, όπου η μέντα (η 
Μίνθη) αναγεννιέται σαν ένα άρωμα γεμά-
το ζωή!

caMPaMPaMP Ri TOi TOi T nic
ο ΣΥΝδΥαΣΜοΣ ΠοΥ ξΥΠΝαΕΙ 
ΚαΘΕ ΣοΥ αΙΣΘήΣή!
Στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης παρουσί-Στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης παρουσί-Στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης παρουσί
ασης του Campari Tonic στην Κύπρο, πραγ-
ματοποιήθηκε εκδήλωση με έντονη καλλι-
τεχνική χροιά την Πέμπτη, 13 Ιουνίου, στο 
ιδιαίτερο Isnotgallery στη Λευκωσία. Σκο-
πός της εκδήλωσης να συστηθεί στο κυ-
πριακό κοινό η νέα, καινοτόμος πρόταση 
aperitif cocktail της Campari. Το «παρών» 
έδωσαν καλεσμένοι από τον δημοσιογραφι-
κό κόσμο, influencers, αλλά και στελέχη της 
Photos Photiades Distributors. Ο χώρος ήταν 
εμπνευσμένος 
από την Campari 
Galleria του Μι-
λάνο, ενώ στα 
τραπέζια του χώ-
ρου ήταν τοποθε-
τημένα τα αγαπη-
μένα Red Diaries, 
το νέο concept 
του Campari 
Calendar Book, 
με καλλιτεχνικό, 
φωτογραφικό υλι-
κό από διάσημα 
μοντέλα και ηθο-
ποιούς.

ΣυΣΚευΗ ΛεΙΤΟυργΙΚΟυ
ΗΛεΚΤρΙΚΟυ ερεθΙΣΜΟυ
(FunCTIonAl ElECTRICAl 
STIMulATIon)
Οι συσκευές oDFS Pace εν-
δείκνυνται για την αντιμετώπι-
ση της πτώσης άκρου ποδός 
σε ασθενείς με παθήσεις του 
Κεντρικού Νευρικού Συστήμα-
τος, όπως Αγγειακό εγκεφα-
λικό επεισόδιο, Σκλήρυνση 
Κατά Πλάκας, Κρανιοεγκεφα-
λικές Κακώσεις και εγκεφαλι-

κή Παράλυση. Σκοπός τους 
είναι να προσφέρουν ορθωτι-
κό, λειτουργικό και θεραπευ-
τικό αποτέλεσμα διευκολύνο-
ντας τη βάδιση, ισορροπία και 
αποφυγή πτώσεων. Αποκλει-
στικοί εισαγωγείς στην Κύπρο: 
PhysioQ ltd, τηλ 22770494, 
fb @physioq

Gulf Air
Κάντε Κράτηση νωρίσ! εξοίΚονομίΚονομίΚ ηστε περίσσοτεράτεράτερ !

    iliFe-TROODOs

ΑΝΑΚΟΙΝΏθΗΚΑΝ ΟΙ ΝΙΚΗΤεΣ
Το έργο ilIFE-TRooDoS με ιδιαίτε-
ρη χαρά ανακοίνωσε τους νικητές του 
Διαγωνισμού Φωτογραφίας με θέμα 
«Τρόοδος, είναι στη φύση μας». Ο 
Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του έργου ilIFE-TRooDoS, 
που συγχρηματοδοτείται από την ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με 
τη Φωτογραφική εταιρεία Κύπρου 
(Τμήμα Λευκωσίας) και είχε διάρκεια 
ένα χρόνο. Σκοπός του διαγωνισμού 
ήταν η ανάδειξη της φυσικής – εγγε-

νούς αξίας 
του δασικού 
οικοσυστή-
ματος του εθνικού Δασικού Πάρκου 
Τροόδους ως προς τη βιοποικιλότητα 
που το χαρακτηρίζει. Οι συμμετέχο-
ντες κλήθηκαν να αποθανατίσουν με 
τον φακό τους τη φυσική ομορφιά του 
Πάρκου και να αναδείξουν την ποικι-
λία του σε οικότοπους, είδη χλωρίδας 
και πανίδας, γεωλογία και φυσικά το-
πία μέσα από τις τέσσερις εποχές του 
χρόνου.

