
OK!
FIRst FOR CELEBRItY NEWs

δ
ω

ρε
α

ν
 μ

ε 
 τ

η
 «

Ση
μ

ερ
Ιν

η
» 

τη
Σ 

Κ
Υ

ρΙ
α

Κ
η

Σ
εΚδΟΣη ΚΥΠρΟΥ•τεΥΧΟΣ 602•8 ΣεΠτεμβρΙΟΥ 2019•2,90€ 

ΓΙωτα εΥαΓΓεΛΟΥ
με τη ΣΦραΓΙδα
τΟΥ ντε νΙρΟ

76Ο ΦεΣτΙβαΛ βενετΙαΣ
βραβεΙα...
αΛα εΛΛηνΙΚα

«ΕΧΩ ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΡΩΤΑ»

Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ
ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ

«ΕΧΩ ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ «ΕΧΩ ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ

ΓΙωρΓΟΣ μΙΧαηΛ -
ΓαβρΙεΛΛα ΖαρτηΛα
βΙΟν ανΘΟΣΠαρτΟν





BIG
PICTURE

Η χαριτωμένη Πριγκίπισσα θα φοι-
τήσει στο σχολείο Thomas's 
Battersea, όπου πηγαίνει και ο 

αδελφός της Τζορτζ από το 2017. Στο 
σχολείο φοιτούν 560 αγόρια και κο-
ρίτσια από ηλικίες 4 έως 13 ετών, με 
τα ετήσια δίδακτρα να κυμαίνονται στα 
20.000 ευρώ τον χρόνο. Η Δούκισσα 
του Κέιμπριτζ ήταν γελαστή και προσιτή 

με τους δημοσιογράφους που βρέθηκαν 
εκεί να απαθανατίσουν το γεγονός, ενώ η 
Πριγκίπισσα Σαρλότ έδειχνε αρχικά ντρο-
παλή. Αντίθετα, ο αδελφός της Πρίγκιπας 
Τζορτζ φαινόταν πολύ πιο χαλαρός και 
άνετος, αφού το περιβάλλον του σχολεί-άνετος, αφού το περιβάλλον του σχολεί-άνετος, αφού το περιβάλλον του σχολεί
ου είναι για εκείνον πιο οικείο. Η 4χρονη 
Σαρλότ είναι τέταρτη στη σειρά διαδο-
χής, ενώ ο Τζορτζ τρίτος μετά τον πατέρα 

του και τον παππού του. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι πριν δύο χρόνια η αστυνομία είχε 
αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας στο συγκε-
κριμένο σχολείο μετά τη σύλληψη μιας 
40χρονης γυναίκας, η οποία επιχείρησε 
να εισβάλει στο κτίριο λίγο καιρό αφού 
ο Τζορτζ είχε ενταχθεί σε αυτό.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΑΡΛΟΤ ΠΗΓΕ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΑΡΛΟΤ ΠΗΓΕ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΑΡΛΟΤ

ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΤΗΣ ΤΖΟΡΤΖ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 
ΤΖΟΛΙ. Η ΣΑΡΑΝΤΑΧΡΟΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΑΡΛΟΤ

Η Πριγκίπισσα Σαρλότ σε 
παλαιότερη φωτογραφία σε 

ανέμελες στιγμές

Σύσσωμη η πριγκιπική οικογένεια 
μετέβη στο σχολείο Thomas's 
Battersea.
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Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται 
για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέ-
φονται. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε 
οπτικοακουστικό  μέσο όλου ή μέρους του 
περιοδικού χωρίς την έγγραφη άδεια του 
εκδότη.

Produced under licence from reach 
Magazines Worldwide limited registered 
Number (6395556) – One Canada Square, 
Canary Wharf, London E14 5AP. “OK!” and 
“OK! FIRST FOR CELEBRITY NEWS” are 
registered trade marks of reach Magazines 
Worldwide Limited. All rights reserved. 
eproduction in whole or in part without written 

permission is strictly prohibited.

BACK… To ReAlITY
Τα κεφάλια μέσα και ξανά πίσω 
στην πραγματικότητα. Πίσω στην 
καθημερινότητα της δουλειάς, με 
χαρτιά και πεταμένα στυλό γύρω 
–γύρω να ψάχνουμε το λάθος που 
πιθανόν να προκύψει στην πορεία. 
Μια ανάσα χωρίζει και τους μαθητές 
για να μπουν και αυτοί στον κόσμο 
της ρουτίνας, αφού τα σχολεία ανοίγουν αύριο και 
τα βλαστάρια μας θα ξεκινήσουν μια νέα χρονιά. 
Το ηθικό μας είναι ακμαιότατο και όλα βαίνουν 
προς το καλύτερο. Αυτό πρέπει να είναι το σλόγκαν 
μας και να το κρατήσουμε μέχρι εξαντλήσεως. 
Καλή αρχή λοιπόν σε όλους εμάς που μετά 
τις διακοπές αισθανόμαστε ακόμη την ανά-
γκη να ξεκουραζόμασταν λίγο ακόμη…

Χριστινα Πελεκανα Πελεκανα Πελεκ νου
christinap@diasmedia.com
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ΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΤΟΥ ΝΤΕ ΝΙΡΟ

76  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣΒΡΑΒΕΙΑ...
ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

«ΕΧΩ ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΡΩΤΑ»Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ
ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ

«ΕΧΩ ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ 
«ΕΧΩ ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ -ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΖΑΡΤΗΛΑΒΙΟΝ ΑΝΘΟΣΠΑΡΤΟΝ

ΠεΡΙεΧομενα    8 ΣεΠτεμβΡΙοΥοΥο  2019 • τεΥ 2019 • τεΥ ΥΧοΣοΣο  602

34 δΙονΥΣΗΣ ΣΧοΙναΣ
Εκρηκτική συναυλία στον Πρωταρά
36 ΓΙΩΡΓοΣ μαζΩναΚΗΣ
Φαντασμαγορική συναυλία στο 
Πανεπιστήμιο
38 ΡαδΙο ΠΡΩτο
Γιόρτασε τα 29α γενέθλιά του
40 αΛΛα ΛοΓΙα θΚεΙε ΠαΠα
Στην πρεμιέρα της νέας σειράς του 
ΣΙΓΜΑ
44 νΙΚοΛ ΚΙντμαν
Με «μάτια ερμητικά κλειστά» 
εξιστορεί τη ζωή της
48 FAsHIon neWs
Πώς η μόδα θα βοηθήσει το 
περιβάλλον
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76ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΚΑΙ 
ΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ 

ΤΗΣ ΜΟΣΤΡΑΣ 
ΣΕ ΜΙΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ 
76Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ. ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΙΧΕ ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΝΩ ΣΤΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ ΛΑΜΠΕΡΑ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΙΧΕ ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΝΩ ΣΤΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ ΛΑΜΠΕΡΑ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΙΧΕ ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΝΩ ΣΤΟ 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΙΝΕΤΣΑ

Η 76Ο διοργάνωση του 
Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου της Βενετίας 

διεξήχθη από την Τετάρτη, 28 
Αυγούστου μέχρι το Σάββα-
το, 7 Σεπτεμβρίου, ενώ είκοσι 
ένα συνολικά ταινίες κρίθηκαν 
από μια επιτροπή της οποίας 
προήδρευσε η Αργεντινή Λου-
κρέσια Μαρτέλ. Στο φεστιβάλ 
που πραγματοποιήθηκε στη 
Μόστρα προβλήθηκαν ταινίες 
που αποτελούν σε μεγάλο βαθ-
μό παραγωγές του Χόλιγουντ, 
ενώ ανάμεσα σε αυτές ήταν 
και η ταινία «Ενήλικοι στην αί-και η ταινία «Ενήλικοι στην αί-και η ταινία «Ενήλικοι στην αί
θουσα», όπου πρωταγωνιστές 
και κινηματογραφικοί συντελε-
στές βρέθηκαν δίπλα στον τα-
λαντούχο Κώστα Γαβρά. Να 
σημειωθεί ότι ανάμεσα στους 
πρωταγωνιστές της ταινίας εί-πρωταγωνιστές της ταινίας εί-πρωταγωνιστές της ταινίας εί

ναι ο Χρήστος Λούλης, που 
υποδύεται τον Γιάννη Βαρου-
φάκη, στο βιβλίο του οποίου 
βασίστηκε η ταινία, ενώ ο Αλέ-
ξανδρος Μπουρδούμης υπο-
δύεται τον Αλέξη Τσίπρα. Στο 
φεστιβάλ παρευρέθησαν επί-φεστιβάλ παρευρέθησαν επί-φεστιβάλ παρευρέθησαν επί
σης ο Γιάννης Βαρουφάκης και 
η σύζυγός του Δανάη Στρά-
του αλλά και ο Αλεξάντρ Ντε-
σπλά, ο οποίος υπογράφει τη 
μουσική. Το φεστιβάλ ξεκίνησε 
με την προβολή της ταινίας «Η 
αλήθεια», που διαγωνίστηκε 
για τον Χρυσό Λέοντα με πρω-
ταγωνίστριες τις Κατρίν Ντε-
νέβ και Ζιλιέτ Μπινός στους 
ρόλους μητέρας και κόρης. 
Τη γαλλικής παραγωγής ται-
νία σκηνοθέτησε εκτός Ιαπω-
νίας ο διάσημος σκηνοθέτης 
Χιροκάζου Κόρε-Έντα, ο οποί-Χιροκάζου Κόρε-Έντα, ο οποί-Χιροκάζου Κόρε-Έντα, ο οποί

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Ενήλικοι στην αίθουσα» Χρήστος 
Λούλης και Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Η ταινία βασίζεται 
στο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη (κέντρο) με τίτλο «Ανίκητοι 
Ηττημένοι» και αφηγείται τις δύσκολες διαπραγματεύσεις μεταξύ 
της Ελλάδας και της Ε.Ε. (Eurogroup) για τη διαχείριση της 
ελληνικής κρίσης χρέους στις αρχές του 2015.

Η 34χρονη Σκάρλετ Γιόχανσον, 
πρωταγωνίστρια του Marriage Story,  
περπάτησε στο κόκκινο χαλί του 
Φεστιβάλ της Βενετίας. O oίκος Celine 
δημιούργησε για την ηθοποιό μια 
κατακόκκινη, αστραφτερή τουαλέτα 
που τόνιζε το γυμνασμένο της σώμα και 
άφηνε το πελώριο τατουάζ στην πλάτη της 
εκτεθειμένο. 
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Οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Ενήλικοι στην αίθουσα» Χρήστος 
Λούλης και Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Η ταινία βασίζεται 
στο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη (κέντρο) με τίτλο «Ανίκητοι 
Ηττημένοι» και αφηγείται τις δύσκολες διαπραγματεύσεις μεταξύ 
της Ελλάδας και της Ε.Ε. (Eurogroup) για τη διαχείριση της 
ελληνικής κρίσης χρέους στις αρχές του 2015.

Ο Μπραντ Πιτ βρέθηκε 
στη Βενετία στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου για τη 
νέα ταινία στην οποία 
πρωταγωνιστεί, με τίτλο «Ad 
Astra».

Η Πενέλοπε Κρουζ με custom δημιουργία 
Ralph and Russo σε λευκό χρώμα με tulle 
skirt και embellished bustier.

Η Μόλι Σιμς με metallic αέρινο midi φόρεμα 
Μonique Lhuillier.

Στην πρεμιέρα παρέστησαν ο Γιάννης 
Βαρουφάκης και η Δανάη Στράτου, με ένα φόρμα 
που παρέπεμπε σε αρχαιοελληνικό μαίανδρο. 
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ος πέρσι βραβεύτηκε με τον 
Χρυσό Φοίνικα των Καννών για 
την ταινία του «Κλέφτες κατα
στημάτων». Η εντυπωσιακή 
75χρονη Γαλλίδα Κατρίν 
Ντενέβ έκανε την εμφάνι
σή της με ένα σύνολο του 
Γάλλου σχεδιαστή Jean 
Paul Gultier. Ανάμεσα στις 
λαμπερές παρουσίες που 
παρευρέθησαν στο Φε-
στιβάλ με δημιουργίες γνω
στών οίκων ήταν η Πενέλοπε 
Κρουζ, η Σιένα Μίλερ, η Μέ
ριλ Στριπ, η Μόνικα Μπελού
τσι, η Κέιτ Μπλάνσετ και πολ
λές άλλες. Στο κόκκινο χαλί 
όμως περπάτησε και ο Μπραντ 
Πιτ, ο οποίος πρωταγωνιστεί 
στη νέα ταινία του Κουέντιν Τα
ραντίνο προκαλώντας παραλή
ρημα στους θαυμαστές του. Η 
επιστροφή του διάσημου ηθο
ποιού στο σινεμά μετά το πο

Η Κατρίν Ντενέβ με σύνολο Gaultier και η 
Ζιλιέτ Μπινός με μια λευκή, μακριά τουα-

λέτα με αποκαλυπτικό ντεκολτέ και μα-
κριά μανίκια. Η 55χρονη Ζιλιέτ Μπινός 

και η 75χρονη Κατρίν Ντενέβ πρωταγω-
νιστούν στην ταινία «Η αλήθεια» και υπο-
δύονται μια μητέρα με την κόρη της σε μια 
πολύ ταραχώδη σχέση. 

Η 83χρονη ηθοποιός φανερά χαρούμενη 
κρατά τον Χρυσό Λέοντα.

ος πέρσι βραβεύτηκε με τον 
Χρυσό Φοίνικα των Καννών για 
την ταινία του «Κλέφτες κατα-
στημάτων». Η εντυπωσιακή 
75χρονη Γαλλίδα Κατρίν 

-
σή της με ένα σύνολο του 

Paul Gultier. Ανάμεσα στις 
λαμπερές παρουσίες που 

στιβάλ με δημιουργίες γνω-
στών οίκων ήταν η Πενέλοπε 
Κρουζ, η Σιένα Μίλερ, η Μέ-
ριλ Στριπ, η Μόνικα Μπελού-
τσι, η Κέιτ Μπλάνσετ και πολ-
λές άλλες. Στο κόκκινο χαλί 
όμως περπάτησε και ο Μπραντ 
Πιτ, ο οποίος πρωταγωνιστεί 
στη νέα ταινία του Κουέντιν Τα-
ραντίνο προκαλώντας παραλή-
ρημα στους θαυμαστές του. Η 
επιστροφή του διάσημου ηθο-
ποιού στο σινεμά μετά το πο-

Η Κατρίν Ντενέβ με σύνολο Gaultier και η 
Ζιλιέτ Μπινός με μια λευκή, μακριά τουα

λέτα με αποκαλυπτικό ντεκολτέ και μα
κριά μανίκια. Η 55χρονη Ζιλιέτ Μπινός 

και η 75χρονη Κατρίν Ντενέβ πρωταγω

Η Σιένα Μίλερ με silk embroidered gown του 
οίκου Gucci σε candy pink απόχρωση.

H Μέριλ Στριπ με satin floral φόρεμα 
Givenchy. Η διάσημη ηθοποιός 
πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία 
του Στίβεν Σόντερμπεργκ, «The 
Laundromat», μια ιστορία γύρω από το 
σκάνδαλο των Panama Papers.

H Κέιτ Μπλάνσετ με custom δημιουργία του 
οίκου Armani, maxi velvet strapless gown 
με pearls details.

Η Κρίστεν Στιούαρτ φόρεσε maxi sequin bustier φόρεμα σε 
υπέροχη φούξια απόχρωση, συνδυασμένο με το ίδιο bolero, 
και τα δύο Chanel, ενώ έδειχνε απόλυτα κομψή.

Ο συμπρωταγωνιστής 
της Σκάρλετ Γιόχανσον, 
Άνταμ Ντράιβερ στο 
κόκκινο χαλί.
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Η Σιένα Μίλερ με silk embroidered gown του 
οίκου Gucci σε candy pink απόχρωση.

Η Κρίστεν Στιούαρτ φόρεσε maxi sequin bustier φόρεμα σε 
υπέροχη φούξια απόχρωση, συνδυασμένο με το ίδιο bolero, 
και τα δύο Chanel, ενώ έδειχνε απόλυτα κομψή.

Η Ζάζι Μπιτς με 
Couture gown 
Valentino.

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ 
τιμήθηκε με τον Χρυσό 
Λέοντα για το σύνολο 
της καριέρας του.

Εκθαμβωτική ήταν και η Μάργκαρετ 
Κουόλεϊ.

H Μπέλα Θορν με crystal 
& metallic custom made 
δημιουργία του οίκου 
Philosophy by Lorenzo 
Serafini δίνει ένα φιλί στο 
26χρονο σύντροφό της 
τραγουδιστή Benjamin 
Mascolo, κάνοντας 
ουσιαστικά την πρώτη 
επίσημη παρουσία τους ως 
ζευγάρι.



λύκροτο διαζύγιό του από την 
Αντζελίνα Τζολί έχει εκτινάξει 
τη δημοτικότητά του στα ύψη. 
Ο 55χρονος γοητευτικός ηθο-
ποιός είναι πλέον ελεύθερος 
και διαθέσιμος και αυτό φαίνε-
ται άλλωστε από την εξωτερική 
του εμφάνιση. Να σημειωθεί 
ότι η νέα ταινία του σκηνοθέτη 
Τζέιμς Γκρέι, με πρωταγωνιστή 
τον διάσημο ηθοποιό, άφησε 
τις καλύτερες εντυπώσεις, ενώ 
ο Μπράντ Πιτ στη διάσκεψη 
Τύπου απέφυγε τις ερωτήσεις 
σχετικά με την ταινία και το δι-
αγωνιστικό της μέρος. Στην 
ταινία ο ηθοποιός υποδύεται 
έναν αστροναύτη που επιφορ-
τίζεται να ταξιδέψει μέχρι την 
άκρη του ηλιακού συστήματος 
για να ανακαλύψει τι είχε συμ-
βεί στην τελευταία αποστολή 
που εξαφανίστηκε μυστηριω-
δώς και στην οποία συμμετείχε 
και ο πατέρας του (Tommy Lee 
Jones) και, με αυτόν τον τρόπο, 
να σώσει την ανθρωπότητα. Ο 
Μπράντ Πιτ έφτασε με σκάφος 
στο Lido Beach και ήταν ντυμέ-
νος  κάζουαλ, με τραγιάσκα και 
γυαλιά ηλίου.ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ
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Η 42χρονη κόρη 
του τραγουδιστή των 
Aerosmith, Στίβεν Τάιλερ, 
Λιβ Τάιλερ, φορώντας 
ένα υπέροχο φόρεμα 
της σχεδιάστριας Stella 
McCartney, ήταν 
εντυπωσιακή. 

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Joker», 
Χοακίν Φοίνιξ, γνώρισε την απόλυτη 
αποθέωση στο Φεστιβάλ Βενετίας, αφού η 
ταινία ενθουσίασε το κοινό. Όπως λέγεται, 
οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι επί οκτώ 
λεπτά τους συντελεστές του φιλμ μετά την 
προβολή του.

Ο Τζουντ Λο επιστρέφει στο 
φεστιβάλ με την τηλεοπτική σειρά 
«The New Pope» στο ρόλο του 
Πάπα Λένι Μπελάρντο, έχοντας 
ως συμπρωταγνωνιστή τον πιο 
συμβατικό Τζον Μάλκοβιτς. Το 
πρώτο τρέιλερ της σειράς, στο 
οποίο ο Τζουντ Λο εμφανίζεται με 
ένα λευκό μαγιό να περπατάει στην 
παραλία ανάμεσα σε κορίτσια που 
παίζουν βόλει, έχει βάλει φωτιά στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τζακ Ο’ Κόνελ, τον οποίο η Αντζελίνα 
Τζολί είχε αποκαλέσει κούκλο.
Ο Τζακ Ο’ Κόνελ, τον οποίο η Αντζελίνα 
Τζολί είχε αποκαλέσει κούκλο.

H Mόνικα Μπελούτσι με κατακόκκινο lace 
see through φόρεμα Dolce & Cabbana. 
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MΟΝΙΚΑ ΜΠΕΛΟΥΤΣΙ - ΒΕΝΣΑΝ ΚΑΣΕΛ

ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ 
ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΟΝΙΚΑ ΜΠΕΛΟΥΤΣΙ ΚΑΙ ΒΕΝΣΑΝ ΚΑΣΕΛ,

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΛΑΣ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ

Στην προβολή της ταινίας «Irréversible» 
(Μη Αναστρέψιμος) έκανε την εμφάνι-
σή του το πρώην ζευγάρι. Όπως είναι 

γνωστό, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Βενσάν 
Κασέλ παντρεύτηκαν το 1999 και πήραν δι-
αζύγιο το 2013, έχοντας αποκτήσει δύο κό-
ρες. Το πρώην ζευγάρι φωτογραφήθηκαν 
μαζί για πρώτη φορά από τον χωρισμό τους 
και για χάρη του φεστιβάλ και του Γκασμπάρ 
Νοέ. Η 54χρονη ηθοποιός ήταν εντυπωσια-
κή επιλέγοντας ένα δαντελωτό φόρεμα για 
το κόκκινο χαλί της εκδήλωσης. Να θυμίσου-
με ότι οι δύο τους είχαν πρωταγωνιστήσει 
στο θρίλερ του σκηνοθέτη Γκασμπάρ Νοέ το 
2002, το οποίο φέτος προβλήθηκε ξανά στο 
φεστιβάλ σε νέα έκδοση. Το φιλμ, στη νέα 
του βερσιόν, αφηγείται την ιστορία με την κα-

νονική χρονολογική σειρά και όχι αντίστρο-
φα, όπως είχε κάνει αρχικά. Όπως ήταν φυσι-
ολογικό, οι φωτογράφοι ανέμεναν με αγωνία 
την κοινή τους εμφάνιση. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι, το προηγούμενο βράδυ, ο Γκασμπάρ Κα-
σέλ είχε εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί μαζί με 
τη σύζυγό του, την μόλις 22 Μαΐων Τίνα Κου-
νακέι. Πάντως, στη συνέντευξη Τύπου, η Μό-
νικα Μπελούτσι είπε πως «ο Κασέλ είναι ένας 
γενναίος ηθοποιός», ενώ εκείνος απάντησε γενναίος ηθοποιός», ενώ εκείνος απάντησε γενναίος ηθοποιός»
λέγοντας πόσο πολύ του αρέσει ως ηθοποιός 
η Μπελούτσι και πως δεν θα γύριζε αυτήν την 
ταινία αν δεν ήταν εκείνη.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Το πρώην ζευγάρι μαζί με τον σκηνοθέτη της ταινίας 
«Irréversible», Γκασμπάρ Νοέ.

