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εβδΟμαδα μΟδαΣ νεαΣ ΥΟρΚηΣ
Στην ΠαΣαρεΛα
η ΖενταΓΙα

ΛαΥρεντηΣ μαΧαΙρΙτΣαΣ
μΙα ΘεΣη
ΣτΟν ΠαραδεΙΣΟ

«ΕΧΩ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο,ΤΙ
ΕΧΩ ΟΝΕΙΡΕΥΤΕΙ»

ΜΑΡΙΑ
ΚΟρτΖΙα
ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΤΗΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΕΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΒΑ 

ΝΥΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ
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BIG
PICTURE

   

Η μεταρρύθμιση των αμερικανικών φυλακών έγινε αφορ-
μή να ξεσπάσει νέα κόντρα ανάμεσα στον Αμερικανό 
Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το ζεύγος Τζον Λέτζεντ 

και Κρίσι Τέιγκεν. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως δεν έμεινε αμέτο-
χος, χαρακτηρίζοντας «βρομόστομη» το μοντέλο, ενώ  επιτέ-
θηκε και στον Αφροαμερικανό σύζυγό της, τραγουδιστή Τζον 
Λέτζεντ. Η κόντρα προέκυψε επειδή το ζευγάρι δεν στήριξε 
τις προσπάθειές του για μεταρρύθμιση των φυλακών. Ο Πρό-
εδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε τον διάσημο τραγουδιστή «βαρε-
τό», λέγοντας, παράλληλα, ότι οι δύο τους δεν ήταν κοντά του 
όταν χρειαζόταν βοήθεια για να περάσει τη μεταρρύθμιση. «Ο 
μουσικός Τζον Λέτζεντ και η βρομόστομη γυναίκα του λένε 
τώρα πόσο καλή είναι η μεταρρύθμιση, αλλά δεν τους είδα 
πουθενά τριγύρω όταν χρειαζόμασταν τη στήριξή τους», κατέ-
ληξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απάντηση του διάσημου μοντέλου 
και influencer ήταν μια βρισιά, η οποία έγινε πολύ γρήγορα 
viral στα μέσα δικτύωσης. Όσο η λογομαχία συνεχιζόταν το 
ζευγάρι παρακάλεσε τους θαυμαστές του να μην την αναπα-
ράγουν, σημειώνοντας ότι η «διαμάχη» είναι μεταξύ του ζευγα-
ριού και του Αμερικανού Πρόεδρου.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

ΝΕΟΣ «ΠΟΛΕΜΟΣ» 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ

«ΒΡΟΜΟΣΤΟΜΗ» ΑΠΟΚΑΛΕΣΕ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΙ ΤΕΪΓΚΕΝ

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ,
ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ VIRAL 
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ TWITTER

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

ΚΡΙΣΙ ΤΕΪΓΚΕΝ - ΤΖΟΝ ΛΕΤΖΕΝΤ

Το ζευγάρι τα «έβαλε»
με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.









6

 οκ! people  kaθε εβδομαδα

 

Ιδρυτής: Άντης Χατζηκωστής 
δΙΕυΘυΝτρΙΑ: Πέτρα Αργυρού
ΑρΧΙςυΝτΑκτρΙΑ: Χριστίνα Πελεκάνου

GROUP ADVERTISING MANAGER: 
Γεωργία Τουτουνζιάν
κΑΛΛΙτΕΧΝΙκή δΙΕυΘυΝτρΙΑ: 
Σόφη Ζαχαριάδου-Ιακωβίδου
δήΜΙουρΓΙκο: Δανάη Μιχαηλίδου
ςυΝτΑκτΙκή οΜΑδΑ: Γιώργος Μιχαήλ
BEAUTY EDITOR: Νεφέλη Κυπριανού
STYLING/ΕπΙΜΕΛΕΙΑ 
φωτοΓρΑφήςΕωΝ: 
Μαριάννα Χατζημηνά

κοςΜΙκA: Πάρις Χριστοφή
φωτοΓρΑφοΙ: Φειδίας Μωυσέως, 
Μάρκος Ανδρονίκου
ΕπΕΞΕρΓΑςΙΑ φωτοΓρΑφΙωΝ: 
Mαρία Xρυσοστόμου, Ελένη Νικολάου
PRODUCTION MANAGER:  
Χριστιάνα Παναγίδου 

ΔIAΦHMIΣTIKO TMHMA

ADVERTISING SUPERVISOR: 
Χριστιάνα Θεμιστοκλέους
ADVERTISING EXECUTIVE: Μαρία Ιωσήφ
CLIENT SERVICE SUPERVISOR: 
Μαρία Χαραλάμπους

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ: 

Ιδρυτής: ΚωΣΤΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΚωΣΤΗΣ 
δΙΕΘυΝωΝ ςυΜΒουΛος: 
ΧρύΣΑΝΘοΣ ΤΣούρούλλΗΣ
ΑΝΑπΛήρωτρΙΑ δΙΕυΘυΝουςΑ 
ςυΜΒουΛος: 
ΜΑρΙΑ ΚύρΙΑΚού
GROUP MARKETING MANAGER: 
Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου
υπΕυΘυΝος ΛοΓΙςτήρΙου: 
Γιώργος Γεωργίου 
ΛοΓΙςτήρΙο: Ειρήνη Ηρακλέους

Εκτυπωςή: 
Printco cassoulides ltd

ΕκδοτΙκος οΙκος δΙΑς Λτδ
Λεωφόρος  Άντη Χατζηκωστή και Γωνία 
Λεωφόρου Αρχαγγέλου 31, 2057, 
ςτρόβολος, Λευκωσία
τηλ.: +357 22 580 580, 
φαξ: +357 22 580 675

Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται 
για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέ-
φονται. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε 
οπτικοακουστικό μέσο όλου ή μέρους του 
περιοδικού χωρίς την έγγραφη άδεια του 
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Produced under licence from reach 
Magazines Worldwide limited registered 
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“OK! FIRST FOR CELEBRITY NEWS” are 
registered trade marks of reach Magazines 
Worldwide Limited. All rights reserved.  
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«ΠεθαΙΝΩ ΓΙα ΣεΝα…»
Πόσα μπορούν να ειπωθούν και να λεχθούν 
μέσα σε λίγες σελίδες… Πόσες λέξεις να 
γραφτούν και να μην εξαφανιστούν μέσα σε 
λίγο χρόνο... Μου λες τα μάτια σου να μην 
τα αγαπώ/και να μην πάψω να πιστεύω στα 
δικά μου/μ’  αυτά τα μάτια όπου χαθώ κι 
όπου βρεθώ/ τα έχω πίσω μου και μέσα και 
μπροστά μου… Αυτοί είναι οι στίχοι ενός μεγάλου τραγουδο-
ποιού, που άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Όταν 
στα εφηβικά μας χρόνια και λίγο αργότερα ερμηνεύαμε τους 
στίχους του τραγουδιού, ίσως να μην ξέραμε ότι αυτό το συ-
γκεκριμένο τραγούδι θα μας συνόδευε σε όλη μας τη ζωή. ο 
λαυρέντης Μαχαιρίτσας είναι ο καλλιτέχνης που αγαπήθηκε 
πολύ σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του μέσα από τραγού-
δια που συνέθεσε και ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο… Καλό 
ταξίδι λαυρέντη… Μια ευκαιρία στον παράδεισο… κι αν πάω.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΟ∆ΑΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣΣΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑΗ ΖΕΝΤΑΓΙΑ

ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣΜΙΑ ΘΕΣΗ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ

«ΕΧΩ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο,ΤΙΕΧΩ ΟΝΕΙΡΕΥΤΕΙ»

ΜΑΡΙΑΚΟΡΤΖΙΑ
ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΤΗΣΜΕ ΤΟΝ ΠΙΕΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΒΑ ΝΥΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ

ΠεΡΙεχομεΝα    15 ΣεΠτεμβΡΙοΥ 2019 • τεΥχοΣ 603

28 ΛεΥτεΡΗΣ ΛαζαΡοΥ
Μας «σερβίρει» τη γαστρονομία
στο σπίτι μας 
34 μεΓΚαΝ μαΡΚΛ
Ήττα για τη στενή της φίλη Σερένα 
Γουίλιαμς
36 NαομΙ ΓοΥοτΣ
Η γνωστή ηθοποιός διαθέτει, εκτός από 
εξωτερική ομορφιά, και έναν πλούσιο 
εσωτερικό κόσμο ως πρέσβειρα καλής 
θελήσεως του οΗΕ
40 ΛαΥΡεΝτΗΣ μαχαΙΡΙτΣαΣ
Η μεγάλη «παύση» και «σιωπή» του 
μεγάλου τραγουδοποιού
44 ΠαοΛα
Διασκέδασε τους θαυμαστές της
στο Φεστιβάλ Γάλακτος
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ΣΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ Η ΖΕΝΤΑΓΙΑ

ΟΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ, ΚΑΛΛΙΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
Η ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ ΣΤΗΝ 

ΠΑΣΑΡΕΛΑ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ TOMΜΥ HILFIGER, ΑΠΟΣΠΩ-
ΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΡΜΟ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ

H Wiinnie Harlow
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Τολμηρά και δυναμικά στυλ 
και καλλίγραμμα μοντέ-
λα περπάτησαν στη φετινή 

Εβδομάδα Μόδας της Νέας 
Υόρκης, που έκανε πρεμιέρα 
την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου. 
Αυτό που άφησε τις καλύτερες 
εντυπώσεις είναι το τολμηρό 
και δυναμικό στυλ της Ζεντά-
για, που ενώθηκε με τα μοντέρ-
να στοιχεία του Tom Hilfiger. 
Στο θρυλικό Apollo Theater στο 
Χάρλεμ της Νέας Υόρκης βρέ-
θηκαν μερικά από τα μεγαλύ-
τερα ονόματα της πασαρέλας 
και όχι μόνο και έδωσαν το «πα-
ρών» τους για να παρακολου-
θήσουν από κοντά τις νέες δη-
μιουργίες των διάσημων σχεδι-
αστών Φθινόπωρο 2019.

Η ΖΕΝΤΑΓΙΑ
Η όμορφη ηθοποιός περπάτησε 
στην πασαρέλα με αφορμή το 
σόου του Tommy Hilfiger που 
το φθινόπωρο του 2016 ξεκί-
νησε να ταξιδεύει από τη Βό-
ρεια Αμερική μέχρι την Ευρώπη 
και την Ασία. Τώρα επέστρεψε 
στη Νέα Υόρκη και στην Εβδο-
μάδα Μόδας της, για να μας 
παρουσιάσει τη δεύτερη συλλο-
γή TommyXZendaya. Το στυλ 
της γνωστής ηθοποιού «έδεσε» 
με τα μοντέρνα στοιχεία του 
Tommy Hilfiger, ενώ την επίδει-
ξη μόδας παρακολούθησαν 
γνωστά ονόματα της διεθνούς 
σκηνής. Ανάμεσα στους επώνυ-
μους βρέθηκαν στην πρώτη σει-
ρά η Τζίτζι και η Μπέλα Χαντίντ, 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ Η ΖΕΝΤΑΓΙΑ

Τολμηρά και δυναμικά στυλ Η ΖΕΝΤΑΓΙΑ

ΟΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ, ΚΑΛΛΙΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
Η ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ ΣΤΗΝ 

ΠΑΣΑΡΕΛΑ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ TOMΜΥ HILFIGER, ΑΠΟΣΠΩ-
ΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΡΜΟ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ

Η Τζίτζι και η Μπέλα Χαντίντ
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η Meghan Trainor, η Ολίβια Πα-
λέρμο και η Jameela Jamil.

ΜΟΝΟ ΠΕΝΤΕ 
ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙ ΟΚΤΩ
H Εβδομάδα Μόδας της Νέας 
Υόρκης δεν θα διαρκεί πλέ-
ον επτά και οκτώ ημέρες  όπως 
ίσχυε έως τώρα αλλά πέντε ημέ-
ρες, σύμφωνα με το συνδικάτο 
μόδας, το Συμβούλιο των Σχε-
διαστών Μόδας της Αμερικής 
(CFDA), αίτημα που διεκδικού-
σαν οι επαγγελματίες του κλά-
δου εδώ και αρκετό καιρό. Η 
αλλαγή αυτή «δεν απευθύνεται 
μόνο στην αμερικανική βιομηχα-
νία της μόδας και στους επαγ-
γελματίες αλλά πρέπει να συνι-

στά απαραίτητη αλλαγή για να 
παγκοσμιοποιηθεί περισσότερο 
η Εβδομάδα της Νέας Υόρκης», 
σύμφωνα με το CFDA. Εδώ και 
αρκετές σεζόν, η Fashion Week 
της Νέας Υόρκης γνωρίζει δύ-
σκολους καιρούς, κυρίως λόγω 
της αποσκίρτησης πολλών σχε-
διαστών. Η εβδομάδα με τα γυ-
ναικεία ντεφιλέ για την άνοιξη 
και το καλοκαίρι 2020 ξεκίνησε 
στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, 
6 Σεπτεμβρίου, και στη συνέχεια 
θα ακολουθήσουν οι αντίστοι-
χες διοργανώσεις στο Λονδίνο, 
στο Μιλάνο και τέλος στο Παρί-
σι.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

10

Η Κάντις Σουάνπολ

Η Άσλεϊ Γκράχαμ
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ΛΙΛΙ-ΡΟΣ ΝΤΕΠ - ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΤΖΟΝΙ ΝΤΕΠ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΝΕΣΑ ΠΑΡΑΝΤΙ 

ΖΕΥΓΑΡΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ

Οι δυο νέοι κατέφθασαν μαζί 
στο κόκκινο χαλί του φετι-
νού Φεστιβάλ Βενετίας για 

την πρεμιέρα της ταινίας «The King», 
στην οποία πρωταγωνιστούν. Η 20χρο-
νη κόρη του Τζόνι Ντεπ, Λίλι-Ρος Ντεπ, 
και ο Τιμοτέ Σαλαμέ προκάλεσαν πα-
ραλήρημα στους θαυμαστές τους, που 
τους υποδέχτηκαν εγκάρδια. Οι δύο 
τους υποδύονται το ζευγάρι στη νέα 
δραματική ταινία, ενώ είναι ζευγάρι και 
στη ζωή. Μάλιστα τελευταία συχνά-
πυκνά κυκλοφορούν στους δρόμους 
της Νέας Υόρκης επιβεβαιώνοντας τον 
έρωτά τους. Ο ηθοποιός και το μοντέ-
λο που πρωταγωνιστούν στη δραματική 
ταινία υποδύονται τον Βασιλιά Ερρίκο 
Ε’ και την Αικατερίνη του Βαλουά, αντί-
στοιχα. Το 2013 δημοσιεύματα ήθελαν 
τον Τιμοτέ Σαλαμέ να έχει δεσμό με τη 
Λούρδη Λεόν, κόρη της Μαντόνα, ενώ 
η Λίλι Ρόουζ Ντεπ χώρισε το 2016 
από τον Ας Στιμστ, μοντέλο από τη Βρε-
τανία, με τον οποίο είχε σχέση για δύο 
χρόνια.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕH κόρη του Τζόνι Ντέπ και της Βανέσα 

Παραντί.
Ο 23χρονος ηθοποιός Τιμοτέ 
Σαλαμέ.

Το ζευγάρι πήγε στη διάσκεψη Τύπου της ταινίας «The King» όπου πρω-
ταγωνιστεί.
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76ο ΚΙΝΗΜΑΤοΓΡΑΦΙΚο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 

Ο «JOKER» KEΡΔΙΣΕ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΛΕΟΝΤΑ
ΕΝΑΣ «JOKER» ΗΤΑΝ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 76ΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ. Η ΤΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ ΤΟΝΤ ΦΙΛΙΠΣ ΑΠΕΣΠΑΣΕ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΛΕΟΝΤΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΜΟΣΤΡΑ

ΗΗ σκηνοθέτρια από την 
Αργεντινή Λουκρέσια 
Μαρτέλ και τα υπόλοι-

πα μέλη της κριτικής επιτροπής 
του 76ου Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου Βενετίας έδωσαν 
στον «Joker» του Τοντ Φίλιπς 
το ανώτατο βραβείο, τον Χρυ-
σό Λέοντα. Μετά από δέκα 
ημέρες προβολών το Φεστι-
βάλ Βενετίας ολοκληρώθηκε, 
ενώ στο κόκκινο χαλί περπάτη-
σαν διάσημα ονόματα της διε-
θνούς σόουμπιζ. Η βράβευση 
του «Joker» θεωρείται ένα από 
τα σημαντικότερα βραβεία του 
καλλιτεχνικού σινεμά παγκοσμί-
ως, ενώ πρόκειται για μια κλα-
σική ποπ comic ταινία με πρω-
ταγωνιστή τον αντισυμβατικό 
Χοακίν Φίνιξ. Ο γνωστός ηθο-
ποιός υποδύεται τον Άρθουρ 
Φλεκ, έναν αποτυχημένο stand-

up comedian με διαταραγμέ-
νη ψυχολογική κατάσταση, ο 
οποίος στη συνέχεια γίνεται ο 
περιβόητος Τζόκερ, αιώνιος 
εχθρός του Μπάτμαν στο σύ-
μπαν της DC. Το μεγάλο Βρα-
βείο της Κριτικής Επιτροπής 
της Μόστρα κέρδισε η ταινία 
«J’accuse» του Γαλλοπολωνού 
Ρομάν Πολάνσκι. Το βραβείο 
παρέλαβε η σύζυγος του σκη-
νοθέτη, η Γαλλίδα ηθοποιός 
Εμανουέλ Σενιέ και πρωταγωνί-
στρια σε αυτό το πολιτικό θρί-
λερ. Η ίδια πάντως περιορίστη-
κε να ευχαριστήσει την επιτρο-
πή και να πει ότι ο Πολάνσκι 
θέλει να «ευχαριστήσει τους 
παραγωγούς του και όλους 
τους ηθοποιούς και τους τε-
χνικούς του». Η ταινία του Πο-
λάνσκι αφηγείται την υπόθε-
ση Ντρέιφους, σκάνδαλο με 

Το βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για το καλύτερο νέο ταλέντο 
δόθηκε στον Αυστραλό ηθοποιό Τόμπι Γουάλας, ο οποίος 
πρωταγωνιστεί στην ταινία «Babyteeth».

Το βραβείο γυναικείας 
ερμηνείας έλαβε η Αριάν 
Ασκαρίντ για την ταινία «Gloria 
Mundi». 

«Δεν γίνεται ταινία 
χωρίς τον Χοακίν 
Φίνιξ. Αυτός είναι το 
πιο γενναίο, το πιο 
τολμηρό λιοντάρι…» 
δήλωσε ο Τοντ Φίλιπς 
παραλαμβάνοντας το 
Χρυσό Λιοντάρι για την 
ταινία «Joker».

Ο «JOKER» KEΡΔΙΣΕ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΛΕΟΝΤΑ
ΗΤΑΝ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 76ΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ. Η ΤΑΙΝΙΑ

Η σκηνοθέτρια 
από την Αργεντινή, 

Λουκρέσια Μαρτέλ.
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ΕΝΑΣ «JOKER» ΗΤΑΝ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 76ΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ. Η ΤΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ ΤΟΝΤ ΦΙΛΙΠΣ ΑΠΕΣΠΑΣΕ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΛΕΟΝΤΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΜΟΣΤΡΑ

Το βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για το καλύτερο νέο ταλέντο 
δόθηκε στον Αυστραλό ηθοποιό Τόμπι Γουάλας, ο οποίος 
πρωταγωνιστεί στην ταινία «Babyteeth».

Το βραβείο γυναικείας 
ερμηνείας έλαβε η Αριάν 
Ασκαρίντ για την ταινία «Gloria 
Mundi». 

Ο γνωστός ηθοποιός Χοακίν 
Φίνιξ και περιβόητος Τζόκερ.

Η σκηνοθέτρια 
από την Αργεντινή, 

Λουκρέσια Μαρτέλ.
Το μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής της Μόστρα κέρδισε 
η ταινία «J’accuse» του Γαλλοπολωνού Ρομάν Πολάνσκι με 
πρωταγωνίστρια την σύζυγό του, Εμανουέλ Σενιέ. 

