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νΙΚη δραΓΟΥμη
Στην ΠαραΛΙα
με τΟν «ερωτα» τηΣ

ναΟμΙ ΚαμΠεΛ
εντΥΠωΣΙαΣε Στην 
εβδΟμαδα μΟδαΣ
τΟΥ ΛΟνδΙνΟΥ

ΓΙωρΓΟΣ ρΟΥΣΣΟΣ -
ναταΣα τΟΥρΖα
ΣτΟ ΣΠΙτΙ με τΟ τρΙτΟ 
μεΛΟΣ τηΣ ΟΙΚΟΓενεΙαΣ 
τΟΥΣ

«Ο ΑΝΤΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΝΗΓΟΣ»

«Ο ΑΝΤΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ«Ο ΑΝΤΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ

ΑΝΤΡΗ
ΣΕΡΓΙΟΥ

Η ΝΕΑΡΗ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΤΗΣ «ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ
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BIG
PICTURE

Μια εβδομάδα πριν τη φαντασμαγορική τελετή των 
βραβείων ΕΜΜΥ, που θα πραγματοποιηθούν σή-
μερα στο Microsoft Theater στο Λος Άντζελες, δό-

θηκαν τα Δημιουργικά Βραβεία ΕMMY. Ο μεγάλος νικητής 
της βραδιάς, παρά το αμφιλεγόμενο φινάλε του, «Game Of 
Thrones», κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες υποψη-
φιότητες στα βραβεία από κάθε άλλη χρονιά σπάζοντας το ρε-
κόρ που κρατούσε μέχρι σήμερα το NYPD. Η τελευταία σεζόν 
του «Game of Thrones» απέσπασε δέκα βραβεία κερδίζοντας 
σε όλες τις τεχνικές κατηγορίες, από οπτικά εφέ έως μακιγιάζ. 
Οι άλλοι νικητές είναι το «Τσέρνομπιλ» με επτά νίκες, ακολου-
θούμενο από τη σειρά «The Marvelous Mrs. Maisel» που κέρ-
δισε έξι. Άλλος ένας μεγάλος νικητής ήταν και το ντοκιμαντέρ 
«Free Solo» που κέρδισε σε κάθε κατηγορία που ήταν υποψή-
φιο, συγκεντρώνοντας συνολικά εφτά βραβεία. Αξίζει να ανα-
φερθεί ότι το ντοκιμαντέρ «Free Solo» κέρδισε και το Όσκαρ 
Καλύτερου Ντοκιμαντέρ για το 2018. Να θυμίσουμε ότι τη με-
γάλη βραδιά απόψε θα παρουσιάσει ο ηθοποιός Μάικλ Ντά-
γκλας, οι παρουσιαστές τηλεοπτικών σόου Τζίμι Κίμελ και Σεθ 
Μέγιερς και η τραγουδίστρια και ηθοποιός Ζεντάγια.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EPA

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 
ΒΡΑΔΙΑ

Η ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚH 71Η ΤΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΜΜΥ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ, 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 

ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. ΤΟ 
ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
ΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΝΙΚΗΤΗ 
ΤΟ «GAME OF THRONES»

71Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΜΜΥ

Η ανερχόμενη τραγουδίστρια και ηθοποιός 
Ζεντάγια θα είναι μια από τους παρουσιαστές 

της βραδιάς των βραβείων ΕΜΜΥ.
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ΠαΡαδεΙΓμα ΠΡοΣ…μΙμΗΣΗ
Πόσο εφικτό είναι στις μέρες μας κάποιος 
να ανανεώνει τους όρκους της αγάπης 
του και τον γάμο του πιστεύοντας ότι αυτό 
θα επισφραγίσει ακόμη περισσότερο την 
ευτυχία του; Αρκετά είναι τα ζευγάρια που 
γιορτάζουν την αργυρή επέτειο γάμου τους, 
στα 25 χρόνια, ενώ αν καταφέρουν να 
φτάσουν στη χρυσή επέτειο, δηλαδή στα 50 χρόνια, τότε το 
πάρτι γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Στην αδαμάντινη επέτειο, στα 
60, δεν γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται, αλλά φαντάζομαι όσοι 
το ζουν μόνο περηφάνια μπορούν να νιώθουν. Η πράξη του 
συνάδελφου Μάριου Ιγνατίου και της Σταυρούλας Μιλτιάδου 
είναι ακριβώς αυτό που προσωπικά δεν θα μπορούσα ποτέ να 
φανταστώ ότι θα τολμούσα να ξανακάνω, να ανανεώσω τον 
γάμο μου με παπά και με κουμπάρο. Συγχαρητήρια στο ζευγά-
ρι για την αντοχή και την πίστη που έχουν τόσα χρόνια μαζί και 
ευχή μας να συνεχίσουν να ζουν την αιώνια αγάπη. Ποιος ξέ-
ρει, το παράδειγμά τους μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλοι…