Ο Γκασμπάρ Κασέλ μαζί με τη σύζυγό του, 
την μόλις 22 ετών Τίνα Κουνακέι, στο κόκ-
κινο χαλί.

Η 54χρονη Ιταλίδα ηθοποιός έλαμπε μέσα στο μαύρο 
κοστούμι της, ενώ ο πρώην σύζυγός της ήταν ντυμέ-
νος στα κατάλευκα.
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Γιώτα ΕυαΓΓΕλου

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣτΟν ΠαγΚΟΣμιΟ 
χαΡτΗ των φεΣτιβαλ
Η εΚτελεΣτιΚΗ ΠαΡαγωγΟΣ τΗΣ SCREENTALE 

αΠΟΚαλΥΠτει τα ΣχεΔια τΗΣ

Κάποιοι λένε ότι «είσαι ο δημιουργός του δικού Κάποιοι λένε ότι «είσαι ο δημιουργός του δικού Κσου πεπρωμένου», ενώ κάποιοι άλλοι υποστηΚσου πεπρωμένου», ενώ κάποιοι άλλοι υποστηΚ -
ρίζουν πως «ό,τι είναι γραφτό να γίνει, πάντα 

θα βρίσκει το δρόμο του». Στην περίπτωση της Εκτε-
λεστικής Παραγωγού της Screentale, Γιώτας Ευαγ-λεστικής Παραγωγού της Screentale, Γιώτας Ευαγ-λεστικής Παραγωγού της Screentale, Γιώτας Ευαγ
γέλου, οι διαδοχικές «τρελές» συγκυρίες της ζωής 
«ύφαναν» το δρόμο της καταξίωσης. Εκτός, ωστόσο, 
από επαγγελματίας με background στα Media, το 
Μarketing και τις Δημόσιες Σχέσεις, είναι άνθρωπος 
ο οποίος διαθέτει πηγαίο και σουρεαλιστικό χιούμορ 
και αυτό ήταν αρκετό να το αντιληφθώ από την πρώ-
τη κιόλας τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Όταν, 
δε, συναντηθήκαμε για να μιλήσουμε και από κοντά, 
διαπίστωσα ότι πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρου-
σα προσωπικότητα και μια γυναίκα με όραμα! Σε μια 
αποκλειστική συνέντευξη στο Περιοδικό ΟΚ! η Γιώτα ΟΚ! η Γιώτα ΟΚ!
Ευαγγέλου μιλά για το πώς κατάφερε να συνεργαστεί 
με την Screentale και αποκαλύπτει τι μας επιφυλάσσει 
το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Εικονι-
κής Πραγματικότητας στην Κύπρο με τη σφραγίδα της 
εταιρείας του Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Πώς προέκυψε η συνεργασία σου με την 
Screentale;
Η συνεργασία μου με την Screentale προέκυψε μετά 
από διάφορες «τρελές» συγκυρίες της ζωής μου και 
μετά από «παρακολούθησή» μου για αρκετούς μήνες 
από την ιδρύτρια της εταιρείας -όπως η ίδια μου απο-
κάλυψε μετά τη γνωριμία μας. Με το που είχα την τιμή 
να διαβάσω την ιστορία του βιβλίου Screentale Ν.1 
«κόλλησα» και προσωπικά ένιωσα ότι ανακάλυψα μια 
νέα, πρωτόγνωρη πρόκληση για να αφιερωθώ και να 
επενδύσω τις γνώσεις και την εμπειρία μου. Από τότε 
άρχισε η περιπέτεια!

Είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι η Δι-
ευθύνουσα Σύμβουλος της Screentale, 
Marija Savina, επενδύει τόσο πολύ στην 

Κύπρο, τη στιγμή που ακόμη και ορισμένοι 
Κύπριοι ενδεχομένως να μη δίνουν τη ση-
μασία που θα έπρεπε.
Αυτό ήταν ακόμα ένα γεγονός που με εντυπωσίασε 
γνωρίζοντας την Marija. O ενθουσιασμός, το πάθος, 
οι γνώσεις της γύρω από την Ιστορία της Κύπρου και 
η ευαισθητοποίησή της για το πολιτικό μας πρόβλημα. 
Στην πρώτη της επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της 
Tribeca με τους στενούς συνεργάτες του Ρόμπερτ Ντε 
Νίρο έκανε μια ολόκληρη παρουσίαση του νησιού 
μας σε Αμερικάνους, οι οποίοι δεν είχαν ξανακούσει 
το όνομα Κύπρος. Ο συνδυασμός της αγάπης της για 
την Κύπρο, η στρατηγική μας θέση και η πρωτότυπη 
ιδέα συνεργασίας μας ήταν πιστεύω  ακαταμάχητος 
συνδυασμός γι’ αυτούς.

Εσύ, ως ντόπια, πώς το βλέπεις από τη δική 
σου σκοπιά;
Εγώ ανυπομονώ και πιστεύω ότι όλη η Κύπρος πρέ-
πει να αγκαλιάσει και να στηρίξει αυτό το πρότζεκτ. 
Αυτό το πρώτο παγκόσμιο φεστιβάλ στο είδος του 
θα μπορούσε να γίνει σε οποιοδήποτε μέρος της Ευ-
ρώπης και είναι πραγματική ευλογία που επιλέγηκαμε 
σαν τοποθεσία. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους. 
Για το branding της Κύπρου σε παγκόσμιο επίπεδο, 
για το μέλλον των νέων μας, για νέες θέσεις εργασί-για το μέλλον των νέων μας, για νέες θέσεις εργασί-για το μέλλον των νέων μας, για νέες θέσεις εργασί
ας, για τον ποιοτικό τουρισμό και τη συμμετοχή των 
ντόπιων ταλέντων σε όλους τους τομείς της διοργά-
νωσης. Ανοίγεται ένα νέο μονοπάτι στους νέους της 
Κύπρου για αναδείξουν το ταλέντο τους και να εισέλ-Κύπρου για αναδείξουν το ταλέντο τους και να εισέλ-Κύπρου για αναδείξουν το ταλέντο τους και να εισέλ
θουν με αξιώσεις στον τομέα της Τεχνολογίας και των 
Τεχνών… Ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό για μένα, μετά τις 
πρώτες δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ, το πόσος κόσμος, ο 
οποίος ασχολείται με τον δημιουργικό κόσμο του θε-
άματος και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, επικοινωνούσαν 
μαζί μας θέλοντας να τους επιβεβαιώσουμε το φεστι-
βάλ και αν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό, έστω κι 
εθελοντικά.
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Η ΚΥΠΡΟΣ ΣτΟν ΠαγΚΟΣμιΟ 
χαΡτΗ των φεΣτιβαλ

Τι είναι αυτό που πρεσβεύει η εταιρεία σας;
Αυτό που προέχει πιστεύω είναι το πρωτότυπο και καλά ορ-
γανωμένο business plan. Οι στόχοι, το πάθος και η πίστη 
μας για την επιτυχία και για το τι πρόκειται να προσφέρει 
στην Κύπρο. Οπόταν μας πρεσβεύει η πειθαρχεία και το 
όραμα. Η συμφωνία που έχει η Screentale με την Tribeca 
Enterprises κάνει λόγο για ένα φεστιβάλ κινηματογράφου 
και τεχνολογίας που όμοιό του δεν υπάρχει πουθενά στον 
κόσμο. Από τη μια ως Κυπρίους μάς κάνει να αισθανόμα-
στε υπερηφάνεια, αλλά ταυτόχρονα μας κινεί την περιέρ-
γεια, οπότε πες μας περί τίνος πρόκειται. Είναι μια νέα και 
καινοτόμα ιδέα φεστιβάλ, διεθνών προδιαγραφών, με την 
υπογραφή και τη συμβολή της Screentale και της Tribeca 
Enterprises. Θα είναι ένας συνδυασμός Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου χολιγουντιανής εμβέλειας, όπως το Tribeca film 
festival που γίνεται στη Νέα Υόρκη και Φεστιβάλ Τεχνολο-
γίας και Διαφήμισης, όπως το φεστιβάλ Cannes Lions.

Ποιος ήταν ο καταλυτικός παράγοντας για να 
επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα;
Ο καταλυτικός παράγοντας για το επιθυμητό αποτέλεσμα 
εκτός από την επιμονή μας και τη σκληρή δουλειά, σίγου-
ρα είναι η πρωτοτυπία του πρότζεκτ και η ιδέα να συνδυα-
στεί για πρώτη φορά ένα διεθνές φεστιβάλ κινηματογρά-
φου με ένα φεστιβάλ της τεχνολογίας του αύριο.

H εικονική πραγματικότητα (VR), η οποία προ-
σφέρεται μέσα από το πρότζεκτ σας, προσδίδει 
κύρος και δυναμική στο όραμα του αύριο, ει-
δικά για τα δεδομένα που έχουμε στην Κύπρο 
στον τομέα της Ψυχαγωγίας και της Τέχνης. 
Μίλησέ μου γι’ αυτό.
Εμείς ως ιδιωτική εταιρεία βάλαμε τις βάσεις μελετώντας 
το στίγμα της ραγδαίας ανάπτυξης. Η τεχνολογία είναι και 
θα είναι το μέλλον στην Οικονομία, στην Εκπαίδευση, στην 
Ιατρική, στα Real Estate, στον Τουρισμό κτλ. Πολύ σύντομα 
θα είναι και μέρος της καθημερινής μας ζωής. Στόχος μας 
είναι να βάλουμε πρώτοι τη «σημαία» στον παγκόσμιο χάρ-
τη των φεστιβάλ και να προσελκύσουμε παγκόσμια τους 
επαγγελματίες και τις εταιρείες που πρωταγωνιστούν στις 
τάσεις της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Όταν πήγατε με αυτή την πρόταση στο τραπέ-
ζι, πώς σας αντιμετώπισε η Κυβέρνηση της Κύ-
πρου;
Προς μεγάλη μου έκπληξη -ως Κύπρια- μέσα σε αυτό το 
«κυβερνητικό μας ταξίδι» βρήκαμε αρκετούς υποστηρικτές 
και κερδίσαμε το στοίχημα της κοινής γνώμης, που ήταν 
σχεδόν πάντα απαισιόδοξο και διστακτικό ως προς τις συ-
ναντήσεις μας με όλους τους αξιωματούχους της Κυβέρ-
νησης. Οι αντιδράσεις ήταν θετικές. Συναντηθήκαμε κατ’ 
ιδίαν με σημαντικές προσωπικότητες από διάφορους φο-
ρείς του κυβερνητικού κι επιχειρηματικού κόσμου για συ-
νεργασία και συνδημιουργία και σε αυτό το πλαίσιο ζητή-
σαμε να δουλέψουμε εντατικά προς την κατεύθυνση της 
δημιουργίας μιας κοινωνικής συμμαχίας και προωθήσουμε 
συγκεκριμένες δράσεις τους επόμενους μήνες με λαμπρά 
παραδείγματα δημιουργίας εικόνας πόλεων, όπως η Βενε-
τία και οι Κάννες. Πρόσφατα και ο Υπουργός Τουρισμού 
υποσχέθηκε ριζική ανανέωση στον τουρισμό και εξέφρα-
σε τη φιλοδοξία να αλλάξει εντελώς την εικόνα των ξένων 
για το νησί μας και να καλύψει το πρόβλημα της εποχικό-



«ΕπαγγΕλματικα 
αισθανομαι οτι Εχω 

την τύχη και την 
Εύλογια να κανω 

ακριβωσ αύτο πού θΕλω»
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Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο που έχουμε ετοιμά-
σει σε συνεργασία με την εταιρεία του Ρόμπερτ 
Ντε Νίρο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στά-
διο της υλοποίησης και τελικής ημερομηνίας.

Πιστεύεις ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να 
αγκαλιάσει ένα τέτοιο μεγαλεπήβολο 
και πολλά υποσχόμενο πρότζεκτ;
Θεωρώ ότι η Κύπρος είναι κάτι περισσότερο 
από έτοιμη. Και κυρίως οι νέοι του νησιού μας, 
που αν δεν επιλέξουν τα κλασικά επαγγέλματα 
του δικηγόρου, του αρχιτέκτονα, του λογιστή κτλ, 
επιλέγουν να φύγουν στο εξωτερικό για να εκ-
φραστούν δημιουργικά και να ακολουθήσουν το 
όνειρό τους. Κύριο μέλημά μας είναι να διαφη-
μίσουμε την Κύπρο, κάτι το οποίο θα ενισχύσει 
όλους τους τομείς του νησιού. Σχεδιάζουμε να 
φέρουμε την πραγματική βιομηχανία του θεάμα-
τος εδώ, έτσι ώστε τα παιδιά μας να μάθουν νέα 
και χρήσιμα δημιουργικά επαγγέλματα και να εί-
ναι -φυσικά- περήφανα για τη χώρα τους! Η Κύ-
προς αξίζει μια πολύ καλύτερη μορφή οργανω-
μένης συνεργασίας. Μπορεί άνετα να μπει σφή-
να στην παγκόσμια δύναμη των μεγάλων καλλι-
τεχνικών διοργανώσεων παρέχοντας υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας.

Εκτός από επιτυχημένη γυναίκα στον 
τομέα σου, έχεις και μια υπέροχη οι-
κογένεια, που είναι δίπλα σου σε όλο 
αυτό το καινοτόμο (δια)βήμα που κά-
νεις για την Κύπρο. Τι σου λένε γι' 
αυτό;
Ευχαριστώ. Δεν μου λένε κάτι, γιατί δεν τους 
εκπλήσσει τίποτα μαζί μου πλέον. Παρακολου-
θούν σιωπηλά και περήφανα νομίζω. Είναι απλά 
συνοδοιπόροι, υποστηρικτές και οι ήρωές μου, 
γιατί με ανέχονται και με στηρίζουν σε κάθε μου 
βήμα.

Τι φιλοδοξίες έχεις για το μέλλον, τόσο 
σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό 
επίπεδο;
Έχω συνειδητές φιλοδοξίες και στόχους που 
κατακτώ καθημερινά. Προσωπικά επιθυμώ να 
έχω την υγεία μου, τη θετική μου ενέργεια και να 
είναι καλά όσοι αγαπώ. Επαγγελματικά αισθά-
νομαι ότι έχω την τύχη και την ευλογία να κάνω 
ακριβώς αυτό που θέλω. Στο πολύ εγγύς μέλ-
λον θέλω η τελική ημερομηνία του φεστιβάλ και 
η πρώτη παγκύπρια ραδιοφωνική παραγωγή του 
Screentale Ν.1 να ακούγεται στα καλύτερα ρα-
διόφωνα Κύπρου και Ελλάδας.  ok!  

 
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

POYXA: ΕΦΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
MΑΚΕ UP: ΠAPAΔEIΣA ΠAΠAΓEΩPΓIOY

MAΛΛIA: PAΦAEΛΛOΣ KΩΣTA
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ: ΜΙCHALIS DIAMOND

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ BLUE SKY AErOSErvICES LTD 

τητας, θέλοντας να δοθεί έμφαση σε επισκέπτες 
από την ευρύτερη περιοχή. Εμείς προετοιμάσαμε 
ήδη το έδαφος και παρουσιάσαμε ήδη το πρό-
τζεκτ μας και μπορεί να είναι βασικό μέρος αυ-
τών των στόχων της κυβέρνησης.

Το πρότζεκτ σας έχει ταξιδέψει από τη 
Νέα Υόρκη μέχρι και τις Κάννες. Τι εί-
ναι αυτό κεντρίζει το ενδιαφέρον των 
επενδυτών και τους κάνει να δίνουν το 
πράσινο φως;
Πιστεύω αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον των 
επενδυτών και αυτών που σχετίζονται με το πρό-
τζεκτ είναι, όπως προανέφερα, η πρωτοτυπία και 
η διεθνής εμβέλειά του. Επιπλέον, η μεγαλεπή-
βολη συνεργασία μας με την κολοσσό εταιρεία 
της Tribeca Εnterprises του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, 
καθώς επίσης και η επίσημη στήριξη του Δήμου 
Λεμεσού και η υποστήριξη των υπόλοιπων Δή-
μων όπως και της Κυβέρνησης. Κάτω από το 
brand της Screentale βρίσκονται στο πλάνο πολ-
λές παραγωγές (το βιβλίο είναι μεταφρασμένο 

σε 5 γλώσσες, audio ραδιοφωνική σειρά, σε-
νάριο έτοιμο για τηλεοπτική παραγωγή με στόχο 
το Netflix, φυσικά το 1st in the world Film & vr 
festival κτλ). Αξίζει να αναφέρω ότι οι πρώτοι που 
πίστεψαν κι επένδυσαν στο πρότζεκτ είναι οικο-
γενειάρχες και πρωταρχικός τους στόχος ήταν 
το μέλλον των παιδιών τους. Αυτό λέει πολλά.

Την άνοιξη του 2020 θα πραγματοποι-
ηθεί το μεγάλο φεστιβάλ ταινιών που 
θα τοποθετήσει την Κύπρο στον διεθνή 
χάρτη του κινηματογράφου. Τι θα περι-
λαμβάνει το φεστιβάλ;
Θα είναι το πρώτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ στο 
είδος του που θα συνδυάζει vr τεχνολογία και 
κινηματογράφο μαζί. Σχεδιάζουμε να διοργα-
νώσουμε σε περισσότερο από μία πόλεις της 
Κύπρου -με βάση τη Λεμεσό- διαγωνισμούς και 
βραβεύσεις για ταινίες, καθώς και άλλες πολλές 
σχετικές εκδηλώσεις. Μεταξύ των κυριότερων 
στόχων είναι η προσέλκυση στο νησί καλλιτε-
χνών και φίλων του διεθνούς κινηματογράφου. 



ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Η ΚΥΠΡΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΕΚΑΝΕ Ο,ΤΙ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΛΑΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

ΟΙ ΠΡώΤΕΣ ΤΡΥΦΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΗΣ

Γνωρίστηκαν σε εκδήλωση όπου παρέ-
στησαν πριν από ένα περίπου χρόνο 
και η σχέση τους άρχισε σε φιλικό επί-και η σχέση τους άρχισε σε φιλικό επί-και η σχέση τους άρχισε σε φιλικό επί

πεδο. Σύντομα όμως εξελίχθηκε σε έναν 
έρωτα που κρατάει 10 μήνες και η Χριστιά-
να Θεοδώρου χαμογελάει με απόλυτη ικα-
νοποίηση πλάι στον σύντροφό της Σπύρο. 
«Η ηθοποιός ήθελε από την πρώτη στιγμή 
να μη διαρρεύσει αυτή η σχέση της, προ-
κειμένου να είναι σίγουρη για τη επιλογή 
της», λέει στο της», λέει στο της» ΟΚ! φιλικό της πρόσωπο. Στα ΟΚ! φιλικό της πρόσωπο. Στα ΟΚ!
social media τους τελευταίους τρεις μήνες 
δεν έκρυβε πως είναι σε σχέση, βάζοντας 
όμως εικόνες που δεν αποκάλυπταν την 
ταυτότητα του συντρόφου της. Ο φωτογρα-
φικός φακός του ΟΚ! τους απαθανάτισε ΟΚ! τους απαθανάτισε ΟΚ!
πρώτη φορά μαζί στον Μόλο Λεμεσού, το 
μεσημέρι της Τρίτης, 3 Σεπτεμβρίου, και μας 
μοίρασαν τρυφερά ενσταντανέ, με τον σύ-
ντροφό της να είναι ιδιαίτερα προστατευτι-
κός μαζί της. Από την αρχή της σχέσης τους 
ήταν τόσο δυνατός ο έρωτάς τους που συ-
γκατοίκησαν αμέσως. Η Κύπρια ηθοποιός 
λάμπει από ευτυχία και δεν το κρύβει πλέον. 
Όσον αφορά τα επαγγελματικά της είναι σε 
συζητήσεις με θεατρικές παραστάσεις αλλά 
και τηλεοπτικές σειρές και σύντομα θα λά-
βει τις τελικές αποφάσεις της.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ένα γλυκό φιλί στα χείλη κατά
τη διάρκεια της βόλτας τους.

Η σχέση τους μετράει 10 μήνες και είδαμε πρώτη φορά 
τον σύντροφο της Κύπριας ηθοποιού.

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ





«Έχω πΈσΈι στα πατωματα
για Έναν Έρωτα»



ΣτέφανοΣ Μιχαήλ

«Έχω πΈσΈι στα πατωματα
για Έναν Έρωτα»
Ο ταΛαντΟΥχΟσ ΗΘΟπΟιΟσ μιΛα για τΗ ΖωΗ 

τΟΥ Και τα ΈπαγγΈΛματιΚα τΟΥ ΒΗματα

Είναι από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς της γενιάς 
του και θα μπορούσε -κάλλιστα- να χαρακτηριστεί ως 
ο Κύπριος «Μπραντ Πιτ», έχοντας για «άσο» στο μανί-

κι το ταμπεραμέντο τού «Πράκτορα 007» αλλά και το αστεί-
ρευτο χιούμορ του Καναδού ηθοποιού Ράιν Ρέινολντς. Ακόμη 
και η (ωραία) Ελένη Μενεγάκη εντυπωσιάστηκε με την απα-
ράμιλλη ομορφιά του και ανήρτησε φωτογραφία μαζί του, 
στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας 
«πόσο κούκλος» είναι (Η παρουσιάστρια δεν συνηθίζει να 
ανεβάζει φωτογραφίες με καλεσμένους της στον προσωπικό 
της λογαριασμό!). Ο λόγος για τον Κύπριο ηθοποιό, Στέφα-
νο Μιχαήλ, ο οποίος δεν είναι απλώς ένας ακόμη όμορφος 
τηλεοπτικός αστέρας, τον οποίο παρακολουθούμε στη μικρή 
οθόνη. Πρόκειται για έναν πραγματικά ταλαντούχο άνθρωπο, 
που παθιάζεται με ό,τι καταπιάνεται. Ο Στέφανος Μιχαήλ εί-
ναι λάτρης του κυνηγιού, του ψαρέματος αλλά και της γυμνα-
στικής. Σε μιαν αποκλειστική συνέντευξη στο Περιοδικό ΟΚ! 
ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για το νέο του τηλεοπτικό 
βήμα, τη συνεργασία του με την κυπριακή εταιρεία κινηματο-
γράφου και τεχνολογίας «Screentale», αλλά και για τον έρω-
τα, με όλα τα συναφή.