Το ειδικό Βραβείο της Επιτροπής για το «The Mafia is
No Longer What it Used to Be», του Φράνκο Μαρέσκο.  

διεθνή αντίκτυπο στα τέλη του 
19ου αιώνα στη Γαλλία, που πε-
ριέκλειε δικαστική πλάνη, αρνη-
σιδικία, αντισημιτισμό και τέλος 
το «Κατηγορώ» του Εμίλ Ζολά. 
Ο 86χρονος σκηνοθέτης πα-
ρουσίασε στη Μόστρα την ται-
νία του από την άποψη του αντι-
συνταγματάρχη Ζορζ Πικάρ, 
επικεφαλής των υπηρεσιών πλη-
ροφοριών και προσώπου κλειδί 
για την έκβαση της υπόθεσης, 
τον οποίο υποδύεται ο Ζαν Ντι-
ζαρντέν. Το Βραβείο Ανδρικής 
Ερμηνείας δόθηκε στον Ιταλό 
Λούκα Μαρινέλι για τον ρόλο 
του ιταλική ταινία «Martin Eden» 

που είναι μια εκσυγχρονισμένη 
μεταφορά του μυθιστορήματος 
του Τζακ Λόντον. Το Βραβείο 
Γυναικείας Ερμηνείας έλαβε 
η Αριάν Ασκαρίντ για την ται-
νία «Gloria Mundi». Η Γαλλίδα 
ηθοποιός είναι και η μούσα του 
Ρομπέρ Γκεντιγκιάν και στην ται-
νία υποδύεται μια καθαρίστρια 
στη σύγχρονη Μασσαλία, η 
οποία προσπαθεί να φέρει την 
ισορροπία στη διαλυμένη οι-
κογένειά της. Το Βραβείο Σκη-
νοθεσίας απονεμήθηκε στον 
δημιουργό Σουηδό Ρόι Άντερ-
σον, ενώ το Βραβείο Σεναρίου 
κέρδισε ένα κινούμενο σχέδιο 
αφήνοντας έκπληκτο ακόμα 
και τον ίδιο τον δημιουργό του, 
τον Κινέζο Γιονφάν. Το Βραβείο 
Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για το 
καλύτερο νέο ταλέντο δόθηκε 
στον Αυστραλό ηθοποιό Τόμπι 
Γουάλας, ο οποίος στην ταινία 
«Babyteeth» της Σάνον Μέρ-
φι βγάζει μια τρομερή ενέργεια 
υποδυόμενος έναν ναρκομανή 
που στέκεται στο πλευρό μιας 
κοπέλας που πάσχει από άσχη-
μη ασθένεια. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

ΧΡυΣΟ ΛιΟνΤΑΡι: «Joker», 
του Τοντ Φίλιπς 

ΒΡΑΒΕιΟ MarceLLo 
MasTroiaNNi ΓιΑ 
ΤΟν ΚΑΛυΤΕΡΟ 
ΠΡωΤΟΕΜΦΑνιζΟΜΕνΟ 
ΗθΟΠΟιΟ: Τόμπι Γουάλας
για το «Babyteeth»  

ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕιΟ ΤΗΣ 
ΕΠιΤΡΟΠΗΣ: «an officer and 
a spy», του Ρομάν Πολάνσκι 

ΑΣΗΜΕνιΟ ΛιΟνΤΑΡι 
ΚΑΛυΤΕΡΗΣ ΣΚΗνΟθΕΣιΑΣ: 
Ρόι Άντερσον για το «about 
endlessness» 

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΒΡΑΒΕιΟ ΚΑΛυΤΕΡΟυ 
ΣΕνΑΡιΟυ: Yonfan για το 
animation «No. 7 cherry 
Lane» 

ΒΡΑΒΕιΟ VoLpi cUp 
ΚΑΛυΤΕΡΟυ ΗθΟΠΟιΟυ: 
Λούκα Μαρινέλι για το «Martin 
eden» 

ΒΡΑΒΕιΟ VoLpi cUp 
ΚΑΛυΤΕΡΗΣ ΗθΟΠΟιΟυ: 
Αριάν Ασκαρίντ για το «Gloria 
Mundi»

ΕιδιΚΟ ΒΡΑΒΕιΟ ΤΗΣ 
ΕΠιΤΡΟΠΗΣ: «The Mafia is
No Longer What it Used to 
Be», του Φράνκο Μαρέσκο 

διεθνή αντίκτυπο στα τέλη του 
19ου αιώνα στη Γαλλία, που πε
ριέκλειε δικαστική πλάνη, αρνη
σιδικία, αντισημιτισμό και τέλος 

o νικητής για τον καλύτερο 
ανδρικό ρόλο, Λούκα Μαρινέλι.
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TZONI NTEΠ

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΕΥΔΙΑΘΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ 
ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΣΕ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΟΟΥ

Στην παρουσίαση της ταινίας «Περι-
μένοντας τους Βαρβάρους» βρέ-
θηκε ο Τζόνι Ντεπ. Στη συνέντευξη 

Τύπου που έδωσε στους δημοσιογρά-
φους κατάφερε να κάνει τους παρευρι-
σκόμενους να ξεσπάσουν σε ασυγκρά-
τητα γέλια δίνοντας το δικό του σόου. Ο 
Αμερικανός ηθοποιός παρουσιάζοντας 
τη νέα του ταινία δεν δίστασε να αστει-
ευτεί για τη σχέση που έχει με το αλκο-
όλ. «Το να δουλεύω στην Ιταλία ήταν 
ανέκαθεν μια απίστευτη εμπειρία», είπε ο 
«Τζακ Σπάροου» των «Πειρατών της Κα-
ραϊβικής». «Ο κόσμος εδώ μιλά πολύ 
καλά τα ιταλικά και το φαΐ είναι πολύ 
καλό», πρόσθεσε, προκαλώντας τα γέ-
λια των παρευρισκόμενων. «Μου αρέσει 
περιστασιακά το κρασί», συνέχισε, με 
την αίθουσα να ξεσπά και πάλι σε ασυ-
γκράτητα γέλια. «Γιατί γελάτε;» διερωτή-
θηκε ο ηθοποιός, του οποίου η πρώην 
σύζυγος, Άμπερ Χερντ, υποστήριζε στην 
αίτηση διαζυγίου ότι αντιμετωπίζει προ-
βλήματα εθισμού στα ναρκωτικά και στο 
αλκοόλ. Λίγες ώρες αργότερα ο ίδιος 
βρέθηκε στο κόκκινο χαλί του Φεστι-
βάλ της Βενετίας μαζί με την κόρη του 
Λίλι-Ρόουζ. Η ίδια βρέθηκε εκεί για την 
προβολή της ταινίας «The King» του Αυ-
στραλού Ντέιβιντ Μίτσοντ, στην οποία 
πρωταγωνιστεί. Ο πατέρας της μάλιστα 
μίλησε για την ίδια λέγοντας ότι «είναι 
εντυπωσιακή. Αυτή και ο γιος μου είναι 
οι θεοί μου», κάνοντας λόγο για μια απί-
στευτη νεαρή γυναίκα που συμπεριφέ-
ρεται με αξιοπρέπεια σε όλα όσα κάνει. 
Να θυμίσουμε ότι ο γνωστός ηθοποιός 
στην ταινία όπου πρωταγωνιστεί ενσαρ-
κώνει έναν σαδιστή συνταγματάρχη, ο 
οποίος έχει αναλάβει να παρακολουθεί 
τους βαρβάρους που ζουν κοντά στα 
σύνορα μιας ανώνυμης αυτοκρατορίας. 
Έρχεται όμως σε σύγκρουση με τον δι-
οικητή ενός φρουρίου αυτής της απομο-
νωμένης περιοχής (Μαρκ Ράιλανς), που 
διαφωνεί με τις βάναυσες μεθόδους 
του.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Ο ευδιάθετος Τζόνι Ντεπ στη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης δεν παρέλειψε
να αφήσει υπονοούμενα για τη σχέση του με το αλκοόλ.

Ο γνωστός ηθοποιός μετά τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε βρέθηκε στο κόκκινο χαλί
του Φεστιβάλ της Βενετίας.
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ΜΙΚ ΤΖΑΓΚΕΡ

ΜΕ MIA EMΦΑΝΙΣΗ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ
Ο ΜΙΚ ΤΖΑΓΚΕΡ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ

ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «THE BURNT ORANGE HERESY»

Ο «ΓΕΡΟΛΥΚΟΣ» ΤΗΣ ΡΟΚ ΣΚΗΝΗΣ
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Το περασμένο Σάββατο 7 Σεπτεμβρί-
ου ο «γερόλυκος» και ζωντανός θρύ-
λος πλέον της ροκ σκηνής, Μικ Τζά-

γκερ, εμφανίστηκε στο φεστιβάλ της Βενε-
τίας με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας 
με τον τίτλο «The Burnt Orange Heresy», 
στην οποία υποδύεται έναν πλούσιο συλ-
λέκτη έργων τέχνης. Παρόλο που ο «γε-
ρόλυκος» της ροκ σκηνής τον περασμένο 
Απρίλιο υποβλήθηκε σε εγχείρηση αντικα-
τάστασης καρδιακής βαλβίδας, επέστρε-
ψε τον περασμένο Ιούνιο στη σκηνή, κα-
θώς οι Rolling Stones ξεκίνησαν την περι-
οδεία τους στη Βόρεια Αμερική. Ο διάση-
μος τραγουδιστής μετέβη στο Φεστιβάλ 
Βενετίας και περπάτησε στο κόκκινο χαλί 
μαζί με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές 
της ταινίας τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, τον 
Κλες Μπανγκ και την Ελίζαμπεθ Ντεμπί-
κι. Με τον αέρα του ροκ σταρ ο 76χρο-
νος Μικ Τζάγκερ χαιρέτησε χαλαρά τους 
φωτογράφους εκπλήσσοντας για ακόμη 
μια φορά τους πάντες με την απλότητά 
του.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ Με κάζουαλ εμφάνιση και με τον αέρα ενός σταρ

ο Μικ Τζάγκερ εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας.
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μόνο συμφώνησε σε όλα, αλλά το έκανε και 
πραγματικότητα.

Από πού εμπνευστήκατε για το νυφι-
κό σου;
Δεν εμπνευστήκαμε από κάπου συγκεκριμέ-
να. Απλά κάναμε κάτι που ταιριάζει περισσό-
τερο σε μένα και θα είμαι εγώ.

Θα φορέσεις ένα ή δυο νυφικά;
Το μόνο που θα σας πω είναι πως ό,τι και να 
φορέσω, θα είναι ρομαντικό. Τώρα, το πώς 
και το πόσα θα είναι, θα δείξει!

Περιέγραψε μας λίγο τη διακόσμηση 
του γάμου σου;
Το περιβάλλον εκείνη τη βραδιά θα είναι σί-
γουρα γιορτινό, όπως αρμόζει τέτοιες ημέρες 
Δεκεμβρίου. Γενικά δίνουμε και οι δύο αρκε-
τή σημασία στη διακόσμηση. Είναι σίγουρα 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΤΖΙΑ

ΑΠΕΚΤΗΣΕ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΟΝΕΙΡΕΥΤΕΙ
Ο ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΕΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΓΝΗΤΙΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΦΛΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ. 
Η ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΤΖΙΑ, ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ, ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΒΑ ΝΥΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟ ΟΚ! ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ, ΤΟ ΑΓΧΟΣ, ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΠΙΕΡΟΥ ΣΤΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ.

Τρεις μήνες πριν την ομορφότε-
ρη μέρα της ζωής σου. Πώς νιώ-
θεις;

Είναι η αλήθεια πως ακόμα δεν νιώθω αγχω-
μένη, Σίγουρα, όταν πλέον θα είμαστε πολύ 
κοντά, θα αγχωθώ. Νιώθω χαρούμενη. Νιώ-
θω αυτήν την ανυπομονησία που φαντάζομαι 
όλες οι νυφούλες νιώθουν!

Ήσουν το κορίτσι που από πολύ μι-
κρή ονειρευόσουν να ντυθείς νυ-
φούλα;
Από μικρή κάποιες φορές θυμάμαι τον εαυτό 
μου να ξαπλώνω το βράδυ στο κρεβάτι και 
να ονειρεύομαι αυτή τη μέρα. Δεν θυμάμαι 
πώς περίπου την φανταζόμουν. Το μόνο που 
θυμάμαι είναι να εύχομαι να είναι μια από τις 
ωραιότερες μέρες της ζωής μου!

Ο Πιέρος είναι αγχωμένος; Πώς δια-
χειρίζεται τις προετοιμασίες του γά-
μου;
Νομίζω πως προς το παρόν και οι δύο το δι-
αχειριζόμαστε ήρεμα, με ψυχραιμία και χω-
ρίς άγχος. Μόνο έτσι θα το απολαύσουμε. 
Τώρα τελευταία όμως οφείλω να ομολογή-
σω πως ασχολείται περισσότερο από πριν 
με πολλά θέματα του γάμου. Έχει αντιληφθεί 
πως είμαστε στην τελική ευθεία.

Μίλησέ μας λίγο για το νυφικό σου. 
Πώς θα είναι;
Αυτό είναι το μόνο που δεν θα σας αποκαλύ-
ψω (γέλια). Είναι έκπληξη και σίγουρα ούτε 
ο Πιέρος δεν θα ήθελα να το δει, αλλά ούτε 
και να ξέρει πριν με δει στην εκκλησία. Άλλω-
στε, αυτό δεν είναι το έθιμο;

Το νυφικό σου το δημιούργησε ο Αν-
δρέας Ζαννετίδης. Ήταν κατόπιν 
οδηγιών δικών σου ή τον άφησες να 
δημιουργήσει όπως ήθελε εκείνος;
Με τον Αντρέα ευτυχώς έχουμε πολλά κοινά 
σε ό,τι αφορά το στυλ μας. Του είχα πει από 
την αρχή πώς το ονειρεύομαι και αυτός όχι 

από τα πιο σημαντικά στοιχεία ενός γάμου.

Όλα τα φλας της δημοσιότητας εκεί-
νη την ημέρα θα στραφούν επάνω 
σας. Σας δημιουργεί περισσότερο 
άγχος όλο αυτό;
Όχι, καθόλου άγχος γι' αυτό. Θα είμαστε 
όμως προσεχτικοί, γιατί σίγουρα κάποιες 
στιγμές θα θέλουμε να τις κρατήσουμε για 
εμάς και τα πιο στενά μας άτομα.

Σας αγχώνει η αρνητική κριτική για 
τον γάμο σας; Εννοώ πως κάποιοι 
μπορεί να χαρακτηρίσουν υπερβο-
λές είτε τις εκπλήξεις, είτε, φαντάζο-
μαι, την ακριβή διακόσμηση που θα 
έχετε…
Ακόμη ο γάμος δεν έγινε, οπόταν δεν μπο-
ρούμε να μιλάμε από τώρα ούτε για υπερβο-
λές, ούτε για χλιδή, ούτε για αρνητικά σχό-
λια. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα είναι όλα 
όπως τα ονειρευόμαστε και εγώ και ο Πιέ-
ρος, οπόταν η οποιαδήποτε αρνητική κριτική 
δεν θα μας επηρεάσει.

Πότε θα επιστρέψεις στην Κύπρο για 
να αφοσιωθείς στον γάμο σου;
Τώρα εκμεταλλεύομαι τις επαγγελματικές υπο-
χρεώσεις που έχει ο Πιέρος και επιστρέφω 
και εγώ πολύ συχνά στην Κύπρο μαζί του, 
ώστε να κάνω όσα περισσότερα μπορώ. Εί-
μαστε προς το τέλος, οπόταν δεν ξέρω αν θα 
χρειαστεί να είμαι για ένα χρονικό διάστημα 
εδώ πριν τον γάμο.

Είναι δύσκολο να προετοιμάζεις τον 
γάμο σου από απόσταση;
Ναι, είναι πιο δύσκολο! Αν ξεκινήσεις τον 
προγραμματισμό σου όμως νωρίς, είναι πολύ 
πιο εύκολο! Επίσης έχουμε τις οικογένειές και 
τους φίλους μας που μας βοηθάνε ακόμα και 
όταν εμείς λείπουμε!

Έχουμε παρατηρήσει μέσα από τις 
αναρτήσεις σου στο instagram πως 
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η γκαρνταρόμπα σου διαθέτει κά-
ποια σούπερ luxury αντικείμενα. 
Έχεις δεχθεί κακεντρεχή μηνύμα-
τα για το lifestyle που παρουσιάζεις 
στο instagram;
Όχι, ποτέ δεν έτυχε να πάρω αρνητικά μηνύ-
ματα για τις αναρτήσεις μου, ίσως γιατί ποτέ 
μου δεν προσπάθησα να δείξω ή να διαφη-
μίσω κάτι δικό μου μέσα από τον προσωπι-
κό μου λογαριασμό. Ξέρω ότι δεν προκαλώ. 
Τώρα, αν κάποιος μπει στη διαδικασία να 
αναλύσει την κάθε φωτογραφία μου και το τι 
φοράω, αυτό είναι ένα άλλο θέμα!

Έχετε βάλει χρονοδιάγραμμα για το 
πότε θα γίνετε γονείς;
Αυτά τα πράγματα δεν έχουν χρονοδιάγραμ-
μα! Τα παιδιά τα στέλνει ο Θεός. Και όποτε 
αποφασίσει να μας το στείλει και εμάς, θα 
είμαστε έτοιμοι και ευγνώμονες.

Έχετε προτίμηση στο φύλο του μω-
ρού που θα θέλατε να αποκτήσετε;
Την υγεία του μόνο να έχει. Εμένα, για να εί-
μαι ειλικρινής, δεν με πειράζει καθόλου. Ο 
Πιέρος έχει μια αδυναμία στα κοριτσάκια, 
όμως λατρεύει όλα τα παιδιά του κόσμου. 
Και είμαι σίγουρη για το πόσο καλός πατέ-
ρας θα είναι.

Πιστεύεις πως το να ζεις μόνο με 
τον σύντροφό σου στην Κοπεγχάγη 
θα μπορείς εύκολα να μεγαλώσεις 
ένα μωράκι;
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί δεν το 
έζησα. Σίγουρα θα είναι δύσκολο, όμως εί-
μαι έτοιμη να κάνω τα πάντα για να είμαστε 
μια δεμένη οικογένεια! Και είμαι σίγουρη 
πως θα έχω αρκετή βοήθεια από τους γο-
νείς μας που θα πηγαινοέρχονται!

Είστε μαζί με τον Πιέρο από αρκετά 
νεαρή ηλικία. Ποιο είναι το μυστικό 
που κρατάει μια τέτοια σχέση από τα 
μαθητικά σας χρόνια;
Μυστικό δεν υπάρχει. Μόνο να είσαι ο εαυ-
τός σου και να σε δέχεται ο άλλος όπως 
είσαι. Με τα καλά και τα κακά σου. Αν αυτό 
κρατήσει και είναι αληθινό, σημαίνει πως τε-
λικά αξίζει τον κόπο να ανέβει κάποιος και 
τα σκαλιά της εκκλησίας.