Diptyque
ΤήΝ

ΝήΤΙΚή 
αΣ!

Στην ελληνική μυθολογία τα 
αρώματα συχνά γεννιούνται 
από ένα συνδυασμό ρομα-
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   TOYOTA GAZOO RAcinG

Ένα ακόμα κατάστημα των Υπεραγορών ΑΛ-
ΦΑΜΕΓΑ άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, 

με σκοπό να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία 
αγορών στους κατοίκους και τους επισκέπτες 
της ευρύτερης περιοχής. Η νέα Υπεραγορά 
ΑΛΦΑΜΕΓΑ στεγάζεται στο Limassol Shopping 
Center των Πολεμιδιών και έχει διαμορφωθεί 
σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας και άνεσης 
που χαρακτηρίζουν τη γνωστή κυπριακή αλυ-
σίδα. Το κατάστημα καταλαμβάνει συνολικά 

3.558 τ.μ., ενώ διαθέτει υπόγειο και ισόγειο 
χώρο στάθμευσης, καθώς και ξεχωριστή είσο-
δο στο κτίριο. Η πρόσβαση στην υπεραγορά 
είναι εφικτή και από το εσωτερικό του κτιρίου, 
προς διευκόλυνση όλων των επισκεπτών. Στο 
Limassol Shopping Center στεγάζονται, επίσης, 
πολλές αλυσίδες, όπως Jumbo, IKEA, Intersport, 
Starbucks, OJO Sunglasses, McDonald’s και 
άλλες γνωστές αλυσίδες καταστημάτων. Το 
νέο κατάστημα των Πολεμιδιών είναι το δέκατο 

πέμπτο των 
Υπεραγορών 
ΑΛΦΑΜΕΓΑ 
και περιλαμ-
βάνει τμή-
ματα φρουταρίας, φούρνου, κρεοπωλείου και 
ψαραγοράς. Στα φρέσκα τμήματα συμπεριλαμ-
βάνεται και το τμήμα με τα προϊόντα ντελικατέ-
σεν, ενώ το κατάστημα διαθέτει επίσης κάβα με 
μεγάλη ποικιλία ποτών.

ΚΕΑΝ
ΣΥΝΕΒΑΛΕ Στη διΑμόρφωΣη 
χωρόΥ ΑΝΑμόΝηΣ τόΥ 
μΑΚΑρΕιόΥ ΝόΣόΚόμΕιόΥ 
ΛΕΥΚωΣιΑΣ
Στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης, η ΚΕΑΝ 
έχει αναλάβει την οικονομική ενίσχυση της πρωτο-
βουλίας της Παγκύπριας Οργάνωσης Προώθη-
σης Γραμματισμού για διαμόρφωση χώρου ανα-
μονής στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας, 
με δωρεά ύψους €13.000. Σκοπός του έργου, 
είναι να προωθηθούν οι επιδιώξεις της Οργάνω-
σης για δημιουργία ενός περιβάλλοντος γραμ-
ματισμού, με βιβλία, εκπαιδευτικά παιχνίδια, κα-
τασκευές και διαδραστικές δραστηριότητες. Για 
την υλοποίηση του έργου η ΚΕΑΝ συνεργάζεται 
τόσο με την Παγκύπρια Οργάνωση Προώθησης 
Γραμματισμού όσο και με το Τμήμα Αρχιτεκτονι-
κής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και την Ομά-
δα Τέχνης ΠΟΕΔ Λευκωσίας.

φόΥρΝόι ΖόρπΑΣ
ΝΕΑ vegan φόΥρΝιΣτΑ 
μΕ χωριΑτιΚό φΥΛΛό. 
ΑπόΛΑΥΣη… ΕμπΝΕΥΣμΕΝη 
Από τη φΥΣη!