Είσαι από τους ηθοποιούς, οι οποίοι δεν κρύβο-
νται πίσω από τις λέξεις! Το έχεις αποδείξει και 
μέσα από δηλώσεις που έχεις κάνει. Σε ενοχλεί 
που κάποιοι λογοκρίνουν αυτά που λες; Έχεις έρ-
θει σε ρήξη με κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο 
για πράγματα που λες σε συνεντεύξεις σου;
Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήρθα ποτέ σε ρήξη με κάποιο αγα-
πημένο μου πρόσωπο λόγω κάποιων δηλώσεων που έκανα 
σε συνέντευξή μου. Όταν έχω κάτι να πω, το λέω πάντα ευθέ-
ως και δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Όσον αφο-
ρά τη λογοκρισία, δεν με ενοχλεί, ούτε με απασχολεί. Εξάλ-
λου, είμαι της άποψης ότι λες κάτι για να το κρίνει κάποιος. 
Όχι, δεν με ενοχλεί. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων.  

Ποια λέξη «δυσκολεύεσαι» να πεις, για τον 
άλφα/βήτα λόγο;
Γενικά, δεν δυσκολεύομαι να πω κάποια λέξη. Θεωρώ ότι, 
όταν νιώθεις κάτι, πρέπει να του δίνεις «σάρκα και οστά» για 
να έχει και νόημα. Συνήθως, ο περισσότερος κόσμος δυσκο-
λεύεται να πει συγγνώμη. Εγώ λέω συγνώμη -εάν χρειαστεί να 
το πω- χωρίς δεύτερη σκέψη, διότι θεωρώ ότι με το να ανα-

γνωρίσεις τα λάθη σου, μπορείς να κάνεις ένα «άλμα» και να 
βελτιωθείς. Να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. 

Έχεις ζηλέψει -με την καλή έννοια- ρόλο κάποιου 
συναδέλφου σου; 
Ναι, έχω «ζηλέψει» τον ρόλο του «Ορφέα» στο «Τατουάζ», 
διότι ήταν ένας πολύ δύσκολος και πολυδιάστατος ρόλος. 
Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας θα ήταν μεγάλη πρόκληση για 
οποιονδήποτε ηθοποιό. Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια 
στον Νίκο Πολυδερόπουλο για το υποκριτικό του ταλέντο 
και για τον τρόπο που ενσάρκωσε τον συγκεκριμένο ρόλο.

Ποιο θα ήταν το ιδανικότερο σενάριο/ρόλος για 
να σου κάνει κάποιος πρόταση και να δεχθείς 
χωρίς δεύτερη σκέψη;
Για μένα το ιδανικό θα ήταν να πρωταγωνιστήσω σε μια ται-
νία δράσης ή στρατιωτική ταινία εποχής, όπως για παρά-
δειγμα το «Saving private Ryan» με τον Αμερικανό ηθοποιό 
Τομ Χανκς. Θεωρώ ότι μια ταινία στρατιωτική, εκτός από τα 
special effect που διαθέτει, μπορεί να αναδείξει κομμάτια της 
ιστορίας, του παρελθόντος και να προβάλει στον κόσμο το 
κακό που μπορεί να επιφέρει ένας πόλεμος.

Μένεις ακόμη στο πατρικό σου στην Καλαβασό. 
Όταν θα κάνεις οικογένεια, θα μετακομίσεις κά-
που εκεί στο χωριό ή σε κάποια μεγαλούπολη;
Για να είμαι ειλικρινής, θα προτιμούσα να μείνω στην Καλα-
βασό. Εξάλλου, οι αποστάσεις στην Κύπρο είναι μικρές. Φυ-
σικά, αυτό είναι μια απόφαση που δεν θα την πάρω μόνος 
μου, όταν φτάσω σε αυτήν τη φάση. 

Μπορεί να σου αρέσει η ζωή στο χωριό, ωστό-
σο κάνεις τις «εξορμήσεις» σου και εκτός χώ-
ρας. Πρόσφατα ταξίδεψες μέχρι τη Νότιο Αφρική. 
Ήταν ένας προορισμός που ήθελες πάντοτε να 
πας ή πήγες με συγκεκριμένο πλάνο;
Ήταν ένας προορισμός που προέκυψε. Δεν τον είχα ποτέ 
στα πλάνα μου, ωστόσο προέκυψε μετά από πρόσκληση που 
είχα από κάποιους γνωστούς μου, οι οποίοι μένουν μόνιμα 
εκεί. Έτσι, μαζί με κάτι φίλους επισκεφτήκαμε την Αφρικανική 
Ήπειρο. Ήταν 10 μέρες μαγικές. Ήταν μοναδική εμπειρία. 
Είδα πράγματα που μόνο στην τηλεόραση τα βλέπεις, οπότε 
-εν μέρει- όταν τα αντίκρισα μου φάνηκαν οικεία.
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«Το ενδιαφερον μπορει 
να μην ειναι καλο, 

αλλα Το ενδιαφερον 
μπορει να ειναι καλο»



23

Σίγουρα, το να βλέπεις τη φύση και τα ζώα και να μπο-
ρείς να τα δεις από κοντά είναι μια συναρπαστική εμπει-
ρία, που ο καθένας θα πρέπει να ζήσει -έστω μια φορά- 
στη ζωή του. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η διαφορά 
θερμοκρασίας εκεί. Τη μέρα είχε για παράδειγμα 25 βαθ-
μούς Κελσίου, ενώ τη νύχτα η θερμοκρασία μόλις «άγγι-
ζε» τους 3 βαθμούς. Εάν κάποιος θελήσει να κάνει διακο-
πές στη Νότιο Αφρική, του συστήνω να προσέχει, λόγω 
της υψηλής εγκληματικότητας που υπάρχει εκεί.

Εκτός από ηθοποιός, κάνεις και άλλες, πολύ 
ενδιαφέρουσες συνεργασίες, όπως είναι αυτή 
με τη νεοσύστατη εταιρεία παραγωγής ταινι-
ών «Screentale». Πώς προέκυψε η συνεργασία 
σας;
Η συνεργασία μας προέκυψε όταν ξεκίνησε να υλοποι-
είται το όραμα της CEO της εταιρείας, Μαρίας Σαβίνα, 
ωστόσο «θεμέλιος λίθος» ήταν η εισήγηση της Εκτελεστι-
κής Παραγωγού της «Screentale» Γιώτας Ευαγγέλου -με 
την οποία γνωριζόμασταν από πριν, καθώς μου είχε κάνει 
συνέντευξη στο παρελθόν, όταν εργαζόταν στα Περιοδι-
κά- να με προτείνει για να αφηγούμαι το βιβλίο της Μα-
ρίας με σκοπό να παίξει στα ραδιόφωνα. Έχω να πω ότι 
είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Πρόκειται για ένα 
ιδιαίτερο βιβλίο, με μια ιστορία η οποία συνδυάζει την 
αγάπη, τον έρωτα, την κωμωδία, το δράμα, το θρίλερ βγά-
ζοντας έτσι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό και ουσιαστικό 
αποτέλεσμα. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος διαβάζει βι-
βλία, όμως το συγκεκριμένο το τελείωσα μέσα σε τρεις 
μέρες. Νιώθω πολύ ωραία, διότι κατάφερα να φέρω εις 
πέρας την αφήγηση του βιβλίου, καθώς κατάφερα να «εν-
σαρκώσω» σχεδόν 50 διαφορετικούς χαρακτήρες. Είναι 
ένα βιβλίο, το οποίο θα «συστήσει» την Κύπρο και θα την 
τοποθετήσει στον κινηματογραφικό χάρτη, μιας και έχει 
ως σκοπό και στόχο να γυριστεί σε ταινία ή σειρά μετά 
από πρόταση της εταιρείας παραγωγής ταινιών του βρα-
βευμένου Αμερικανού ηθοποιού, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, με 
την επωνυμία «Τribeca». 

Κάνοντας «scroll» στο Instagram σου, μπορεί 
κάποιος να αντιληφθεί πόσο προσεγμένες εί-
ναι οι φωτογραφίες που βάζεις. «Επιμελείσαι» 
το προφίλ σου…
Το Instagram είναι ένα μέσο από το οποίο μπορείς να 
προωθήσεις τη δουλειά σου αλλά και τον εαυτό σου, ιδι-
αίτερα στις μέρες μας -πλέον- είναι το πιο πολυσυζητημέ-
νο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα εφαρμογή. Προσπαθώ να δείχνω στο κοινό πώς 
είναι η καθημερινότητά μου, διότι με αυτόν τον τρόπο ο 
κόσμος σε νιώθει δικό του άνθρωπο. Μπορείς, ακόμη, να 
«εξαργυρώσεις» την αγάπη που λαμβάνεις από τον κόσμο 
που σε γνωρίζει, αλλά και να υπάρξει προοπτική για «κλεί-
σιμο» δουλειάς στο εξωτερικό μιας και κάποιος μπορεί 
να δει το προφίλ σου και να επιδείξει το ανάλογο ενδια-
φέρον. 

Καθημερινά λαμβάνεις αρκετά μηνύματα από 
θαυμάστριές σου. Έχεις μπει ποτέ στη διαδι-
κασία να πρέπει να βάλεις στη «θέση» της κά-
ποιαν από αυτές, λόγω άσεμνων μηνυμάτων;
Όχι, δεν μου έχει τύχει να μπω σε αυτήν τη διαδικασία. Σε 
μια τέτοια περίπτωση, είναι καλύτερο να τα προσπερνάς. 
Γενικά, δεν μπαίνω στη διαδικασία να συζητώ με αγνώ-
στους. Μου έχει τύχει να μου στείλουν άσεμνες φωτογρα-
φίες ή προσβλητικά μηνύματα, αλλά δεν έχω απαντήσει. 

Υπήρξε κάποια σχέση στο παρελθόν που πι-
στεύεις ότι σε στιγμάτισε;
Κοίτα, η κάθε σχέση που κάνεις σου αφήνει κάτι ξεχωρι-
στό. Οι σχέσεις που έκανα, θα έλεγα ότι ήταν μαθήματα, 
τα οποία μου έμαθαν πολλά. Μέσα από αυτά τα βιώμα-
τα/μαθήματα, μπορείς να προστατεύεις τον εαυτό σου 
την επόμενη φορά που θα συνδεθείς με κάποιον άνθρω-
πο. Μου έτυχε να ξεχάσω κάποιαν  από τη μια μέρα στην 
άλλη, βέβαια μου έτυχε να χωρίσω και να μου πάρει αρ-
κετά χρόνια για να την ξεπεράσω. Κάθε περίπτωση είναι 
διαφορετική. 

Περίγραψέ μου μία φάση της ζωής σου όπου 
ένιωσες πραγματικά αμήχανα.
Αμήχανα, ένιωσα την πρώτη φορά που αντίκρισα τον εαυ-
τό μου στην τηλεόραση. Καθόμουν στον καναπέ και όταν 
με είδα να παίζω στην τηλεόραση, πήρα το μαξιλάρι του 
καναπέ για να μη με βλέπω (γέλια)! 

Τι σε κάνει ευάλωτο και ταυτόχρονα σε κάνει 
να κλαις; 
Ο έρωτας. Έχω πέσει στα πατώματα. Είμαι άνθρωπος συ-
ναισθηματικός. Μου αρέσει να ερωτεύομαι, διότι είναι 
ένα πολύ όμορφο συναίσθημα. Ταυτόχρονα, όμως, γίνε-
ται και επικίνδυνο κάποιες φορές, καθώς βάζεις τον εαυ-
τό σου σε δεύτερη μοίρα και έτσι εκτίθεσαι. Οπότε, εάν ο 
άλλος δεν σε σεβαστεί, μπορεί να πληγωθείς. Στο παρελ-
θόν μού έχει συμβεί. 

Θα προτιμούσες να σου συμβεί κάτι καλό ή 
κάτι ενδιαφέρον στη ζωή σου;
Θα προτιμούσα να μου συμβεί κάτι καλό. Το ενδιαφέρον 
μπορεί να μην είναι καλό, αλλά το ενδιαφέρον μπορεί να 
είναι καλό. 

Μου φαίνεσαι πολύ περιπετειώδης τύπος, γι’ 
αυτό θα σου θέσω το εξής ερώτημα: Ποιο νόμο 
θα παραβίαζες, εάν ήξερες ότι δεν θα έχεις συ-
νέπειες;
Τον νόμο της βαρύτητας (γέλια). Γενικά, δεν μου αρέσει 
να παραβιάζω τον νόμο, ωστόσο, σε ένα τέτοιο ενδεχό-
μενο θα επέλεγα να είμαι σε ένα δρόμο και να τρέχω με 
ιλιγγιώδη ταχύτητα.  ok!  

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΤΥΛΙΣΤΑΣ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ 

ΡΟΥΧΑ: TOTal OuTfITS Zara 
ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ST raPHaEl 

 

 

«ΕΓΩ ΛΕΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ -ΕΑΝ 
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΩ- ΧΩΡΙΣ 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΚΕψΗ»







ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΖΑΡΤΗΛΑ

Παντρεύτηκαν και εζησαν
το δικοτο δικοτο δικ  τούσ τούσ το Παραμύθι

τα σκαΛια τησ εκκΛησιασ ανεΒηκαν το σαΒΒατο,
31 αύΓούστού, οι δημοσιοΓραΦοι ΓιΩρΓοσ μιΧαηΛ 
και ΓαΓαΓ ΒριεΛΛα ζαρτηΛα, εΠισΦραΓιζοντασ με τον 
Πιο ομορΦο τροΠο τον ΠοΛύΧρονο ερΩτα τούσ

Ένα γλυκό φιλί μετά το τέλος του μυστηρίου. 

Ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την είσοδο του 
ζευγαριού στο γαμήλιο πάρτι.

Η στιγμή που το ζευγάρι έκοψε τη γαμήλια τούρτα με τη βοήθεια της 
κουμπάρας τους Χρίστας Χαραλάμπους και ενός εκ των κουμπάρων, του 
Ανδρέα Νεοκλέους.
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Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από επτά χρόνια στον 
εργασιακό χώρο, καθώς και οι δύο εργάζονται 
στο συγκρότημα ΔΙΑΣ. Το μυστήριο του γάμου 

τους τελέστηκε στο εκκλησάκι της Αγίας Θέκλας, στην 
Αγία Νάπα. Ο γαμπρός έφθασε στην εκκλησία αρ-
γοπορημένος περίπου 20 λεπτά με μια δημιουργία 
του Κύπριου σχεδιαστή Κρίστο Αβραάμ. Η νύφη, που 
έφθασε 5 λεπτά αργότερα, έλαμπε μέσα στη νυφική 
δημιουργία της σχεδιάστριας Μαρίας Κκούνου, ενώ 
το μακιγιάζ της επιμελήθηκαν η Κέντια Παπαδάμου 
και η Λουκία Ζάρτηλα και το hair look της ο κομμωτής 
Χρήστος Μίτσικας. Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οι 
πολύ καλοί τους φίλοι, Ανδρέας Χαραλάμπους, Αν-
δρέας Νεοκλέους, Άρης Ηλιόπουλος και Χρίστα Χα-
ραλάμπους. Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση στο 
Polyxenia Isaac, στον Πρωταρά. Την υπέροχη διακό-
σμηση με όμορφες ανθοσυνθέσεις αλλά και όλη την 
οργάνωση του γάμου επιμελήθηκε ο γνωστός διακο-
σμητής Ρόης Ηροδότου. Το ζευγάρι έκανε είσοδο στο 
γαμήλιο πάρτι με την άκρως ανεβαστική επιτυχία του 
Κωνσταντίνου Αργυρού «Μαζί σου» και στη συνέχεια 
χόρεψαν τα αγαπημένα κομμάτια τους από τον Γιάννη 
Πλούταρχο «Πόσο ωραία μάτια έχεις» και τις Μέλισ-
σες «Το κύμα». Το πάρτι κράτησε μέχρι τις 3 τα ξημε-
ρώματα!  ok!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ  

Ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την είσοδο του 
ζευγαριού στο γαμήλιο πάρτι.

Η στιγμή που το ζευγάρι έκοψε τη γαμήλια τούρτα με τη βοήθεια της 
κουμπάρας τους Χρίστας Χαραλάμπους και ενός εκ των κουμπάρων, του 
Ανδρέα Νεοκλέους.
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Το ζευγάρι με τους κουμπάρους τους Ανδρέα Νεοκλέους, Άρη Ηλιόπουλο, Αντρέα 
Χαραλάμπους και Χρίστα Χαραλάμπους. 

Ο Γιάννης Ξενοφώντος, η Μικαέλα Κουλέ, ο Νικόλας Μαρκαντώνης, η Άντρη Δανιήλ, 
ο Κωνσταντίνος Ιάσονος και η Χαρούλα Αλέξη σε μιαν αναμνηστική φωτογραφία με 
το ζευγάρι.

Το νιόπαντρο ζευγάρι με τον Αντρέα 
Δημητρόπουλο

Ο δημοσιογράφος έφθασε στην εκκλησία 
συνοδευόμενος από τη μητέρα του Κατερίνα 
Μιχαήλ και τον νονό του Γιαννάκη Μασουρή. 

Πανέμορφη η νύφη μέσα στη νυφική 
δημιουργία της Μαρίας Κκούνου, 
έφθασε στην εκκλησία με τη μαμά της 
Κατερίνα και τον μπαμπά της Κοσμά 
Ζάρτηλα.



Το νιόπαντρο ζευγάρι με τον Αντρέα 
Δημητρόπουλο

Η Πόπη Πετρίδου

Ο Κούλλης και η Σόφη Ζαννετίδη

Η Στέλλα Γεωργίου Η Γεωργία Γεωργίου

Η Ριάνα Οδυσσέως και ο Γιώργος 
Χουλιάρας

Η Παντελίτσα Λαζαρή και ο Νίκος 
Κωνσταντινίδης

Ο Αντώνης Συμεωνίδης 
και η Γεσθημανή Ευσταθίου Ο Ρόης ΗροδότουΗ Βασιλική Χατζηαδάμου

Η Δήμητρα 
Μακρυγιάννη 

Η Χριστίνα Πελεκάνου, ο Πόλυς και
η Παρασκευή Χριστοφή 

Ο Μάριος Λεωνίδου και
η Άρτεμις Μιχαήλ
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Η Γιώτα Ναζίρη και ο Σωτήρης 
Παπαδόπουλος

Ο Πέτρος Αθανασίου και η Κλέλια 
Γιασεμίδου

Ο Μάριος Ιγνατίου, η Σταυρούλα 
Μιλτιάδου και η κόρη τους Μαρίνα-
Δημήτρια 

Ο Άρης Ηλιόπουλος και η Μαρία 
Πιερή

Ο Τάσος Θεοδώρου και η Λουκία 
Ζάρτηλα

Ο Κωνσταντίνος και η Στέλλα 
Χαραλαμπίδη

Η Λίζα και ο Γιώργος Καραμπατάκη

Η Νίκη Βρυωνίδου και ο Γιαννάκης 
Προκοπίου

Η Άντρη Κούννου και ο 
Κωνσταντίνος Ιωάννου



Η Λίζα και ο Γιώργος Καραμπατάκη

Η Νίκη Βρυωνίδου και ο Γιαννάκης 
Προκοπίου

Ο Θησέας Ιωάννου και η 
Αναστασία Θεοδοσίου

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης

Ο Φιλόκυπρος και η Χριστίνα 
Ρουσουνίδη

ΑΝΤΩΝΙΑ ΖΗΝΩΝΟΣ

Δημόσια εμφαΔημόσια εμφαΔημόσια εμφ νιση 
με τόμε τόμε τ ν νεό τησ

σύντρόφό
τόν ΔεΚεμΒριό τόύ 2018 
Διερρεύσε η σΧεση τόύσ,

13 μηνεσ μετα τό ΔιαΖύΓιό
τησ ΚύΠριασ ΔημόσιόΓραφόύ

Η Κύπρια δημοσιογράφος Αντωνία Ζήνωνος εδώ και 
εννέα περίπου μήνες είναι ξανά ερωτευμένη και 
δεν το κρύβει. Χαίρεται τον έρωτά της πλάι στον 

Χρίστο Παπαγεώργη, ενεργειακό θεραπευτή στο επάγγελ-
μα, και χαμογελάει πολύ ευτυχισμένη. Άλλωστε κι εκείνη 
πλέον είναι ενεργειακή θεραπεύτρια. Το ζευγάρι, ιδιαίτερα 
ταιριαστό, έδωσαν το «παρών» τους στον γάμο των δημο-
σιογράφων Γιώργου Μιχαήλ και Γαβριέλλας Ζάρτηλα, σε 
μιαν από τις πρώτες κοινές επίσημες εμφανίσεις τους και 
έκλεψαν τα φλας. Έφθασαν πιασμένοι χέρι-χέρι στην εκ-
κλησία και μοίρασαν στον φακό τρυφερές στιγμές.  ok!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ  

Η Αντωνία Ζήνωνος με
τον Χρίστο Παπαγεώργη.