Τι πράγματα κάνετε για να ανανεώ-
νετε τη σχέση σας;
Κάτι που λατρεύουμε και οι δύο και σίγουρα 
μας βγάζει λίγο από τη ρουτίνα μας είναι τα 
ταξίδια. Πιστεύω πως είναι κάτι που ανανεώ-
νει όλα τα ζευγάρια! ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΥΦΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗ 

«ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ 
ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ 
ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΟΝ 

ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 
ΝΑ ΞΑΠΛΩΝΩ 
ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ 

ΚΡΕΒΑΤΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ 
ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΕΡΑ»







26

ΛΩΡΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ –  ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΤΑ ΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ AΓΙΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ 
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ RIBBESFORD ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ANEBHKAN 

O ΛΩΡΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ ΚΡΥφΑ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Ο γάμος έγινε μακριά από τα 
φλας της δημοσιότητας την Πα-
ρασκευή 6 Σεπτεμβρίου και την 

αποκάλυψη έκανε ο στενός φίλος του 
ζευγαριού, Θεοδόσης Οικονομίδης. Το 
ζευγάρι επέλεξε να ζήσει αυτή την ξεχω-
ριστή μέρα με ελάχιστα, αλλά τα πιο αγα-
πημένα του πρόσωπα. Άλλωστε ο ηθο-
ποιός και σεναριογράφος το είχε δηλώ-
σει και στο περιοδικό ΟΚ! σε συνέντευ-
ξη που παραχώρησε τον προηγούμενο 
Φεβρουάριο: «Εγώ θεωρώ πως είμαι ήδη 
γαμπρός. Ζούμε σαν παντρεμένοι, απλώς 
δεν κάναμε τα χαρτιά. Σίγουρα δεν θα 
κάνουμε πανηγύρια και κάτι μεγάλο και 
να καλέσουμε πολύ κόσμο. Δεν θα έχει 
προσκλητήρια και λουκούμια. Θα γίνει 
κάτι πολύ αυθόρμητο. Μπορεί καθώς 
περπατάμε στη θάλασσα να μπούμε στην 
εκκλησία και να παντρευτούμε. Μπορεί 
να παντρευτούμε και αύριο. Μπορεί και 
μετά από δυο χρόνια». Ο Λώρης και η 

Στυλιάνα επέλεξαν την εκκλησία του Αγί-
ου Λεονάρδου στο χωριό Ribbesford 
στο Λονδίνο σε ένα παραμυθένιο και 
μεσαιωνικό σκηνικό βγαλμένο μέσα από 
παραμύθι. Φορώντας ένα καρό κουστού-
μι ο Λώρης Λοϊζίδης και πιασμένος χέρι-
χέρι με τη γυναίκα του, Στυλιάνα Μαρα-
γκού, που επέλεξε ένα λευκό μακρυμάνι-
κο ζιβάγκο νυφικό, πόζαραν στην έξοδο 
της εκκλησίας στη μοναδική φωτογρα-
φία που κυκλοφόρησε από την ξεχωρι-
στή στιγμή της ζωής τους. Την οικογένειά 
τους συμπληρώνουν ως γνωστό οι δίδυ-
μες κόρες τους Μαλβίνα και Ελεάνα, οι 
καρποί του μεγάλου έρωτα που ζουν τα 
τελευταία χρόνια.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: INSTAGRAM 

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

ΙΑ
: Β

Α
Λ

ΕΝ
ΤΙ

Ν
Ο

Σ 
Π

Α
Π

Α
ΚΩ

Ν
ΣΤ

Α
Ν

ΤΙ
Ν

Ο
Υ

Η μοναδική φωτογραφία που κυκλοφόρησε 
από την ξεχωριστή στιγμή της ζωής τους.
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Λευτερης Λαζαρου

Μας «ςερβίρεί»
τη γαςτρονοΜία

ςτο ςπίτί Μας 
ο γνωςτος ςεφ θα είναί

«Μαζί ςε καθε φαςη» απο την τηλεοραςη του ςίγΜα

Συγκαταλέγεται μέσα στη λίστα με τα 
κορυφαία ονόματα στον χώρο της γα-
στρονομίας που σου αφήνουν μια… 

γλυκιά γεύση, ενώ η αυθεντικότητα και η ει-
λικρίνειά του μπορούν να σε κάνουν να δι-
ακρίνεις ότι είναι φτιαγμένος από «συστατι-
κά» που έχει μόνο μια σπάνια «πάστα» αν-
θρώπων. Ο λόγος για τον καταξιωμένο Έλ-
ληνα σεφ, Λευτέρη Λαζάρου, τον οποίο θα 
απολαμβάνουμε μέσα από τη συχνότητα 
του ΣΙΓΜΑ στη μαγειρική εκπομπή «Μαζί 
σε κάθε φάση» που κάνει πρεμιέρα σήμερα 
στις 16:00 με χορηγό τη LIDL. Σε μια απο-
κλειστική συνέντευξη στο Περιοδικό ΟΚ! ο 
γνωστός σεφ μιλά για τη νέα μαγειρική εκπο-
μπή που θα παρουσιάζει και εξηγεί με ποιους 
ανθρώπους δυσκολεύεται να συνεργαστεί. 
Επιπρόσθετα, μπαίνει στη μηχανή του χρό-
νου και αναπολεί τα παιδικά του χρόνια, όταν 
ακόμη μάθαινε τα μυστικά της κουζίνας από 
τον πατέρα του. Πάρτε μια… γεύση από όσα 
μας είπε.

Φέτος θα μας «ταξιδεύεις» μέσα από 
τη συχνότητα του Σίγμα με την εκπο-
μπή «Μαζί σε κάθε φάση»…
Ναι! Θεωρώ ότι ο κόσμος θα μας απολαύ-
σει και θα δει χρήσιμα πράγματα, τα οποία 
συνδυάζουν μια ισορροπημένη διατροφή. 
Αυτός είναι και ο στόχος της LIDL, για να μπο-
ρέσουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω από τις 
γνωστές μαγειρικές εκπομπές. 
Βεβαίως, σε όλο αυτό το εγχείρημα θα έχεις 

και συνοδοιπόρους…Έχω την τύχη να έχω 
δίπλα μου την Κρυσταλλία Ζησιοπούλου, με 
την οποία θα παρουσιάζουμε μαζί την εκπο-
μπή, αλλά και τη διατροφολόγο Νικολέτα 
Μιχαηλίδου, της οποίας η παρουσία είναι 
πολύ χρήσιμη, διότι θα μοιράζεται τα μυστι-
κά μιας ισορροπημένης διατροφής. Η ομάδα 
έχει δέσει πάρα πολύ όμορφα και πιστεύω 
ακράδαντα ότι ο κόσμος θα μας απολαύσει. 

Καλεσμένοι στην εκπομπή θα είναι 
αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο 
του αθλητισμού, έτσι δεν είναι;
Έτσι ακριβώς. Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι 
ένας αθλητής έχει περισσότερη ανάγκη από 
μια ισορροπημένη διατροφή και έτσι επιλέξα-
με αυτούς τους καλεσμένους για να μας δεί-
ξουνε κάποια μικρά διατροφικά μυστικά, μιας 
και η ισορροπημένη διατροφή είναι απαραί-
τητη προϋπόθεση για κάθε οικογένεια. Εξάλ-
λου, το κόνσεπτ της εκπομπής ονομάζεται 
«Μαζί σε κάθε φάση», οπότε ο χώρος του 
αθλητισμού θα έχει την τιμητική του. Η LIDL εί-
ναι χορηγός του κυπριακού πρωταθλήματος 
ποδοσφαίρου, καθώς επίσης και χορηγός 
διατροφής, οπότε εκεί στηρίχθηκε και η ιδέα 
της εκπομπής. 

Τι θα προβάλλεται μέσα από αυτή 
την εκπομπή;
Ουσιαστικά θα δείξουμε μια αλυσίδα από 
προϊόντα, από το πώς καλλιεργούνται μέχρι 
να καταλήξουν στα ψυγεία της LIDL. Για παρά-

δειγμα, θα δούμε το πώς μεγαλώνει ένα ψάρι 
της κυπριακής ιχθυοκαλλιέργειας στα όμορ-
φα νερά της Κύπρου και πώς καταλήγει στα 
ψυγεία μας. Θέλουμε να δείξουμε τη φρε-
σκάδα, το νωπό προϊόν, αλλά και το πόσο 
σημαντικό ρόλο παίζει σε μια συνταγή. Στό-
χος αυτής της εκπομπής είναι να βάλουμε την 
κυπριακή οικογένεια να μαγειρέψει όλη μαζί. 

Τι θα δούμε στην πρώτη εκπομπή;
Η πρώτη εκπομπή θα «σερβίρει» ζυμαρικά 
με γαρίδες. Έτσι για να τραβήξουμε και λίγο 
το ενδιαφέρον της κυπριακής οικογένειας, 
όπου θα δει έναν ωραίο συνδυασμό. Θεω-
ρώ ότι θα αρέσει πάρα πολύ αυτό το πιάτο. 
Είναι πολύ εύκολη και γρήγορη η διαδικασία. 
Πρώτος καλεσμένος θα είναι ο τερματοφύ-
λακας της Ομόνοιας, Κωνσταντίνος Παναγή.

Eίσαι ένας από τους κορυφαίους 
σεφ. Έχεις βραβευτεί με αστέρι 
Michelin... Ποιο είναι το «συστατικό» 
χρειάζεται για να φτάσει κάποιος 
στο επίπεδό σου;
Kατ' αρχήν, αυτό που ξεχωρίζει έναν μεγάλο 
μάγειρα είναι το ήθος του. Από κει ξεκινάνε 
όλα τ’ άλλα. Η δεύτερη «βοήθεια» που πρέ-
πει να πάρεις μέσα στην κουζίνα σου είναι η 
πρώτη ύλη. Εάν δεν στηριχθείς στην καθαρή 
και στην εξαιρετική πρώτη ύλη, δεν μπορείς 
να κάνεις ένα «μεγάλο» πιάτο. Επίσης, θα 
πρέπει να διοικήσεις την κουζίνα σου, διότι 
δεν μαγειρεύεις μόνος σου. Υπάρχει μια μπρι-
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«Μαζί σε καθε φαση»Από το ΣΙΓΜΑ στις 16:00 και κάθε Κυριακή την ίδια ώρα, και σε επανάληψη κάθε Σάββατο στις 12:30
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αντίθετος σε αυτό. Όταν μαγείρευε στο καράβι, 
έκανε φαγητό για 300 άτομα και δεν υπήρχαν 
περιθώρια για να μαγειρεύουμε μαζί. Εντούτοις, 
όταν ερχόταν σπίτι με έπαιρνε δίπλα του και τον 
βοηθούσα να κάνουμε διάφορα πράγματα. Σχε-
δόν μπορώ να σου πω ότι με ταλαιπωρούσε, διότι 
όταν φτιάχναμε χοχλιούς έπρεπε να τους καθαρί-
σω και να τους ανοίξω. Αντιλαμβάνεσαι ότι για να 
ταΐσει, για παράδειγμα, 10 φίλους του στην τα-
βέρνα που πήγαινε τον μεζέ, έπρεπε να καθαρίσω 
πάνω από 5 κιλά. Αυτό για ένα παιδάκι 13 ετών 
ήτανε λιγάκι δύσκολο. Όλα αυτά όμως με κάνα-
νε καλύτερο! 

γάδα μέσα στην κουζίνα και εσύ είσαι ο στρα-
τηγός. Πρέπει όλη αυτή η ομάδα να λειτουργή-
σει κάτω από αυτή την «ομπρέλα», για να μπορέ-
σει όλο το πιάτο σου να βγει στον σωστό χρόνο 
αλλά και σε αρμονία γεύσης.  

Στην ηλικία των 12 έπεισες τον πατέρα 
σου (καραβομάγειρας) να σε πάρει μαζί 
του στα καράβια. Εκεί αντιλήφθηκες ότι 
η μαγειρική για σένα ήταν μονόδρομος. 
Τι θυμάσαι πιο έντονα από εκείνα τα 
χρόνια και ποιο ήταν το αγαπημένο σου 
φαγητό που έκανες μαζί του;
Κατ' αρχήν, να πω ότι δεν πιστεύω πως όλοι έχου-

με σαν πρότυπο το φαγητό του πατέρα μας. Το 
φαγητό που μας «ξυπνάει» τις μνήμες δεν είναι 
άλλο από εκείνο της γιαγιάς ή της μητέρας μας. 
Προσωπικά, όσον αφορά τη «γεύση» που μου 
«ξυπνάει» τα δικά μου παιδικά χρόνια δεν είναι 
άλλη από εκείνη της μητέρας μου. Δεν θα ξεχάσω 
ποτέ τα κεφτεδάκια της. Θυμάμαι τον εαυτό μου 
να μπαίνει με λαχτάρα στην κουζίνα και να της τα 
κλέβω την ώρα που τα τηγάνιζε. Όλα τα άλλα ήτα-
νε πράγματα που με βάλανε σε μια διαδικασία να 
σκέφτομαι πλέον ότι αυτή η δουλειά μού αρέσει 
πάρα πολύ και πρέπει να την κάνω οπωσδήποτε. 
Κάπως έτσι έπεισα τον πατέρα μου να ασχοληθεί 
μαζί μου και να με αφήσει να το κάνω, διότι ήταν 
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Το 1987 άνοιξες το θαλασσινό εστια-
τόριο με την επωνυμία «Βαρούλκο». 
Από το εστιατόριό σου πέρασαν με-
γάλες προσωπικότητες που επισκέ-
φτηκαν την Ελλάδα. Μια από αυτές 
ήταν και ο Νέλσον Μαντέλα. Ποιος 
άλλος ηγέτης σού έκανε εντύπωση 
όταν ήρθε να γευτεί τα πιάτα σου;
Η αλήθεια είναι ότι το εστιατόριό μου το 
έχουν επισκεφτεί πολλοί ηγέτες. Θα σου μι-
λήσω όμως για τον Ιταλό πολιτικό και πρώην 
Υπουργό Εξωτερικών της εν λόγω Κυβέρνη-
σης, Μάσσιμο Ντ' Αλέμα. Όλοι γνωρίζουμε 
την ταλαιπωρία που έχει η Ιταλία όταν πρό-

κειται να σχηματίσει Κυβέρνηση. Μου έκανε 
εντύπωση, διότι έφαγε ένα πιάτο που είχε μια 
«νότα» από πέστο βασιλικού και ήρθε από 
το τραπέζι στην κουζίνα μαζί με όλη τη φρου-
ρά του για να δει τη διαδικασία για να φτια-
χτεί ένα πιάτο. Νομίζαμε ότι κάτι έγινε. Ήταν 
μια αστεία φάση που θυμάμαι, παρά τα χρό-
νια που έχουν περάσει. Από το «Βαρούλκο» 
έχει περάσει σχεδόν όλη η Ελλάδα. Ένας 
άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ είναι η Κα-
τερίνα Λέχου. Είναι πραγματικά πολύ γλυκιά 
και πολύ ζεστός άνθρωπος. Την εκτιμώ πάρα 
πολύ. Για να μην παρεξηγηθώ, όμως, υπάρ-
χουν κι άλλοι επώνυμοι τους οποίους έχω ξε-

χωρίσει, όπως είναι ο Δημήτρης Πιατάς, με 
τον οποίο «κλαίω» από τα γέλια όταν έρχεται. 
Επίσης, αγαπούσα πολύ και τον Σάκη Μπου-
λά, ο οποίος ερχόταν συχνά στο μαγαζί. Του 
άρεσαν όλα τα πιάτα. Ήταν παμφάγος». 

Ποιος είναι ο πιο αυστηρός κριτής 
όταν δοκιμάζει τα πιάτα σου;
Τα παιδιά. Δεν κρύβονται. Έχουν έναν αυ-
θορμητισμό. Συνηθίζω να κατεβαίνω στη 
σάλα και όταν βλέπω ένα πιάτο μου να μην 
έχει φαγωθεί, ρωτάω. Το παιδί έχει μια αθω-
ότητα και λέει, για παράδειγμα, «εμένα δεν 
μου άρεσε». Αυτή είναι η ζωντάνια και η 
αγνότητα ενός παιδιού, που εν τέλει αυτός 
είναι ο πιο αυστηρός κριτής. Αν φτιάξουμε 
ένα φαγητό και δούμε ότι το απολαμβάνει το 
παιδί, τότε είμαστε σίγουροι ότι το πιάτο έχει 
πετύχει. 

Με ποιο είδος ανθρώπου δυσκολεύ-
εσαι να συνεργαστείς;
Με τους ανεγκέφαλους! Δεν πιστεύω ότι 
υπάρχει κάποιος που να μπορεί να ταιριάξει 
με έναν άνθρωπο που είναι ανεγκέφαλος ή 
εγωιστής. Προσωπικά, είμαι ένας έμπειρος 
άνθρωπος και όταν δω έναν τέτοιου είδους 
άνθρωπο δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να 
συνεργαστώ σε κάποιο πρότζεκτ μαζί του. Εί-
μαι φυσιογνωμιστής. 

Έχεις επιμεληθεί το μενού των «Time 
Out Eating Awards». Πώς σου φαίνε-
ται αυτός ο ετήσιος γαστρονομικός 
θεσμός;
Είναι ένας θεσμός που βοηθά πάρα πολύ, δι-
ότι δεν είναι ανταγωνιστικός και ψηλώνει τον 
πήχη. Τα τελευταία χρόνια που επισκέπτομαι 
το νησί διαπιστώνω μια μεγάλη εξέλιξη στον 
γαστρονομικό της «χάρτη». Καμία σχέση με 
αυτό που έτρωγες πριν από 20 χρόνια και 
αυτό που τρως σήμερα. Τα εστιατόρια χρη-
σιμοποιούνε πολύ καλή -πρώτη- ύλη και προ-
σπαθούνε για το καλύτερο. 

Και πριν κλείσουμε, να σημειώσουμε 
ότι η εκπομπή «Μαζί σε κάθε φάση» 
θα κάνει πρεμιέρα σήμερα Κυριακή 
15 Σεπτεμβρίου…
Πρεμιέρα, λοιπόν, σήμερα Κυριακή 15 Σε-
πτεμβρίου, στις 16:00, και κάθε Κυριακή την 
ίδια ώρα. Επίσης, να αναφέρω ότι η εκπομπή 
θα προβάλλεται σε επανάληψη κάθε Σάββα-
το στις 12:30. H διάρκεια της εκπομπής θα 
είναι περίπου 30 λεπτά και ο κόσμος θα μπο-
ρεί να δει πώς εκτελείται μια συνταγή.  ok!  

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: MAΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
Τ-SHIRTS: ΜΑSSIMO DUTTI

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΟ LIDI FOOD ACADEMY 
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ΛΙΛΙ ΑΛΕΝ

Η ΓΝΩΣΤΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ
 ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΗΣ. ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ ΜΕ

ΤΟΝ ΝΕΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΗΣ, ΤΟΝ ΗΘΟΠΟΙΟ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΧΑΡΜΠΟΥΡ

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ

Έναν έρωτα μεγάλο λέγεται ότι ζουν 
το τελευταίο διάστημα η Λίλι Άλεν 
και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ, ο πρωτα-

γωνιστής του «Stranger Things». Το ζευ-
γάρι που θεάθηκε να κυκλοφορεί και να 
διαφημίζει τον νέο έρωτά του φαίνεται 
να είναι τελείως αταίριαστο, αλλά αγα-
πημένο. Όπως είναι γνωστό, η διάσημη 
Αγγλίδα ερμηνεύτρια έχει χωρίσει με 
τον σύζυγο και πατέρα των παιδιών της, 
αφού η ίδια αποκάλυψε παλαιότερα ότι 
τον έχει απατήσει. Η τραγουδίστρια είχε 
παραδεχτεί επίσης ότι κατηγορούσε τον 
εαυτό της που λόγω μητρότητας έχασε 
τον έλεγχο της εικόνας της και πως σή-
μερα αισθάνεται ότι επιστρέφει και είναι 
στα καλύτερά της. Μάλιστα, όπως είπε, 
αισθάνθηκε ότι την απασχολούσε τόσο 
πολύ η διασημότητα, που αυτός ήταν και 
ο λόγος που την οδήγησε στο να απατή-
σει τον σύζυγό της Σαμ Κούπερ, με τον 
οποίο χώρισε το 2016. Πάντως η τρα-
γουδίστρια φαίνεται ότι έχει γυρίσει πλέ-
ον σελίδα στη ζωή της και είναι ευτυχι-
σμένη στο πλευρό του πανύψηλου ηθο-
ποιού Ντέιβιντ Χάρμπουρ.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Οι  θαυμαστές της σειράς «Stranger Things» ήθε-
λαν τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ να είναι ερωτευμένος 
με τη συμπρωταγωνίστριά του Γουινόνα Ράιντερ, 
εντούτοις αυτό δεν ισχύει

Η 34χρονη τραγουδίστρια είναι ερωτευμένη 
με τον 44χρονο ηθοποιό Ντέιβιντ Χάρμπουρ
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ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ 
ΣΑΣΕΞ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΤΟΥ US OPEN ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΗ ΤΗΣ, ΣΕΡΕΝΑ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ

ΜΟΝΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Για να θυμηθεί για λίγο την παλιά της ζωή η Μέγκαν Μαρκλ βρέ-
θηκε στη Νέα Υόρκη κοντά στη φίλη της τενίστρια Σερένα Γουί-
λιαμς. Η μεταφορά της Δούκισσας δεν πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση του ιδιωτικού τζετ, αλλά με το καθιερωμένο αεροπλάνο. Η ίδια 
βρέθηκε στο γήπεδο και παρακολούθησε τον τελικό γυναικών του UP 
OPEN, όμως δεν έφερε την τύχη στη Σερένα Γουίλιαμς, η οποία έχασε 
και στους δύο αγώνες. Όπως λέγεται, η Μέγκαν Μαρκλ όταν έφτα-
σε στη Νέα Υόρκη πήγε για γιόγκα, μια συνήθεια που είχε παλιότερα, 
αλλά τώρα δεν την αφήνει το πρωτόκολλο. Η μητέρα του μικρού Άρτσι 
και σύζυγος του Πρίγκιπα Χάρι πήγε στο γήπεδο και κάθισε μπροστά 
από τη διάσημη διευθύντρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ και πίσω από 
τον σύζυγο της Σερένα Γουίλιαμς, Αλέξις Οχάνιαν. Απλή και κομψή 
η Δούκισσα του Σάσεξ εμφανίστηκε στο γήπεδο φορώντας ένα τζιν 
shirtdress J. Crew, αξίας 100 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίσκε-
ψη της Μέγκαν στους αγώνες για να δει τη φίλη της σχολιάστηκε ποι-
κιλοτρόπως από τους χρήστες του διαδικτύου, λέγοντας ότι η Δούκισ-
σα φέρνει ατυχία στην κολλητή της φίλη, αφού μέσα σε λίγο διάστημα 
που παρακολούθησε αγώνες της γνώρισε την ήττα.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Η Μέγκαν εμφανίστηκε με ένα τζιν 
shirtdress αξίας €100 και ένα άνετο 
πανωφόρι, επίσης αξίας €161.72.