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com
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σχέσης
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ΝΑΟΜΙ ΚΑΜΠΕΛΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ ΣΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΟ∆ΑΣΤΟΥ ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ -ΝΑΤΑΣΑ ΤΟΥΡΖΑΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

«Ο ΑΝΤΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΝΗΓΟΣ»
«Ο ΑΝΤΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ«Ο ΑΝΤΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ

ΑΝΤΡΗ
ΣΕΡΓΙΟΥ

Η ΝΕΑΡΗ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣΤΗΣ «ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ

ΠεΡΙεχομενα    22 ΣεΠτεμβΡΙοΥ 2019 • τεΥχοΣ 604

26 MaΡΙοΣ ΙΓνατΙοΥ – 
ΣταΥΡοΥΛα μΙΛτΙαδοΥ
Ανανέωσαν τους όρκους αγάπης τους
34 δΙεθνεΣ φεΣτΙβαΛ 
ΚΙνΗματοΓΡαφοΥ
οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ στο κόκκινο 
χαλί του Τορόντο
38 εβδομαδα μοδαΣ νεαΣ 
ΥοΡΚΗΣ
Επίδειξη μόδας στη μνήμη της 
Πριγκίπισσας Νταϊάνα
40 kΡΙΣ χεμΣΓοΥοΡθ
ο γόης του Χόλιγουντ
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Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μό-
δας του Λονδίνου η Ναόμι Κά-
μπελ είχε την τιμητική της, αφού 

παρουσίασε στο Βρετανικό Μουσείο 
την επίδειξη «Fashion for Relief», η οποία 
είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα από τη 
μέρα που ιδρύθηκε. Να σημειωθεί ότι 
από το 2005 μέχρι σήμερα έχει συγκε-
ντρώσει πάνω από 15 εκατομμύρια δο-
λάρια, τα οποία έχουν διανεμηθεί σε 
οργανώσεις σε όλον τον κόσμο. Η εκρη-
κτική γαζέλα πρωτοστάτησε στη δημι-
ουργία της συγκεκριμένης διοργάνω-
σης μετά από παρότρυνση του ίδιου του 
Νέλσον Μαντέλα. Η 49χρονη καλλονή 
εμφανίστηκε με μια διάφανη δημιουρ-
γία και όλα τα φωτογραφικά φλας επικε-
ντρώθηκαν πάνω της. Στην  εκδήλωση 
παρευρέθησαν επίσης πολλές διάσημες 
κυρίες της μόδας, όπως η 19χρονη Adut 
Akech, η Στέλλα Μάξουελ  και η Αλέ-
ξα Τσανγκ. Στην πασαρέλα όμως για 
την επίδειξη της Ναόμι Κάμπελ για πρώ-
τη φορά περπάτησε και ο γοητευτικός 
18χρονος γιος του Πιρς Μπρόσναν, Πά-
ρις,  ο οποίος άφησε τις καλύτερες εντυ-
πώσεις. Επίσης στο Βρετανικό Μουσείο 
βρέθηκε όλη η ελίτ της διεθνούς σκηνής 
της μόδας, οι πιο σικ κυρίες του Λονδί-
νου και ένας μεγάλος αριθμός σταρ του 
Χόλιγουντ.  