Η ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΗΣ

ΣΤΟ NAVA SEASIDE ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΡΑ

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ

Η ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,

ΣΕ kinky party ΣτΟΝ ΠΡωτΑΡΑ



Η ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΗΣ

ΣΤΟ NAVA SEASIDE ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΡΑ

Σε kinky party Στον Πρωταρα

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια αφίχθηκε στο νησί Η Ελληνίδα τραγουδίστρια αφίχθηκε στο νησί Η μας το μεσημέρι της ίδιας μέρας και, φθάνοΗ μας το μεσημέρι της ίδιας μέρας και, φθάνοΗ -
ντας στο ξενοδοχείο, την περίμενε μια πολύ Η ντας στο ξενοδοχείο, την περίμενε μια πολύ Η 

όμορφη έκπληξη. Η Διεύθυνση διακόσμησε τη σουίτα 
της με φωτογραφίες και μπαλόνια, τα οποία είχαν τα 
γράμματα του ονόματός της. Μόλις τα αντίκρισε εν-γράμματα του ονόματός της. Μόλις τα αντίκρισε εν-γράμματα του ονόματός της. Μόλις τα αντίκρισε εν
θουσιάστηκε τόσο πολύ, που γέμισε τα social media 
της και το Instagram της με stories από την έκπληξη 
που της επεφύλαξαν μπαίνοντας στο δωμάτιό της. Το 
βράδυ μπροστά σε 2000 θαυμαστές της έκανε ένα 
σόου υπερπαραγωγή για ενάμιση περίπου ώρα, με το 
Fuego και το Loguita να κλέβουν τις καρδιές των θαυ-
μαστών της, που χόρεψαν στους ρυθμούς τους. Πριν 
ανέβει στη σκηνή είχε και μια σύντομη συνάντηση με 
τον Χρύσανθο Τσουρούλλη, διευθύνοντα σύμβουλο 
του συγκροτήματος ΔΙΑΣ και της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ, 
όπου έκαναν μια επαγγελματική συζήτηση που κρατή-
θηκε επτασφράγιστο μυστικό. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η Ελένη Κωστάκη

Η Βαλάντω 
Κούτα 

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης

Η Χριστιάνα και η Ελίνα Αντωνίου
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ

ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ, 
ΤΟ NAVA SEASIDE, ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΣΤΟ 21Ο LIVE ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΜΙΑ
ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡωΤΑΡΑ

Ο Έλληνας τραγουδιστής τραγούΟ Έλληνας τραγουδιστής τραγούΟ -
δησε για δεύτερη φορά φέτος Ο δησε για δεύτερη φορά φέτος Ο στο Nava Seaside, σε μια βραΟ στο Nava Seaside, σε μια βραΟ -

διά αφιερωμένη στα Μαστιχώματα. Περισ-
σότεροι από 2000 κόσμου τραγούδησαν 
τις απόλυτα καλοκαιρινές επιτυχίες του και 
όχι μόνο και πέρασαν καταπληκτικά. Ο 
Διονύσης Σχοινάς αποχαιρέτησε με τον 
καλύτερο τρόπο το καλοκαίρι και έδωσε 
ραντεβού με τους Κύπριους θαυμαστές 
του τον χειμώνα. Κατά την παραμονή του 
στη μεγαλόνησο είδε και συγγενικά του 
πρόσωπα, αφού ως γνωστόν η αδερφή 

της γυναίκα του Καίτης Γαρμπή, η Λιάνα, 
είναι παντρεμένη με τον Κύπριο επιχειρημα-
τία Φίλιππο Δημητρίου. Αυτή ήταν μια από 
τις πρώτες εμφανίσεις του μετά την τραγική 
απώλεια του πατέρα του το Σάββατο, 10 
Αυγούστου. Η βραδιά τελείωσε στις 3 τα 
ξημερώματα και όπως πάντα ήταν Power 
by Super Fm και με χορηγούς επικοινωνίας 
τα περιοδικά check in και ΟΚ!.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Η Αναστασία Μπακλαρή, η Κωνσταντίνα 

Χριστοδούλου και ο Θωμάς Κεττένης



Η Κωνσταντίνα Τζέλλα και η Μαρία 
Χριστοδούλου

Η Έμιλυ Σολωμού και ο Βύρωνας Λοΐζου

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η Ελπίδα 
Γαβριήλ

Ο Κώστας Καρνάκης και η Άντρη 
Πογιατζή

Η Παναγιώτα Δημητρίου, η Ιωάννα Αριστοκλέους, η Άντρια Αριστοκλέους, η Έλενα 
Ιωαννίδου, η Ιωάννα Παπαπέτρου, η Πατρίσια Ιωαννίδου και η Φωτεινή Ελευθερίου.

Η Αναστασία Μπακλαρή, η Κωνσταντίνα 
Χριστοδούλου και ο Θωμάς Κεττένης

Ο Βάσος και η Δόξια Κυπριανού



ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5.000 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟΘΕΩΣΑΝ ΤΟΝ 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε επί σκηνής ένα από τα πιο 
ερωτικά κυπριακά τραγούδια, την «Τριανταφυλλιά».

Η συναυλία έκανε ρεκόρ προπώλησης 
εισιτηρίων στα 20 χρόνια του θεσμού.

Τον Γιώργο Μαζωνάκη συνόδευσαν οι Δήμος Αναστασιάδης και Μελίνα Μακρή.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5.000 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟΘΕΩΣΑΝ ΤΟΝ 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο Ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο Ο πλαίσιο της φετινής του περιΟ πλαίσιο της φετινής του περιΟ -
οδείας, πραγματοποίησε το Ο οδείας, πραγματοποίησε το Ο 

βράδυ της Τρίτης, 3 Σεπτεμβρίου, εμ-
φάνιση στην Πανεπιστημιούπολη, στη 
Λευκωσία, που διοργάνωσε η Πρωτο-
πορία του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 
χιλιάδες κόσμου να δίνουν το «παρών» 
τους σπάζοντας μάλιστα ρεκόρ προ-
πώλησης εισιτηρίων στα 20 χρόνια του 
θεσμού. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς 
ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε επί 
σκηνής ένα από τα πιο ερωτικά κυπρι-
ακά τραγούδια, την «Τριανταφυλλιά», 
δημιουργώντας μία συγκινησιακή ατμό-
σφαιρα σε όσους βρίσκονταν εκεί και 
είχαν την ευκαιρία να τον απολαύσουν 
από κοντά. Λίγο πριν ξεκινήσει την ερ-
μηνεία του ο καλλιτέχνης στο εν λόγω 
τραγούδι, επεσήμανε τη σημαντικότητα 
της γλώσσας μας, ενώ δεν παρέλειψε 
να αφιερώσει το τραγούδι σε όλους 
τους Κυπρίους και στον φίλο του Χρύ-
σανθο Τσουρούλλη, που βρισκόταν 
εκεί. Η συναυλία κράτησε μέχρι τις 
02:30 τα ξημερώματα, με τον αυθεντι-
κό Γιώργο Μαζωνάκη να αποθεώνεται 
για άλλη μια φορά.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε επί σκηνής ένα από τα πιο 
ερωτικά κυπριακά τραγούδια, την «Τριανταφυλλιά».

Τον Γιώργο Μαζωνάκη συνόδευσαν οι Δήμος Αναστασιάδης και Μελίνα Μακρή.



ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΦΟΡΙΑΣ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΤΑ 29Α ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ

ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 29ΤΑ 29ΤΑ Α 29Α 29 ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ

Το πρωί της Τρίτης, 3 Σεπτεμβρίου, μαζεύ-
τηκαν όλοι στο στούντιο του Ράδιο Πρώ-
το, όπου αντάλλαξαν ευχές, παρέα φυσι-

κά με τους ακροατές του Ράδιο Πρώτο, κατά 
τη διάρκεια της εκπομπής του Ανδρέα Δημη-
τρόπουλου και της Γιώτας Δαμιανού, «Ήρθε 
και Έδεσε». Αφού έσβησαν τα κεράκια από 
τη γενέθλια τούρτα, όλοι μαζί, με επικεφαλής 
τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού 
Ζαχαρία Φιλιππίδη, έδωσαν ραντεβού για το 
βράδυ, οπότε διασκέδασαν στο Moondog's, 
στο κέντρο της Λευκωσίας. Το ΟΚ! βρέθηΟΚ! βρέθηΟΚ! -
κε εκεί και σας μεταφέρει τις όμορφες στιγ-
μές.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο διευθυντής του Ράδιο Πρώτο, Ζαχαρίας 
Φιλιππίδης, σβήνει τα 29 κεράκια.

Ο Θανάσης Δρακόπουλος, η Κριστιάνα 
Γεωργίου και ο Ζαχαρίας Φιλιππίδης

Η τούρτα γενεθλίων του 
ραδιοφωνικού σταθμού



ok!

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης και
η Μαρία Κάνθερ

Η Μαρία Κυριάκου και η Ελένη Καδδά
Ο Λάζαρος Μαύρος και η Γιώτα 
Αποστολίδου

Η Γιώτα Δαμιανού, ο Πέτρος Αθανασίου, η Μαρία Τερεζοπούλου και 
η Φαίδρα Σαρικάκη

Ο Θανάσης Δρακόπουλος και η Άντρη Βωνιάτη

Ο Δημήτρης Καλλέργης και ο Αντρέας 
Δημητρόπουλος

Ο Μάριος Πούλλαδος, ο Λάζαρος Μαύρος, η Ηλιάνα 
Κουλαφέτη και ο Χρήστος Μιχάλαρος

Ο Αντρέας Αβρααμίδης και ο Δημήτρης Καλλέργης 
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ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΘΚΕΙΕ ΠΑΠΑ

Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 21:20 ΚΑΙ 
ΘΑ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ 

ΠΗγΑΜΕγΑΜΕγ ΣΤΗΝ ΠΡΙΒΕ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Ηθοποιοί, συντελεστές, δημοσιογρά-
φοι και συνεργάτες παρακολούθη-
σαν το βράδυ της Τρίτης, 3 Σεπτεμ-

βρίου, αποκλειστικά, σε ειδική αίθουσα του 
K-CINEPLEX Έγκωμης, το πρώτο επεισόδιο 
της νέας κυπριακής κωμικής σειράς του ΣΙΓ-της νέας κυπριακής κωμικής σειράς του ΣΙΓ-της νέας κυπριακής κωμικής σειράς του ΣΙΓ
ΜΑ «Άλλα Λόγια Θκειε Παπά». Η κυπριακή 
κωμική σειρά διαδραματίζεται στην Κύπρο 
μιας άλλης εποχής, με χαρακτήρες βγαλμέ-
νους από το σήμερα. Πρόκειται για ένα χω-
ριό με κόκκινα δάνεια και συνεργατικό που 
στέκει καλά, προς το παρόν, με παράνο-
μους έρωτες, αντιζηλίες και έναν Τσαούσιη 
που θέλει να πατάξει το έγκλημα, συλλαμ-
βάνει, δικάζει, αθωώνει και τρέχει κάθε λίγο 
και λιγάκι να σώσει ό,τι σώζεται σε ένα χω-
ριό που διψά - λόγω της ξηρασίας! Η ομά-
δα παραγωγής της σειράς αποχωρώντας 
έδωσε πολλές θερμές ευχαριστίες στη διεύ-
θυνση του K-Cineplex για την παραχώρηση 
του χώρου και της αίθουσας.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης,
η Μαρία Ταβλαντά και ο Νικόλας Κουμίδης

40

Η Μαρίνα Δημητρίου
Η Βαλεντίνα Σοφοκλέους και
ο Μιχάλης Μουστάκας
Η Βαλεντίνα Σοφοκλέους και
ο Μιχάλης ΜουστάκαςΟ Χάρης Αριστείδου

Ο Χριστόφορος 
Χριστοφόρου

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης,
η Μαρία Ταβλαντά και ο Νικόλας Κουμίδης

Η Δένα Ιωάννου 

Η Άντρεα Δημητρίου 
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ok!

Ο Αντώνης Κλεάνθους

Ο Αλέξανδρος Αχτάρ Η Κλέλια Γιασεμίδου με
την Άντρη Κωνσταντίνου
Η Κλέλια Γιασεμίδου με
την Άντρη Κωνσταντίνου

Ο Μάριος Στυλιανού

Η Μαρία 
Καρασούλα

Ο Κώστας Καζάκας

Ο Γιώργος Χουλιάρας και
η Μαρία Κυριάκου

Ο Θεόδοτος Κωνσταντίνου και 
ο Κώστας Κωνσταντίνου 

Η Βασιλική 
Παπαμιχαήλ 

Ο Γιώργος 
Χριστοδούλου

Ο Λούης 
Καστελλανή

Η Μαρία 
Καρασούλα

Η Βασιλική 
Παπαμιχαήλ 

Η Ευγενία 
Κουρουρζή



ΚΑΪΛΙ ΜΙΝΟΓΚ

Η ΔΙΑΣΗΜΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΪΛΙ ΜΙΝΟΓΚ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙΚΑΪΛΙ ΜΙΝΟΓΚ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙΚΑΪΛΙ ΜΙΝΟΓΚ
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ

ΤΟΝ ΝΕΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΗΣ, ΑΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΑΝ ΕΝΑ ΚΑΥΤΟ ΦΙΛΙ 

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΙΛΙ
ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΗΣ

Mε αρχαιοελληνικό στυλ, η Αυστραλή τρα-
γουδίστρια Κάιλι Μινόγκ κατόρθωσε 
να επικεντρώσει τα φωτογραφικά φλας 

επάνω της. Η διάσημη τραγουδίστρια φορώντας 
μια υπέροχη τουαλέτα δεν δίστασε να ανταλλάξει 
ένα καυτό φιλί με τον σύντροφό της Πολ Σόλο-
μονς μπροστά στις κάμερες. Το ζευγάρι βρέθηκε 
στα βραβεία GQ Men Of The Year Awards 2019, 
που διοργανώθηκαν στην Tate Modern στο Λον-
δίνο. Η Κάιλι κέρδισε το βραβείο Icon, ενώ μεγά-
λος νικητής της βραδιάς ήταν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, 
ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό βραβείο Editor’s 
Special Award. Ο γνωστός ποδοσφαιριστής συνο-
δευόταν από την σύζυγό του Βικτώρια και τον με-
γάλο του γιο, Μπούκλιν. Η 50χρονη ερμηνεύτρια, 
μετά τον χωρισμό της από τον Βρετανό ηθοποιό 

Τζόσουα Σας και τον νευρικό κλονισμό που είχε 
πάθει, προχώρησε τη ζωή της και από τον περασμέ-
νο Φεβρουάριο είναι ξανά ευτυχισμένη στην αγκα-
λιά του γοητευτικού 43χρονου συντρόφου της. Να 
θυμίσουμε ότι η ερμηνεύτρια είχε βρεθεί ένα βήμα 
πριν από τον γάμο με τον Βρετανό ηθοποιό αλλά 
τελικά χώρισαν, καθώς ο αρραβωνιαστικός της την 
είχε απατήσει. Μάλιστα, η ίδια είχε δηλώσει σε συ-
νέντευξή της «έπαθα νευρικό κλονισμό μετά τη διά-
λυση του αρραβώνα. Ήθελα απλώς να σταματήσω 
τα πάντα». Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους τα πάντα». Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους τα πάντα»
ήταν η Νικόλ Κίτμαν, η Ρίτα Όρα, ο Iggy Pop, o Ρί-ήταν η Νικόλ Κίτμαν, η Ρίτα Όρα, ο Iggy Pop, o Ρί-ήταν η Νικόλ Κίτμαν, η Ρίτα Όρα, ο Iggy Pop, o Ρί
τσαρντ Μάντεν και πολλοί άλλοι.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕΤο ζευγάρι δεν δίστασε 

να δώσει ένα καυτό φιλί 
μπροστά στις κάμερες.

Η 50χρονη τραγουδίστρια 
εμφανίστηκε στα βραβεία με 
αρχαιοελληνικό στυλ.
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νικολ κιντμαν

Πρωταγωνίστρία
με «ματία... ερμητίκα κλείστα!»

αφίερωμα στη βραβευμενη με Όσκαρ 
ηθΌΠΌίΌ νίκΌλ κίντμαν

Eίναι μια από τις πιο ακριβοπληρωμένες 
ηθοποιούς στον κόσμο - δικαίως, βεβαί-
ως, εάν αναλογιστεί κανείς την οσκαρική 

της ερμηνεία στις «Ώρες»- και έχει το δικό της 
αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. 
Η φιλανθρωπική της δράση σε συνάρτηση με 
τη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την 
καθιστούν μιαν από τις πιο ισχυρές προσωπικότη-
τες της βιομηχανίας του θεάματος. Η Νικόλ Κί-
ντμαν μονοπωλεί το ενδιαφέρον των ΜΜΕ από 
τη δεκαετία των ‘90ς, τόσο για τους χαρακτήρες 
που υποδύεται όσο και για την προσωπική της 
ζωή. Η ίδια αποποιείται τις ταμπέλες, επισημαίνο-
ντας ότι ποτέ δεν είδε τον εαυτό της ως επώνυ-
μη. «Δεν είμαι σταρ. Είμαι αυτό που νιώθω. Ηθο-
ποιός. Η Beyonce είναι διάσημη. Κι αυτό είναι 
κάτι εντελώς διαφορετικό και πολύ πιο μεγάλο», 
ανέφερε. Αυτήν την περίοδο πρωταγωνιστεί μαζί 
με τους Σαρλίζ Θερόν και Μάργκοτ Ρόμπι στο 
«Bombshell», τη νέα ταινία του Τζέι Ρόους, που 
εστιάζει στο διαβόητο σκάνδαλο σεξουαλικής 
παρενόχλησης και μια ακολουθία από γεγονότα, 
που είχαν ως αποτέλεσμα την «πτώση» του βετε-
ράνου διευθυντή του Fox News, Ρότζερ Άιλς (κά-
ντε υπομονή μέχρι τα Χριστούγεννα). 

«Βίος καί πολίτεία»
Η Νικόλ Κίντμαν γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου του 
1967 στη Χονολουλού, όπου ο πατέρας της, 
Αυστραλός ψυχολόγος στο επάγγελμα, εργα-
ζόταν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας. Η 
οικογένεια επέστρεψε στην Αυστραλία, όταν η 
Νικόλ ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Πολύ μικρή 
στράφηκε στο μπαλέτο, στη μιμητική και στην 
κωμωδία, αφήνοντας τις κλασικές σπουδές για 
την υποκριτική. Η πρώτη αγάπη της Νικόλ ήταν 
το μπαλέτο, αλλά τελικά ασχολήθηκε με την υπο-
κριτική. Κέντρισε για πρώτη φορά την προσοχή 
του κοινού στην Αμερική με την ερμηνεία της στο 
ψυχολογικό θρίλερ του Φίλιπ Νόις «Κρουαζιέ-
ρα στην άκρη του τρόμου». Αφού έκανε αρκετές 
εμφανίσεις στην τηλεόραση και τον κινηματογρά-
φο, η Κίντμαν έκανε το ντεμπούτο της στο θρί-
λερ «Dead Calm» (1989). Έκτοτε, η καριέρα της 
ηθοποιού πήρε ανοδική πορεία.

ταίνίες & ερμηνείες
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Νικόλ Κίντμαν είναι 
μια από τις καλύτερες ηθοποιούς όλων των επο-
χών (δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά και οι κριτικές). 
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με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε ότι «το να συνει-
σφέρεις σε αυτό το όραμα είναι εξαιρετικό».

ΠροσωΠική ζωή
Αρχές των '90s, κανείς δεν περίμενε ότι το κορί-
τσι -από την Αυστραλία- με το ατίθασο, σγουρό-
κόκκινο μαλλί, κάποια στιγμή θα γινόταν ισχυρή 
ερμηνευτική δύναμη της παγκόσμιας κινηματο-
γραφικής βιομηχανίας. Βεβαίως, εκείνη την πε-
ρίοδο, γνώρισε και τον -πρώην άνδρα της- Τομ 
Κρούζ στα γυρίσματα της ταινίας «Μέρες Κε-
ραυνού». Έπειτα, αποφάσισαν να παντρευτούν 
(Δεκέμβριος του 1990). Μαζί υιοθέτησαν δύο 
παιδιά, την Ιζαμπέλα Τζέιν και τον Κόνορ Άντονι. 
Η Νικόλ Κίντμαν, πρόσφατα, αποκάλυψε ότι 

Εξάλλου, οι ερμηνείες της στο «Moulin Rouge» 
και στη δραματική ταινία του Στίβεν Ντάλντρι «Οι 
Ώρες» την "επιβράβευσαν" και με το παραπάνω 
μιας και πήρε το πολυπόθητο χρυσό αγαλματί-
διο. Το 1999 πρωταγωνίστησε μαζί με τον «Mr. 
Mission Impossible», ο οποίος τυγχάνει να είναι 
και ο πρώην σύζυγός της (Τομ Κρούζ), στην ταινία 
«Μάτια ερμητικά κλειστά». Έπειτα συνεργάστηκε 
με γνωστούς σκηνοθέτες όπως τον Άντονι Μιγκέ-
λα, στην ταινία «Επιστροφή στο Cold Mountain» 
(Cold Mountain, 2003) και τον Λαρς Φον Τρίερ 
στο «Dogville» (2003). 
Μια πολύ όμορφη ταινία, στην οποία πρωταγω-
νίστησε με τον επιστήθιο φίλο της και -επίσης- 
Αυστραλό ηθοποιό, Χιου Τζάκμαν, η «Αυστρα-
λία». Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί και στο 
παρελθόν, πίσω από τις κάμερες, όταν έκαναν το 
animation «Happy Feet».
Μια ταινία, που πολλοί λένε ότι θα κερδίσει γι’ 
ακόμη μια φορά το χρυσό αγαλματίδιο, είναι το 
«Destroyer». Έχουν γραφτεί τόσα για τη μεταμόρ-
φωση της Νικόλ Κίντμαν προκειμένου να παίξει 
τον ρόλο μιας βασανισμένης και σκληρής αστυ-
νομικού του Λος Άντζελες. Η δραματική αυτή ται-
νία εστιάζει στην ιστορία μιας αστυνομικού που 
βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέμεση από το πα-
ρελθόν, όταν ένας άντρας δολοφονείται κι εκείνη 
μοιάζει να ξέρει ακριβώς ποιος το έκανε. Μάλι-
στα, το flix έγραψε ότι «αυτή είναι η καλύτερη ερ-
μηνεία της Κίντμαν», ενώ χαρακτηρίζει την ταινία 
ως «μια ωστική κινηματογραφική δύναμη».
Η ταλαντούχα ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο της 

στην ταινία και είπε τα εξής: «Πολύ συχνά, όταν 
παίζεις σε μια ταινία δράσης, θέλουν να δείχνεις 
καλλονή, να είσαι τσαμπουκάς, να πυροβολείς 
και να κλοτσάς αλλά ταυτόχρονα να φοράς κρα-
γιόν και ψηλοτάκουνα και γενικά να είσαι μια δι-
αφορετική κατηγορία ήρωα σε ταινία δράσης. Η 
ηρωίδα που υποδύομαι είναι εντελώς διαφορετι-
κή: Είναι κουρασμένη και έχει προβλήματα, προ-
σπαθεί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και 
ταυτόχρονα είναι μητέρα. Και μάλιστα όχι αυτό 
που θα λέγαμε καλή μητέρα».
Για το τέλος άφησα την ταινία του Γιώργου Λάν-
θιμου, «Η δολοφονία του Ιερού Ελαφιού», στην 
οποία πρωταγωνίστησε η Νικόλ Κίντμαν και μάλι-
στα με μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, η βραβευμένη 

Τα μυσΤικα «όπλα» 
Τησ κινΤμαν
Μπορεί να γνωρίζουμε την Νικόλ Κί-
ντμαν, ωστόσο, υπάρχουν κάποια γεγονό-
τα τα οποία οι πλείστοι δεν γνωρίζουν.
• Το ύψος της είναι περίπου 1.80. Όταν 
ήταν παντρεμένη με τον Tομ Κρουζ, φο-
ρούσε σπάνια τακούνια, εξαιτίας του ότι ο 
Τομ Κρούζ έχει ύψος μόλις 1.70.
• Με την ηθοποιό Naomi Watts είναι κολ-
λητές από το Λύκειο.
• Ο τωρινός της σύζυγος, Κιθ Ούρμπαν, 
την κυνηγούσε 4 μήνες για να βγούνε ρα-
ντεβού. 
• Είναι η πρώτη ηθοποιός από την Αυ-
στραλία που έχει κερδίσει το Όσκαρ της 
καλύτερης ηθοποιού!
• Πήρε το Όσκαρ σε μια «κακή» στιγ-
μή της προσωπικής της ζωής. «Αυτό το 
Όσκαρ συμβόλιζε τη μοναξιά μου, γιατί 
δεν είχα κανέναν να το μοιραστώ εκείνη 
τη στιγμή της ζωής μου».
• Η Τζούλια Ρόμπερτς ζήτησε προσωπικά 
από τη Νικόλ Κίντμαν να συμπρωταγωνι-
στήσουν στο «Secret in Their Eyes».
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είχε μία αποβολή στην αρχή του γάμου της με τον Τομ 
Κρουζ, όταν ήταν μόλις 23 ετών και μία δεύτερη λίγο 
πριν βγει το διαζύγιό τους.
«Αυτή η λαχτάρα. Αυτή η τεράστια λαχτάρα που νιώ-
θεις όταν περιμένεις ένα παιδί. Και μετά η απώλεια», 
σημείωσε χαρακτηριστικά. «Κανείς δεν μιλάει αρκε-
τά και ανοιχτά για την απώλεια μιας αποβολής. Είναι 
ένας σοβαρός λόγος κατάθλιψης για ορισμένες γυ-
ναίκες», συμπλήρωσε. Η πρώτη της αποβολή την οδή-
γησε στη μεγάλη απόφαση να υιοθετήσει δύο παιδιά.
Η Νικόλ Κίντμαν έμεινε για χρόνια στη «σκιά» ενός 
γάμου που της πρόσφερε αναγνωρισιμότητα αλλά 
και τον τίτλο της «Μις Τομ Κρουζ» σαν βαριά σφρα-
γίδα τυποποίησης σε ένα «ρόλο» που οριζόταν σχε-
δόν αποκλειστικά από κοινωνικές εκδηλώσεις και red 
carpets. 
Ο χωρισμός της από τον Τομ Κρουζ (Φεβρουάριος 
του 2001) σηματοδότησε την ακμή της καριέρας της 
και αποκάλυψε το τολμηρό σθένος μιας σειράς κινη-
ματογραφικών επιλογών, που περιείχαν δημιουργικό 
ρίσκο εκτός mainstream.
Μια δεκαετία αργότερα, η Νικόλ μίλησε ανοιχτά για 
το διαζύγιό της από τον Τομ Κρούζ, λέγοντας ότι «Δεν 
μπορώ να πω ότι δεν αγάπησα τον Τομ Κρουζ. Όμως 
δεν ήταν κάτι δυνατό για μένα. Δεν ήταν ο μεγάλος 
έρωτας. Ήταν κυρίως για να προστατευτώ». 
Σήμερα, η πανέμορφη Αυστραλή ηθοποιός είναι νυμ-
φευμένη με τον τραγουδιστή Κιθ Ούρμπαν, με τον 
οποίο απέκτησε μια κόρη, τη Σάντυ Ρόουζ Κίντμαν 
Ούρμπαν.