Οι Φούρνοι Ζορπάς, υποδέχτηκαν το καλο-
καίρι με 2 νέα vegan φουρνιστά, εμπνευσμένα 
από τη φύση.
1. Μανιταρόπιτα με φυτικό τυρί και λάδι 
τρούφας: ζυμωμένη με φρέσκα διαλεγμένα 
ζουμερά μανιτάρια, αυτή η μανιταρόπιτα είναι 
εντελώς διαφορετική απ’ ό,τι έχετε δοκιμάσει 
μέχρι σήμερα.
2. Πίτα με λαχανικά και φυτικό τυρί: με αρα-
κά, καλαμπόκι, καρότο, φυτικό τυρί και αρώμα-
τα από άνηθο και μαϊντανό, πρωταγωνιστεί το 
άρωμα της Μεσογείου. Η αυθεντικότητα και 
η απλότητα που χαρακτηρίζει τα 2 αυτά νέα 
vegan φουρνιστά είναι στοιχεία που υπάρχουν 
στο DNA των Φούρνων Ζορπάς και όπως σε 
όλα τους τα προϊόντα, μπορείς σχεδόν να γευ-
τείς την αγάπη και τη φροντίδα με την οποία 
ζυμώθηκαν.

τό ToyoTa yaris 
WrC ΚΑτΕΚτηΣΕ τό 
ΒΑθρό Στη ΓΕρμΑΝιΑ
Η ομάδα της TOYOTA 
GAZOO Racing πραγματο-
ποίησε ένα ιστορικό επίτευγμα 
στο Rallye Deutschland, όπου 
κατέκτησε και τις 3 θέσεις στο 
βάθρο των νικητών. Την τελευ-
ταία μέρα τα τρία πληρώματα 
προστάτευαν τις θέσεις τους, 
με τον Tanak να κερδίζει τελικά 
με 20,8 δευτερόλεπτα διαφο-
ρά, επιτυγχάνοντας τον πέμπτο 

θρίαμβο του έτους. Αξίζει να 
σημειωθεί πως είναι η πρώτη 
φορά στα τελευταία τέσσερα 
χρόνια, κατά την οποία ένας 
μόνο κατασκευαστής κατέλαβε 
όλες τις θέσεις του βάθρου σε 
έναν γύρο WRC. www.toyota.
com.cy

ΑΛΦΑΜΕΓΑ
Στο LimassoL shopping Center των ΠοΛΕΜιδιων

  πρόΓρΑμμΑτιΚη πΕριόδόΣ 2014-2020

ΕΚΔΗΛωΣΗ ΕΝΑρξΗΣ 
ΤΟΥ ΕρΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥξΗ 
ΠρΟΤΥΠωΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤιΚωΝ 
ΠρΟΣΟΝΤωΝ» 
Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστά-
σεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπι-
νου Δυναμικού στη Λευκωσία, εκ-
δήλωση έναρξης του έργου «Ανά-
πτυξη Προτύπων Επαγγελματικών 
Προσόντων» - Προγραμματική Πε-
ρίοδος 2014 -2020 από τον Ανά-
δοχο Φορέα του Έργου, το Πανεπι-
στήμιο Λευκωσίας -EDEX Ltd- και την 

ιΗΕ, Innovative 
Hospitality 
Education Ltd. 
Ανάμεσα στους 
παρευρισκόμενους ήταν εκπρόσω-
ποι της Αναθέτουσας Αρχής, εκ-
πρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης 
ΕΠΣΑ και μέλη των τεχνικών επιτρο-
πών, καθώς και εμπειρογνώμονες 
και συγγραφείς των προτύπων, συ-
νεργάτες του Αναδόχου. Το έργο ξε-
κίνησε στις 25 Απριλίου 2019 και 
θα έχει διάρκεια 20 μήνες.