Τα νΤεφιλε Της εβδομαδας 
μοδας
Η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου 
πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή, 
13 μέχρι και την Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου,  
όπου παρουσιάστηκαν περισσότερα από 
80 ντεφιλέ με γυναικείες κολεξιόν για το 
φθινόπωρο και τον χειμώνα 2019-2020. 
Μεγάλο ενδιαφέρον είχε το δεύτερο 
ντεφιλέ του νέου σχεδιαστή του οίκου 
Burberry, Ρικάρντο Τίσι, αλλά και η νέα 
κολεξιόν της Βικτώρια Μπέκαμ, η οποία 

γιόρτασε πέρσι τα δέκα χρόνια της φίρ-
μας της παρουσιάζοντας για πρώτη 
φορά ντεφιλέ της στο Λονδίνο. Παράλ-
ληλα παρουσιάστηκαν τα ντεφιλέ δύο 
ινδαλμάτων της βρετανικής πανκ ροκ 
κουλτούρας, της Βίβιαν Γουέστγουντ και 
της Παμ Χογκ, όπως επίσης και του Γάλ-
λου Ρολάν Μουρέ, εξπέρ στο να αναδει-
κνύει το γυναικείο κορμί και του Fashion 
East, του εκκολαπτηρίου ταλέντων της 
σχεδιάστριας Λούλου Κένεντι. Ακολού-
θησαν οι δημιουργίες τεσσάρων αδιαμ-
φισβήτητων σχεδιαστών της βρετανικής 
μόδας: της 43χρονης Roksanda από τη 
Σερβία, του 34χρονου J.W. Anderson, 
του 36χρονου Βρετανού Christopher 
Kane και του David Koma από τη Γεωρ-
γία.  Από τις παρουσίες που ξεχώρισαν 
στη φετινή Εβδομάδα Μόδας του Λον-
δίνου ήταν η διάσημη καλλονή Κένταλ  
Τζένερ, η οποία έκανε μια θεαματική 
εμφάνισή στο σόου του οίκου Burberry 
στο Λονδίνο, με κατάξανθο μαλλί, αφή-
νοντας τους θαυμαστές της έκπληκτους 
με το νέο της λουκ. Να σημειωθεί ότι ο 
οίκος Burberry παρουσίασε τη συλλογή 
του για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 
2020, με σύνθημα μια λέξη «Εvolution». 
Eξέλιξη. Την επάνοδό τους στην πα-
σαρέλα έκαναν  η Μπέλλα Χαντίντ, η 
Agyness Deyn, αλλά και η 33χρονη Ρω-
σίδα καλλονή Ιρίνα Σάικ για το σόου 
του Burberry για τη συλλογή Άνοιξη - 
Καλοκαίρι 2020. Αρκετοί σχεδιαστές 
προτείνουν στις συλλογές τους το πολυ-
τελές μετάξι αλλά και το έντονο ροζ. Επί-
σης τα βραδινά φορέματα που θυμίζουν 
Χόλιγουντ, με πολύ απλό μακιγιάζ και 
μαλλιά. Άλλη μία τάση είναι από τη δε-
καετία των '80s, αλλά και το κομψό  δια-
χρονικό στυλ.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ

ΝΑΟΜΙ ΚΑΜΠΕΛ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΟΔΑΣ ΤΑΞΙΔΕΨΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ. Η ΝΑΟΜΙ 

ΚΑΜΠΕΛ ΕΚΛΕΨΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ «FASHION FOR 
RELIEF»,  ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 

«ΤΖΕΙΜΣ ΠΟΝΤ», ΠΑΡΙΣ ΜΠΡΟΣΝΑΝ

ΣΤΗΝ EBΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ 
ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

η ναόμι Κάμπελ με δημιουργία Thierry Mugler 
κατάφερε να συγκεντρώσει τα φωτογραφικά φλας. 
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Ο γοητευτικός 18χρονος γιος του πρώην 
«Τζέιμς Μπόντ», Πάρις  Μπρόσναν.

Η Βρετανίδα συγγραφέας, παρουσιάστρια, 
μοντέλο και σχεδιάστρια μόδας Αλέξα Τσανγκ.

Μια από τις ωραιότερες γυναίκες του 
κόσμου, η Στέλλα Μάξουελ. 