Παρόλο που η Μέγκαν προσεύχονταν να κερδί-
σει τον αγώνα η φίλη της Σερένα, εντούτοις δεν 
τα κατάφερε.

Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι της Δούκισσας στο εξωτερικό
χωρίς τον γιο της, τον μόλις τεσσάρων μηνών Άρτσι.

Απλή και προσιτή η Μέγκαν χαιρέτησε 
εγκάρδια όλους τους γνωστούς της που 
βρέθηκαν στον αγώνα.

Η Μπιάνκα Αντρέσκου
ήταν η νικήτρια του τελικού γυναικών

του US OPEN. 
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Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι της Δούκισσας στο εξωτερικό
χωρίς τον γιο της, τον μόλις τεσσάρων μηνών Άρτσι.

Η Μπιάνκα Αντρέσκου
ήταν η νικήτρια του τελικού γυναικών

του US OPEN. 

Η Μέγκαν Μαρκλ δεν έφερε 
τύχη στη στενή της φίλη 

τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς
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Είναι μια από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της, ενώ 
έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τους 50 ομορφότερους αν-
θρώπους του πλανήτη. Εκτός από εξωτερική ομορφιά, ο εσω-

τερικός της κόσμος ξεχωρίζει και μέσα από τα φιλανθρωπικά της 
έργα, μιας και το 2006 έγινε πρέσβειρα καλής θελήσεως του ΟΗΕ. 
Με αργά και σταθερά βήματα, η Βρετανίδα ηθοποιός Ναόμι Γουότς 
πάλευε από μικρή για να ζήσει και να καταφέρει να εδραιωθεί στη 
βιομηχανία του θεάματος. Αυτή την περίοδο η καταξιωμένη ηθοποι-
ός παίζει στην κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου θεατρικού 
έργου που έγραψε ο J.C. Lee με τίτλο «Λους». Πρόκειται για τη ζωή 
ενός κορυφαίου αθλητή λυκείου, ο οποίος αποτελεί ένα είδωλο του 
νέου αμερικανικού ονείρου. Το ίδιο ισχύει και για τους γονείς του, 
που τον υιοθέτησαν πριν από μια δεκαετία από μια πολεμοδαρμέ-
νη χώρα. Ωστόσο, η ιστορία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
όταν η καθηγήτριά του ανακαλύπτει κάτι σοκαριστικό και η φήμη του 

πρωταγωνιστή αμφισβητείται. Τα ερωτήματα πολλά και οι απαντήσεις 
θα «ξεδιπλωθούν» μέσα από τους χαρακτήρες της ταινίας. Η Ναό-
μι Γουότς παραχώρησε συνέντευξη στο WENN και μίλησε για τον 
ρόλο της ως Έιμι στην ταινία του J.C. Lee, αλλά και για τη μητρότητα.

Nαόμι, τι μπορείς να μας πεις για τον χαρακτήρα που 
υποδύεσαι;
Ο χαρακτήρας μου αλλάζει δραματικά κατά τη διάρκεια της ιστορί-
ας. Στην αρχή τα πράγματα πάνε καλά, ωστόσο στη συνέχεια οι απο-
φάσεις που λαμβάνει η Έιμι δεν είναι και οι καλύτερες. Ευελπιστώ, 
όμως, ότι εάν έχω κάνει τη δουλειά μου σωστά, θα μπορέσετε να την 
καταλάβετε, διότι ποτέ δεν περίμενε να βρεθεί στη θέση που βρίσκε-
ται. Θεωρώ ότι όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε μαζί της. Η Έιμι είναι 
μια γυναίκα η οποία είναι καλά μορφωμένη, μπορεί να προσαρμο-
στεί εύκολα και πιστεύει ότι τα έχει όλα υπό έλεγχο. Όπως φαίνεται 

NΑΟΜΙ ΓΟΥΟΤΣ

«ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΜΟΥ»

Η ΒΡΕΤΑΝΙΔΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
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όμως έχει ακόμα να μάθει πολλά. Πρόκειται 
για μια πολύ ντελικάτη ταινία και θεωρώ ότι 
ο σκηνοθέτης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά 
με τον τρόπο που ανέδειξε τα λεπτά ζητήμα-
τα που διαδραματίζονται σε αυτήν. Πιστεύω 
πραγματικά σε αυτή την ταινία.

Υπήρχε κάποιο στοιχείο από την 
προσωπικότητα της Έιμι που να σε 
εξίταρε σε αυτόν τον ρόλo;
Αυτό που βρίσκω συναρπαστικό είναι ο πο-
λύπλοκος χαρακτήρας της Έιμι. Έχει πολ-
λές αντιφάσεις. Η Έιμι είναι ιδεαλίστρια και 
ευγενική, αλλά στη συνέχεια, όπως θα ανα-
καλύψετε και εσείς, δεν είναι τόσο ανοιχτή 
όσο νομίζει ότι είναι. Υπάρχει ένα στοιχείο 
που ανατρέπει τον τρόπο που ανατρέφει 
το αγόρι που υιοθετεί από την Ερυθραία. 
Πραγματικά με εξιτάρει αυτό το είδος γυναι-
κών, διότι «αντανακλούν» τη δική μου προ-

σωπική εμπειρία. Σχεδόν όλοι οι φίλοι μου 
είναι έτσι και μου αρέσει να επεξεργάζομαι 
τις σκέψεις και τη συμπεριφορά τους, διότι 
συμβαδίζουν με τα δικά μου συναισθήματα 
καθώς και με την προσωπική μου ανέλιξη.

Η ταινία, η οποία είναι βασισμένη 
σε θεατρικό έργο, αντικατοπτρίζει 
-έστω έμμεσα- το μεταναστευτικό 
αλλά και το πώς οι νέοι άνθρωποι 
προσαρμόζουν τη ζωή τους στις δυ-
τικές χώρες, όπως η Αμερική. Έτσι 
δεν είναι;
Το έργο είναι πολύ πιο παλιό από όσο μπο-
ρεί κανείς να φανταστεί, αλλά εξακολουθεί 
να απευθύνεται σε πολλά «καυτά» ζητήματα. 
Εξακολουθεί να είναι μια ιστορία που αντα-
νακλά θέματα ταυτότητας και εξουσίας. Κα-
ταστάσεις από τις οποίες δεν μπορούμε να 
ξεφύγουμε. Μερικές φορές νομίζουμε ότι 

είμαστε εξοικειωμένοι με αυτά τα θέματα 
και άλλες φορές όχι. Νομίζω ότι είναι καλό 
να έχουμε κάποιον ειδικό που να μπορού-
με να συζητήσουμε τέτοιου είδους θέματα. 
Δεν λέω ότι θα λύσουμε αυτά τα ερωτήματα, 
αλλά τουλάχιστον θα είναι συζητήσιμα.

Τι ήταν αυτό που σου τράβηξε το εν-
διαφέρον στο εν λόγω πρότζεκτ;
Το γεγονός ότι θα ήταν και η Οκτάβια Σπέν-
σερ σε αυτό. Ήθελα να συνεργαστώ μαζί 
της και γι' αυτό διάβασα το σενάριο. Αντιλή-
φθηκα ότι ήταν μια κινηματογραφική ταινία 
που απευθυνόταν σε μερικά πολύ σημαντικά 
κοινωνικά ζητήματα και γι' αυτό υπέγραψα.

Σε αυτή την ταινία συμπρωταγωνι-
στείς και πάλι με τον Τιμ Ροθ. Πώς 
ήταν να δουλεύεις ξανά μαζί του;
Με τον Τιμ έχουμε παίξει ξανά το ανδρόγυ-
νο και έτσι ξέρουμε (γέλια). Βεβαίως, χρει-
άζεται να δημιουργήσουμε αυτή την εμπι-
στοσύνη, ειδικά όταν πρόκειται για ταινίες 
μικρού προϋπολογισμού. Τα τελευταία χρό-
νια σε έχουμε δει να υποδύεσαι γυναίκες, 
οι οποίες συχνά προσπαθούν να βρουν τον 
εαυτό τους, όπως για παράδειγμα ο ρόλος 
σου στην ταινία «Τσιγγάνα». Στην «Τσιγγά-
να» βλέπετε ακόμα μια γυναίκα να βρίσκε-
ται σε «μονόδρομο». Αυτό το αισθάνεται 
και με τους ασθενείς της, τους οποίους θέ-
λει πραγματικά να βοηθήσει. Έχει παραμε-
λήσει μια πλευρά του παρελθόντος της, η 
οποία ήταν λίγο πιο άγρια, για να ζήσει αυτή 
τη ζωή. Έτσι κατευθύνεται προς τη λάθος 
κατεύθυνση. Οι άνθρωποι συχνά φαντάζο-
νται διάφορα, όπως για παράδειγμα «ποιοι 
θα ήταν, εάν ζούσαν μια άλλη ζωή» ή «Τι δεν 
έκαναν και πώς μπορούν να ανακαλύψουν 
τον εαυτό τους!» Δεν χρειάζεται να το κάνε-
τε αυτό όταν παρακολουθείτε μια τηλεοπτική 
εκπομπή (γέλια). Μπορείς να καταλάβεις ότι 
κάποιος άλλος έχει να αντιμετωπίσει όλους 
αυτούς τους προβληματισμούς για σένα.

Ο Λους μάς παρουσιάζει μια γυναί-
κα που προσπαθεί να είναι η τέλεια 
μητέρα ενός υιοθετημένου παιδιού. 
Ούσα μητέρα δύο αγοριών, πώς βι-
ώνεις τα συναισθήματα μιας μητέ-
ρας που προσπαθεί να είναι το ιδα-
νικό πρότυπο γονέα;
Οι μητέρες μπορούν να κάνουν πολλά πράγ-
ματα ταυτόχρονα και μοχθούν, είτε για να 
ετοιμάσουν τα παιδιά τους να πάνε σχολείο 
είτε για να βεβαιωθούν ότι τρώνε σωστά. 
Οι εργαζόμενες μητέρες έχουν επίσης το 
άγχος ότι θέλουν να έχουν μια επιτυχημένη 
καριέρα, αλλά παράλληλα να περνούν ποιο-
τικό χρόνο με τα παιδιά τους. Ξέρεις, σε κα-
ταβάλλει το αίσθημα της ενοχής και πάντα 
σκέφτεσαι ότι θα μπορούσες να κάνεις τα 
πράγματα καλύτερα.
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Πώς συγκρίνεις την εμπειρία σου 
ως μητέρα με εκείνη που βίωσες 
με τη μητέρα σου, η οποία μεγά-
λωσε μόνη εσένα και τον αδελ-
φό σου, όταν απεβίωσε ο πατέ-
ρας σου;
Προσωπικά, δεν δυσκολεύτηκα όσο η 
μητέρα μου, η οποία ήταν σε νεαρότερη 
ηλικία από τη δική μου όταν μας μεγάλω-
νε. Είχα πολύ χρόνο για να προετοιμα-
στώ και είχα ήδη εδραιωθεί στον χώρο 
του θεάματος, κάτι το οποίο με βοήθη-
σε να μην έχω τόσο πολύ άγχος. Ήμουν 
πολύ τυχερή όμως που κατάφερα να 
δουλέψω με τους καλύτερους σκηνοθέ-
τες και ηθοποιούς στον χώρο και να εν-
σαρκώσω πολύ σπουδαίους ρόλους. Το 
γεγονός ότι είμαι μητέρα δεν έχει επηρε-
άσει την καριέρα μου. Απεναντίας, ακό-
μη έχω το ίδιο πάθος.
Πώς χειρίζεσαι το καθημερινό 
στρες τού να είσαι μητέρα;
(Γέλια). Υπάρχουν στιγμές που όλα μου 
πάνε στραβά και γίνομαι πολύ επικριτι-
κή με τον εαυτό μου. Υπάρχουν όμως και 
στιγμές που νιώθω πολύ καλά και αισθά-
νομαι ότι έχω κάνει καλή δουλειά φρο-
ντίζοντας τα παιδιά μου. Για να είμαι ειλι-
κρινής, ποτέ δεν πρόκειται να τα κάνεις 
όλα σωστά. Δουλεύω πολύ και έτσι μπο-
ρώ και αντιμετωπίζω -πάντα- την ενοχή 
που νιώθω όταν δεν μπορώ να είμαι σπί-
τι για να βάλω για ύπνο τα παιδιά μου. 
Απλά προσπαθώ να δώσω το άπαν των 
δυνάμεών μου.  ok!  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ivan nIkolov, lIa Toby, WEnn.com
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ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ

ΣαΝ κεραυΝόΣ εΝ αιθρια εΣκαΣε η ειδηΣη για τόΝ αΝαπαΝτεχό θαΝατό 
τόυ αγαπημεΝόυ ελληΝα τραγόυδόπόιόυ λαυρεΝτη μαχαιριτΣα. μια 
μεγαλη «παυΣη» και «Σιωπη» πλαΝαται -από εκειΝη τη Στιγμη- ΣτόΝ 
καλλιτεχΝικό χωρό. ΣαΝ Να παγωΣε ό χρόΝόΣ. καθε ΣτιχόΣ από τα 
τραγόυδια τόυ «γρατζόυΝόυΣε» τηΝ ψυχη. ηταΝ λεΣ και ψιθυριζε μια 

«Νότα» ΝόΣταλγιαΣ. και «τι ζητόυΣε»; μια ευκαιρια ΣτόΝ παραδειΣό… 
τωρα πια τόυ δόθηκε αυτη η ευκαιρια… θα τραγόυδαει ΣτόυΣ αγγελόυΣ… 

ΣιγηΣε η ΦωΝη τόυ
«διδυμότειχό μπλόυζ»
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μεγαλη «παυΣη» και «Σιωπη» πλαΝαται -από εκειΝη τη Στιγμη- ΣτόΝ 
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«Νότα» ΝόΣταλγιαΣ. και «τι ζητόυΣε»; μια ευκαιρια ΣτόΝ παραδειΣό… 
τωρα πια τόυ δόθηκε αυτη η ευκαιρια… θα τραγόυδαει ΣτόυΣ αγγελόυΣ… 

ΣιγηΣε η ΦωΝη τόυ
«διδυμότειχό μπλόυζ»

Όποιος είχε την τύχη να τον γνωρί-
σει μιλάει με τα καλύτερα λόγια. Ο 
Μαχαιρίτσας ήταν ένας γενναιόδω-

ρος συνεργάτης και καλλιτέχνης, ειδικά με 
τους τραγουδιστές της νεότερης γενιάς. Αυτό 
το είχε και ως σημείο αναφοράς. Ήταν ένας 
καλλιτέχνης -παλιάς κοπής- που ο λόγος του 
ήταν συμβόλαιο. Όταν χρειαζόταν, υπερασπι-
ζόταν ως ηγέτης μιας ομάδας από τον πρώ-
το μέχρι τον τελευταίο συνεργάτη του. Ήταν 
ένας καλλιτέχνης που φρόντιζε πάρα πολύ 
τους μουσικούς του. Το χειροκρότημα του κό-
σμου κάθε φορά που έβγαινε επί σκηνής ήταν 
η μεγαλύτερη επιβράβευση. Ήταν ένα χειρο-
κρότημα τελείως διαφορετικό από τα υπόλοι-
πα: Έβγαζε σεβασμό στο πρόσωπό του, αλλά 
ταυτόχρονα λατρεία και πάθος.
 
Βιογραφικο
Ο Μαχαιρίτσας γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 
1956 στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Από πολύ 
μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τη μουσική, 
ενώ λίγο καιρό αργότερα εργάστηκε στην 
αποθήκη κάποιας δισκογραφικής εταιρείας, 
στην οποία -μετέπειτα- κατά σύμπτωση κυκλο-
φόρησε το πρώτο του άλμπουμ το 1978 με 
αγγλικό στίχο με τους “P.L.J. Band” με τίτλο 
«Gaspar». Ακολούθησαν διάφορες δουλειές, 
ενώ μετά τη στρατιωτική του θητεία άρχισε να 
τραγουδάει αντάρτικα με τον Πάνο Τζαβέλα 
στη «Συντροφιά». Στην ηλικία των 20 δημιούρ-
γησε με τον Παύλο Κικριλή και τον Τάκη Βα-
σαλάκη το συγκρότημα “P.L.J.”. Το 1983 κυ-
κλοφόρησε ο δεύτερος δίσκος του συγκροτή-
ματος. Το τελευταίο, μάλιστα, μετονομάστηκε 
σε «Τερμίτες». Το 1989 άρχισε η προσωπική 
του σταδιοδρομία ως συνθέτης και ερμηνευ-
τής. Στα χρόνια που μεσολάβησαν συνεργά-
στηκε με μεγάλα ονόματα της μουσικής σκη-
νής, όπως Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μα-
ρία Φαραντούρη, Διονύσης Σαββόπουλος, 
Δήμητρα Γαλάνη, Δημήτρης Μητροπάνος, 
Ελευθερία Αρβανιτάκη, Πυξ Λαξ, Γιώργος 
Νταλάρας, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Μαρ-
γαρίτης, Βαγγέλης Κονιτόπουλος, Αναστασία 
Μουτσάτσου, Μίλτος Πασχαλίδης, Κατερίνα 
Στανίση, Χαρούλα Αλεξίου, Γιάννης Βαρδής, 
Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελε-
ωνόρα Ζουγανέλη, Émigré, Χάρης & Πάνος 
Κατσιμίχας, Ελισσάβετ Καρατζόλη, Κίτρινα 
Ποδήλατα, Γιώργος Μαργαρίτης, Παναγιώτης 
Μάργαρης, Σάκης Μπουλάς, Δημήτρης Μπά-
σης, Φίλιππος Πλιάτσικας, Δημήτρης Σταρό-
βας, Μπάμπης Στόκας και Διονύσης Τσακνής. 
Η λίστα ατέλειωτη. Τελευταία του προσωπι-
κή δουλειά ήταν το CD «Στο αφιερώνω», ενώ 
συμμετείχε και στο δίσκο «Χρειάζεται ένα θαύ-
μα εδώ».