ΑΝΑΚΑΛΥψΑΝ ΤΗ ΜΑΓΕιΑ ΤΗΣ ΑΠω 
ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΕ ΤιΣ ΕιΔιΚΕΣ ΕΚΠΤωΣΕιΣ ΤΗΣ
Η Emirates προσέφερε στους Κυπρίους 
μια μοναδική ευκαιρία να προγραμματί-
σουν το επόμενο μεγάλο ταξίδι τους σε 
μυστηριώδεις και γεμάτους περιπέτεια προ-
ορισμούς στην Ασία. Η μεγαλύτερη διε-
θνής αεροπορική εταιρεία στον κόσμο 
λάνσαρε τις νέες της προσφορές για κρα-
τήσεις που έγιναν μέχρι και τις 31 ιουλίου 
2019. Οι επιβάτες που ταξίδεψαν με την 
Emirates από το Διεθνές Αεροδρόμιο της 
Λάρνακας είχαν την ευκαιρία να εξερευ-
νήσουν νέους πολιτισμούς σε ασιατικούς 
προορισμούς, όπως η Σανγκάη, η Σιγκα-
πούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Μπανγκόκ. 

emiraTes
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σου μπορεί να ήταν σε κατάστα-
ση εκρηκτική. Ο Σεπτέμβριος εί-
ναι ένας πολύ διαφορετικός μή-
νας, κατά τον οποίο πολλά μπαί-
νουν στη θέση τους. Θα έρθουν 
νέες ευκαιρίες για να γίνουν νέα 
ξεκινήματα. Καλό θα ήταν να μη 
βιάζεσαι στην επικοινωνία σου 
με τους άλλους. 

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Το καλοκαίρι ήταν 

πολύπλοκο, έντονο και για κά-
ποιους αρκετά δύσκολο. Και εί-ποιους αρκετά δύσκολο. Και εί-ποιους αρκετά δύσκολο. Και εί
ναι λογικό. Η αλήθεια είναι ότι 
αργότερα θα ανταμειφθείς για 
την πίεση αυτής της περιόδου. 
Σίγουρα ο Σεπτέμβριος είναι 
ένας μήνας διαφορετικός, ήπι-
ος και με μια τάση να βάλει τα 
πράγματα στη θέση τους. 

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Το δύσκολο καλο-
καίρι πέρασε. Προ-

φανώς έγιναν πολλές ανακατα-
τάξεις και ίσως και κάποιες εσω-
τερικές αλλαγές που έφεραν ή 
θα φέρουν και εξωτερικές. Σκέ-
φτηκες τα πάντα, τη σχέση, τις 
σχέσεις, τη δουλειά, τα διλήμμα-
τα, το παρελθόν, το μέλλον. Ο 
Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ πιο 
ήρεμος μήνας που βάζει κάπως 
τα πράγματα στη θέση τους και 
διευρύνει τους ορίζοντές σου. 

ιχθΥες
20/2 - 20/3
Το καλοκαίρι ήταν 
από τα πιο έντονα 

των τελευταίων χρόνων. Ο Αύ-
γουστος ήταν αρκετά καλύτερος 
και ο Σεπτέμβριος θα είναι ακό-
μη καλύτερος. Όλα σχετίζονται 
με γνώση, ταξίδια και τη διεύ-
ρυνση των οριζόντων σου και 
πέρα από την αισιοδοξία που θα 
νιώσεις, θα έχεις όρεξη για νέα 
πράγματα. Νέα ξεκινήματα και 
ευκαιρία θα έχεις σε όλους τους 
τομείς της ζωής σου. Πρόσεχε 
λίγο όμως γιατί μπορεί να επα-
νέλθουν στην επιφάνεια και διά-
φορα ψυχολογικά. 

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Ο Σεπτέμβριος 
είναι ένας πολύ 
πιο ήρεμος και 

θετικός μήνας από τους προη-
γούμενους. Θα βρίσκεσαι σε 
αρμονία και ηρεμία. Είναι καλή 
περίοδος να ασχοληθείς για να 
κάνεις κι εσύ τις προσπάθειές 
σου να οργανωθείς και να βελτι-
ώσεις αυτόν τον τομέα. Ενδιαφέ-
ρον θα αποκτήσει και η ερωτική 
σου ζωή. 