Η Ναόμι Κάμπελ με δημιουργία Thierry Mugler 
κατάφερε να συγκεντρώσει τα φωτογραφικά φλας. 

Το μοντέλο της Victoria's Secret, Σίντι 
Μπρούνα.

Στην εκδήλωση παρέστη και η 18χρονη 
Adut Akech, η οποία θεωρείται πλέον από 
τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα του 
κόσμου.
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΙΓΜΑ

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΙΓΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ PΑΤΙΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η ΛΑΜΠΕΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, 
που στήθηκε για τη βραδιά, 
φίλοι και συνεργάτες της τη-

λεόρασης ΣΙΓΜΑ βρέθηκαν εκεί 
για να δουν από κοντά όλα όσα 
επιφυλάσσει το κανάλι για τη σε-
ζόν 2019-20, που φέτος γιορτά-
ζει και τα 25χρονα του. Στην ομι-
λία του ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του Εκδοτικού Οίκου ΔΙΑΣ και της 
τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ κύριος Χρύ-
σανθος Τσουρούλλης ανέφερε 
πως, «παρά το ότι ο ανταγωνισμός 
είναι κατά γενικήν ομολογίαν πιο 
ισχυρός παρά ποτέ, οι επιλογές 
του προγράμματός μας θα αγκα-
λιαστούν από το τηλεοπτικό κοινό 
και θα μας επιβραβεύσει με την 
εμπιστοσύνη του». Ανέφερε επίσης 
πως «το ‘Σίγμα’ από την πρώτη κιό-
λας μέρα λειτουργίας του είχε την 
ενημέρωση -και συνεχίζει να την 
έχει- συνυφασμένη με την ίδια του 
την ύπαρξη. Την ίδια στιγμή όμως 

βρίσκει τρόπους και συνδυάζει 
αυτό το κύρος της ενημέρωσης με 
την ψυχαγωγία για όλα τα γούστα».
Το καλλιτεχνικό κομμάτι της βρα-
διάς ανέλαβε το συγκρότημα 48 
ΩΡΕΣ, ανεβάζοντας το κέφι στα 
ύψη και ξεσηκώνοντας τους πα-
ρευρισκομένους, ενώ το πέρασμά 
του, ως special guest της βραδιάς, 
έκανε ο Σάκης Ρουβάς στην εκδή-
λωση, για να ευχηθεί καλή αρχή 
στο ΣΙΓΜΑ, ενθουσιάζοντας τους 
καλεσμένους, που έτρεχαν όλοι 
για μιαν αναμνηστική selfie. Ο κο-
ρυφαίος Έλληνας σταρ δεν αρ-
νήθηκε σε κανέναν. Η τηλεόραση 
ΣΙΓΜΑ, με το φετινό σλόγκαν ΤΟ 
ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΠΙΤΙ, προσφέρει μια 
ολοκληρωμένη πρόταση στον Κύ-
πριο τηλεθεατή και είναι βέβαιο 
πως και φέτος θα μπει σε όλα τα 
σπίτια.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ
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Η Μαρία ΚυριάκουΟ Χρύσανθος Τσουρούλλης

Ο Σάκης Ρουβάς καταφθάνει στον χώρο
της παρουσίασης των προγραμμάτων

Η Άντρη 
Καραντώνη

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου και 
ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου

Η Χαρούλα Αλέξη, ο Αντρέας Δημητρόπουλος 
και η Γαβριέλα Ζάρτηλα Η Γεωργία Τουτουντζιάν
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Ο Γιώργος Χουλιάρας και
η Ριάνα Οδυσσέως

Η Αναστασία Γρούτα με τον Σάκη Ρουβά και τον Χρύσανθο 
Τσουρούλλη

Ο Ηλίας Αντωνιάδης

Ο Μιχάλης Χ'' Παντέλας
Η Νίκη Δραγούμη, ο Κώστας Κωστόπουλος 
και η Κύνθια Παυλίδου