ΠροσωΠική ζωή
Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας παντρεύτη-
κε όταν ήταν περίπου 40 ετών. Μέχρι τότε, 
όμως, ο ερμηνευτής είχε μια εντελώς διαφο-

ρετική ζωή. «Κοιμόμουν όταν νύσταζα, έτρω-
γα όταν πεινούσα, γυρνούσα σπίτι όταν δεν 
μπορούσα να πάω πουθενά αλλού. Έχω πιει, 
έχω καπνίσει και έχω κοιμηθεί σε άπειρα 
σπίτια. Κάποια στιγμή είπα “αυτή τη γυναίκα 
τη γουστάρω και θέλω να μείνω μαζί της”. 
Αυτό ήταν όλο». Ο κορυφαίος ερμηνευτής 
παντρεύτηκε το 1992 στο Μοναστήρι Πε-
ντέλης. Όλοι κι όλοι στην τελετή ήταν τέσ-
σερα άτομα. Το ζευγάρι και οι κουμπάροι. 
«Με πάντρεψε ένας παπάς γνωστός από τις 
τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Δεν έμαθε κα-
νείς ότι παντρεύτηκα. Και ήταν σε μια περίο-
δο που έδινα πέντε συνεντεύξεις τον μήνα», 
είχε πει τότε. Ο γάμος άλλαξε τη ζωή του με 
πολλούς τρόπους. Από τον γάμο τους απέ-
κτησαν μία κόρη, η οποία σπούδασε Κινημα-
τογράφο στην Αγγλία.
 
ο αιφνιδιοσ θανατοσ
6:30 π.μ. Η ώρα που «σταμάτησαν» οι δεί-
κτες του ρολογιού. Ο γνωστός και αγαπημέ-
νος τραγουδοποιός «έφυγε» σε ηλικία 63 
ετών στο σπίτι του στον Πτελεό Μαγνησίας.
Τον ερμηνευτή βρήκε νεκρό η ίδια του η 
κόρη, η οποία ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Αμέσως 
εστάλη κινητή μονάδα με γιατρό, ο οποίος 
διαπίστωσε ότι ο τραγουδοποιός ήταν ήδη 
νεκρός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 
Βόλου. Η οικογένειά του με ανάρτηση από 
τον λογαριασμό του στα social media ανα-
κοίνωσε με οδύνη την απώλεια: «Οι εκδηλώ-
σεις αγάπης και συμπαράστασης μάς συγκι-

νούν. Ο ίδιος θα επιθυμούσε διακριτικότητα 
και απλότητα. Η αναγγελία για την εξόδιο 
ακολουθία θα ανακοινωθεί».
Η τελευταία του συναυλία ήταν με τον Νίκο 
Πορτοκάλογλου στο Δημοτικό Θέατρο Βό-
λου, ενώ την Τρίτη (10/9) ήταν προγραμμα-
τισμένη η συναυλία στο Ηρώδειο, όπου θα 
τραγουδούσαν για τα παιδιά της Ένωσης 
«Μαζί για το Παιδί». Αξίζει να σημειωθεί ότι 
σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε ρωτηθεί 
εάν φοβάται τον θάνατο. Η απάντησή του, 
αποστομωτική. «Ποιος δεν φοβάται τον θά-
νατο; Ένας στους 200. Κι αυτός θα λέει για 
δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει. 
Υπάρχει άνθρωπος που δεν φοβάται το θά-
νατο; Το άγνωστο τρομάζει λίγο» και πρό-
σθεσε: «Το τέλος του δρόμου βγάζει πάντα 
σε μια καινούργια διαδρομή. Καταλήγει σε 
μια καινούργια διαδρομή, αν και κανείς δεν 
ξέρει πώς θα είναι αυτή. Εγώ δεν πιστεύω 
στον θάνατο και μπορώ αυτό να το τεκμηρι-
ώσω και λίγο πιο επιστημονικά: ο άνθρωπος 
είναι ενέργεια και η ενέργεια δεν εξαφανίζε-
ται ποτέ».
 
τα λογια… κομματια
των καλλιτεχνων
Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλί-
ψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Άνθρωποι που 
δούλεψαν μαζί του έσπευσαν να τον απο-
χαιρετήσουν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. 
Από τα πιο συγκινητικά λόγια ήταν τα παρα-
κάτω:
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O δημοφιλής καλλιτέχνης είχε στενές σχέσεις με την κύπρο αφού δεν είναι λίγες οι φορές 
που επισκέφθηκε για συναυλίες το νησί. φωτογραφικό στιγμιότυπο από επίσκεψή του στο 
Προεδρικό μέγαρο.
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Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μίλησε με τα πιο 
θερμά λόγια. Μάλιστα, έκανε λόγο για τον 
«πιο σημαντικό τραγουδοποιό της γενιάς του. 
Μια όμορφη ψυχή που θα συνεχίσει να ζει 
μέσα από τα τραγούδια του».
Τον τραγουδοποιό αποχαιρέτησε και ο Λά-
κης Παπαδόπουλος, ο οποίος στάθηκε στη 
μεγάλη κούραση που βιώνουν οι καλλιτέχνες 
με τις συναυλίες. «Δεν προσέχουμε την υγεία 
μας, κουραζόμαστε πολύ με τις συναυλίες, 
έχουμε άγχος και νομίζουμε ότι είμαστε αθά-
νατοι. Τουλάχιστον δεν τυραννήθηκε ο αγα-
πημένος Λαυρέντης Μαχαιρίτσας. Καλό σου 
ταξίδι, φίλε», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ρίγη συγκίνησης προκαλούν και οι δηλώσεις 
του Κώστα Μακεδόνα, οποίος σοκαρισμέ-
νος από τον αιφνίδιο θάνατο του καλού του 
φίλου ανέφερε τα εξής: «Ο Λαυρέντης εί-
ναι, δεν μπορώ να χρησιμοποιώ το ήταν, εί-
ναι δύσκολο το χρησιμοποιήσω, ένας πολύ 
καλός μου φίλος. Πέρα από την προσωπική 

αγάπη και φιλία, είναι ένας άνθρωπος από 
τον χώρο μας που θαυμάζω και θαύμαζα για 
όλα αυτά που έχει κάνει, τα υπέροχα τραγού-
δια του, τον τρόπο που ερμήνευε τα τραγού-
δια, το απίστευτο χιούμορ του. Μαζί του είχα 
μία από τις καλύτερες συνεργασίες. Ένας 
άνθρωπος που έχει δώσει τόσο πολλά στο 
τραγούδι και τον πολιτισμό». Από τον θάνατο 
του Μαχαιρίτσα δεν έμεινε ασυγκίνητη ούτε 
και η Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία ανάρτη-
σε μια πολύ συγκινητική αφιέρωση. «Ήσουν 
πάντα κοντά μας. Όταν ερωτευτήκαμε, όταν 
παντρευτήκαμε, όταν μάθαμε τη μουσική σου 
στα παιδιά μας. Ήσουν εκεί όλα τα καλοκαί-
ρια μας, όπως κι αυτό που πέρασε. Γιατί έκα-
νες με τη μουσική σου την κάθε μας στιγμή 
ξεχωριστή. Και θα συνεχίσεις να είσαι μαζί 
μας... Καλό Παράδεισο Λαυρέντη μας».
Εμφανώς συγκινημένος ήταν και ο Γιάννης 
Ζουγανέλης, ο οποίος έκανε λόγο για έναν 
«εμπνευσμένο άνθρωπο, ο οποίος ενέπνεε τη 

ζωή. Ήταν ένας ιδιαίτερος βάρδος, σεμνός. 
Φεύγει από τη ζωή μου ένα χαμόγελο, μια 
κατάσταση η οποία δεν επανέρχεται. Κάθε 
φορά που φεύγει ένας άνθρωπος, διαπιστώ-
νω ότι το δικό του βάρος το αντιλαμβανόμα-
στε πιο πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Χωρίς αμφιβολία, η λέξη που σου έρχεται 
στο μυαλό όταν ακούς το όνομα Μαχαιρί-
τσας είναι το «ταλαντούχος». Ο τραγουδο-
ποιός ήταν μια πολυδιάστατη προσωπικότη-
τα, ένας άνθρωπος ο οποίος στο μουσικό 
του διάβα κατάφερε να συγκινήσει και να 
αφήσει μια νότα χαράς. Ο κορυφαίος ερμη-
νευτής θα ζει στις ψυχές μας. Θα ζει μέσα 
από τα τραγούδια του. Καλό ταξίδι, Λαυρέ-
ντη μας!.  ok!

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ
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ΠΑΟΛΑ

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΔΑΛΙ

Η ΦΑνΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΕΜΦΑνΙΣΗ
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Το γήπεδο Χαλκάνορα Ιδαλίου όπως κάθε 
χρόνο ήταν ασφυκτικά γεμάτο με πρωτα-
γωνίστρια φέτος την Πάολα. Για τέσσερις 

ώρες οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία 
να ακούσουν από κοντά τις μεγάλες επιτυχίες 
της αγαπημένης ερμηνεύτριας Πάολα διασκε-

δάζοντας με την ψυχή τους. Η ίδια έδωσε τον 
καλύτερο εαυτό της και καταχειροκροτήθηκε 
από όλους. Σταθερός υποστηρικτής η γαλα-
κτοβιομηχανία Χαραλαμπίδης Κρίστης, που 
συμβάλλει κάθε χρονιά τα μέγιστα για να γί-
νεται πραγματικότητα αυτή η μεγάλη γιορτή. Η 

Πάολα ενθουσιασμένη από τη μεγάλη αγάπη 
του κόσμου ευχαριστούσε το κοινό ασταμάτη-
τα για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ
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ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΔΑΛΙ

Η ΦΑνΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΕΜΦΑνΙΣΗ
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Το γήπεδο Χαλκάνορα Ιδαλίου όπως κάθε 
χρόνο ήταν ασφυκτικά γεμάτο με πρωτα-
γωνίστρια φέτος την Πάολα. Για τέσσερις 

ώρες οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία 
να ακούσουν από κοντά τις μεγάλες επιτυχίες 
της αγαπημένης ερμηνεύτριας Πάολα διασκε-

δάζοντας με την ψυχή τους. Η ίδια έδωσε τον 
καλύτερο εαυτό της και καταχειροκροτήθηκε 
από όλους. Σταθερός υποστηρικτής η γαλα-
κτοβιομηχανία Χαραλαμπίδης Κρίστης, που 
συμβάλλει κάθε χρονιά τα μέγιστα για να γί-
νεται πραγματικότητα αυτή η μεγάλη γιορτή. Η 

Πάολα ενθουσιασμένη από τη μεγάλη αγάπη 
του κόσμου ευχαριστούσε το κοινό ασταμάτη-
τα για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η Νόνη Ελευθερίου

Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη Κάγκα Ο Λοΐζος Παπαλοΐζος και η Σωτηρούλα 
Σωτηρίου

Ο Νικόλας και η Γιώτα Παπαδοπούλου

Η Άννα Πάτσαλου 
Κούτζιη

Ο Λοΐζος Παπαλοΐζος, ο Κώστας Καδής και
ο Αλέξης Χαραλαμπίδης
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Τα φυσικα και βιολογικα 
καλλυνΤικα, Τα αιθέρια 
έλαια και η αρωμαΤοθέ-
ραπέια κανουν Τη ζωη 
σου πιο ομορφη και 
«πρασινη». βρέσ Τα 
καΤαλληλα προϊονΤα 
και μαθέ Το γιαΤι!

φυσικοι 
«συμμαχοι» 
ομορφιασ

κρέμέσ και προϊονΤα μα-
κιγιαζ, αλλα και αρωμαΤα 
για σένα και Τον καλο 
σου, έιναι ολα οσα ένΤο-
πισαμέ Τισ ΤέλέυΤαιέσ 
μέρέσ σΤα καΤασΤημα-
Τα ομορφιασ. κανέ 
Τισ έπιλογέσ σου, 
συμφωνα μέ Τισ 
αναγκέσ σου.

νέέσ
αφιξέισ
που
ομορφαινουν

Bodyshape Bioactive Caffeine gel, 
bioten, το μυστικό σου «όπλο» για την 
καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και την 
τοπική συσσώρευση λίπους. η εξειδικευ-
μένη, φυσικής προέλευσης (κατά 94%) 
φόρμουλά του από 100% φυσικό πρά-
σινο καφέ και το σύμπλεγμα Coffee XL 
Slim θα σου χαρίσουν αποδεδειγμένα 
πολλαπλά αποτελέσματα σε διαφορετι-
κά επίπεδα στο σώμα.

Pure Scrub, Clarins, κα-
θαριστικό απολεπιστικό τζελ 
με κόκκους από λάβα. ιδανι-
κό για σένα που έχεις μικτό 
προς λιπαρό δέρμα, με τάση 
για σπυράκια, λιπαρότητα και 
μεγάλους πόρους. η τζελ 
υφή του με το φρέσκο, λου-
λουδάτο άρωμα μετατρέπε-
ται μαγικά σε ελαφρύ αφρό 
όταν έρθει σε επαφή με το 
νερό. αποκαθιστά άμεσα ένα 
ματ, καθαρό δέρμα, μια φρέ-
σκια επιδερμίδα και πιο σφρι-
γηλούς πόρους.

Hydra Beauty 
Camellia Water 
Cream, Chanel, μια 
ρευστή ενυδατική κρέ-
μα εμπλουτισμένη με 
ανθόνερο καμέλιας 
που αποκαλύπτει τη 
λάμψη της επιδερμί-
δας. φωτίζει τη χροιά 
και χαρίζει στο πρόσω-
πο φυσική λάμψη.

Ideal Resource Youth Retinol Oil 
Concentrate, Darphin, κάψουλες για το πρόσω-

πο και τα μάτια που μεταμορφώνουν την επιδερμί-
δα. κάθε κάψουλα περιέχει βοτανικής εκχύλισης 
ρετινόλη και έλαιο jojoba και βοηθά στην ορατή 
μείωση των γραμμών και των ρυτίδων, βελτιώνο-

ντας τη λάμψη και την υφή της επιδερμίδας.

Celadon Cruise Body 
Scrub, απολεπιστικό σώμα-
τος της Baija Paris, της γαλλι-
κής μάρκας, για την περιποίη-
ση του σώματός σου. στη σει-
ρά θα βρεις 7 συλλογές με 
μοναδικές μυρωδιές που προ-
σφέρουν στιγμές χαλάρωσης. 

θα τα βρεις αποκλειστικά στα 
καταστήματα Beauty Line.

Plantscription, Origins, αντιγηραντική 
σειρά με εκχύλισμα από τον φλοιό του δέ-
ντρου Anogeissus. προσφέρει ορατή δρά-

ση-μείωση των λεπτών γραμμών και ρυτί-
δων, ενεργοποίηση του φυσικού κολλα-

γόνου, ομοιόμορφη όψη της επιδερμίδας. 
Τα ORIGINS θα τα βρεις αποκλειστικά σε 

επιλεγμένα καταστήματα Beauty Line και 
Online στο www.beautyline.com.cy.

Soothing Cleansing 
Oil, Bobbi Brown, 
ένα ολοκληρωμένο 
προϊόν ντεμακιγιάζ και 
καθαρισμού. η νέα, 
βελτιωμένη του φόρ-
μουλα του, με λάδι 
σπόρων Kukui, Goji 
Berry, λευκά νούφαρα, 
φραγκόσυκα και έλαια 
βοτάνων, προσφέρουν 
στην επιδερμίδα άμε-
ση καταπραϋντική, κα-
θαριστική και θρεπτική 
δράση.

Life Plankton™ 
Elixir, Biotherm, 
μια εξαιρετικά συ-

μπυκνωμένη πρότα-
ση ανάπλασης, με το 
ισχυρά αναζωογονη-

τικό Life Plankton™ 
στην υψηλότερη συ-

γκέντρωση, 5%. έπα-
νενεργοποιεί τις φυ-
σικές ικανότητες της 
επιδερμίδας για ανα-
νέωση και της χαρί-

ζει σε μόλις 8 ημέρες 
αναζωογονημένη όψη 

χωρίς ατέλειες.
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BEAUTYshopping

Κρέμές Και προϊοντα μα-
Κιγιαζ, αλλα Και αρώματα 
για ςένα Και τον Καλο 
ςου, έιναι ολα οςα έντο-
πιςαμέ τις τέλέυταιές 
μέρές ςτα Καταςτήμα-
τα ομορφιας. Κανέ 
τις έπιλογές ςου, 
ςυμφώνα μέ τις 
αναγΚές ςου.

νέές
αφιξέις
που
ομορφαινουν

Joli Blush, Clarins, μακράς διάρκειας 
ρουζ, με χρωστικές με έντονη διορ-
θωτική δύναμη. τονίζει τα μάγου-
λα με μόνο ένα πέρασμα και 
σου επιτρέπει να προσαρμό-
σεις την ένταση του χρώματος 
όπως επιθυμείς. Θα το βρεις 
σε έξι αποχρώσεις.

Sauvage Parfum, 
Dior, μια εμπλουτι-
σμένη εκδοχή του 
κλασικού αρώματος, 
με ενισχυμένη φρε-
σκάδα και καινούρια 
ευωδιά. το αρρενω-
πό άρωμα του αισθη-
σιασμού τώρα προ-
σφέρει μια μεθυστική 
γοητεία.

Glowing Effect, 
Diego Dalla 

Palma, ενυδα-
τικό φοντ ντε τεν 
που προσφέρει 

διακριτικά «ηλιο-
καμένη» όψη και 
προσθέτει ξεχω-

ριστή λάμψη, χα-
ρίζοντας ένα διά-
φανα ελκυστικό 

αποτέλεσμα. Θα 
το βρεις αποκλει-
στικά στα Beauty 

Line.

Foaming Shower Gel και Moisturizing Body 
Lotion, JOY by Dior, αφρόλουτρο και ενυδατική λο-
σιόν σώματος, που σαν χάδι γίνονται ένα με το δέρμα 
για να χαρίσουν μεγαλύτερη διάρκεια στις λουλουδά-

τες νότες που αγκαλιάζουν το δέρμα και να δώσουν 
έμφαση στη μαγεία του αγαπημένου αρώματος.

Good In Bed™, 
Glamglow, ενυδατική 

κρέμα νύχτας, με φρούτα 
του πάθους, εμπλουτισμέ-
νη με ισχυρά, αλλά ωφέ-
λιμα για την επιδερμίδα 

σου οξέα απολέπισης και 
υαλουρονικό οξύ για φρέ-
σκια, φυσική όψη του δέρ-

ματος και βελούδινη επι-
δερμίδα.

Prodigy Cellglow, Concentrate, 
Helena Rubinstein, η νέα γενιά περιποίη-
σης στην αντιγήρανση και τη λάμψη. αυτός 
ο ορός φέρνει την επανάσταση στην περιποί-
ηση της επιδερμίδας εστιάζοντας στον κυττα-
ρικό επαναπρογραμματισμό.

Idôle, Lancôme, 
ένα άρωμα με ου-
σία. έίναι φρέσκο 
και ελαφρύ, τρυφε-
ρό, και αισθησια-
κό. Ένα νέο musky 
chypre λουλουδά-
το άρωμα, με βάση 
το τριαντάφυλλο, 
το περγαμόντο, το 
αχλάδι, το γιασε-
μί και μια νέα «κα-
θαρή και λαμπερή 
συμφωνία», που 
έφθασε για να γρά-
ψει ιστορία. 

 K by Dolce & 
Gabbana, ένα 
ολοκαίνουργιο, 
αρρενωπό άρωμα, 
που εμπνέει και 
αιχμαλωτίζει. Ένα 
μαγευτικό άρωμα 
που δημιουργεί 
ένα τολμηρά ζω-
ντανό κρεσέντο 
εσπεριδοειδών 
που υποστηρίζεται 
από αισθησιακό 
ξύλο.



style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

instagram:mariannahadjimina

insta-tip
IS

SE
Y 

M
IY

A
K

E

48

Urban look
H επιστροφή στήν πολή και στή ρουτινα 
θελει συγχρονα urban looks

Τo bum bag είναι η τάση που θα 
συμπληρώσει ιδανικά το urban outfit 
σου! (€12.99, STRaDIVaRIuS).

γχρονα urban looks

insta-tip

Κολάν Adidas, 
FamOuS 
SPORTS.

Ζιβάγκο, 
TERRaNOVa.

Φόρεμα Superdry 
€62.50, 

DEbENHamS.