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Ο Σεπτέμβριος είναι 
ο πρώτος ήσυχος μή-

νας, έπειτα από ένα σχεδόν δρα-
ματικό καλοκαίρι. Κατά κάποιο 
τρόπο θα ηρεμήσεις ψυχολογικά 
ή τουλάχιστον θα κάνει κάποιες 
προσπάθειες. Θα γνωρίσεις νέα 
άτομα, θα δικτυωθείς και θα έρ-
θεις πιο κοντά με τους φίλους 
σου. Επίσης θα εκπληρωθούν 
οι βαθύτερες ευχές και επιθυμί-οι βαθύτερες ευχές και επιθυμί-οι βαθύτερες ευχές και επιθυμί
ες σου.  

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12  
Το καλοκαίρι του 
2019 ήταν ένα 

από τα δύσκολα των τελευταίων 
χρόνων, με εντάσεις που ακόμη 
και αν δεν σε επηρέαζαν άμεσα, 
σε επηρέαζαν με έναν πλάγιο 
τρόπο, λόγω του ότι ο περίγυρός 

Λεων
 23/7 - 23/8
Έπειτα από 
ένα άκρως 

θεαματικό καλοκαίρι για πολ-
λούς, ο Σεπτέμβριος δείχνει 
ένα σαφώς καλύτερο πρόσω-
πο. Όσον αφορά τα οικονομι-
κά, θα δημιουργηθούν ευκαι-
ρίες και αν δεν έρθουν μόνες 
τους και έτοιμες, τότε μπορείς 
να τις δημιουργήσεις εσύ. 
Μπορεί με τη δουλειά και τις 
προθεσμίες να πιέζεσαι, αλλά 
μετά θα ασχοληθείς περισσό-
τερο με την ποιότητα των σχέ-
σεων και των συνεργασιών 
σου. Οι διαφωνίες μπορεί να 
μη λείψουν, το θέμα είναι να 
λείψουν οι συγκρούσεις. 

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Ο Σεπτέμβριος 
είναι ένας μήνας 

που βάζει τα πράγματα στη 
θέση τους, ήδη αυτή η διερ-
γασία έχει ξεκινήσει από τον 
Αύγουστο. Τα οικονομικά σου 
και θα είναι αρκετά καλά και 
δεν αποκλείονται οι συμφω-
νίες, γνωριμίες με νέους αν-
θρώπους και ίσως μικρά και 
σύντομα, αλλά άκρως ανανε-
ωτικά ταξίδια. Θα βρίσκεσαι 
σε μια διαδικασία διαρκούς 
ανανέωσης, εσωτερικής και 
εξωτερικής. 

κριός
21/3 - 20/4
Ο Σεπτέμβριος 

είναι ο μήνας που περιμέναμε 
όλοι, έπειτα από ένα καλοκαίρι 
για πολλούς εξαιρετικά έντονο. 
Ήταν ανάδρομος και ο κυβερ-
νήτης σου μέσα σε όλα και αυτό 
δυσκόλευε ακόμη περισσότερο 
τις καταστάσεις, ειδικά κατά την 
περίοδο των εκλείψεων του Αυ-
γούστου. Eπειδή ο οίκος αυτός 
έχει να κάνει και με τις φιλικές 
σχέσεις, καλό θα ήταν να απο-
φεύγεις τις εντάσεις. 

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5

Η Αφροδίτη μέχρι 
τις 9 θα σε υποστη-

ρίζει σε θέματα εργασίας και κα-
θημερινότητας όσο δεν φαντά-
ζεσαι. Μετά θα βρίσκεσαι στον 
οίκο των σχέσεων, της συντρο-
φικότητας και των συνεργασιών, 
σε ένα σημείο που της ταιριάζει 
απόλυτα και από όπου μπορεί να 
φέρει νέα πράγματα σε αυτούς 
τους τομείς. Ειδικά στα συναι-
σθηματικά θέματα. 