Διατροφή
Η Νικόλ Κίντμαν είναι "υπέρμαχος" του ευ ζην και στη-
ρίζεται πολύ στην κατανάλωση superfood. Επίσης, δεν 
ξεχνά ποτέ τα συμπληρώματα διατροφής της. Όπως 
λέει η ίδια «Παίρνω βιταμίνες. Πιστεύω ότι λειτουρ-
γούν και με κρατούν υγιή. Ταξιδεύω πολύ, οπότε αυτό 
είναι μέρος του προγράμματός μου. Παίρνω μια πολυ-
βιταμίνη και βιταμίνη C. Αισθάνομαι ότι έτσι βοηθάω 
το σώμα μου». Λατρεύει το τρέξιμο, τη γιόγκα και το τέ-
νις. «Ακόμη και αν βρω μία ή μισή ώρα την ημέρα για 
να κάνω διαλογισμό ή να γυμναστώ, να κάνω γιόγκα, 
ή κάποια μορφής άσκηση, μου φτάνει», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά.  ok!  

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: WENN.Com 
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Τριάντα δύο οίκοι μόδας υπέΤριάντα δύο οίκοι μόδας υπέΤ -
γραψαν ένα νέο σύμφωνο Τγραψαν ένα νέο σύμφωνο Τβιωσιμότητας κατόπιν αιτήΤβιωσιμότητας κατόπιν αιτήΤ -

ματος του Προέδρου της Γαλλίας 
Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με 
τις τελευταίες πληροφορίες, τριά-
ντα δύο γνωστά brands του πλα-
νήτη δεσμεύτηκαν να βάλουν στο 
επίκεντρο της γραμμής παραγωγής 
τους τη διάσωση του περιβάλλο-
ντος, με κύριο στόχο τα υλικά που 
χρησιμοποιούν να αντικαταστα-
θούν από υλικά που δεν έχουν επι-
πτώσεις στο περιβάλλον. Ο κάθε 
οίκος που υπέγραψε τη συμφωνία 
έχει θέσει ήδη τους δικούς του στό-
χους σε ό,τι αφορά την επίτευξη και 
την υλοποίηση του προγράμματος, 
με την ελπίδα ότι θα καταφέρει να 
περιορίσει την υπερθέρμανση του 
πλανήτη μέσα στα επόμενα τριά-

ντα χρόνια. Να σημειωθεί ότι κατά 
διαστήματα διάφοροι οίκοι μόδας 
χρησιμοποιούν για τις επιδείξεις 
τους διάφορες περιοχές με συνέ-
πεια την καταστροφή του περιβάλ-πεια την καταστροφή του περιβάλ-πεια την καταστροφή του περιβάλ
λοντος. Σύμφωνα με την ανακοί-λοντος. Σύμφωνα με την ανακοί-λοντος. Σύμφωνα με την ανακοί
νωση που γνωστοποιήθηκε, οι εται-
ρείες που θα υλοποιήσουν το νέο 
σύμφωνο είναι οι Adidas, Bestseller, 
Burberry, Capri Holdings Limited, 
Carrefour, Chanel, Ermenegildo 
Zegna, Everybody & Everyone, 
Fashion3, Fung Group, Galeries 
Lafayette, Gap Inc. Giorgio Armani, 
H&Μ Group, Hermes, Inditex, 
Karl Lagerfeld, Kering, La Redoute, 
Matchesfashion.com, Moncler, 
Nike, Nordstrom, Prada Group, 
Puma, Pvh Corp, Ralph Lauren, Ruyi, 
Salvatore Ferragamo, Selfridges 
Group, Stella Mccartney, Tapestry. 

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΤΩΝ G7 ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ. Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

FASHION NEWS

H MOΔΑ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

περιορίσει την υπερθέρμανση του 
πλανήτη μέσα στα επόμενα τριά

LAFAYETTE
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Τον περασμένο Μάιο 
το Μέγαρο των 
Ηλυσίων είχε ανα-
θέσει στον δισε-
κατομμυριούχο 
Φρανσουά-Ανρί 
Πινό, που διευ-

θύνει τον όμιλο 
Kering (Gucci), να κι-

νητοποιήσει τη βιομηχα-
νία της μόδας - κλωστοϋφα-

ντουργικά είδη και προϊόντα πολυ-
τελείας- μιαν αγορά με ετήσιο κύκλο εργα-
σιών που ανέρχεται στο ένα τρισεκατομ-
μύρια 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρεις 
μήνες αργότερα, η «συνθήκη για τη μόδα» 
υπογράφηκε από τις 32 εταιρείες και πα-
ρουσιάστηκε από τον Φρανσουά-Ανρί 
Πινό κατά τη διάρκεια της G7 στο Μπια-
ρίτς. Άλλωστε, η προστασία του περιβάλ-ρίτς. Άλλωστε, η προστασία του περιβάλ-ρίτς. Άλλωστε, η προστασία του περιβάλ
λοντος ήταν το πρωταρχικό θέμα στη σύ-
νοδο της G7, κυρίως μετά την ανησυχία 
που εξέφρασαν ο πρόεδρος της Γαλλίας 
Εμμανουέλ Μακρόν και ο Γενικός Γραμμα-
τέας των Ηνωμένων Εθνών μετά τις πυρκα-
γιές που σάρωσαν την περιοχή του Αμα-
ζονίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν 
είναι η πρώτη πρωτοβουλία του είδους. 

Κατά τη διάρκεια της 24ης Διεθνούς Διά-
σκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP24) 
στην Πολωνία το 2018, 43 επιχειρήσεις 
δεσμεύτηκαν να περιορίσουν τις εκπομπές 
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2030. Συ-
γκεκριμένα, στη νέα συνθήκη οι εταιρείες 
δεσμεύονται «να κατευθύνουν τις επιχειρή-
σεις προς ενέργειες συμβατές με τον στό-
χο για περιορισμό της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου, 
μέσω μιας 'ορθής μετάβασης' για να επι-
τευχθεί η καθαρή μηδενική εκπομπή όπου 
δεν θα εκλύεται διοξείδιο του άνθρακα το δεν θα εκλύεται διοξείδιο του άνθρακα το 
2050». Το κείμενο ορίζει τρία πεδία δρά2050». Το κείμενο ορίζει τρία πεδία δρά2050» -
σης, για «τον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, 
για να σταματήσει η απώλεια της βιοποι-
κιλότητας σε 10 χρόνια από σήμερα» και κιλότητας σε 10 χρόνια από σήμερα» και κιλότητας σε 10 χρόνια από σήμερα»
για την προστασία των ωκεανών, με σπάνι-
ους ποσοτικούς προσδιορισμούς: 100% 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 
2030 «σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού» 
ή ακόμη «εξάλειψη του πλαστικού μιας 
χρήσης το 2030». ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

νητοποιήσει τη βιομηχα

Ο βασιλιάς της γαλλικής 
μόδας Φρανσουά Ανρί 
Πινό, που διευθύνει τον 
όμιλο Kering (Gucci), θα 
κινητοποιήσει τη βιομη-

χανία της μόδας.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με 
τη σύζυγό του Μπριζίτ Μακρόν, η οποία θεωρεί-
ται fashion icon. Η ίδια πάντως θεωρείται άξια πρέ-
σβειρα του οίκου Louis Vuitton, με τα περισσότερα 
σύνολα να είναι φτιαγμένα ειδικά για εκείνη.

Στιγμιότυπο από παλαιότερη επίδειξη μόδας
του Giorgio Armani.

PRADA

Η γνωστή εταιρεία NIKE 
θέλει να βοηθήσει
το περιβάλλον.



50

BEAUTY trendtrendtrend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Αφού «επιδιορθώσεισ» 
την επιδερμιδΑ σού μετΑ 
το κΑλοκΑιρινο «τσού-
ρούφλισμΑ», θελεισ νΑ 
την ΑνΑνεώσεισ κΑι με 
το μΑκιγιΑζ σού. γι’ Αύτο 
κΑι σού προτεινούμε 
ολΑ τΑ νεΑ «ύλικΑ» 
πού ηδη εκΑνΑν την 
εμφΑνιση τούσ. 

Make Me up 
now! ΑποχΑιρετησΑμε το 

κΑλοκΑιρι κΑι με την 
εισοδο στη νεΑ σεζον 
εφθΑσΑν κΑι οι νεεσ 
Αφιξεισ στο χώρο τησ 
ομορφιΑσ. τι επιλεγεισ; 
εμεισ θΑ σε ενημερώ-
σούμε γιΑ νΑ ύποδε-
χθεισ το φθινοπώρο 
ΑνΑνεώμενη…

Everlasting Youth Fluid, 
Clarins, ένα νέο μέικ-απ, 
που ήρθε για να αποκατα-
στήσει τη νεανική ακτινοβο-
λία της επιδερμίδας, άμε-
σα και μέρα με τη μέρα. 
εμπλουτισμένο με εκχυλί-μπλουτισμένο με εκχυλί-μπλουτισμένο με εκχυλί
σματα φυτών που ενισχύ-
ουν την επιδερμίδα. ταιριά-
ζει τέλεια σε κάθε τόνο δέρ-
ματος και θα το βρεις σε 12 
αποχρώσεις.

Mascara Volume Effet Faux 
Cils, YSL, η νέα μάσκαρα με σύνθε-
ση που περιποιείται τις βλεφαρίδες. 
χάρη στο εκχύλισμα καρυδιάς δί-άρη στο εκχύλισμα καρυδιάς δί-άρη στο εκχύλισμα καρυδιάς δί
νει πιο έντονο χρώμα, ενώ το έλαιο 
argan από το μαρόκο αφήνει τις 
βλεφαρίδες ελαστικές και περιποι-
ημένες. Αποτέλεσμα; Ακαταμάχητο 
εφέ ψεύτικων βλεφαρίδων, και θεα-
τρική ένταση και μήκος. 

Lip Volumizer, 
La Mer, ένα εξει-
δικευμένο προϊόν, 
σε μορφή gloss, 
για μεταξένια απα-
λότητα και πλού-
σια υφή στα χείλη. 
eμπλουτισμένο με 
τον πανίσχυρο ορό 
Miracle BrothTM 
στη σύνθεσή του, 
προσφέρει ορατή 
ανανέωση με ένα 
μόνο πέρασμα. 

Le Gel Pailleté, Chanel, από τη 
νέα συλλογή NOIR eT BLaNC De
CHaNeL. η πλούσια φόρμουλά του 
το εμπλουτίζει και το τονίζει, κάνο-
ντας τη γυναίκα που το φοράει να 
αντανακλά ένα λαμπερό ημίφως 
στο πρόσωπο και στο ντεκολτέ.  

Couture Drama Eye Couture Drama Eye 
Palette, Bobbi Brown,

limited edition παλέτα 
σκιών, χαρίζει στο στυλ 
σου λαμπερή διάσταση 
μέσα από μια συλλογή 

10 too-hot-right-now απο-
χρώσεων και σκιών υψη-

λής απόδοσης.

Everlasting Youth Fluid, 
Clarins,
που ήρθε για να αποκατα
στήσει τη νεανική ακτινοβο
λία της επιδερμίδας, άμε
σα και μέρα με τη μέρα. 
ε

Άγριο Τριαντάφυλλο Πούδρα, Κορρές, 
βελούδινη πούδρα λεπτής υφής που σταθερο-
ποιεί το μακιγιάζ και καλύπτει τις ατέλειες για 
αψεγάδιαστη, λαμπερή επιδερμίδα. εμπλουτι-
σμένη με έλαιο από Άγριο τριαντάφυλλο, βιτα-
μίνη C, λιπαρά οξέα και σφαιρίδια αντανάκλα-
σης φωτός, προσφέρει φυσικό φωτεινό τελείω-
μα, ενώ ρυθμίζει τη λιπαρότητα, διατηρώντας το 
μακιγιάζ σου αναλλοίωτο έως το τέλος της ημέ-
ρας. θα τη βρεις σε τρεις αποχρώσεις.

My Skin But Better, My Skin But Better, My Skin But Better, 
Mesauda Milano,Mesauda Milano,Mesauda Milano, ένα 

μέικ-απ με ανάλαφρη υφή μέικ-απ με ανάλαφρη υφή μέικ-απ με ανάλαφρη υφή 
που κάνει την επιδερμίδα που κάνει την επιδερμίδα που κάνει την επιδερμίδα 

σου να φαίνεται ακόμα σου να φαίνεται ακόμα σου να φαίνεται ακόμα 
πιο ανανεωμένη και φρέπιο ανανεωμένη και φρέπιο ανανεωμένη και φρέ-

σκια, ενώ ταυτόχρονα της σκια, ενώ ταυτόχρονα της 
δίνει λεία όψη.

κκατάλληλο για όλους 
τους τύπους δέρματος.τους τύπους δέρματος.

Skin Caviar Complexion, La Prairie, μέικ-απ  μέικ-απ 
και πούδρες, με εξατομικευμένες αποχρώσεις που και πούδρες, με εξατομικευμένες αποχρώσεις που 
απογειώνουν τη φυσική ομορφιά. με εξαιρετικές ε εξαιρετικές 
υφές που απλώνονται άψογα και τυλίγουν το δέρμα υφές που απλώνονται άψογα και τυλίγουν το δέρμα 
σε ένα μεταξένιο πέπλο που ενισχύει το χρώμα και σε ένα μεταξένιο πέπλο που ενισχύει το χρώμα και 
τη φωτεινότητα της επιδερμίδας.
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BEAUTYshoppingshopping

ΑποχΑιρετήσΑμε το 
κΑλοκΑιρι κΑι με τήν 
εισοδο στή νεΑ σεζον 
εφθΑσΑν κΑι οι νεεσ 
Αφιξεισ στο χώρο τήσ 
ομορφιΑσ. τι επιλεγεισ; 
εμεισ θΑ σε ενήμερώ-
σουμε γιΑ νΑ υποδε-
χθεισ το φθινοπώρο 
ΑνΑνεώμενή…

νεΑ εποχή, νεΑ εποχή, νεΑ
νεεσΑφΑφΑ ιξεισ

ΑνΑνεώμενή…

Advanced Night Repair Intense Advanced Night Repair Intense 
Reset Concentrate, Estée Lauder,Reset Concentrate, Estée Lauder,
μια νέα εντατική περιποίηση νύχτας 
για γρήγορη επανόρθωση της ερεθι-
σμένης, στρεσαρισμένης επιδερμίδας. σμένης, στρεσαρισμένης επιδερμίδας. 
χάρη στην τεχνολογία Chronolux™ 
S.O.S., μειώνει την εμφάνιση των ερεθιS.O.S., μειώνει την εμφάνιση των ερεθι-
σμών σε μόλις μία ώρα.

Skin care cleansing & anti-ageing tools, 
Rio beauty, φροντίζει για την ομορφιά των πε-
λατών της με τεχνολογίες και κλινικά αποδεδειγ-λατών της με τεχνολογίες και κλινικά αποδεδειγ-λατών της με τεχνολογίες και κλινικά αποδεδειγ
μένη βρετανική ποιότητα. οι καινοτόμες λύσεις 
και οι δεκαετίες εμπειρίας στην ανάπτυξη προηγ-και οι δεκαετίες εμπειρίας στην ανάπτυξη προηγ-και οι δεκαετίες εμπειρίας στην ανάπτυξη προηγ
μένων συσκευών ομορφιάς δίνουν την ευκαιρία 
να εξασφαλίσεις την καλύτερη ποιότητα περιποίη-
σης. θα τα βρεις αποκλειστικά στα καταστήματα α τα βρεις αποκλειστικά στα καταστήματα 
Beauty Line.

NanoSmooth pure, Nanokeratin, NanoSmooth pure, Nanokeratin, για επαγγελματικές υπηγια επαγγελματικές υπη-
ρεσίες, Soft Smoothing και Complete Smoothing (ισιωτική), με 
προηγμένη καινοτόμο σύνθεση για ασφαλή ανάπλαση των δε-
σμών της τρίχας. παρέχεται αποκλειστικά σε κομμωτήρια. χρη-
σιμοποιείται για υπηρεσίες στο κομμωτήριο, καθώς και για προϊ-σιμοποιείται για υπηρεσίες στο κομμωτήριο, καθώς και για προϊ-σιμοποιείται για υπηρεσίες στο κομμωτήριο, καθώς και για προϊ
όντα περιποίησης και συντήρησης στο σπίτι.

Youthmud® Youthmud® 
Glow Stimulating 
Treatment, 
GlamGlow, μάσκα 
προσώπου από λάσπη 
που κάνει έντονη απολέ-
πιση, αποκαλύπτοντας 
ένα απαλότερο, πιο μα-
λακό και λαμπερό δέρ-
μα σε μόνο 10 λεπτά.

EXPRESS BEAUTY tissue, 
APIVITA, μία νέα καινοτομία με 
μάσκες, με συστατικά της μεσογεια-
κής διατροφής. υφασμάτινες μάσκες υφασμάτινες μάσκες υ
μιας χρήσης, εμποτισμένες με ενι-
σχυμένο ορό μεσογειακών συστατι-
κών που εφαρμόζουν τέλεια και γί-κών που εφαρμόζουν τέλεια και γί-κών που εφαρμόζουν τέλεια και γί
νονται ένα με το πρόσωπο, μεγιστο-
ποιώντας έτσι τη μεταφορά των πο-
λύτιμων δραστικών συστατικών τους 
στην επιδερμίδα, αποκαλύπτοντας τη 
φυσική σου ομορφιά.

όντα περιποίησης και συντήρησης στο σπίτι.

The Neck and Décolleté The Neck and Décolleté 
Concentrate, La Mer,Concentrate, La Mer, μια πολυ-
τελής θεραπεία για να αποκαλύψεις τελής θεραπεία για να αποκαλύψεις 
μια νεανική εμφάνιση στο ντεκολμια νεανική εμφάνιση στο ντεκολ-μια νεανική εμφάνιση στο ντεκολ-μια νεανική εμφάνιση στο ντεκολ
τέ σου. τέ σου. τροφοδοτείται από μια συ-
μπυκνωμένη μορφή Miracle Broth™, μπυκνωμένη μορφή Miracle Broth™, 
που ανανεώνει τα κύτταρα, ενυδατώπου ανανεώνει τα κύτταρα, ενυδατώ-
νει, καταπραΰνει και προσδίδει πιο νει, καταπραΰνει και προσδίδει πιο 
ανορθωμένη εμφάνιση και πιο στα-
θερή αίσθηση στις πιο ευαίσθητες 
και γοητευτικές περιοχές.

Rose Radiance Cream Super 
Restorative, Clarins, μια νέας γενιάς 
αντιγηραντική κρέμα για την αναπλήρω-
ση του δέρματος και την ενίσχυση της 
ακτινοβολίας. ή κρέμα προσφέρει απο-
λέπιση και ομορφαίνει το δέρμα και κάθε 
πρωί αναζωογονεί τη φυσική του ελα-
φριά ροζ ακτινοβολία. σχεδιασμένη για 
γυναίκες άνω των 50 που γνωρίζουν την 
δική τους αληθινή ομορφιά.