Φόρεμα 
Diesel €120, 

DEbENHamS.S.
Φούτερ 

Superdry €72, 
DEbENHamS.

Backpack, 
PaRFOIS.

Ρολόι, 
SWaTCH.
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Denim is for autumn
Το denim έχέι Την ΤιμηΤικη Του Το φθινοπωρο, 
αφου αποΤέλέι ιδανικη για Την έποχη!

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
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shoppingshopping
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 για Την έποχη!

Κιλότ, 
TERRANOVA.

Jacket €25.99, 
STRADIVARIUS.

T-shirt €15.99, 
STRADIVARIUS.

Jeans Diesel €120, 
DEBENHAMS.

Γυαλιά ηλίου, 
GUESS.

Πουκάμισο 
Oasis €45, 

DEBENHAMS.

Πλεκτό, 
TERRANOVA.

Σνίκερς €49.95, 
ZARA.

Backpack 
€29.95, 
ΖΑRA.

Φούστα Oasis €55, 
DEBENHAMS.
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Νέα δέδομέΝα
ο καιρος αλλαζέι και Νέα δέδομέΝα έπικρατούΝ 
ςτη γκαρΝταρομπα μας. τοΝοι τού bordeaux και 
τού γκριζού παιρΝούΝ τη θέςη πού τούς αρμοζέι 
δημιούργώΝτας sophisticated ςύΝολα!τας sophisticated ςύΝολα!

Μπερέ €7.99, 
STRADIVARIUS.

Σκουλαρίκια, 
FOLLI FOLLIE.

Παπούτσια, 
ALDO.

Ζιβάγκο, 
TERRANOVA.

Φούστα €49.50, 
MARKS&SPENCER.

Πουλόβερ 
Oasis €47, 

DEBENHAMS.

Sling back €32, 
DOROTHY PERKINS.
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ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ
ΣΤΟ ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Tην Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, 
το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού 
φιλοξενεί στην εναλλακτική του σκηνή 

«Παττίχειο On Stage» το PianoTrip του πιανίστα 
και συνθέτη Στάθη Άννινου. Επιλεγμένες του 

συνθέσεις συναντούν τολμηρά διασκευασμένα 
έργα των Bach, Bartok, Mehldau κ.α. όπως 

επίσης τραγούδια των Χατζιδάκι, Νirvana ή των 
Pink Floyd, σε μια απόπειρα να «ταξιδέψει» τον 
θεατή σε ένα πολυδιάστατο μουσικό σύμπαν. 
Πληροφορίες: Ταμείο Παττίχειου Δημοτικού 
Θέατρο Λεμεσού, Τηλ: 25377277, www.
pattihio.com.cy, www.soldoutticketbox.com

20 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΕΣΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΔΕΚΑΕΞΙ 
ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Δεκαέξι νεαροί καλλιτέχνες γεμάτοι 
όνειρα και πάθος για τη μουσική συ-
ναντιούνται επί σκηνής για να μας πα-

ρασύρουν σε ένα 3ωρο μουσικό ταξίδι την 
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στην κυ-

κλική αποβάθρα του πολυλειτουργι-
κού παραθαλάσσιου πάρκου στη Λε-
μεσό. Τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε 
ο Νικόλας Αντωνιάδης. Η είσοδος 
για το κοινό είναι ελεύθερη. Χορηγός επικοι-

νωνίας ΔΙΑΣ και ΣΙΓΜΑ. Για πληροφορίες 
στη σελίδα στο Facebook Λεμέσια.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ
ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΑ
20/09-25/10/2019
Η πρεμιέρα του έργου «Ματωμένος Γά-
μος» ή «Ματωμένα Στέφανα» θα πραγμα-
τοποιηθεί την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στις 20:30 στο Θέατρο 
Ένα. Πρόκειται για δύο άνδρες, μια γυναίκα, έναν έρωτα και ένα πάθος 
ισχυρότερο από την αγάπη και την άγρια φύση του κόσμου γύρω τους. 
Η σκηνοθεσία είναι του Αντρέα Χριστοδουλίδη, ενώ πρωταγωνιστούν η 
Ε. Παπαδοπούλου, Κ. Γαβριήλ, Β. Χριστοφή, Σ. Μεστάνας, Δ. Γκουτζα-
μάνης, Β. Ανδρέου, Μ. Μήλια, Φ. Σωκράτους, Γ. Χριστοδούλου, Φ. Στυ-
λιανούδη. Παραστάσεις θα δίνονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και 
Κυριακή. Παραστάσεις θα δοθούν και στη Λεμεσό.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΕΙΠΝΟ ΑΓΑΠΗΣ ΜΕ 
ΚΟΡΚΟΛΗ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
Δείπνο αγά-
πης διοργα-
νώνεται τη 
Δευτέρα 23 
Σεπτεμβρίου 
στις 20:00 
στην οικία της 
προέδρου 
του Κυπρια-
κού Ερυθρού 
Σταυρού κυρί-
ας Φωτεινής 
Παπαδόπου-
λου με τους 
καλλιτέχνες 
Στέφανο Κορκολή και Σοφία Μανουσά-
κη. Όλα τα καθαρά έσοδα από την εκ-
δήλωση θα διατεθούν για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του προγράμματος «Κοινωνικής 
Πρόνοιας» του Κυπριακού Ερυθρού Σταυ-
ρού, Κλάδου Λευκωσίας. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέ-
φωνο 22664988.

ΛΕΒΕΝΤΕΙΟΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
«ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ 
CONTEMPORARIES» 
ΜΕΧΡΙ 30/09/2019
Δεκατέσσερις φωτογραφίες οι οποίες έχουν διακριθεί από τον δια-
γωνισμό φωτογραφίας των δημιουργών θα εκθέτονται στη Λεβέντειο 
Πινακοθήκη στη Λευκωσία. Οι προτάσεις στον διαγωνισμό οι οποίες 
υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας pentadaktylos.
leventisgallery.org. είχαν ως τελευταία προθεσμία τις 22 Ιουλίου. Η 
επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε 14 φωτογραφίες, οι οποίες ανήκουν 
σε 10 από αυτούς. Το 1ο βραβείο απονεμήθηκε στον Γιώργο Παντα-
ζή με χρηματικό έπαθλο €1.000, το 2ο βραβείο στον Ηλία Λάμπρου 
με χρηματικό έπαθλο €750 και το 3ο βραβείο στη Δήμητρα Νικοδή-
μου με χρηματικό βραβείο €500.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

«ΠΑΝΑΓΙΑ - Η ΜΗΤΕΡΑ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ»

Το Ινστιτούτο «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός» σε 
συνεργασία με τις Μητροπόλεις Λεμεσού, Τα-
μασσού και Κιτίου θα προβούν στην παρουσία-
σή του σύγχρονου ορατορίου για την Παναγία 
με τίτλο «Παναγία - Η Μητέρα του Φωτός» του 
συνθέτη Γιώργου Θεοφάνους, την Παρασκευή 
4 Οκτωβρίου στις 19:30 στο Κηποθέατρο Λε-
μεσού, το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 19:30 
στην Πολιτιστική Σκηνή Ιεράς Μητροπόλεως 
Ταμασσού και Ορεινής στο Επισκοπειό Λευκω-
σίας και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 19:30 
στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Γενική 
είσοδος: €10. Διάθεση εισιτηρίων: Tickethour 
και στα ταμεία των θεάτρων. Μέγας Χορηγός: 

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ. 
Χορηγοί: Cyprus 
Trading Corporation 
Plc, Νερό «Ευ ζην». 
Υποστηρικτές: Kapnos 
Airport Shuttle, Tez 
Tour. Χορηγοί Επικοι-
νωνίας: SIGMA Τη-
λεόραση, Εκδοτικός 
Οίκος ΔΙΑΣ
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ΑΛΑΝΤΙΝ ΣΕ AVANT PREMIERE
ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΖΩΗ
Η πολυαγαπημένη ιστορία του Αλαντίν ζωντα-
νεύει το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στις 11:00 
π.μ. από την Παιδική Σκηνή του Σατιρικού Θεά-
τρου για τον Εθελοντικό και Φιλανθρωπικό Ορ-
γανισμό Γκολ στη Ζωή. Τιμή εισιτηρίου: €10. 
Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Γκολ στη Ζωή. 

Η εκδήλωση διοργανώνε-
ται από την Επιτροπή Φί-
λων «Γκολ στη Ζωή». Χο-
ρηγός: The Art of Music. 
Υποστηρικτές: Σατιρικό Θέ-
ατρο, Printco Cassoulides 
και Tickethour.com.cy. Ει-
σιτήρια: Tickethour.com.cy 
και ACS Courier. Πληρο-
φορίες και κρατήσεις στο 
7000 26 26.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
Ο Βασίλης Πα-
πακωνσταντίνου, 
ο «αιώνιος έφη-
βος», έρχεται 
για μια μοναδι-
κή συναυλία την 
Πέμπτη 19 Σε-
πτεμβρίου στο 
χώρο της Παρα-
μυθούπολης στη 
Λευκωσία. Αυθεντικός, συναισθηματικός, εκρη-
κτικός, ο Βασίλης μετράει «κοντά μισό αιώνα» 
πορείας, αμέτρητους δίσκους, τεράστιες επιτυ-
χίες και θρυλικές συναυλίες. Με τον Βασίλη να 
μας τραγουδάει, πέρα από μια επιλογή από τα 
αγαπημένα μας διαχρονικά τραγούδια - σταθ-
μούς, και κομμάτια και από τον νέο του δίσκο 
«Μπλέξαμε», που κυκλοφόρησε αρχές Ιουνίου. 
Τιμές εισιτηρίων: Presale: €17. Είσοδος: €22. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
99810011.

Best of the Rest «ΠΙΝΟΚΙΟ»
ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

Οι συναρπαστικές περιπέτειες της διασημότερης 
μαριονέτας ζωντανεύουν στο Θέατρο ΑντίΛογος με 
το πασίγνωστο παραμύθι του Κάρλο Κολόντι «Πινό-
κιο», σε θεατρική διασκευή της Άντρης Θεοδότου 
και σκηνοθεσία του Κώστα Σιλβέστρου. Το κλασικό 
παραμύθι της παγκόσμιας λογοτεχνίας θα ξεκινήσει 
το ταξίδι του σήμερα Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου στις 
11:00 π.μ. στο Flea Theatre στο Καϊμακλί. Τακτικές 
παραστάσεις θα δίνονται κάθε Κυριακή στις 11:00 

στο Flea Theatre μέχρι 
τις 17 Νοεμβρίου. Πα-
ραστάσεις θα δοθούν 
και στη Λάρνακα και 
στη Λεμεσό. Για περισ-
σότερες πληροφορίες 
και κρατήσεις στο τηλέ-
φωνο 99251331.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ
Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα διοργανώνει την Πα-
ρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στους κή-
πους του Προεδρικού Μεγάρου, το φιλανθρωπικό 
δείπνο «Dinner For Life» υπό την αιγίδα του αξιότι-
μου Υπουργού Εξωτερικών, κ. Νίκου Χριστοδου-
λίδη. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ο Γιώργος 
Θεοφάνους και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. 
Θα παρουσιάσει ο Χρύσανθος Τσουρούλλης. 
Εισιτήρια διαθέσιμα από το Καραϊσκάκειο Ίδρυ-
μα προς €50. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δο-
θούν για την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος. 

Για πληροφορίες και κρα-
τήσεις στο 22210858, 
95119565 ή στο email: 
info@karaiskakio.org.cy. 
Σύμμαχος ΟΠΑΠ. Μεγά-
λοι Χορηγοί: MSJ group 
και Logicom. Χορηγοί επι-
κοινωνίας: Περιοδικό 
ΟΚ, Madame Figaro και 
Ilovestyle.com

«DINNER FoR LIFE»

Η ΤΕΛΕΙΑ 
ΣΥΖΥΓΟΣ
JENNIFER ASHLEY
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Η λαίδη Έλινορ Ράμσι 
είναι η μόνη που γνω-
ρίζει την αλήθεια για 
τον Χαρτ Μακένζι. Μετά τον αρ-
ραβώνα τους, είναι η μοναδική 
γυναίκα στην οποία θα άνοιγε 
την καρδιά του. Ο Χαρτ τα έχει 
όλα: ένα δουκάτο, πλούτη, δύνα-
μη, επιρροή, οτιδήποτε επιθυμεί. 
Κάθε γυναίκα τον θέλει -οι ικανό-
τητές του στην αποπλάνηση είναι 
θρυλικές.

ΒΕFoRE
ANNA TODD
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ
Πριν συναντήσει την 
Τέσα, ο Χάρντιν ήταν 
μια μαινόμενη θύελλα. 
Στη διάρκεια των πρώ-
των λεπτών της γνωριμίας τους 
συνειδητοποίησε την ανάγκη του 
να την κρατήσει μόνο δική του 
-ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. 
Μετά το σμίξιμό τους, ο κόσμος 
δεν θα ήταν ποτέ πια ο ίδιος. 

Books Etc

  ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-

ΠΟΛΗ
Μια εμφάνιση θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 
17 Σεπτεμβρίου στην Πανεπιστημιούπολη ο 
Μίλτος Πασχαλίδης. Όπως φαίνεται η βρα-
διά στην Πανεπιστημιούπολη θα τα έχει όλα: 
παραμύθια, κακιές συνήθειες, παλιά και αγα-
πημένα τραγούδια, όπως «Το Παραμύθι Με 
Λυπημένο Τέλος», «Τα Μπλουζ της Άγριας 
Νιότης», τις «Πεθαμένες Καλησπέρες», αλλά 
και νέες επιτυχίες των τελευταίων του δισκο-
γραφικών δουλειών. Η τιμή προπώλησης των 
εισιτηρίων είναι €12 και στην είσοδο €15. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
22377315.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ
Με ένα «Άγγιγμα Ψυχής» ο σημαντικότερος 
ίσως δημιουργός και ερμηνευτής της 
σύγχρονης μουσικής σκηνής, Μιχάλης 
Χατζηγιάννης, θα βρίσκεται αύριο Δευτέρα, 
16 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στο Προεδρικό 
Μέγαρο. Τη μουσική βραδιά παρουσιάζει ο 
Γυναικείος Όμιλος Πρωτοπορία γιορτάζοντας 
με αυτό το γεγονός τα 41 χρόνια δράσης του. 
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της αυτού 
εξοχότητας του Προέδρου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας 
κ. Νίκου 
Αναστασιάδη 
και της 
Πρώτης 
Κυρίας Άντρης 
Αναστασιάδη. Τιμή εισιτηρίου: €25. Θα 
ακολουθήσει κοκτέιλ - Cheese & Wine. Όλα τα 
καθαρά έσοδα θα διατεθούν στις υποτροφίες 
του Γ.Ο. Πρωτοπορία. Πληροφορίες & εισιτήρια 
www.tickethour.com.cy



ΕκτΕλΕση
Μαρινάρουμε το κοτόπουλο στη μισή σόγια 
EXOTIC FOOD για μια ώρα. Ζεσταίνουμε 
την κατσαρόλα και τσιγαρίζουμε το κοτόπου-
λο σκέτο για λίγο. Προσθέτουμε το βούτυ-
ρο, τις πιπεριές και πολύ λίγο νερό. Μόλις 
βράσει καλά το κοτόπουλο ρίχνουμε λίγο 
κρασί, να έχει ζουμάκι. Σβήνουμε τη φωτιά. 

Εν τω μεταξύ βράζουμε τα νούντλς ριζιού 
EXOTIC FOOD σύμφωνα με τις οδηγίες. Τα 
σουρώνουμε καλά. Βγάζουμε το κοτόπουλο 
από την κατσαρόλα και σερβίρουμε. Ρίχνου-
με τα νουντλς στη σάλτσα σόγιας EXOTIC 
FOOD που έμεινε και ανακατεύουμε μια-δυο 
φορές να πάει παντού.

Υλικά
•  4 φιλέτα μπούτι κοτόπουλο
•  1 μπουκάλι σάλτσα σόγιας 

EXOTIC FOOD
•  80 γρ. μαργαρίνη
•  2 ψιλοκομμένες πιπεριές 

(κόκκινη και κίτρινη ή 
πορτοκαλί)

•  350 γρ. νουντλς ριζιού 
EXOTIC FOOD

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΝΟΥΝΤΛΣ ΡΙΖΙΟΥ EXOTIC 
FOOD ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΑ ΣΟΓΙΑΣ EXOTIC FOOD

H τάϊλάνδη 
στην κοΥζινά σάσ!
άυθεντικές γεύσεις 
από τα Exotic 
Food. Φτιαγμένα 
με τα πιο φρέσκα 
και ποιoτικά υλικά, 
τα Exotic Food σας 
βοηθούν να απο-
λαύσετε τις μαγευ-
τικές γεύσεις της 
ταϊλάνδης. 

υθεντικές γεύσεις 

και ποιoτικά υλικά, 
τα Exotic Food σας 

λαύσετε τις μαγευ-

συνταγεσ





56

 

LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Η αιφνιδιαστική από-
φαση Κωστή Μαρα-
βέγια να αποχωρήσει 
από τη θέση του κρι-
τή του Voice λίγες 
ημέρες πριν από την 
επίσημη πρεμιέρα 
έφερε πανικό στην 
ομάδα παραγωγής, 
που προσπαθούν 
άμεσα να τον αντικα-
ταστήσουν με ένα 
εξίσου ισχυρό όνο-

μα. Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμ-
μές δεν υπήρχε  επίσημη ενημέρωση, αν και στις 
συζητήσεις βρίσκονται δυο τεράστια ονόματα της 
ελληνικής δισκογραφίας. Άλλωστε το διάσημο 
μουσικό σόου αποτελεί πόλο έλξης για όλους μιας 
και είναι το αγαπημένο μουσικό σόου των τηλεθεα-
τών, με τα νούμερα τηλεθέασης τα τελευταία χρό-
νια να χτυπάνε κόκκινο στην AGB. Θρίλερ διαδρα-
ματίζεται και με τη θέση του παρουσιαστή μετά την 
αποχώρηση Γιώργου Καπουτζίδη. Η ομάδα παρα-
γωγής κρατάει κλειστά τα χαρτιά της και αναμένεται 
από βδομάδας το πρόσωπο-έκπληξη που θα πάρει 
την θέση.

THE VOICE

Πανίσχυρη Πρεμίερα καί 
χαμόγελα ίκανόΠόίησησ
Πολλά υποσχόμενη φαίνεται να είναι η νέα 
κωμωδία εποχής της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ 
«Άλλα λόγια θκειε παπά», που έκανε πρεμιέ-
ρα τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου. Η σειρά 
εισέπραξε τα πιο θετικά σχόλια και κατάφε-
ρε να κερδίσει τον πανίσχυρο ανταγωνισμό 
σε νούμερα τηλεθέασης απέναντι σε πολυ-
δάπανες παραγωγές όπως το «Next Top 
Model» και οι «8 λέξεις», φέρνοντας χαμό-
γελα απόλυτης ικανοποίησης τόσο στη 
Διεύθυνση του ΣΙΓΜΑ όσο και στους ηθο-
ποιούς και ομάδα παραγωγής για το εντυ-
πωσιακό αποτέλεσμα που απόλαυσαν οι 
τηλεθεατές. 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΤΡΕΨΕΤΕ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΙΓΜΑ
σημείώστε τίσ 
ημερόμηνίεσ!
Το πρόγραμμα της τηλεόρασης
ΣΙΓΜΑ συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα 
ισχυρά προϊόντα. Εμείς μάθαμε πότε 
κάνουν πρεμιέρα οι τρεις αγαπημένες 
ελληνικές σειρές, που περιμένουν οι 
τηλεθεατές. Το «Λόγω τιμής» την Τρίτη, 
24 Σεπτεμβρίου, το «Θα γίνει της 
πολυκατοικίας» την Τετάρτη, 25 
Σεπτεμβρίου και το Room Service τη 
Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου. Η ώρα 
προβολής τους στις 10:15.