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Είναι μια καλή περί-
οδος για αλλαγές 

στον χώρο σου ή και για μετα-
κόμιση. Αυτό τον καιρό δεν θα 
πιεστούν πλέον τα οικονομικά 
σου. Μπορεί να χρειαστεί να 
ταξιδέψεις ή να ασχοληθείς 
με ένα αντικείμενο που σε συ-
ναρπάζει ή να πρέπει να μελε-
τήσεις κάτι, να διευρύνεις τις 
γνώσεις σου. Η περίοδος αυτή 
μπορεί πραγματικά να ανοίξει 
νέους ορίζοντες μπροστά σου.  

κΑρκινός
22/6 - 22/7
Ο Σεπτέμβριος 
είναι ένας μή-

νας που βάζει τα πράγματα στη 
θέση τους. Γίνεται περισσότε-
ρο διεκδικητικός σε σχέσεις και 
συνεργασίες και μπορείς να δη-
μιουργήσεις και νέες σχέσεις. 
Γενικότερα ο μήνας έχει πάθος, 
οικειότητα και ίσως και μια νέα 
συναισθηματική ιστορία.

ZωδιΑ

  ΜΠΙΓΙΟΝΣΕ - 01/09/1981

Η Μπιγιονσέ Ζιζέλ Νόουλς-Κάρτερ εί-Η Μπιγιονσέ Ζιζέλ Νόουλς-Κάρτερ εί-Η Μπιγιονσέ Ζιζέλ Νόουλς-Κάρτερ εί
ναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, χορεύ-
τρια, στιχουργός, ηθοποιός και επιχει-
ρηματίας. Γεννήθηκε στο Χιούστον των 
ΗΠΑ. Ως παιδί συμμετείχε και ερμήνευ-
σε σε διάφορα talent shows, ενώ ξεκίνη -
σε να γίνεται γνωστή στα τέλη του '90, 
μέσω του R&B συγκροτήματος Destiny’s 
Child, όπου ήταν βασική τραγουδίστρια. 
Πριν γίνει διάσημη, η Μπιγιονσέ είχε 
σχέση με τον Lyndell Locke, από την ηλι -
κία των 12 ετών μέχρι τον χωρισμό τους 
όταν ήταν 22. Το 2008 παντρεύτηκε τον 
ράπερ Jay-Z και απέκτησαν δίδυμα.

-
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Η Τέιλορ Σουίφτ
Η Rosalia παρέλαβε δύο βραβεία για Καλύτερη 
χορογραφία σε βίντεο και Καλύτερο λάτιν βίντεο

last
page

Τα βραβεία MTV απονεμήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας Τα βραβεία MTV απονεμήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας Τστην Αμερική στο κατάμεστο «Prudential Center» στο ΝιούΤστην Αμερική στο κατάμεστο «Prudential Center» στο ΝιούΤ -
αρκ του Νιού Τζέρσεϊ και οικοδεσπότης ήταν ο κωμικός, Ταρκ του Νιού Τζέρσεϊ και οικοδεσπότης ήταν ο κωμικός, Τ

ηθοποιός και best-selling συγγραφέας Sebastian Maniscalco, 
ενώ νικήτρια της βραδιάς ήταν η Τέιλορ Σουίφτ, που συγκέντρω-
σε τις περισσότερες υποψηφιότητες. Πλήθος μεγάλων ονομά-
των της μουσικής και της βιομηχανίας του θεάματος εμφανίστη-
καν στο κόκκινο χαλί και επί σκηνής και οι εκκεντρικές εμφανί-καν στο κόκκινο χαλί και επί σκηνής και οι εκκεντρικές εμφανί-καν στο κόκκινο χαλί και επί σκηνής και οι εκκεντρικές εμφανί
σεις των σταρ έκλεψαν και πάλι τις εντυπώσεις. Μεγάλες νικήτρι-
ες ήταν επίσης η Μάιλι Σάιρους, που απέσπασε το βραβείο για 
το καλύτερο βίντεο κλιπ της χρονιάς, αλλά και η Μπιγιονσέ που 
έφυγε με τρία βραβεία. ok!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

πληθος 
διαςημων 
ςτα βραβεια

Η Bebe Rexha παρέλαβε το βραβείο best dance 
video για το "Call You Mine"

MTV Video Music AwArds 2019
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