ORIGINS, η άφιξη των 
φυσικών προϊόντων υψη-
λής απόδοσης ORIGINS 

στην κύπρο είναι γεγο-
νός! πραγματικά συν-ραγματικά συν-ραγματικά συν

δεδεμένη με τη φύση, η 
ORIGINS, το πρωτοπο-
ριακό αυτό brand που 

προσεγγίζει την ομορφιά 
με έναν δικό του τρόπο, 

που ενσωματώνει τη φύση 
στις σειρές των καλλυντι-

κών του, ήρθε στην κύ-
προ από την εταιρεία κώ-
στας παπαέλληνας. θα 

τα βρεις αποκλειστικά σε 
επιλεγμένα καταστήματα 

Beauty Line και online στο 
www.beautyline.com.cy.

My Skin But Better, 
 ένα 

μέικ-απ με ανάλαφρη υφή 
που κάνει την επιδερμίδα 

σου να φαίνεται ακόμα 
-

σκια, ενώ ταυτόχρονα της 
δίνει λεία όψη.

ατάλληλο για όλους 
τους τύπους δέρματος.
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BACK TO WORK
Το office look σε κλασικο συνδυασμο 
λευκου και μαυρου μασ βαζει
σΤο mood Τησ νεασ εποχησ

Τα padded headbands είναι 
η τάση που σίγουρα θα φορέσουμε 
φέτος το Χειμώνα. Εφοδιάσου με 
με μια κλασική στέκα σε μαύρο 

χρώμα και φόρεσε την τάση και στο 
γραφείο! (paRFOIs).

trend

Τα padded headbands

insta-tipinsta-tip

Πουκάμισο, 
ZaRa.

Τσάντα, 
FOLLI 

FOLLIe.

Ζώνη €5.99, 
sTRadIVaIVaIV RIUss.

Ρολόι, Ρολόι, 
FOLLI FOLLI FOLLI 

FOLLIFOLLIee.

Φόρεμα €40, 
dOROThY 
peRKIns.

Παντελόνι €42, Παντελόνι €42, Παντελόνι €42, Παντελόνι €42, 
WaWaW LLIs.

Τοπ €19.95, 
ZaRa.

Γόβα, Γόβα, 
aLdO.

Σκουλαρίκια, 
aCCessORIZe.
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Camel aCCamel aCCamel a tive
Το καμηλο χρώμα συνανΤα
Το 70's υφοσ σε retro-chic outfits!

style icon shoppingshoppingshoppingshopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
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shoppingshopping

Το καμηλοΤο καμηλοΤο καμηλ  χρώμα συνανΤα
Το 70's υφουφου σφοσφο  σε retro-chic outfits!

Μπλούζα, 
MANGO.

Φουλάρι Φουλάρι Φουλάρι 
€9.99, €9.99, €9.99, 

Richard Richard Richard 
Allan x Allan x Allan x 
H&M.H&M.H&M.

Ζώνη 
€15.99, 
H&M.

Γυαλιά ηλίου, 
TOM FORD.TOM FORD.

Blazer €99, Blazer €99, 
MARKS&SPENCER.

Ζιβάγκο €12.99, 
STRADIVARIUS.

Γόβα €45,
MARKS& 
SPENCER.

Παντελόνι €40, 
DOROTHY PERKINS.

Παντελόνι, 
NEXT.
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Olive green
Χρυσοπράσινοι τονοι κάλωσοριζουν 
το πιο στυλάτο φθινοπωρο!το πιο στυλάτο φθινοπωρο!

ζουν 

Πουκαμίσα €89.99, 
H&M STUDIO.H&M STUDIO.H&M STUDIO.

Mules €49.95, Mules €49.95, 
ZARA.

Παντελόνι 
€89.99, Η&Μ 

STUDIO.STUDIO.

Σουτιέν €19.99 Σουτιέν €19.99 Σουτιέν €19.99 Σουτιέν €19.99 
και σλιπ €14.99, και σλιπ €14.99, 

Η&Μ.

Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια 
€9.99,

x H&M.

Shirt dress 
€49.95, 
ΖΑRA.

Πουκάμισο, Πουκάμισο, 
TERRANOVA.TERRANOVA.

Γυαλιά Γυαλιά 
ηλίου, ηλίου, 

Roberto Roberto 
Cavalli.

Μποτάκι Μποτάκι 
€79.95, €79.95, 
ZARA.ZARA.

Κολιέ, Κολιέ, 
LINKS OF LINKS OF 
LONDON.LONDON.
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ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΑ
Η καθιερωμένη πλέον εκδήλωση του 

Δήμου Λατσιών για την πανσέληνο του 
Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί την 

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στο 
Φαράγγι της Κακκαρίστρας στα Λατσιά. 
Μαζί με τη Δημοτική Χορωδία Λατσιών, ο 

Κώστας Μακεδόνας, αλλά και ο Δημήτρης 
Φανής. Στα κείμενα θα είναι ο στιχουργός 

Πόλυς Κυριάκου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια 
της παράστασης ανέλαβε ο μαέστρος 

της Δημοτικής Χορωδίας Λατσιών, Φώτης 
Μουσουλίδης. Είσοδος ελεύθερη. Για 

περισσότερες πληροφορίες στο 22878688.

«Dinner For LiFe»
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα διοργανώνει την Παρα-
σκευή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στους κή-
πους του Προεδρικού Μεγάρου, το φιλανθρωπι-

κό δείπνο «Dinner For Life» υπό την αιγίδα του αξιότι-
μου Υπουργού Εξωτερικών, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. 
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ο καταξιωμένος μου-
σικοσυνθέτης Γιώργος Θεοφάνους και ο δημοφιλής 
τραγουδιστής Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θα παρου-
σιάσει ο Χρύσανθος Τσουρούλλης. Εισιτήρια διαθέσι-
μα από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα προς €50. Όλα τα 

καθαρά έσοδα θα δοθούν για την οικονομι-
κή ενίσχυση του Ιδρύματος, ενδυναμώνοντας 
ακόμη περισσότερο το όραμά του «για έναν 
κόσμο γεμάτο παιδικά χαμόγελα». Για περισ-
σότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο 
22210858, 95119565 ή στο email: info@
karaiskakio.org.cy. Σύμμαχος ΟΠΑΠ. Μεγά-
λοι Χορηγοί: MSJ Group και Logicom. Χορη-
γοί επικοινωνίας: Περιοδικό ΟΚ!, Madame 
Figaro και Ilovestyle.com

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«ΟΙ ΛΥΚΟΙ» 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΝΤΡΟ
ΜΕΧΡΙ 20/09/2019
Η σεζόν Γυναίκες 2019-2021 
και το Φανταστικό Θέατρο πα-
ρουσιάζουν το έργο «Οι Λύκοι» της Σάρα Ντελάπ. Πρόκειται 
για μια παράσταση με εννιά κορίτσια. Μια μαθητική ποδοσφαι-
ρική ομάδα. Μια ιστορία ενηλικίωσης. Ένα γήπεδο. Η συγγρα-
φέας χρησιμοποιεί σαν όχημα το οικείο θέαμα μιας ποδοσφαι-
ρικής προπόνησης για να αναπτύξει μια ευρεία θεματολογία, 
από την ενηλικίωση μέχρι τη θνητότητα, την αποξένωση μέχρι τη 
συλλογικότητα. Είσοδος: €15/12. Για περισσότερες πληρο-
φορίες και κρατήσεις στα τηλέφωνα 99602428/97626798.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

TΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΣΕ ΠΟΡΤΟ-ΚΑΛΕΙ

#GoorANGEForALiFE
Με αφορμή τον Σεπτέμβριο, «Μήνα 
Λευχαιμίας», το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα 
έχει δημιουργήσει και φέτος ένα όμορφο 
και μοντέρνο πορτοκαλί βραχιόλι, το 
δεντράκι ζωής, και σε ΠΟΡΤΟ-ΚΑΛΕΙ 
(#GoOrangeForALife) να δώσεις χρώμα 
και συνέχεια στη ζωή… για έναν κόσμο 
γεμάτο παιδικά χαμόγελα! Το βραχιόλι είναι 
διαθέσιμο από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, 
την Τσιμεντοποιία Βασιλικού, τα Nero Café 
και σε διάφορα σημεία πώλησης σε όλες 
τις πόλεις και στο www.karaiskakio.org.
cy. Τιμή: €6. Πληροφορίες/παραγγελίες 
στο 22210858, 95119565 ή στο info@
karaiskakio.org.cy. Στηρίζει: Τσιμεντοποιία 
Βασιλικού.

«ΝΕΚΡΕΣ ΦΥΣΕΙΣ»
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΜΑΤΣΑΓΓΙΔΗ 
ΜΕΧΡΙ 27/09/2019
Ο Γιώργος Ματσαγγίδης επανέρχεται 
φέτος στην γκαλερί Γκλόρια με νεκρές φύσεις που συμπληρώνουν τον ει-
καστικό κύκλο της δημιουργικότητάς του. Ο καλλιτέχνης καταπιάνεται με 
απλά πράγματα. Με ουσίες καθημερινότητας που μας παραπέμπουν σε μια 
ξεχασμένη και λησμονημένη πραγματικότητα. Πράγματα αληθινά που μας 
γεμίζουν πιο πολύ με ηρεμία και γαλήνη. Ένα χελιδόνι, ένα κανάτι, παρά-
θυρα, ρόδια, μήλα και λουλούδια στα κλαδιά. Πέρσι ο Ματσαγγίδης είχε 
εντυπωσιάσει με τις όμορφες μινιατούρες του. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 22762605.

ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Ο Βασίλης, έρχεται για μια μοναδική συναυλία 
την Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο 
Λεμεσού. Θρυλική αναμένεται να είναι και αυτή 
στη Λεμεσό με τον Βασίλη να μας τραγουδάει, 
πέρα από μια επιλογή από τα αγαπημένα μας δι-
αχρονικά τραγούδια-σταθμούς, και κομμάτια και 
από τον νέο του δίσκο «Μπλέξαμε», σε στίχους 
της Λίνας Δημοπούλου, του Οδυσσέα Ιωάννου 
και της Σάννυ Μπαλτζή με μουσική του ίδιου, του 
Χριστόφορου Κροκίδη και του Αντρέα Αποστό-
λου. Την εμφάνιση του καλλιτέχνη στηρίζει ως 
αποκλειστικός χορηγός 
επικοινωνίας και επ’ ευκαι-
ρίας των εορτασμών του 
για τα 29 χρόνια παρουσί-
ας του το Ράδιο Πρώτο. Tι-
μές εισιτηρίων: €30, €25, 
€20. Σημεία προπώλησης: 
tickethour.com.cy. Ταμείο 
Κηποθεάτρου καθημερι-
νά 16:00 -19:00. Μέγας 
Χορηγός οργανισμός Σα-
λαμίς.
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ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ
Αυλαία ρίχνει σήμερα Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου, 
η Γιορτή του Κρασιού, που μετράει 58 χρόνια 
ζωής και αποτελεί θεσμό της πόλης Λεμεσού 
και πραγματοποιείται στον Δημοτικό Κήπο της. 
Η φετινή 58η Γιορτή του Κρασιού είναι αφιερωμέ-
νη εις μνήμην του αείμνηστου Λεμεσιανού καλ-
λιτέχνη Γιώργου Μαυρογένη, ο οποίος φιλοτέ-
χνησε τη μορφή του παραδοσιακού βρακά και ο 

ρόλος του οποίου θεω-
ρείται καθοριστικός στην 
καθιέρωση της Γιορτής 
του Κρασιού ως ενός με-
γάλου ετήσιου θεσμού 
της πόλης. Για περισσό-
τερες πληροφορίες στα 
τηλέφωνα 25344402, 
25344952, 25745919.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΜΕ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Ο Χρήστος Νικολόπουλος θα πραγματοποι-
ήσει δύο μοναδικές συναυλίες την Κυριακή, 
15 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στο Αμφιθέατρο 
Μακαρίου Γ' στη Λευκωσία και τη Δευτέρα, 16 
Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Κηποθέατρο στις 
20:30 στη Λεμεσό. Συμμετέχουν οι Μελίνα 
Ασλανίδου, Γλυκερία, Στέλιος Διονυσίου, Δημή-
τρης Μπάσης και Πίτσα Παπαδοπούλου. Πρό-
κειται για δύο μεγάλες συναυλίες για τα 55 χρό-
νια συνεχούς και επιτυχημένης παρουσίας του 
σημαντικότερου σύγχρονου λαϊκού συνθέτη. 
Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.tickethour.
com.cy και στα καταστήματα ACS Courier.

Best of the Rest ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΥΠΡΙΑ

Το «Σπασμένο Γυαλί» (1994), το οποίο αποτελεί μια 
από τις πιο σημαντικές και ώριμες δουλειές του Άρθουρ 
Μίλλερ, ανεβαίνει αύριο Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου, στις 
20:30, στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο στη Λεμεσό και 
στις 10, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή 
του ΘΟΚ στη Λευκωσία. Από τα τελευταία και πιο ώρι-
μα έργα του μεγάλου θεατρικού συγγραφέα, το οποίο 
αναλύει τις ανθρώπινες σχέσεις και μας δείχνει όλα αυτά 

που μας κρατούν ακίνητους 
τη στιγμή που θα έπρεπε 
να δράσουμε. Πρωταγωνι-
στούν οι: Γιάννης Βούρος, 
Παναγιώτα Βλαντή, Χάρης 
Σώζος, Βάσω Γουλιελμάκη 
και Ελίνα Μάλαμα. Για εισι-
τήρια στο www.tickethour.
com.cy και ACS Couriers.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Το φιλανθρωπικό σωματείο Αλκυονίδες παρου-
σιάζει την Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης και τις 
ερμηνεύτριες Δήμητρα Γαλάνη και Νατάσσα 
Μποφίλιου σε μια μαγική και ονειρεμένη παρά-
σταση την Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, 
στο Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ’ - Σχολή Τυφλών 
στη Λευκωσία. Θα ακουστούν τραγούδια του 
σημαντικότερου δημιουργού της ελληνικής λα-
ϊκής μουσικής, τα οποία διατηρούν αμείωτη τη 
δύναμη και την απήχησή τους και εξακολουθούν 
να συναρπάζουν τους θαυμαστές τους. Τιμές ει-
σιτηρίων €35 και €30. Όλα τα έσοδα θα δο-

θούν για τη στήριξη 
ατόμων με σοβαρά 
προβλήματα υγείας. 
Χορηγός Γεωργία - 
Πόλυς Πολυβίου. Για 
πληροφορίες www.
tickethour.com.cy και 
στα καταστήματα 
ACS Courier.

ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ - ΓΑΛΑΝΗ 
- ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

ΤΑ ΤΑΠΕΡ 
ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ
ΕΛΕΝΑ ΑΚΡΙΤΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Τρεις γενιές γυναικών 
ζουν, ονειρεύονται και 
διεκδικούν: Η Κοραλία, 
η κόρη της Ελένη και το «εξώγα-
μο» κοριτσάκι της, η Αλικούλα, που 
πήρε το όνομα της νονάς της, Αλί-
κης Βουγιουκλάκη. Η μικρή μέσα 
στα πολύχρωμα τάπερ της μαμάς 
κρύβει παιχνίδια, πασχαλίτσες για 
τα μαλλιά, επιθυμίες, ελπίδες κι 
όνειρα.

ΔΙΔΥΜΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΡΟΖΑΜΟΥΝΤ ΠΙΛΤΣΕΡ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Δύο γυναίκες τόσο δι-
αφορετικές. Δύο γυ-
ναίκες τόσο ίδιες... Η 
Φλώρα και η Ρόουζ εί-
ναι δίδυμες, αλλά δεν γνωρίζουν 
η μία την ύπαρξη της άλλης. Η 
Ρόουζ μεγάλωσε με την επιπόλαια 
μητέρα της στο λαμπερό διεθνές 
τζετ σετ. Η Φλώρα πέρασε την 
παιδική της ηλικία στο όμορφο 
και ήσυχο πατρικό της στην Κορ-
νουάλη. Κάποια στιγμή, όμως, 
εντελώς τυχαία, συναντιούνται.

Books Etc

  ΝΤΑΛΑΡΑΣ  - ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ - ΘΗΒΑΙΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ (ΜΚΜ)

ΓΙΑ ΠΡώΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 
19 Σεπτεμβρίου στις 17:30 στο ξενοδοχείο 
Hilton Park στη Λευκωσία. Στη διάρκεια του 
συνεδρίου θα παρουσιαστούν παράλληλα οι 
τελευταίες εξελίξεις στην ιατρική, ενώ θα υπάρ-
ξει ενημέρωση ώστε να ευαισθητοποιηθεί το 
ευρύ κοινό σχετικά με τον ΜΚΜ. Θα δοθεί 
επίσης φωνή στους ίδιους τους ασθενείς, οι 
οποίοι θα μιλήσουν για την προσωπική τους 
εμπειρία. Το συνέδριο διεξάγεται εις μνήμην 
της πρώην προέδρου της Europa Donna Κύ-
πρου, Εύης Παπαδοπούλου. Η είσοδος στο 
συνέδριο θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Με τραγούδια από το ξεκίνημα του Μάνου 
Ελευθερίου ο Γιώργος Νταλάρας μαζί με τους 
καλούς του φίλους και συνεργάτες, Μίλτο 
Πασχαλίδη και Χρήστο Θηβαίο, ετοίμασαν 
και θα παρουσιάσουν μια σειρά συναυλιών 
με τα ωραιότερα τραγούδια του Μάνου 
Ελευθερίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πέρσι 
το καλοκαίρι αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στις 
καρδιές των θαυμαστών του. Οι συναυλίες θα 

πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στο 
Θεατράκι του Προεδρικού Μεγάρου, την Πέμπτη 
12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο της Λεμεσού 
και το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου στο Παττίχειο 
Αμφιθέατρο στη Λάρνακα. Όλες οι συναυλίες 
ξεκινούν στις 
21:00. Για 
περισσότερες 
πληροφορίες 
7777 7040, 
22867400.



ΕκτΕλΕση
Βάζουμε τη σχάρα στη μεσαία θέση και προθερμαίνουμε τον φούρ-
νο στους 200 βαθμούς. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη μαργαρίνη, 
το μπράντι, τη στέβια, το μπαχάρι και την κανέλα. Αφαιρούμε τον πυ-
ρήνα του μήλου, ραντίζουμε το εσωτερικό του με τον χυμό λεμονιού 
και το τοποθετούμε πάνω σε λαδόκολλα στο ταψί. Ρίχνουμε 2 κ.τ.γ. 
σε κάθε μήλο και ραντίζουμε με ό,τι περίσσεψε. Ψήνουμε για 25’. 
Ύστερα γεμίζουμε τα μήλα με τη μαρμελάδα STUTE χωρίς πρόσθε- χωρίς πρόσθε- χωρίς πρόσθε
τη ζάχαρη και πασπαλίζουμε με τα αμύγδαλα και τις σταφίδες. Συνε-τη ζάχαρη και πασπαλίζουμε με τα αμύγδαλα και τις σταφίδες. Συνε-τη ζάχαρη και πασπαλίζουμε με τα αμύγδαλα και τις σταφίδες. Συνε
χίζουμε το ψήσιμο για άλλα 20’ λεπτά, αλλά στους 150 βαθμούς.

ΨΗΤΑ ΜΗΛΑ ΜΕ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ STUTE
ΚΑΙ ΑΜΥΓΔΑΛΑ

Υλικά
• 4 μήλα
• 4 κ.τ.γ. φρέσκο χυμό λεμονιού
• 4 κ.τ.σ. μαργαρίνη λιωμένη
• 8 κουταλιές μαρμελάδα φράουλα STUTE χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
• 8 κουταλιές μπράντι
• 2 κ.γ. στέβια
• 1 κ.τ.γ. μπαχάρι
• 1 ξυλάκι κανέλα αμύγδαλα καβουρδισμένα
• σταφίδες

συνταγεσ

Stute χωρίς
επίπρόςθετη ζάχάρη

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

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

μαρμελάδα περιέχει μεταξύ 
60-65g ζάχαρη ανά 100g 

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

άντί να προσθέτουμε ζάχαρη, άντί να προσθέτουμε ζάχαρη, ά
χρησιμοποιούμε ένα γλυκα-

ντικό που βρίσκεται στη φύση 
και δεν επηρεάζει την υπέρο-
χη γεύση της μαρμελάδας. χη γεύση της μαρμελάδας. 
η υψηλή περιεκτικότητα σε  υψηλή περιεκτικότητα σε 
φρούτα σημαίνει ότι κάθε 

βάζο ξεχειλίζει με βραβευ-
μένη γεύση, ώστε να μην 
παρατηρείτε την έλλειψη 
ζάχαρης! Οι μαρμελάδες 
Stute χωρίς επιπρόσθετη 
ζάχαρη είναι κατάλληλες 

και για διαβητικούς.



ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ
Σ Π Ι Τ Ι

  
Γαλατεια

πρεμιερα
κυριακη  8/9

ΣΤΙΣ 21:15
ΚΑΙ ΚΑθημερΙνΑ

ΣΤΙΣ 19:15

www.sigmatv.com sigmatvcy SigmaTV

ΧΟρηΓΟΣ
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Το πρωί της Τρίτης, 3 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ο 
αγιασμός στον χώρο  όπου γίνονται τα γυρίσματα της σει-
ράς εποχής του ΣιγμΑ “γαλάτεια”, λίγες ημέρες πριν επιγαλάτεια”, λίγες ημέρες πριν επιγ -

στρέψει ο τέταρτος κύκλος στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. η
πολυαναμενόμενη πρεμιέρα θα γίνει απόψε Κυριακή, 8 Σεπτεμ-
βρίου, στις 21:15. Ο σεναριογράφος της σειράς, μιχάλης 
Τερζής, αποκάλυψε σε όλους πως «υπάρχουν εξελίξεις γεμά-
τες ανατροπές, γεγονότα που ελπίζουμε να κρατήσουν τον 
κόσμο σε αγωνία», ενώ ο σκηνοθέτης της σειράς, Κώστας 
Κωστόπουλος, πρόσθεσε: «Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. 
Πιστεύουμε θα πετύχει γιατί είναι συγκλονιστικό και για μας 
τους ίδιους που το γυρίζουμε». Στον χώρο βρέθηκε και ο χρύ-
σανθος Τσουρούλλης, διευθυντής του συγκροτήματος ΔιΑΣ 
και της τηλεόρασης ΣιγμΑ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή 
αγκάλιασε την εν λόγω σειρά και δήλωσε: «Το όλο δημιούργη-
μα που ονομάζεται “γαλάτεια” γνωρίζετε πολύ καλά ότι έρχεται γαλάτεια” γνωρίζετε πολύ καλά ότι έρχεται γ
από πολύ μακριά και θέλουμε να πάει άλλο τόσο». Το ΟΚ! 
ήταν εκεί και κατέγραψε όλες τις στιγμές. 