Ένα από τα διασημότερα και πιο επιτυχημένα 
τηλεπαιχνίδια γνώσεων στην παγκόσμια τηλεό-
ραση έρχεται στο ΣιγμΑ και θα το παρουσιάζει 

ο Σάκης Τανιμανίδης. Boom! Το τηλεπαιχνίδι που θα 
μοιράζει σε παρέες πάνω 50.000 ευρώ κάθε μέρα. 
Δυο παρέες διαγωνίζονται με στόχο να απενεργοποι-
ήσουν όσες περισσότερες «βόμβες» μπορούν, για να 
κερδίσουν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Οι 
παίκτες, φορώντας προστατευτικά γυαλιά, καλούνται 
σε περιορισμένο χρόνο να βρουν τη σωστή απάντη-
ση κόβοντας καλώδια, ώστε να απενεργοποιήσουν 
τη «βόμβα». Εάν κόψουν τα λάθος καλώδια, η «βόμ-
βα» εκρήγνυται. H πρεμιέρα του θα είναι αύριο Δευ-
τέρα, στις 18:10. 

Πρεμίερα στό σίγμα
καί καθημερίνα στίσ 18:10

AλλΑ λΟγιΑ ΘΚΕιΕ ΠΑΠΑ

BOOM

θρίλερ γία τίσ Πόλυσυζητημενεσ 
θεσείσ κρίτη καί Παρόυσίαστη
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Ένα από τα διασημότερα και πιο επιτυχημένα 
τηλεπαιχνίδια γνώσεων στην παγκόσμια τηλεό-
ραση έρχεται στο ΣΙΓΜΑ και θα το παρουσιάζει 

ο Σάκης Τανιμανίδης. Boom! Το τηλεπαιχνίδι που θα 
μοιράζει σε παρέες πάνω 50.000 ευρώ κάθε μέρα. 
Δυο παρέες διαγωνίζονται με στόχο να απενεργοποι-
ήσουν όσες περισσότερες «βόμβες» μπορούν, για να 
κερδίσουν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Οι 
παίκτες, φορώντας προστατευτικά γυαλιά, καλούνται 
σε περιορισμένο χρόνο να βρουν τη σωστή απάντη-
ση κόβοντας καλώδια, ώστε να απενεργοποιήσουν 
τη «βόμβα». Εάν κόψουν τα λάθος καλώδια, η «βόμ-
βα» εκρήγνυται. H πρεμιέρα του θα είναι αύριο Δευ-
τέρα, στις 18:10. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΟΡΤΣΙΟΣ

Μετά την ηχηρη Μετεγγράφη 
στον Super Fm κάνει πρεΜιερά 
τη Δευτερά, 16 σεπτεΜβριου
Ο Ανδρέας Γιόρτσιος μετά την παραίτησή  
του από τον Sfera έδωσε τα χέρια με τον 
Super Fm και πλέον θα τον απολαμβάνουμε 
καθημερινά από τον πρώτο μουσικό σταθμό 
της Κύπρου. Ο Αντρέας θα σχολιάζει καυ-
στικά θέματα της επικαιρότητας, θα στέλνει 
τα δικά του θετικά μηνύματα και όλα όσα 
τον απασχολούν με αγαπημένες μουσικές 
επιτυχίες. Η εκπομπή του κάνει πρεμιέρα 
αύριο Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, και θα την 
ακούμε καθημερινά 11 με 1 το μεσημέρι.

ΣΠΥΡΟΥΛΑ ΚΑΪΖΕΡ

ΑΥΤή ΕΙΝΑΙ ή ΠΡώΤή ΚΥΠΡΙΑ 
ΠΟΥ ΠήΡΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΑΙ ΣΤΟ 
Next top Model
ή Σπυρούλα Κάιζερ μπορεί να έχει 
σπουδάσει υποκριτική, ωστόσο δοκίμα-
σε τις δυνάμεις της στο Next top Model 
και τα κατάφερε. ή Σπυρούλα, που έχει 
αναλογίες plus size μοντέλου, κατάφερε 
και πέρασε στην επόμενη φάση με τέσ-
σερα «ναι», αν και αρχικά οι κριτές, 
λόγω της εκρηκτικής εισόδου που έκανε, 
δεν την είδαν με καλό μάτι.

ΔΑΝΑή ΠΑΠΠΑ

ΔηΜοσιευσε την πρώτη φώτογράφιά 
Με τον συντροφο τησ!
Στο νησί Ζανζιβάρη αποφάσισαν να περάσουν 
μερικές ημέρες του καλοκαιριού η Δανάη Παππά 
και ο σύντροφός της, Λάμπρος Λάζαρης. Το ζευ-
γάρι ταξίδεψε στην Αφρική και έζησε μοναδικές 
στιγμές, κάνοντας σαφάρι και βλέποντας άγρια 
ζώα από πολύ κοντά. Οι δυο τους είναι μαζί τους 
τελευταίους μήνες και είναι full in love! Το βράδυ 
της Κυριακής, η όμορφη ηθοποιός δημοσίευσε 
για πρώτη φορά στον προσωπικό της λογαρια-
σμό στο Instagram μια φωτογραφία με τον αγα-
πημένο της από το ταξίδι τους στην Αφρική. Οι 
δυο τους βρίσκονται μέσα στο τζιπ, με το οποίο 
έκαναν σαφάρι και λάμπουν από ευτυχία! 

ΔΕχθήΚΕ ΠΡΟΤΑΣή ΓΑΜΟΥ ΣΤήΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
ΤΟΥ «Guess Μy ΑGe»
Τον παρουσιαστή τον περίμενε μία έκπληξη στο πρώτο επεισόδιο 
που προβλήθηκε από την τηλεόραση ΣΙΓΜΑ την Τρίτη, 10 
Σεπτεμβρίου! Μία από τις παίκτριες τού έκανε πρόταση γάμου on 
air. ή παίκτρια αποκάλυψε πως είναι χωρισμένη και στην ερώτη-
ση που της έκανε ο Γιώργος Λιάγκας για το αν σκέφτεται να 
ξαναπαντρευτεί, η ίδια τον ρώτησε: «Είσαι ελεύθερος;» με εκεί-
νον να της απαντάει να περιμένει να δουν αν έχουν καλή χημεία 
στο παιχνίδι και θα της απαντούσε μετά, αλλά δεν μάθαμε ποτέ 
την απάντησή του. 

ΓΙώΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ

ΤήΕ FINAl FouR

ΜεΤΑ ΤΗ ΖεΤΑ ΜΑΚρυΠΟυΛιΑ ΚΛειΔωΣΑν
ΚΑι Οι ΤεΣΣερειΣ ΚριΤεΣ 
 Το «the Final Four» με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια έρχε-
ται στον ΑΝΤ1 και πριν από μερικά  24ωρα κλείδωσε η κριτική επι-
τροπή. Πρόκειται για τους Μιχάλη χατζηγιάννη, Ελένη Φουρέιρα, 
Μιχάλη Κουινέλη (stavento) και Νίκο Μωραΐτη, οι οποίοι αναμένε-
ται να δώσουν ιδιαίτερα το στίγμα τους στη μουσική μάχη. θα κατα-
φέρει άραγε το μουσικό σόου να εκτοπίσει από τον θρόνο του το 
πανίσχυρο the Voice; 
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CROWNE PLAZA LIMASSOL
ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ 
40ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ
Η εταιρεία Churchill Hotel 
Management οργάνωσε ένα κοκτέιλ 
πάρτι για να γιορτάσει τα 40 χρόνια 
λειτουργίας της. Επίσημοι προσκεκλη-
μένοι, στελέχη τοπικών επιχειρήσεων, 
συνεργάτες, πελάτες και μέλη του 
Crowne Plaza Limassol spa συμμετεί-
χαν στην εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε στην ανακαινισμένη αίθουσα εκ-
δηλώσεων (Ballroom) και στους παρα-
θαλάσσιους κήπους του ξενοδοχείου. 

Ο Ανδρέας και η Κρίστιαν Αργυρίδου

58

Η Δήμητρα Καραντώκη

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου Ο Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Άντρη Αναστασιάδου

Η Νατάσα Στυλιανού
Ο Στέφανος Πιερίδης και η 
Δένα ΜηνάΗ Νατάσα ΣτυλιανούΗ Νατάσα ΣτυλιανούΟ Ρένος και η Μαρία Δημητρίου

Η Άντρη ΑναστασιάδουΗ Άντρη ΑναστασιάδουΟ Νίκος ΝικολαΐδηςΟ Μιχάλης Προδρόμου

Η Ρεβέκκα 
Μιχαηλίδη
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Η Άντρη Αναστασιάδου

H Νάντια Γεωργίου
Η Έλενα Ευθυμίου και
η Γιάννα Ιωάννου

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. 
Νίκος Αναστασιάδης. Η Ντόρα Χαρίδου και ο Γιώργος Σαββίδης

Η Αλίκη και ο Ανδρέας Χριστοφίδου

Ο Χριστόφορος και η Έλενα ΣαμψώνΗ Αλέξια Βασιλείου
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«ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ»
«ΓΙΝΕ Η ΩΘΗΣΗ, 
ΔΩΣΕ ΕΛΠΙΔΑ»
Η εκδήλωση αγάπης με τίτλο 
«Γίνε η ώθηση, δώσε ελπίδα» 
πραγματοποιήθηκε στο πλυντήριο 
αυτοκινήτων Mr Shine στη Λεμεσό 
με στόχο τη στήριξη του Παγκύπριου 
Συνδέσμου «Ένα Όνειρο μια Ευχή». 
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο 
δήμαρχος Λεμεσού, βουλευτές και 
δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και 
πολλοί πολίτες. Όλες οι εισπράξεις 
από το πλύσιμο αυτοκινήτων κατά 
την ημέρα της εκδήλωσης δόθηκαν 
στον Σύνδεσμο. Ο Super FM 
μετέδιδε ζωντανά από το χώρο 
του πλυντηρίου αυτοκινήτων.

Jaguar
Στην Κύπρο το ηλεκτρικό 
και συναρπαστικό I-Pace
Το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
στην ιστορία της Jaguar έχει 
μόλις φτάσει στην Κύπρο και 
είχαν την ευκαιρία να το δουν 
από κοντά οι εκπρόσωποι των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 
καθώς και αντιπρόσωποι περι-
βαλλοντικών οργανώσεων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια μιας ευχάριστης 
βραδιάς στο Char. Pilakoutas Showcase.

Ο Θεόδωρος Μίτλεττον, ο Γιώργος Ξιναρής 
και η Βάσω Κομνηνού

Το νέο I-Pace της Jaguar Ελεωνόρα Βασιλοπούλου, η Στάλω 
Πηλακούτα και η Μαρίνα Πηλακούτα

Ο Εύρος Παπαντωνίου, ο Κώστας Πιερή 
και ο Μιχάλης Κωμοδρόμος

Ο Ανδρέας Χατζηβασιλείου 
και ο Ρένος Ζαχαρίου

O Χαράλαμπος Πιλακούτας 
και ο  Γιώργος Ξιναρής

Ο Άγγελος 
Ιακωβίδης
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«ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ»
«ΓΙΝΕ Η ΩΘΗΣΗ, 
ΔΩΣΕ ΕΛΠΙΔΑ»
Η εκδήλωση αγάπης με τίτλο 
«Γίνε η ώθηση, δώσε ελπίδα» 
πραγματοποιήθηκε στο πλυντήριο 
αυτοκινήτων Mr Shine στη Λεμεσό 
με στόχο τη στήριξη του Παγκύπριου 
Συνδέσμου «Ένα Όνειρο μια Ευχή». 
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο 
δήμαρχος Λεμεσού, βουλευτές και 
δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και 
πολλοί πολίτες. Όλες οι εισπράξεις 
από το πλύσιμο αυτοκινήτων κατά 
την ημέρα της εκδήλωσης δόθηκαν 
στον Σύνδεσμο. Ο Super FM 
μετέδιδε ζωντανά από το χώρο 
του πλυντηρίου αυτοκινήτων.

Οι μοτοσικλετιστές του Συλλόγου Egophobia φθάνουν 
στον χώρο της εκδήλωσης.

Στο μέσο ο Γιάννης Πατριώτης μαζί με τα στελέχη 
της εταιρείας του.

Ο Στέφανος Στεφάνου παραδίδει 
τις εισφορές στον κ. Γιώργο 
Πενηνταέξ και την Έφη Μούζουρου-
Πενηνταέξ. 

Οι παραγωγοί ου Super FM, Κώστας 
Γαλατής και Χριστίνα Γεωργίου.

Ο δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος 
Νικολαΐδης, μιλά στο Super FM
 

Η Ειρήνη Γεωργίου, η Έλενα Γεωργίου, ο Χρίστος 
Γεωργίου και ο Στέφανος Στεφάνου
 

Στιγμιότυπο από το πλύσιμο αυτοκινήτων.

Ελεωνόρα Βασιλοπούλου, η Στάλω 
Πηλακούτα και η Μαρίνα Πηλακούτα
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

   Durex

Σημαντικές διακρίσεις που δείχνουν ακό-
μα μια φορά την ποιότητα και την άριστη 
εμπειρία που αποκομίζει κάθε επισκέπτης 

τους εξασφάλισαν τα εστιατόρια της Louis Hotels 
από το Tripadvisor. Ο πιο γνωστός διαδικτυακός 
τουριστικός οργανισμός παγκοσμίως απένειμε 
στα εστιατόρια Ελληνικό Ουζομεζεδοπωλείο και 

Akakiko πιστοποιητικά αριστείας για το 2019. Οι 
διακρίσεις από την παγκόσμια διαδικτυακή πλατ-
φόρμα Tripadvisor θεωρούνται πάντα από τις πιο 
έγκυρες της τουριστικής βιομηχανίας, καθώς δεν 
προσμετρούν τις απόψεις και βαθμολογίες μιας 
επιτροπής, αλλά βασίζονται στη βαθμολογία και 
τις αξιολογήσεις των επισκεπτών. 

elle & Vire
ο international Culinary 
Chef ΤηΣ ηρΘΕ ΣΤηΝ ΚΥΠρο
Στις 11 Ιουνίου 2019 υποδεχθήκαμε με χαρά 
τον Ludovic Chesnay, International Culinary 
Chef της Elle & Vire. Από το 2007 ανήκει στην 
ομάδα Elle & Vire International ως Culinary 
Advisor, όπου παρουσιάζει και αναδεικνύει τα 
προϊόντα της Elle & Vire σε επαγγελματίες της 
γαστρονομίας σε όλο τον κόσμο. Ο Ludovic 
Chesnay έδειξε τεχνικές παρασκευής ειδών 
ζαχαροπλαστικής και αρτοσκευασμάτων χρη-
σιμοποιώντας την επαγγελματική σειρά προϊ-
όντων της Elle & Vire, εντυπωσιάζοντας με τις 
γνώσεις και τη δημιουργικότητά του. Επίσης 
δεν παρέλειψε να εκπαιδεύσει και την ομάδα 
πωλήσεων της Elle & Vire, της εταιρείας Laiko 
Cosmos Trading Ltd. Τα προϊόντα διανέμονται 
στην Κύπρο από την Laiko Cosmos Trading Ltd. 
Snapchat: lidlcyprus

ΛοΥΛοΥδΙα ΚαΙ ΧρώΜαΤα 
ΠρώΤαγώΝΙΣΤοΥΝ 
ΣΤη ΝΕα ΣΥΛΛογη

Η Stradivarius λανσάρει μια νέα συλ-
λογή γεμάτη ρομαντισμό, αλλά με μία 
grunge διάθεση. Λουλούδια και χρώμα-
τα είναι τα κυρίαρχα στοιχεία της συλλο-
γής και δημιουργούν μαγικούς και αλάν-
θαστους στιλιστικούς συνδυασμούς. 
Αέρινες φούστες και φορέματα με floral 
μοτίβα, oversized γιλέκα και blazers, 
αξεσουάρ, όπως μποτάκια, τσάντες και 
belt bags, χαρίζουν ένα μοντέρνο ύφος 
στα looks. Οι αποχρώσεις του ροζ και 
του κόκκινου συγκαταλέγονται μέσα στα 
βασικά χρώματα της συλλογής, ενώ το 
διαχρονικό μαύρο βρίσκεται για ακόμα 
μια σεζόν στο επίκεντρο.

frappuCCino SketCh 
your flaVour
ΜΕγαΛοΣ δΙαγώΝΙΣΜοΣ 
ΕΤοΙΜώΝ ΚαφΕδώΝ StarbuCkS

Η Starbucks οργανώ-
νει για πρώτη φορά 
παγκύπριο διαγωνι-
σμό με θέμα τα έτοι-
μα, παγωμένα ροφή-
ματα Frappuccino. 
Σκοπός του διαγω-

νισμού είναι η έμπνευση και η δημιουργικό-
τητα που πηγάζει μέσω των τριών γεύσεων 
Frappuccino – Caramel, Coffee και Matcha. 
Το κοινό καλείται να σχεδιάσει τη δική του 
ιδέα για μπουκαλάκι Frappuccino και να την 
ανεβάσει στη πλατφόρμα του διαγωνισμού 
στο www.sketchfrappuccino.com. Οι 5 πρώ-
τοι θα κριθούν μετά από δημόσια ψηφοφορία 
και θα διεκδικήσουν απίθανα δώρα! Το κοι-
νό μπορεί να λάβει μέρος χρησιμοποιώντας 
το Facebook μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2019 
και να διεκδικήσει ένα από τα πολλά δώρα. 
Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 15 Νοεμ-
βρίου 2019. Η σειρά παγωμένων ροφημάτων 
καφέ Starbucks: Chilled Classics, Frappuccino 
& Doubleshot Espresso είναι διαθέσιμη στην 
Κύπρο, σε καταστήματα λιανικής πώλησης 
από την εταιρεία Iakovos Photiades Foodstuff 
Suppliers LTD.

ΓΙΟρΤΑΣΕ 90 χρΟΝΙΑ 
ΕπΙΤυχΙΕΣ!
Η Durex είναι η Νο1 μάρκα προ-
φυλακτικών στον κόσμο και στην 
Κύπρο! Με πάνω από 
90 χρόνια εμπειρίας, 
εκατομμύρια χρήστες 
σε όλο τον κόσμο εμπι-
στεύονται τα προφυ-
λακτικά Durex κάθε 
μέρα. Η Durex έκλεισε 
φέτος 90 χρόνια επι-
τυχιών και το γιόρτασε 
όπως της αξίζει! Η κο-

ρύφωση ήρθε με ένα από τα πιο 
hot event του καλοκαιριού, στο 
NAVA Seaside Beach Bar. Το 
party ξεκίνησε από τις 4:00 μ.μ. 

και κράτησε μέχρι αργά 
το βράδυ. Επίσημος δια-
νομέας των προφυλακτι-
κών “Durex” είναι η εται-
ρεία Βάσσος Ηλιάδης 
Λτδ. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε 
να επικοινωνήσετε στο 
22897300 ή στο info@
vel.com.cy

AKAKIKO ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΥΖΟΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ
ΒρΑΒΕΙΑ ΑρΙστΕΙΑσ

  οΜΙΛοΣ VoiCi la MoDe

ΑΝΟΙΓΕΙ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ToPSHoP ToPMAN 
ΣΤΗ ρΟυΜΑΝΙΑ
Τα βρετανικά fashion brands Topshop 
και Topman θα ανοίξουν δεύτερο 
κατάστημα στη ρουμανία αυτόν τον 
Οκτώβρη στο Baneasa Shopping 
City Mall. Με συνολική έκταση του 
χώρου στα 1.200 τετραγωνικά μέ-
τρα, το διώροφο κατάστημα Topshop 
Topman θα είναι το μεγαλύτερο στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμι-
λος Voici La Mode σήμερα λειτουρ-

γεί 35 κα-
ταστήματα 
στην Κύπρο 
και ρουμα-
νία όπως: 
Marks & 
Spencer, 
Topshop, 
Topman, 
Celio, 
Dorothy 
Perkins, Wallis, Evans και την αλυσί-
δα εστιατορίων Cafe la mode.