Η Γιώτα Παναγιώτου, ο Δημήτρης 
Αλετράρης και η Μαρία Τζιακούρη

Ο Περικλής και η Αγγέλα 
Θεοδωρίδη

Ο Γιάννης 
Καρεκλάς

Ο Ανδρέας Παπαϊωάννου, 
η Πέτρα Αργυρού και ο Γιάννης 
Ξενοφώντος
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Η Γιώτα Παναγιώτου, ο Δημήτρης 
Αλετράρης και η Μαρία Τζιακούρη

Ο Ανδρέας Παπαϊωάννου, 
η Πέτρα Αργυρού και ο Γιάννης 
Ξενοφώντος

Η Ειρήνη 
Καλογήρου

Η Αλεξία 
Γιαλλουρίδου

Η Χριστιάνα 
Θεμιστοκλέους και
η Χριστίνα Πελεκάνου

Ο Γιώργος Σουγλίδης, η Έφη Χρίστου 
και ο Μιχάλης Γεωργιάδης

Η Ευτυχία Ανδρέου

Η Κλέλια 
Γιασεμίδου

Ο Χάρης Αριστείδου, ο Θανάσης Δρακόπουλος,
ο Κώστας Καζάκας, η Μαρία Δημητρίου, η Βασιλική 
Παπαμιχαήλ και ο Στέφανος Σωτηρίου

Η Πέρσα Κωνσταντίνου και 
η Ελισάβετ Ηρακλέους

Η Δέσποινα 
Ευσταθίου
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Ο ασυμβίβαστος Χρύσανθος, η σι-
δηρά κυρία Πέτρα, ο έγκριτος Γιάν-
νης, ο πληθωρικός Αντρέας και η 
μαχητική Μαρίνα κρατούν στιβαρά 
το τιμόνι των ειδήσεων και της ενη-
μέρωσης. Το ταξίδι της ψυχαγωγί-
ας ξεκινά από το πρωί με τον Γιώργο 
Λιάγκα. Η Κωνσταντίνα και η παρέα 
της κάνουν τα πάντα για να περνάμε 
ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ! Τα απογεύματά μας 
γίνονται πιο συναρπαστικά με τον 
Νίκο Μουτσινά να καυτηριάζει τους 
πάντες. Τον Γιώργο Λιάγκα να σπάει 
τα ταμπού και να παίζει με τις ηλικί-
ες. Και τον Σάκη Τανιμανίδη να κάνει 
το μεγάλο Μπαμ. Όρεξη να ‘χούμε 

με τον Αντρέα και τη Γιώτα και Ταξί-
δια Γεύσεων με τον Λευτέρη Λαζά-
ρου. Για το καλό μας… Η Αφροδίτη 
Γεωργίου φοράει την ιατρική μπλού-
ζα και μας λέει υγιαίνετε. Η Γαλάτεια 
για 4η χρονιά με νοσταλγία, έρωτες 
και πάθη γράφει την ιστορία από την 
αρχή. Άλλα Λόγια Θκειε Παπά, και 
το γέλιο ρέει άφθονο στην ξεκαρδι-
στική οικογενειακή κωμωδία, που 
παντρεύει το χθες και το σήμερα. 
Παραδοσιακή Βραδιά και πλημμυ-
ρίζουμε από τις μουσικές νότες με 
τη φωνή και το μπρίο της Άντρης. 
Τα βράδια μας δίνουμε Λόγω Τιμής 
στην πιο νοσταλγική σειρά που ανα-

βιώνει και αγαπήθηκε πολύ. Γίνεται 
της Πολυκατοικίας το ανάγνωσμα. 
Και στο κόκκινο δωμάτιο το Room 
Service βρίσκεται διαρκώς προ εκ-
πλήξεων. Στην Υγειά μας ρε Παιδιά, 
με όλον τον πλούτο της ελληνικής 
μουσικής. Όλα αρχίζουν και τελειώ-
νουν με το ανεπανάληπτο Voice. Ρου-
βάς, Παπαρίζου και Μουζουράκης 
με αστείρευτο χιούμορ και λατρεία 
για τη  μουσική, αναζητούν τα μεγα-
λύτερα ταλέντα σε Ελλάδα και Κύ-
προ. Οι ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ και το ΒΙΝΥ-
ΛΙΟ επιστρέφουν και αναστατώνουν 
το είναι μας. Φοράμε στολή παραλ-
λαγής και δίνουμε την Performance 