απο ΤοΝ ΓΙΩΡΓοΝ ΓΙΩΡΓοΝ ΓΙΩΡΓ  ΜΙΧαΗΛ
ΦΩΤοΓΡαΓΡαΓΡ ΦοΣ: ΦΕΙΔΙαΣ ΜΩΥΣΕΩΣ αΣ ΜΩΥΣΕΩΣ α

Πήγαμε 
στον αγιασμο 
τήσ σειρασ λιγα 

24ωρα Πριν αΠο 
τήν Πρεμιερα τήσ

γΑλΑΤΕιΑ, η Αρχη

 Στον χώρο βρέθηκε και ο Χρύσανθος Τσουρούλλης, διευθυντής του 
συγκροτήματος ΔΙΑΣ και της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ, ο οποίος από την πρώτη 
στιγμή αγκάλιασε την εν λόγω σειρά.

Ο Ανδρέας Λουκά, ο Θανάσης 
Δρακόπουλος, η Βαλεντίνα 
Νικολάου και η Μάρθα 
Κωνσταντίνου.

Ο Κρίστοφερ Γκρέκο με την 
κόρη του Γρηγορία.

Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα στον Κάτω Δρυ.

Ο Κώστας Σχοινιού, που υποδύεται 
τον τρελό του χωριού, σε μιαν από τις 
σκηνές με τα παιδιά.

Η Ειρήνη Κωνσταντίνου σε 
μιαν από τις πρώτες σκηνές 
του πρώτου επεισοδίου. 

Ο Κώστας Δημητρίου, ο Στέλιος 
Καυκαρίδης και ο Μιχάλης Τερλικκάς.  

Η Χρύσα Αναστάση Ζορλή, η Μαρία 
Ζορλή και ο Πιέρος Αναστάση Ζορλής.

Ο Άθως Αντωνίου τη 
στιγμή του αγιασμού. 
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Παντρεύτηκε την Πανεμορφη 
νεαρη σύντροφο τού
Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε πριν 
από λίγες ημέρες ο Πάνος Μεταξόπου-
λος και η κούκλα αγαπημένη του Αγγελική 
Φατούρου. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά 
δεσμά του γάμου στο εκκλησάκι του Προ-
φήτη Ηλία στο Αγκίστρι και τους πάντρε-
ψε ο κολλητός φίλος του χορογράφου 
Κίμωνας Σπανόπουλος με τη σύζυγό του 
Ζωή. Ο γάμος έγινε σε κλειστό κύκλο και 
το ζευγάρι έλαμπε από χαρά και ευτυχία. 
Μάλιστα η εντυπωσιακή νύφη επέλεξε να 
φορέσει ένα λευκό μίνι νυφικό, που ανα-
δείκνυε τα καλλίγραμμα πόδια της.

η μεγαλη αγκαλια 
στον μικρο αντώνη
«Υπέροχος, πράος, γλυκός, ταπεινός, 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Αυτός είναι ο Σάκης 
Ρουβάς, που στάθηκε δίπλα στον Αντώνη 
μας όλο αυτό το διάστημα, συμβάλλοντας 
έμπρακτα στην υλοποίηση του στόχου. 
Ο Αντώνης συνεχίζει να δέχεται και να 
δίνει απλόχερα ΑΓΑΠΗ. Μια λάμψη ο 
άνθρωπος κι αν είδες, είδες», έγραψε 
στα social media η οικογένεια του μικρού 
Αντώνη, του οποίου η ιστορία συγκίνησε 
το νησί μας. Ο κορυφαίος σταρ Σάκης 
Ρουβάς με αφορμή τη συναυλία του 
στο September Fest συναντήθηκε σε 
ξενοδοχείο της Λευκωσίας με τον μικρό 
Αντώνη και του μοίρασε πολλές αγκαλιές, 
ενώ ενημερώθηκε για την εξέλιξη της 
υγείας του. 

ΠΑΝΟΣ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
εδώσε τα χερια με το σιγμα
Η νεαρή παρουσιάστρια, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, έρχεται στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ, μετά 
την παραίτησή της από τον ΑΝΤ1 Κύπρου, με 
μια ιατρική εκπομπή που θα παρουσιάζει κάθε 
βδομάδα. Προς το παρόν δεν έχουν διαρ-
ρεύσει οι λεπτομέρειες. 

Η ΝΕΑ ΚωΜιΚΗ 
ΣΕιΡΑ ΕΡχΕΤΑι 
ΣΥΝΤΟΜΑ 
ΣΤΟ ΣιΓΜΑ
Οι εργασίες για την 
ανακαίνιση της πολυ-
κατοικίας στην οδό 
Παραμυθιάς 37 ολο-
κληρώθηκαν, οι ένοι-
κοι μετακόμισαν και 
τα γυρίσματα της 
νέας κωμικής σειράς 

του ΣιΓΜΑ, «Θα γίνει της πολυκατοικίας», άρχισαν. Αντιπροσωπευ-
τικοί νεοέλληνες της διπλανής πόρτας, όλων των ηλικιών, συγκα-
τοικούν και πρωταγωνιστούν σε συνηθισμένες και λιγότερο συνη-
θισμένες κωμικές καταστάσεις. Τσακώνονται, ερωτεύονται, κουτσο-
μπολεύουν, χαίρονται, λυπούνται, αγαπιούνται, μισιούνται, συμμα-
χούν, ξανατσακώνονται, δεσμεύονται, χωρίζουν, ξαναδεσμεύο-
νται… και ξανατσακώνονται! Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα τις επόμε-
νες μέρες και βασίζεται στο ισπανικό «La Que Se Avecina», που 
διανύει τη 12η σεζόν στην ισπανία σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. 
Εκτός από το μόνιμο καστ ηθοποιών, θα εμφανίζονται και αρκετοί 
guests σε ρόλους-έκπληξη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης 
Θωμόπουλος και τη διασκευή σεναρίου η Βίκυ Αλεξοπούλου με 
πρωταγωνιστές τον Παύλο χαϊκάλη, Βασιλική Ανδρίτσου, Κωνστα-
ντίνα Μιχαήλ, Γεράσιμο Γεννατά, Νίκο Πουρσανίδη, Τάσο Γιαννό-
πουλο, Βάνα Παρθενιάδου, χριστίνα Τσάφου, Ζήση Ρούμπο, Ερρί-
κο Λίτση, Ντίνα Αβαγιαννού και η Παρθένα χοροζίδου.

ΘΑ ΓιΝΕι ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟιΚιΑΣ

ΠΟΤΕ ΚΑΝΕι ΠΡΕΜιΕΡΑ ΓιΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ 
Η εκπομπή «Παραδοσιακή Βραδιά» επιστρέφει στις οθόνες μας 
από το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου για να γεμίσει και πάλι τις βρα-
διές μας με την πλούσια και πολύμορφη κυπριακή μουσική παράδο-
ση και να τιμήσει τον πολιτισμό και την κουλτούρα του τόπου μας. 
Οικοδέσποινα της εκπομπής η Άντρη Καραντώνη. Μόνιμοι συνερ-
γάτες της οι Μιχάλης χατζημιχαήλ και Σάββας Στεφάνου. Μια 
εκπομπή που στόχο έχει να μας προσφέρει ένα πλούσιο συνδυα-
σμό από παραδοσιακούς χορούς με φιλοξενούμενα χορευτικά 
συγκροτήματα και σύνολα, λαϊκούς ποιητές και τσιαττιστές, αλλά 
και καλεσμένους έκπληξη κάθε βδομάδα. Η ιστορία του τραγου-
διού, οι συντελεστές, η αυθεντία, οι δεξιοτέχνες, οι χοροί, τα μουσι-
κά όργανα, τα ήθη, τα έθιμα, ο πολιτισμός, η εκφραστικότητα της 
μουσικής κληρονομιάς, το τότε και το τώρα. Σε ένα μοναδικό ταξίδι 
στην παράδοση.

ΠΑΡΑΔΟΣιΑΚΗ ΒΡΑΔιΑ
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

   iLIFE-TROODOS

Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζεται ως μια 
από τις καλύτερες ψηφιακές τράπεζες 
της Δυτικής Ευρώπης για το 2019 από 

το έγκριτο περιοδικό «Global Finance». Το πε-
ριοδικό ανακοίνωσε τον πρώτο γύρο των νι-
κητών των βραβείων «World’s Best Consumer 
Digital Banks Awards» για το 2019 κατατάσ-
σοντας την Τράπεζα Κύπρου νικήτρια στην Κύ-

προ. Tα βραβεία τιμούν τους τραπεζικούς ορ-
γανισμούς για τα επιτεύγματά τους στην ψηφια-
κή τραπεζική. Οι νικητές επιλέχθηκαν ανάμεσα 
σε υποψήφιες τράπεζες που αξιολογήθηκαν 
από τους κριτές του Infosys, ενός κορυφαίου 
διεθνούς οργανισμού στον τομέα της παρο-
χής συμβουλών, της τεχνολογίας και της εξω-
τερικής ανάθεσης εργασιών.

LIDL ΚYΠροΥ
ΕΠΙΣΤροΦΉ ΣΤα ΘραΝΙα
Η επιστροφή στα θρανία γίνεται πιο εύκο-
λη και διασκεδαστική από ποτέ! Όλα όσα 
χρειάζεστε για τη νέα σχολική χρονιά θα 
τα βρείτε στα 17 καταστήματα της Lidl Κύ-
πρου σε όλη τη χώρα ποιοτικά προϊόντα, 
πάντα σε μοναδικές τιμές. Σχολικά είδη 
όπως σχολικός ρουχισμός, τσάντες, γραφι-
κή ύλη, υπέροχες νέες επιλογές για την κα-
θημερινή διατροφή των παιδιών στο σχο-
λείο, αλλά και τα Stikeez. Συγκεκριμένα, η 
Lidl ξεκινά μαζί σας μια δημιουργική χρο-
νιά με ακόμα μεγαλύτερη γκάμα από ποιο-
τικά προϊόντα που σας δίνουν έμπνευση να 
ετοιμάσετε καθημερινά νόστιμα και υγιει-
νά σνακ. Περισσότερα στο www.lidl.com.
cy/stikeez, Facebook: lidlcy, Twitter: Lidl_
Cyprus_, Instagram: lidl_cyprus, Youtube.
com/watch?v=i_cpD-Tsabk, Snapchat: 
lidlcyprus

ΉΜΕρΕΣ γΝωρΙΜΙαΣ ΣΤο MaLL 
Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου η Ημέρα 
Γνωριμίας έγινε στο Mall of Cyprus στη 
Λευκωσία και την Παρασκευή 13 Σεπτεμ-
βρίου 2019 θα γίνει στο Kings Avenue 
Mall στην Πάφο, από τις 11:00 το πρωί 
μέχρι τις 8:00 το βράδυ. Με μια επίσκε-
ψη μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά 
με τους κλάδους σπουδών, τα δίδακτρα 
και τις υποτροφίες που προσφέρονται 
αποκλειστικά στο Alexander College 
σε Λάρνακα και Πάφο για την ακαδη-
μαϊκή χρονιά 2019-20. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες σχετικά με τις Ημέρες 
Γνωριμίας ή τους κλάδους σπουδών του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος, επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα του ιδρύματος https://
alexander.ac.cy/ ή επικοινωνήστε στο 
24532373.

LEXUS ES HYBRID
H ΕΞαΙρΕΤΙΚΉ ΚαΤαΝαΛωΣΉ 
ΚαΥΣΙΜωΝ ΤOY ΕΠΙΒΕΒαΙωNEΤαΙ 
αΠο TO aDaC ECOTEST

Από το 2003, το ADAC Ecotest βοηθά τους 
καταναλωτές να αξιολογήσουν ολιστικά τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις των αυτοκινήτων. 
Κάθε αυτοκίνητο αξιολογείται με βάση τα ακό-
λουθα κριτήρια: το ποσοστό των εκπομπών 
των νομικά περιοριζόμενων ρύπων και το πο-
σοστό εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα 
CO2. Το πολυτελές sedan, Lexus ES 300h, 
πέτυχε την καλύτερη βαθμολογία στην κατά-
ταξη της κατηγορίας της «ανώτερης μεσαίας 
τάξης», καθώς είναι το μοναδικό μοντέλο που 
έλαβε 4 από τα 5 αστέρια στο 2019 ADAC 
Ecotest. Η ADAC είναι ο μεγαλύτερος όμιλος 
αυτοκινήτων της Γερμανίας. Ιδρύθηκε το 1903 
και είναι σήμερα ο μεγαλύτερος συνεταιρι-
σμός του είδους του στην Ευρώπη, με περισ-
σότερα από 20 εκατομμύρια μέλη. Τα πλήρη 
αποτελέσματα του Ecotest 2019 μπορούν να 
εντοπιστούν στην ιστοσελίδα www.adac.de/
infotestrat/tests/eco-test/

ΕΓΚΑΙνΙΑ ΤΟυ ΣΗΜΕΙΟυ 
ΕνΗΜΕρωΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΠΛΑΤΑνΙΑ
Τα επίσημα εγκαίνια του Σημείου 
Ενημέρωσης πραγματοποιήθηκαν 
την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019, 
στο πλαίσιο του έργου 
iLIFE-TROODOS από 
τον έντιμο υπουργό Γε-
ωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλο-
ντος Δρα Κώστα Καδή. 
Το σημείο ενημέρωσης 

είναι εξοπλισμένο με οθόνη αφής, 
η οποία περιλαμβάνει πληροφο-
ρίες σχετικά με το Εθνικό Δασικό 
Πάρκο Τροόδους, για τις διαθέσι-
μες ευκαιρίες αναψυχής, καθώς 
και παιχνίδια με παζλ και ερωτή-

σεις πολλαπλής επιλο-
γής. Είναι προσβάσιμο 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου και είναι κατάλ-
ληλο για άτομα με τροχο-
κάθισμα. Πληροφορίες 
στο www.ilifetroodos.eu

Τράπεζά Κύπρού
ΣΤιΣ ΚάλύΤερεΣ ψηφιάΚεΣ ΤράπεζεΣ ΤηΣ ΔύΤιΚηΣ εύρώπηΣ

   ΥΠΕραγορΕΣ ΠαΠαΝΤωΝΙοΥ

ΚΑνΕνΑ ΠΑΙΔΙ χωρΙΣ ΣχΟΛΙΚΑ
Τα τελευταία χρόνια οι υπεραγορές 
Παπαντωνίου εφαρμόζουν μια σει-
ρά ουσιαστικών προγραμμάτων Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ώστε να 
υποστηρίζουν αποτελεσματικά, κοι-
νωνικά ευαίσθητες ομάδες και πολι-
τιστικούς και περιβαλλοντικούς συλ-
λόγους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, 
μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, με αγορές 
προϊόντων της ιδιωτικής τους μάρ-
κας «Διαλεκτό», το 10% των πωλήσε-
ων θα προσφέρεται στο Παγκύπριο 

Συντονιστικό 
Συμβούλιο 
Εθελοντισμού 
και στην εκ-
στρατεία «Όλα 
τα παιδιά με 
σχολικά». Σκο-
πός αυτής της 
εκστρατείας 
είναι να δώσει σε όλα τα παιδιά, χα-
μόγελα, αισιοδοξία, ελπίδα και όλα 
τα απαραίτητα σχολικά είδη πριν την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

AlexAnder College

  THE MaLL Of CYpRUS

«dinner For liFe»
φιλάΝΘρώπιΚο ΔειπΝο



63

  The Mall of Cyprus

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα διοργανώνει 
την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου και 
ώρα 20:00, στους κήπους του Προε-

δρικού Μεγάρου, το φιλανθρωπικό δείπνο 
«Dinner For Life» υπό την αιγίδα του αξιότιμου 
Υπουργού Εξωτερικών, κ. Νίκου Χριστο-
δουλίδη. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν 
ο καταξιωμένος μουσικοσυνθέτης Γιώργος 
Θεοφάνους και ο δημοφιλής τραγουδιστής 
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Παρουσιάζει: 

Χρύσανθος Τσουρούλλης. Εισιτήρια δια-
θέσιμα από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα προς 
€50. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν 
για την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος, 
ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο το 
όραμά του «για έναν κόσμο γεμάτο παιδικά 
χαμόγελα». Πληροφορίες και κρατήσεις 
στο 22210858, 95119565 ή στο info@
karaiskakio.org.cy. Σύμμαχος ΟΠΑΠ.
Μεγάλοι Χορηγοί: MSJ Group και Logicom.

Χορηγοί επικοινωνίας: Περιοδικό ΟΚ!, 
Madame Figaro και Ilovestyle.com.

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΓΚΑΛΑ ΚΥΠΡΟΥ ΡΩΣΙΑΣ
Το 13ο Φιλανθρωπικό Γκαλά Κύπρου και Ρω-
σίας πραγματοποιείται στο Προεδρικό Μέγα-
ρο στην Κύπρο, στις 5 Οκτωβρίου 2019, υπό 
την υψηλή προστασία της Πρώτης Κυρίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Άντρης Αναστα-
σιάδη. Το ποσό των €20.000 όπως και όλα 
τα έσοδα από δημοπρασίες και εισφορές θα 
δοθούν στο Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος, το 
οποίο στηρίζει τόσο τα παιδιά με ειδικές ικα-
νότητες όσο και τις οικογένειές τους. Προϋπο-
θέσεις για την παρουσία στην εκδήλωση για 
τους αντιπροσώπους των ρωσικών ΜΜΕ με 
τον αυστηρό συντονισμό της Premiere Media 
Group στο info@premiere-media.com.cy. Τα 
εισιτήρια αξίας €150 μπορούν να αποκτη-
θούν μέσω της SoldOut Tickets: Online: www.
soldoutticketbox.com

Carlsberg
Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
μΠΙΡΑ ξΕχΩΡΙΖΕΙ!

Φέτος γιορτάζουμε μια χρο-
νιά ορόσημο τόσο για την 
Carlsberg αλλά και για την 
Κύπρο. Πάνε 50 χρόνια από 
το 1969, όπου η κυπριακή 
αυθεντική συνταγή Carlsberg 
άρχισε να παράγεται και να 
κυκλοφορεί για πρώτη φορά 
στην κυπριακή αγορά. Μια 
χρονιά όπου η Κύπρος αφή-

νει το στίγμα της στον παγκόσμιο χάρτη, αφού 
είναι η πρώτη χώρα που παίρνει τις ευλογίες για 
παραγωγή της δικής της συνταγής Carlsberg 
εκτός Δανίας, βασισμένη ξεκάθαρα στις δικές 
μας γευστικές προτιμήσεις και συνήθειες. Πέ-
ραν του εορταστικού χαρακτήρα, αυτή η χρο-
νιά ορόσημο ήρθε και με σημαντικές αλλαγές. 
Νέα εμφάνιση, νέα αίσθηση, αλλά πάντοτε 
με τον απαραίτητο σεβασμό στον χαρακτήρα 
της, η αυθεντική Κυπριακή Carlsberg για ακόμη 
μια φορά πρωτοπορεί, βάζοντας το στίγμα της 
σε όλες τις συσκευασίες και αυτό την κάνει να 
ξεχωρίζει. Αυτό που μας καθιστά μοναδικούς 
και κάνει την Κυπριακή Carlsberg να ξεχωρίζει 
είναι η φρεσκάδα της, καθώς παράγεται τοπικά 
και διατίθεται άμεσα στην αγορά.

ΔΙΑΣΗμΕΣ μΟΡΦΕΣ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΠΟΤΥχΙΕΣ ΤΟΥΣ
Οι περισσότερες εμβληματικές 
προσωπικότητες της ιστορίας 
δεν γεννήθηκαν επιτυχημένες. Σε 
ένα πανέμορφο και πολύχρωμο 
χώρο που στήθηκε στο The Mall 
οf Cyprus, τα παιδιά είχαν την ευ-
καιρία να αποκτήσουν ή να εμβα-
θύνουν τις γενικές τους γνώσεις 
μέσα από μια πλειάδα διδακτικών 
δραστηριοτήτων που περιλαμ-
βάνουν παιχνίδια, τραγούδια και 

πειράματα. Οι διαδραστικές πα-
ρουσιάσεις έγιναν στο The Mall 
of Cyprus, σε ειδικά διαμορφωμέ-
νο χώρο ετοιμάστηκε για τις ανά-
γκες της Ακαδημίας. Με το πέρας 
των μαθημάτων τα παιδιά συμμε-
τείχαν στα μαθήματα και έλαβαν 
επίσημο δίπλωμα από την Genius 
Academy. Η συμμετοχή για όλα 
τα παιδιά ήταν δωρεάν.

«Dinner For LiFe»
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ

  arCaNCIl parIs

Η ΤΥΧΕΡΗ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
H ARCANCIL PARIS Κύπρου 
έδωσε την ευκαιρία έπειτα από 
κλήρωση στη μεγάλη τυχερή 
κα Φωτεινή Σαββίδου να κερ-
δίσει ένα Σαββατοκύριακο 
στο Μαγευτικό Παρίσι εντε-
λώς δωρεάν! Η μεγάλη νική-
τρια παρέλαβε το δώρο της 
από το Φαρμακείο της Καρμέ-
λιας Τορναρίτη στη Λεμεσό.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ 
ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΜΕ 
ΜΟΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με μόνο κοινό στόχο 
την ενίσχυση του συνδέ-
σμου «Ένα Όνειρο μια 
Ευχή», η makeup and 
beauty expert Χριστιά-
να Παναγιώτου από το 
Ινστιτούτο Christiana 

Panayiotoy Beauty and Makeup μαζί με την εμ-
φυτευματολόγο Δρα Αφρούλα Καραμανή της 
Κλινικής Perfect Smile Karamani Dental Clinic, 
ενώνουν τις προσπάθειές τους και στηρίζουν τα 
παιδιά που πάσχουν από καρκίνο και συναφείς 
παθήσεις πραγματοποιώντας όσες πιο πολλές 
ευχές παιδιών μπορούν. Η προσπάθεια έχει αρ-
χίσει από την 1η Μαΐου 2019 και θα ολοκλη-
ρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2019. Στο Evgenios 
Hills Event Venue, παρέα με τη Σοφία Βόσσου, 
θα παραδοθούν στον σύνδεσμο όλες οι ει-
σπράξεις το Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου, το βρά-
δυ. Facebook: ChristianaP.BeautyandMakeup, 
PERFECTSMILEKARAMANI, Instagram: @
christianap.beautyandmakeup, @perfectsmile_
smile_k_dental_clinic

«ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ μΙΑ ΕΥχΗ»
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ΤοξοΤης 
23/11 - 21/12  
Παρόλο που η 

Νέα Σελήνη σάς επιτρέπει να 
κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, είτε 
στην καριέρα σας είτε στη δη-
μόσια εικόνα σας, ο Πλούτω-
νας στο ζώδιό σας υποδηλώνει 
ότι ο Σεπτέμβριος δεν θα είναι 
ο πιο εύκολος μήνας σας. Τα 
πράγματα βελτιώνονται όταν 
ο Δίας συναντά τον Πλούτωνα 
και σας προσφέρει την ενέρ-
γεια που χρειάζεστε για να αρ-
χίσετε να κάνετε τις αλλαγές. 