StradivariuS

  Staroil

EmiratES
ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ τΑ φΘΙΝΟΠΩρΙΝΑ τΑξΙΔΙΑ ΠΙΟ ΔΕΛΕΑστΙΚΑ



63

  Staroil

Αυτό το φθινόπωρο η Emirates προσφέ-
ρει τη δυνατότητα στους Κύπριους 
ταξιδιώτες να ανακαλύψουν νέους 

κόσμους και δημοφιλείς προορισμούς σε οι-
κονομικές τιμές τόσο στην οικονομική θέση 
όσο και στη διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτη-
ση τώρα μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, επωφελη-
θείτε από τους ειδικούς ναύλους και απολαύ-
στε νέες εμπειρίες και πολιτισμούς σε περισ-

σότερους από πέντε προορισμούς σε όλο 
το δίκτυο της Emirates με αυτές τις προσφο-
ρές. Επεκτείνετε το καλοκαίρι σας ταξιδεύο-
ντας στις ηλιόλουστες παραλίες του Ινδικού 
Ωκεανού, απολαύστε μια περιπέτεια στην 
Αυστραλία ή ψωνίστε και εξερευνήστε τις 
πόλεις της Άπω Ανατολής. Η προσφορά της 
Emirates ισχύει για κρατήσεις μεταξύ 5 και 
20 Σεπτεμβρίου για ταξίδια που θα πραγμα-

τοποιηθούν μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου και 17 
Δεκεμβρίου 2019. Για να κλείσετε την επόμε-
νη πτήση σας με την Emirates, επικοινωνήστε 
με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή επισκε-
φτείτε την ιστοσελίδα www.emirates.com.

toMMY HilFiGEr
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

ΜΕ ΤΟ TOMMYNOW
Η Tommy Hilfiger, η οποία ανήκει στην PVH 
Corp., ανακοινώνει το TOMMYNOW "See 
Now, Buy Now" event για το Φθινόπωρο 
2019. Στο show θα παρουσιαστεί η συλλο-
γή TommyXZendaya που σχεδιάστηκε από 
τον Tommy Hilfiger μαζί με την παγκόσμια 
brand ambassador των γυναικείων συλλο-
γών, Zendaya. To show συνεχίζει τον εορτα-
σμό της συνεργατικότητας, της πολυμορφί-
ας και της ενδυνάμωσης που ο Αμερικανός 
σχεδιαστής και η ηθοποιός ξεκινήσαν στο 
TOMMYNOW στο Παρίσι την Άνοιξη του 
2019. Μετά από τα show στην Ευρώπη και 
την Ασία, το TOMMYNOW runway event 
επιστρέφει για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη 
μετά από την εκεί πρεμιέρα του το Φθινόπωρο 
του 2016.

EKO ΚΥΠΡΟΥ 
«ΥΙΟθΕΤΗΣΕ» ΤΗΝ ΑθλΗΤΡΙΑ 
ΝΑΤΑλΙΑ ΕΥΑγγΕλΙδΟΥ ΣΤΟΝ 
«δΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΚΙΟ 2020»

Την 28χρονη αθλήτρια του στίβου (800μ. 
& 1.500μ.) Ναταλία Ευαγγελίδου, η οποία 
πρόσφατα κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 
1.500μ. γυναικών στο Βαλκανικό Πρωτάθλη-
μα στο Πράβετς της Βουλγαρίας «υιοθέτησε» 
η ΕΚΟ Κύπρου, στο πλαίσιο του χορηγικού 
προγράμματος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επι-
τροπής (ΚΟΕ) με τίτλο «Υιοθετήστε έναν αθλη-
τή στον δρόμο για το Τοκιο 2020». Σε δηλώ-
σεις του κατά την υπογραφή της χορηγικής στή-
ριξης, ο κ. Γιώργος Γρηγοράς ανέφερε ότι «αντι-
λαμβανόμενοι καλά τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουν στα πλαίσια της απαιτητικής προετοι-
μασία τους οι Κύπριοι αθλητές, αποφασίσαμε 
όπως στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά 
τους μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος 
της ΚΟΕ. 

ΑΝΑΚΑλΥΠΤΟΝΤΑΣ 
ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Με στόχο να παρακινήσει το 
κοινό της Κύπρου να ανακα-
λύψει τις ομορφιές του νησιού 
μας, η Staroil, έδωσε το δικό 
της στίγμα, μέσω της καμπάνιας 
#SummerWithStaroil, επιδιώκο-
ντας την προβολή γνωστών και 
«άγνωστων» σημείων που αξίζει 
κανείς να επισκεφθεί. Σε συνερ-
γασία με την travel blogger Κα-
τερίνα Βάσου, δημιούργησε μια 

τριλογία 
βίντεο - οδοιπορικών, που με αφε-
τηρία πρατήρια της Staroil μάς 
μετέφεραν μοναδικές εικόνες και 
εμπειρίες εξερευνώντας την επαρ-
χία Πάφου, τα ορεινά χωριά της 
Λεμεσού, αλλά και την ελεύθερη 
Αμμόχωστο. Τα βίντεο στη σελίδα 
Staroil Cyprus στο Facebook έτυ-
χαν ένθερμων σχολίων από τους 
χρήστες των Μέσων Κοινωνικών 
Δικτύων, πετυχαίνοντας παράλλη-
λα πολλά shares και δεκάδες χι-
λιάδες views!

EmiratEs
Θα κανουν τα φΘινοπωρινα ταξιδια πιο δελεαστικα

  ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΓχΑΙρΕΙ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ 
ΚΟΝΤΙΔΗ
Η ΟΠΑΠ Κύπρου επιθυμεί να 
συγχαρεί και δημόσια τον ιστιο-
πλόο μας Παύλο Κοντίδη για την 
πρώτη θέση που κατέλαβε στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιο-
πλοΐας στην Enoshima της Ιαπωνί-
ας. Δίνοντας συνέχεια στις παγκό-
σμιες επιτυχίες του, ο Παύλος Κο-
ντίδης επιβεβαιώνει ότι με τη θέλη-
ση, τη σκληρή δουλειά και τη στή-
ριξη της οικογένειάς του, αλλά και 

όλων όσοι 
πιστεύουν 
στο όνει-
ρό του, 
παραμένει 
δίκαια και 
αξιοκρατικά στην κορυφή. Μαζί 
με τα συγχαρητήρια της η ΟΠΑΠ 
Κύπρου, μεταφέρει στον Παύ-
λο και τις ευχαριστίες της για την 
άψογη πολύχρονη συνεργασία 
τους, τα αποτελέσματα της οποί-
ας χαιρόμαστε όλοι. 

ΑΝΕΒΑζΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑθΛΗΤΙΚΗ ΣΟΥ 
ΔΙΑθΕΣΗ ΣΤΑ ΥψΗ!
Σε κάθε αθλητική δρα-
στηριότητα χρειάζεσαι 
έναν σύμμαχο που να 
σε κάνει να νιώθεις σι-
γουριά και αυτοπεποί-
θηση. Έτσι, κατά τη δι-

άρκεια της άσκησης, αλλά και μετά από κάθε 
προπόνηση, τα αποσμητικά Fa είναι ιδανικά για 
να φροντίζουν το δέρμα, αφού χάρη στα ενερ-
γά συστατικά που περιέχονται στη σύνθεσή τους 
προσφέρουν φρεσκάδα και δροσιά στο σώμα, 
αποτελώντας την ιδανικότερη επιλογή γι’ αυτούς 
που επιθυμούν 48ωρη προστασία από την κακο-
σμία και τον ιδρώτα. Το Fa, από τον Σεπτέμβριο 
θα ξεκινήσει την καινούργια του καμπάνια με 
σλόγκαν «Feel Fantastic even at the gym!» έχο-
ντας σκοπό να σας κάνει να νιώσετε ακόμη πιο 
φανταστικά όταν αθλείστε. Κάθε 2η εβδομάδα 
του μήνα το Fa θα επισκέπτεται ένα γυμναστήριο 
και θα χαρίζει μοναδικές στιγμές αναζωογόνη-
σης στους συνδρομητές του. Αν θες να μάθεις 
σε ποιο γυμναστήριο θα βρίσκεται το Fa τον ερ-
χόμενο μήνα, δεν έχεις παρά να μπεις στη σελί-
δα FaFeel Fantastic Cyprus στο Facebook!

ΠΡΟϊΟΝΤΑ Fa
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Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Μεγαλεπήβολοι 

στόχοι και ισχυρές φιλοδοξί-
ες! Η Αφροδίτη και η νέα Σε-
λήνη στον φιλόδοξο δέκατο 
οίκο σας ενισχύουν την έμφυ-
τη ανάγκη σας για να φτάσε-
τε ψηλά, γεγονός που καθιστά 
δύσκολο να χαλαρώσετε και 
να ξεκουραστείτε. Είστε πανέ-
τοιμοι να αναλάβετε ένα μεγά-
λο έργο, όσο δύσκολη κι αν 
φαίνεται η αποπεράτωσή του, 
ή ακόμα και να κάνετε το πρώ-
το μεγάλο βήμα για να πάτε 
μπροστά στην εργασία σας. 

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Η ζωή σας αλλά-
ζει απροσδόκη-

τα, θέλετε να επεκταθείτε και 
να απελευθερωθείτε από τη 
ρουτίνα σας χάρη στην Αφρο-
δίτη και τη νέα Σελήνη στον 
επεκτατικό ένατο οίκο σας, οι 
οποίες φέρνουν στο προσκή-
νιο την περιπετειώδη πλευρά 
σας. Είναι μια καλοδεχούμε-
νη αλλαγή από τις συναισθη-
ματικά έντονες προηγούμενες 
εβδομάδες, που σας κάνει να 
εκτιμήσετε αυτή την ανεξάρτη-
τη και εξερευνητική πλανητική 
ενέργεια ακόμα περισσότερο. 

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Τα οικονομικά σας 
θα μπορούσαν να 

βελτιωθούν από την τάση σας 
προς τη στρατηγική σκέψη και 
τον σχεδιασμό, αλλά και με 
τη βοήθεια της Αφροδίτης και 
της νέας Σελήνης στον όγδοο 
οίκο σας, των κοινών οικονο-
μικών πόρων και της αποταμί-
ευσης. Πώς μπορείτε να εργα-
στείτε πιο έξυπνα και όχι πιο 
δύσκολα; Σίγουρα, μπορεί να 
χρειαστεί μια ψυχολογική προ-
σαρμογή προς αυτόν τον νέο 
δρόμο που ανοίγεται στη ζωή 
σας, αλλά με σωστές και αρ-
γές κινήσεις και διπλωματία 
θα αποκτήσετε περισσότερα 
χρήματα. 

τική σχέση ή στο μέτωπο της 
εργασίας, προτρέποντας τους 
θαυμαστές σας και τους συ-
ναδέλφους σας να παρατηρή-
σουν τον καινούριο σας εαυτό. 

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Έχετε πραγματική 
ανάγκη τώρα να μεί-

νετε στο σπίτι σας, ίσως νιώθε-
τε κουρασμένοι από τους ξέ-
φρενους ρυθμούς του καλοκαι-
ριού, καθώς η Αφροδίτη και η 
νέα Σελήνη ενεργοποιούν τον 
μοναχικό δωδέκατο οίκο σας. 
Είναι μια ιδανική στιγμή για να 
ξεκουραστείτε και να ανανε-
ωθείτε ασχολούμενοι με την 
ομορφιά σας, πηγαίνοντας για 
ένα μασάζ ή σε ένα σπα, που 
ενισχύουν την υγεία σας και 
σας δίνουν ειρήνη στο μυαλό. 

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12  
Βρείτε χρόνο για 
τους φίλους σας, 

θα περάσετε τόσο διασκεδα-
στικά. Η Αφροδίτη και η νέα 
Σελήνη στον φιλικό ενδέκατο 
οίκο σας σάς καλούν να κοινω-
νικοποιηθείτε και φυσικά δεν 
χρειάζεται να αποκλείσετε κα-
νέναν από τη ζωή σας. Συσπει-
ρώστε τους φίλους σας για 
φαγοπότι, ένα πικ-νικ ή μια τε-
λευταία βόλτα στην παραλία. 
Αν είστε σε σχέση, ανοίγουν οι 
δρόμοι για κάτι νέο. 

Λεων
 23/7 - 23/8
Φυτέψτε τους 
σπόρους για 

κάτι μεγάλο. Η Αφροδίτη και η 
νέα Σελήνη στον νοητικό τρίτο 
οίκο σας εγκαινιάζουν μια νέα 
εποχή για τη γνώση και τη μάθη-
ση. Ίσως να εκδώσετε ένα συναρ-
παστικό νέο συγγραφικό έργο ή 
απλά να μεταδώσετε τις εκτετα-
μένες γνώσεις σας σε ένα ευρύ 
κοινό. Οποιοδήποτε θέμα διεγεί-
ρει το μυαλό σας θέλετε  να το 
εμβαθύνετε, να το μάθετε καλύτε-
ρα. Αυτός είναι ο πιο κατάλληλος 
μήνας για να θέσετε σε εφαρμο-
γή μια ιδέα που ήταν καιρό στο 
μυαλό σας. 

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Πάρτε σοβαρά την 
οικονομική σας κα-

τάσταση. Η Αφροδίτη και η νέα 
Σελήνη στον δεύτερο οίκο σας, 
των οικονομικών σας, σας προ-
τρέπουν προς τη βελτίωση των 
χρημάτων σας, χαρίζοντάς σας 
έμπνευση για να γίνετε πιο πρα-
κτικοί. Ο μήνας είναι γεμάτος με 
έντονη κινητικότητα και μπορείτε 
να κάνετε μερικά νέα σχέδια για 
να εδραιώσετε τα μεγάλα όνει-
ρά σας. 

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Η εμπιστοσύνη 
στον εαυτό σας 
είναι ο σύμμαχός 

σας. Και πάνω απ’ όλα, φροντί-
στε να τα έχετε καλά με τον εαυτό 
σας. Με τον κυβερνήτη σας, τη 
χαρισματική Αφροδίτη και τη νέα 
Σελήνη στο ζώδιό σας κάνετε την 
εκτόξευσή σας προς μια νέα ερω-

κριός 
21/3 - 20/4
Ήρθε η ώρα να ξε-

καθαρίσετε τις σχέσεις σας. Στις 
πιο ήσυχες στιγμές σας αναρωτη-
θείτε τι πραγματικά έχει σημασία 
στη ζωή σας. Η πανσέληνος φωτί-
ζει τον πνευματικό δωδέκατο οίκο 
σας και σας ζητά να είστε διακρι-
τικοί και ευγενικοί με τον εαυτό 
σας, ξεκινώντας από την αντικα-
τάσταση των ανθρώπων που σας 
φορτίζουν με άγχος. 

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5

Υιοθετήστε πιο υγιείς 
συνήθειες στη ζωή 

σας. Η Αφροδίτη και η νέα Σελή-
νη στον έκτο οίκο σας, της υγεί-
ας, σας ζητούν να αποσαφηνίσε-
τε αν διάγετε έναν υγιή και κατάλ-
ληλο τρόπο ζωής σας. Ίσως είστε 
έτοιμοι να ξεκινήσετε γυμναστή-
ριο μετά τις διατροφικές ατασθα-
λίες του καλοκαιριού και να γίνετε 
πιο πειθαρχημένοι στη διατροφή 
σας, ακολουθώντας ένα διαιτητι-
κό πρόγραμμα με ευλάβεια, από 
την αρχή μέχρι το τέλος. 

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Κάντε μια έκπληξη 
στην αγάπη σας, εκ-

δηλώστε το ενδιαφέρον σας με 
μια επική δήλωση, αυτός είναι ο 
πιο ερωτικός μήνας σας. Δεν χρει-
άζεται όμως να γίνετε αλαζόνες 
και επιδεικτικοί. Με τη ρομαντική 
Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη στον 
ερωτικό πέμπτο οίκο σας διασκε-
δάζετε και φλερτάρετε, γίνεστε 
εντυπωσιακοί και επιβλητικοί. 

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Με την Αφροδί-

τη και τη νέα Σελήνη στον τέταρτο 
οίκο σας, του σπιτιού και της οι-
κογένειας, θέλετε να μείνετε στη 
φωλιά σας, ασχολείστε με οικια-
κές και οικογενειακές υποθέσεις. 
Ίσως ο καιρός, που είναι πιο δρο-
σερός, σας κάνει να θέλετε να 
βρίσκεστε με τους αγαπημένους 
σας ή η αλλαγή της εποχής φέρ-
νει πίσω στο μυαλό σας τις ανα-
μνήσεις του καλοκαιριού. 

ZωδιΑ

  ΤΟΜ ΧΑΡΝΤΙ 15/09/1977

Ο διάσημος ηθοποιός γεννήθηκε στο 
Λονδίνο. Η μητέρα του είναι ζωγρά-
φος και ο πατέρας του συγγραφέας. 
Από το 1999 μέχρι και το 2004 ήταν 
παντρεμένος με με την παραγωγό 
Σάρα Γουόρντ. Τον Ιούλιο του 2014 
παντρέυτηκε με την ηθοποιό Σαρλότ 
Ρίλι με την οποία έχουν αποκτήσει 
ένα παιδί.

EP
A

EP
A
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Η 50χρονη πλέον καλλονή παραδέχθηκε ότι το να μάθει να 
χορεύει σε στύλο για την τελευταία της ταινία ήταν «ένα από 
τα πιο δύσκολα πράγματα που έπρεπε ποτέ να κάνω για έναν 
ρόλο». Το φιλμ Hustlers, που καταφθάνει στις αίθουσες την 
επόμενη εβδομάδα, αφηγείται πώς μια ομάδα με στρίπερς στη 
Νέα Υόρκη βάζει στο στόχαστρο πελάτες υψηλού προφίλ με 
στόχο το κέρδος.

last
page

Αρκετοί ήταν αυτοί που πε-
ρίμεναν την Τζένιφερ Λό-
πεζ στο κόκκινο χαλί του 

Διεθνούς Φεστιβάλ στο Τορό-
ντο του Καναδά για να την επικρί-
νουν για την γκαρνταρόμπα της. 
Συγκεκριμένα, οι ακτιβιστές της 
οργάνωσης Peta για τα δικαιώμα-
τα των ζώων μόλις είδαν τη διά-
σημη ηθοποιό φώναζαν «Ντροπή 
σου» για τις γούνες που αρνείται 
να αφαιρέσει από την γκαρνταρό-
μπα της. Η ίδια απέφυγε επιμελώς 
να αναφερθεί στο περιστατικό με 
τους ακτιβιστές και προτίμησε να 
αναφερθεί στις εντυπώσεις των 
κριτικών για την ερμηνεία της στην 
ταινία Hustlers, στην οποία υποδύ-
εται μια στρίπερ. Οι κριτικοί των 
πιο μεγάλων αμερικάνικων ιστο-
σελίδων θεωρούν πως η Τζένιφερ 
Λόπεζ δεν αξίζει μόνο μια υπο-

ψηφιότητα για Όσκαρ, αλλά αξί-
ζει να πάρει το αγαλματίδιο της 
Ακαδημίας σπίτι της. «Προφανώς 
είμαι γοητευμένη. Δουλεύω σκλη-
ρά σε όλη την καριέρα μου. Έχω 
κάνει τόσες ταινίες και έχω ερμη-
νεύσει τόσους ρόλους, που έχω 
μάθει να μην τους κάνω περιμέ-
νοντας κάτι, αλλά μόνο γιατί τους 
αγαπώ. Δάκρυα κύλησαν από 
τα μάτια μου, άρεσα, μου άρεσε 
αυτό που έκανα και φυσικά το ότι 
αναγνωρίζεται η σκληρή δουλειά 
μου», ήταν τα λόγια της ηθοποιού. 
Στην ταινία που πρωταγωνιστεί η 
Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίζεται και η 
ράπερ Cardi B, η οποία όμως δεν 
έδωσε το «παρών» στην πρεμιέ-
ρα.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

ΤΗΝ ΧΛΕΥΑΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ ΤΗΣ

ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ

ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ 
ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΤΖΕΝΙΦΕΡ 
ΛΟΠΕΖ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ

ΟΙ ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ PETA 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Η Τζένιφερ Λόπεζ επικεντρώθηκε περισσότερο στις 
κριτικές για τη νέα της ταινία και απέφυγε να σχολιάσει το 
περιστατικό με τους ακτιβιστές της οργάνωσης Peta.

Η Λατίνα σταρ παρευρέθηκε στο φεστιβάλ μαζί
με τον αγαπημένο της Άλεξ Ροντρίγκεζ.