Αιγοκερως 
22/12 - 20/1
Η συνάντηση της 

Αφροδίτης και του Δία στο 
Ζυγό θα επηρεάσει την επαγ-
γελματική σας ζωή ή τη δημό-
σια εικόνα σας προς το καλύτε-
ρο. Στη συνέχεια, μια τεταμένη 
επικοινωνία μεταξύ του Κρόνου 
και του Ουρανού, όταν η ανά-
γκη σας για προσαρμογή σε 
νέες συνθήκες είναι επιτακτική, 
θα κάνει δύσκολα τα πράγματα. 

Υδροχοος
21/1 - 19/2
Ο Άρης συνεχίζει 

να επηρεάζει τα γεγονότα στο 
σπίτι και την οικογένειά σας, δη-
μιουργώντας ένταση, ιδιαίτερα 
αν προκύψουν αντιρρήσεις σε 
κάποια ιδέα σας. Με τον Κρό-
νο στον Λέοντα, οι απαιτήσεις 
του συντρόφου σας μπορεί να 
γίνουν περισσότερες από κάθε 
άλλη φορά. 

ιχθΥες
20/2 - 20/3
Η Αφροδίτη και ο 

Δίας συνδυάζονται προκαλώ-
ντας θετική ενέργεια σε θέματα 
ιδιοκτησίας και εισοδημάτων. 
Αυτό δεν πάει να πει ότι είναι 
καλή περίοδος για μεγάλα έξο-
δα. Παρόλο που μια ξαφνική 
ευκαιρία, σε σχέση με την κοι-
νόχρηστη ιδιοκτησία σας, μπο-
ρεί να αλλάξει εντελώς τη ζωή 
σας, πρέπει να προσέξετε να 
μην αντιδράσετε παρορμητι-
κά, γιατί το αποτέλεσμα δεν θα 
σας αρέσει.

ΖΥγος
24/9 - 23/10
ΖΥΓΟΣ Η Αφρο-
δίτη συναντά τον 

Δία στο ζώδιό σας στις αρχές 
του μήνα, υποσχόμενη μια πολύ 
ευχάριστη περίοδο, αν και θα 
πρέπει να προσέχετε τις υπερ-
βολές. Η επιθυμία σας να βγεί-
τε στα μαγαζιά και να ξεσαλώ-
σετε θα γίνει ανίκητη! Η Παν-
σέληνος του Σεπτεμβρίου προ-
μηνύει μια αλλαγή στον χώρο 
εργασίας σας ή σε κάποιο θέμα 
υγείας και τέλος, ο Δίας κάνει 
μια στροφή προς τον Ουρανό 
και η επιθυμία σας για ελευθε-
ρία γίνεται ανεξέλεγκτη.

ςκορπιος
24/10 - 22/11
Η Αφροδίτη εισέρ-
χεται στο ζώδιό σας 

και καταπραΰνει τις επιπτώσεις 
του στροβιλιζόμενου Άρη, που 
επηρεάζει τον τομέα των συνερ-
γασιών σας, δίνοντάς σας πε-
ρισσότερες λύσεις μέσω συμ-
βιβασμών. Η δεύτερη εβδομά-
δα του μήνα, ωστόσο, μπορεί 
να είναι μια δύσκολη στιγμή για 
εσάς, όσον αφορά στην καριέ-
ρα σας ή την οικονομική σας 
θέση. Ο Κρόνος κάνει μια τε-
ταμένη ζεύξη με τον Πλούτωνα 
και αισθάνεστε μπλοκαρισμένη 
από την ανάγκη σας να κάνετε 
αλλαγές στη ζωή σας. 

για νέα διακόσμηση ή για δώρα 
σε αγαπημένα πρόσωπα.

Λεων
 23/7 - 23/8
Ο Σεπτέμβριος 

δεν πρόκειται να είναι ένας εύ-
κολος μήνας για σας. Μπορεί 
η Αφροδίτη και ο Δίας να συ-
νεχίζουν να κάνουν την κοινω-
νική σας ζωή πολύ ευχάριστη, 
ωστόσο ο Κρόνος στο ζώδιό 
σας κάνει τις υποχρεώσεις σας 
μεγαλύτερες. Προς το τέλος 
του μήνα, με τον Δία σε στενό 
μαρκάρισμα από τον Ουρανό 
λίγο μετά την Πανσέληνο, πε-
ριμένετε μια ξαφνική ευκαιρία 
να εμφανιστεί, που μπορεί να 
έχει σημαντική επίδραση στη 
ζωή σας.

πΑρθενος
24/8 - 23/9
Η Νέα Σελήνη δη-

μιουργεί μια ευκαιρία για να 
κάνετε ένα νέο ξεκίνημα και με 
τον Ήλιο και τον Ερμή στο ζώ-
διό σας τον περισσότερο μήνα, 
είστε και πάλι στη φόρμα σας, 
έτοιμοι να μοιραστείτε τις από-
ψεις σας και να εντυπωσιάσε-
τε. Από οικονομικής άποψης, η 
συνάντηση της Αφροδίτης και 
του Δία, στην αρχή του μήνα, 
υποδηλώνει καλή τύχη, αν και 
θα πρέπει να αντισταθείτε στην 
επιθυμία να ξοδεύετε τα χρήμα-
τά σας.

κριος
21/3 - 20/4
Ο Άρης συνεχίζει 

το ταξίδι του στον Ταύρο και 
επηρεάζει τον τομέα του εισο-
δήματός σας. Κατά τη διάρκεια 
αυτού του μακρινού ταξιδιού 
του πλανήτη Άρη είναι πιθανό 
να ξοδέψετε την περισσότερη 
ενέργεια και τον χρόνο σας σε 
αυτόν τον τομέα. Όσα έχετε 
αποκτήσει με κόπο έχουν με-
γάλη σημασία για εσάς και θα 
αγωνιστείτε για να κρατήσετε 
κάτι που αισθάνεστε ότι είναι δι-
καίως δικό σας.  

ΤΑΥρος
 21/4 - 21/5

Καθώς ο Άρης συ-
νεχίζει να βρίσκε-

ται στο ζώδιό σας, παραμένε-
τε προσηλωμένοι στα δικά σας 
σχέδια και δεν αποζητάτε τη 
βοήθεια τρίτων. Μπορεί μάλι-
στα η απομόνωσή σας να φτά-
σει σε τέτοιο βαθμό, που οι κο-
ντινοί σας να αισθάνονται ότι 
τους παραμελείτε.

διδΥμοι
22/5 - 21/6
Ο Ερμής απομα-

κρύνεται από το ζώδιο του Λέ-
οντα, πράγμα που σημαίνει ότι 
για εσάς το σπίτι σας θα αποτε-
λέσει το επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος. Η Νέα Σελήνη στις 9 
Σεπτεμβρίου σάς δείχνει ότι μια 
νέα αρχή είναι μια πολύ καλή 
στιγμή για να συζητήσετε με την 
οικογένειά σας ή με εκείνους 
με τους οποίους μοιράζεστε το 
σπίτι σας τα άμεσα σχέδιά σας.

κΑρκινος
22/6 - 22/7
Η κοινωνική 

σας ζωή θα γνωρίσει άνθηση 
τις περισσότερες μέρες του Σε-
πτεμβρίου και η Νέα Σελήνη 
κάνει πολύ πιθανό να γνωρίσετε 
νέους φίλους ή να βρεθείτε σε 
κάποιο νέο μέρος. Η Αφροδίτη, 
που συναντιέται με τον Δία στο 
Ζυγό, συνεχίζει να κάνει το σπί-
τι σας ένα πολύ ευχάριστο μέ-
ρος, αλλά μπορεί επίσης να εν-
θαρρύνει τη σπατάλη χρημάτων 

ZωδιΑ

 ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ 15/09/1984

O Πρίγκιπας Ερρίκος, Δούκας του Σάσεξ, 
γνωστός ευρύτερα ως Πρίγκιπας Χάρι, είναι ο 
μικρότερος γιος του Καρόλου, Πρίγκιπα της 
Ουαλίας, και της πρώην συζύγου του Νταϊ-Ουαλίας, και της πρώην συζύγου του Νταϊ-Ουαλίας, και της πρώην συζύγου του Νταϊ
άνα. Κατά τη στιγμή της γέννησής του ήταν 
τρίτος στη σειρά διαδοχής για τον βρετανι-
κό θρόνο, όμως σήμερα κατέχει την έκτη θέση, 
καθώς βρίσκεται πίσω από τον πατέρα του, τον 
αδελφό του Ουίλιαμ και τα ανίψια του Τζορτζ, 
Σάρλοτ και Λούι. Στις 27 Νοεμβρίου 2017 το 
Κλάρενς Χάουζ και το Παλάτι του Κένσινγκτον 
ανακοίνωσαν τον αρραβώνα του Πρίγκιπα Χάρι 
με την Αμερικανίδα ηθοποιό Μέγκαν Μαργκλ. 
Στις 19 Μαΐου 2018 τελέστηκε ο γάμος τους στο 
παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Κάστρου 
Ουίνδσορ. Είναι πατέρας ενός παιδιού, του Άρτσι 
Χάρρισον Μάουντμπατεν-Γουίνσδορ.

γνωστός ευρύτερα ως Πρίγκιπας Χάρι, είναι ο 
μικρότερος γιος του Καρόλου, Πρίγκιπα της 

κό θρόνο, όμως σήμερα κατέχει την έκτη θέση, 
καθώς βρίσκεται πίσω από τον πατέρα του, τον 
αδελφό του Ουίλιαμ και τα ανίψια του Τζορτζ, 
Σάρλοτ και Λούι. Στις 27 Νοεμβρίου 2017 το 
Κλάρενς Χάουζ και το Παλάτι του Κένσινγκτον 
ανακοίνωσαν τον αρραβώνα του Πρίγκιπα Χάρι 
με την Αμερικανίδα ηθοποιό Μέγκαν Μαργκλ. 
Στις 19 Μαΐου 2018 τελέστηκε ο γάμος τους στο 
παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Κάστρου 
Ουίνδσορ. Είναι πατέρας ενός παιδιού, του Άρτσι 

EP
A



Πιο ενδιαφέρουσα από ποτέ η µόδα του 
χειµώνα ανοίγει διάλογο µε τις δεκαετίες 
του στυλ και δίνει τον λόγο στην άνεση. 

Με λάµψη Χόλιγουντ, άρωµα Παρισιού, 80s 
αναφορές και έµφαση στους ώµους, αναφορές και έµφαση στους ώµους, 

οι δηµιουργίες των διάσηµων οίκων για τη 
σεζόν Φθινόπωρο/Χειµώνας 2019-20 
σηµατοδοτούν µια νέα fashion εποχή. 
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'Ολα στο καρό'Ολα στο καρό_
Tο καρό σε total look και µε ρετρό 
διάθεση είναι το µοτίβο που αυτήν 
τη σεζόν πρέπει να βρίσκεται στην 

γκαρνταρόµπα σου. 
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ΣΧΕΣΕΙΣ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
Φοβία δέσμευσης, ή απόρριψης; Γιατί η Generation Z 
δεν κάνει πια σχέσεις.

cover story
ΕΜΙΛΥ ΓΙΟΛΙΤΗ
με το χέρι στην καρδιά απαντά σε όλα όσα 
θέλαμε εδώ και καιρό να τη ρωτήσουμε. 

 μadameFigaroCyprus         MadameFigaroCyprusadameFigaroCyprus         MadameFigaroCyprus
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ

momoΔΔaa
ΑΦΙΕΡΩΜΑ New collectioNs
Τα catwalks των διάσημων οίκων και οι τάσεις 
για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2019-20.

ΣΧΕΣΕΙΣ

mf ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
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GenΌχι πιαZΌχι πιαZGenΌχι πιαGenZGenZΌχι πιαZGenZ
σχέσεις,Όχι πιασχέσεις,Όχι πια
µόνοσχέσεις,µόνοσχέσεις,

ΑΝΕΠΑΦΕΣ 
ΣΑΝ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΤΟΥΣ, ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΤΗΣ iGENERATION 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ SAFE 
MODE ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΝ 
ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 

ΕΡΑΣΤΩΝ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΕΜΗ ΠΑΠΑ

Μόλις στα 20, σαν τα κρύα τα νερά, σπουδάζει στο πανεπιστήµιο. Είναι 
δραστήρια, µε παρέες και ενδιαφέροντα που γεµίζουν τα IG stories της 
µε ουσιαστικότερα πράγµατα από το νέο της µανικιούρ. Την ξέρω από τα 
γεννοφάσκια της, είναι ανιψιά µου. Και είναι single. Έχει πολλές ευκαιρίες 
για ραντεβού και, απ’ ό,τι λέει, έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχουν κε-
ντρίσει το ενδιαφέρον της. Γιατί, λοιπόν, δεν έχει προχωρήσει σε κάτι πιο 
σταθερό µε έναν από τους κυρίους Αξιόλογους που πέφτουν στον δρόµο 
της; Όχι, δεν τη φρενάρει αυτό που έκανε τη δική µου γενιά, τη Γενιά Χ, να 
αναβάλλει συνειδητά τις σχέσεις µε σκοπό τον γάµο απολαµβάνοντας νέες 
ελευθερίες και τη χειραφέτηση που οι µανάδες µας δεν είχαν.
Γύρω στα 22, νόστιµος, αθλητικός, ευγενικός, δεν τον λες και συνεσταλµένο, 
µόλις πήρε πτυχίο. Έχει master στις παιχνιδοµηχανές. Τσακίζει την παλιοπα-
ρέα σε όλα τα παιχνίδια. Τον ξέρω από την εφηβεία του, µένει δύο πατώµατα 
πιο πάνω. ∆εν έχει κοπέλα. «Μόνο κάτι πολύ περιστασιακές. Κατάλαβες... 
Αλλά ούτε οι φίλοι του έχουν κορίτσι. Πότε θα κάνουν µια σχέση; ∆εν κα-
ταλαβαίνω... ∆εν ερωτεύονται αυτά τα παιδιά;». Η µητέρα του µου εξοµο-
λογείται τις ανησυχίες της µπροστά στην πόρτα του ασανσέρ.
Η δική της γενιά όµως δεν είχε τη λίστα των νοητών µεν, πολύ πραγµατικών 
δε απαγορεύσεων µε την οποία ξεκινάει τη ζωή της η Gen Ζ. Που έχει δι-
καίωµα ψήφου από τα 18 -ή κατά περίπτωση κι από τα 17!-, αλλά ξέρει πως 
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milyEEmilyEmily

ΜΠΛΕΪΖΕΡ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 
ALEXANDER MCQUEEN, 
ROCOCO BOUTIQUE. 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΣΥΛΛΟΓΗ.

mily
 Έµιλυ Γιολίτη

milymily
 Έµιλυ Γιολίτη

mily
φωτογραφίζεται για τη 

mily
φωτογραφίζεται για τη 

mily
φωτογραφίζεται για τη 

 και µε το χέρι  και µε το χέρι 
στην καρδιά απαντά σε όλα στην καρδιά απαντά σε όλα 

όσα θέλαµε εδώ και καιρό να τη όσα θέλαµε εδώ και καιρό να τη 
ρωτήσουµε. Για τον διορισµό και ρωτήσουµε. Για τον διορισµό και 

την παραίτησή της από τη θέση την παραίτησή της από τη θέση 
της προέδρου της ΑΗΚ, για τα της προέδρου της ΑΗΚ, για τα 

ινσταγκραµικά ταξίδια της, που ινσταγκραµικά ταξίδια της, που 
αποτελούν πηγή έµπνευσης για αποτελούν πηγή έµπνευσης για 
την ίδια (αλλά και για µας), για την ίδια (αλλά και για µας), για 

τα παιδιά που είναι η αγάπη τα παιδιά που είναι η αγάπη 
της ζωής της, αλλά και για το… της ζωής της, αλλά και για το… 

ασυµβίβαστο του χαρακτήρα της. ασυµβίβαστο του χαρακτήρα της. ασυµβίβαστο του χαρακτήρα της. ασυµβίβαστο του χαρακτήρα της. 

ΤΑΝΙΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΣ

STYLING: ΜΑΡΑ ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ
ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ

ΜΑΛΛΙΑ: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ BLOW RESORT
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ AMARA HOTEL ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
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Το ΤευΧος 
ςεΠΤεμΒΡΙου

δωρεάν 
MinMinÉral 89 Της ViChy 
ενυδαενυδαΤΙκο booster ΠΡοςώΠου ΓΙα 
ενυδενυδαΤώςη, Τονώςη καΙ ενδυναμώςη

✓ με υαλουρονικό οξύ
✓ Τριπλή αντιγηραντική δράση
✓ Για όλους τους τύπους επιδερμίδαςΓια όλους τους τύπους επιδερμίδας

Best seLLer ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ
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Ο διάσημος φωτογράφος, που στην Ο διάσημος φωτογράφος, που στην Ο καριέρα του φωτογράφισε αρκεΟ καριέρα του φωτογράφισε αρκεΟ -
τές φορές διάσημα μοντέλα, δεν Ο τές φορές διάσημα μοντέλα, δεν Ο 

έμοιαζε με κανέναν άλλο φωτογράφο του 
είδους του. Ο ίδιος άλλαξε ουσιαστικά τη 
φωτογραφία της μόδας και είναι αυτός που 
δημιούργησε τα σουπερμόντελ της δεκαετί-δημιούργησε τα σουπερμόντελ της δεκαετί-δημιούργησε τα σουπερμόντελ της δεκαετί
ας του ’90. Ο διάσημος φωτογράφος γεν-ας του ’90. Ο διάσημος φωτογράφος γεν-ας του ’90. Ο διάσημος φωτογράφος γεν
νήθηκε το 1944 και μεγάλωσε στην Ανατο-
λική Γερμανία και η πρώτη του δουλειά, 16 
ετών, ήταν ο στολισμός βιτρινών. Αργότερα 
σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών 
Τεχνών του Βερολίνου, αλλά αυτό που τον 
ενδιέφερε περισσότερο ως φοιτητή δεν ήταν 
τόσο να ζωγραφίζει όσο να αναζητεί τι ήταν 
εκείνο που ενέπνεε στους μεγάλους ζωγρά-
φους τα σπουδαία έργα τους. Καθώς δεν 
αισθανόταν ικανοποιημένος από τη ζωγρα-
φική, ταξίδεψε για δύο χρόνια στην Ισπανία 
και στο Μαρόκο, και μετά επέστρεψε στο 
Ντίσελντορφ για να σπουδάσει φωτογρα-
φία. Εκείνα τα χρόνια τον ενδιέφεραν περισ-
σότερο οι φωτορεπόρτερ, οι φωτογράφοι 
δρόμου και οι ντοκιμαντερίστες φωτογρά-
φοι. Ο ίδιος συνεργάστηκε με πολυάριθμα 
περιοδικά μόδας και συμμετείχε σε μεγάλο 

αριθμό διαφημίσεων καθώς και στα τρία 
iconic ημερολόγια Pirelli, το 1996, το 2002 
και το 2017. Ήταν ο πρώτος που φωτογρά-
φησε τη χρυσή πεντάδα Σίντι Κρόφορντ, 
Λίντα Ευαντζελίστα, Ναόμι Κάμπελ, Κρίστι 
Τέρλινγκτον και Τατιάνα Πάτιζ για το εξώ-
φυλλο της βρετανικής Vogue (Ιανουάριος 
1990). Ο θάνατος του διάσημου φωτογρά-
φου ανακοινώθηκε μέσω του Instagram που 
διατηρούσε ο ίδιος, από τους οικείους του, 
με την εξής ανάρτηση: «Με μεγάλη μας θλί-«Με μεγάλη μας θλί-«Με μεγάλη μας θλί
ψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πίτερ Λί-ψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πίτερ Λί-ψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πίτερ Λί
ντμπεργκ, που πέθανε την Τρίτη, 3 Σεπτεμβρί-ντμπεργκ, που πέθανε την Τρίτη, 3 Σεπτεμβρί-ντμπεργκ, που πέθανε την Τρίτη, 3 Σεπτεμβρί
ου 2019, σε ηλικία 74 ετών. Αφήνει πίσω 
του τη σύζυγό του Πέτρα, την πρώτη του σύ-
ζυγο Άστριντ, τους τέσσερις γιους του, Μπέ-
ντζαμιν, Τζέρεμι, Σάιμον και Τζόσεφ, επτά 
εγγόνια. Αφήνει μεγάλο κενό». Μέχρι πρόεγγόνια. Αφήνει μεγάλο κενό». Μέχρι πρόεγγόνια. Αφήνει μεγάλο κενό» -
σφατα ο ίδιος ήταν ενεργός όταν φωτογρά-
φισε όλες τις γυναίκες που εμφανίστηκαν 
στο τεύχος Σεπτεμβρίου του βρετανικού πε-
ριοδικού Voque, στο οποίο τον ρόλο φιλο-
ξενούμενου αρχισυντάκτη είχε η δούκισσα 
του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

«ΕΣΒΗΣΕ» ΤΟ ΚΛΙΚ
ΤΟΥ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΟΔΑΣ
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΟΔΑΣ ΠΙΤΕΡ 

ΛΙΝΤΜΠΕΡΓΚ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΦΗΣΕ ΕΠΟΧΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ, ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΩΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 74 ΕΤΩΝ

Οι φωτογραφίες του διάσημου φωτογράφου 
έχουν φιγουράρει στα μεγαλύτερα μουσεία 
του κόσμου. Στο Victoria & Albert Museum 
(Λονδίνο), στο Μητροπολιτικό Μουσείο της 
Νέας  Υόρκης (Νέα Υόρκη), στην Εθνική 
Πινακοθήκη Βικτώρια (Μελβούρνη), στο 
Κέντρο Πομπιντού (Παρίσι), στο Μουσείο 
Πούσκιν (Μόσχα) κ.α. 

ΠΙΤΕΡ ΛΙΝΤΜΠΕΡΓΚ