της ζωής μας με 16 celebrities στις 
πιο εντυπωσιακές μεταμφιέσεις, στο 
MASKED SINGER, το νέο παγκό-
σμιο τηλεοπτικό μουσικό φαινόμε-
νο. Η αγροτική ζωή είναι σκληρή, το 
ίδιο και η μοναξιά, γι’ αυτό… ΑΓΡΟ-
ΤΗΣ ΜΟΝΟΣ ΨΑΧΝΕΙ. Το αγαπημέ-
νο παιχνίδι των παιδικών μας χρό-
νων επιστρέφει σε μια υπερπαρα-
γωγή πανευρωπαϊκών διαστάσεων 
Eurogames, επειδή τα παιχνίδια δεν 
γνωρίζουν σύνορα. Και η έκπληξη… 
ΤΗΕ PIER. Ένα δραματικό ερωτικό 
θρίλερ από τον δημιουργό του La 
Casa de Papel, με τον ένα και μονα-
δικό PROFESSOR..

  Η πανίσχυρΗ φετίνΗ πρότασΗ τΗσ τΗλεόρασΗσ σίΓΜα

Η Μαίρη 
Χάματσου

Η Ελίζαμπεθ Αντωνιάδη 
και η Έλενα Πολυβίου 

Ο Χρίστος Πατσαλίδης 
και η Αγγελίνα 
Πατσαλίδου

Ο Μιχάλης Χριστοδούλου, ο Γιώργος 
Γεωργίου, η Λουκία Αμερικάνου, η Έμιλυ 
Νικολάου, η Νικολέττα Νικολαΐδου, η Έλενα 
Φωτίου και ο Οδυσσέας Κωνσταντίνου

Ο Αντώνης 
Ορθοδόξου

O Λοΐζος Ξενοφώντος και
ο Χρύσανθος Τσουρούλλης

Ο Κρίτωνας Ερωτοκρίτου, η Γιώτα 
Ορφανίδου και ο Λούης Καστελανή

Το συγκρότημα 48 Ώρες
Η Μελίνα 
Τσιγαρίδου 

Η Στέλλα Μινόση 

Ο Γιώργος Ευριπιώτης και η Μέλπω 
Προκοπίου
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ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ, 

ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΓΟΡΑΚΙ, 
ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗΣ, 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ 
Η ΝΑΤΑΣΑ ΤΟΥΡΖΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ – ΝΑΤΑΣΑ ΤΟΥΡΖΑ 

Η ΕξΟΔΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 

ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗ

Ο μικρός θα πάρει το 
όνομα Δημήτρης, κα-
θώς οι γονείς του ακο-

λούθησαν το παραδοσιακό έθι-
μο και έδωσαν στον μικρό το 
όνομα του πατέρα του παρουσι-
αστή και ραδιοφωνικού παρα-
γωγού. Σε δηλώσεις του, λίγες 
ώρες μετά που έγινε τρίτη φορά 
μπαμπάς, ευχαρίστησε όλους 
που είναι δίπλα τους, τονίζοντας 
πως στην Κύπρο είναι ολομόνα-
χοι χωρίς καμία βοήθεια από τα 
συγγενικά τους πρόσωπα, μιας 
και οι οικογένειές τους βρίσκο-
νται στην Ελλάδα. Ερωτευμένοι 
και πάντα αγαπημένοι είναι έτοι-
μοι να κάνουν ακόμη μεγαλύ-
τερες θυσίες, προκειμένου να 
μπορούν να επιβιώσουν με τρία 
παιδιά στο σπίτι, με τον ελεύθε-
ρο χρόνο τους πλέον να είναι 
ανύπαρκτος. Οι δίδυμες κόρες 

του ζευγαριού, Ραφαέλλα και 
Ζωή, είναι ενθουσιασμένες με 
τον ερχομό του αδερφού τους 
και θα είναι πλέον το δικό τους 
μωρό και το «παιχνίδι» τους. «Η 
λίγη παραπάνω φροντίδα που 
θα δίνουμε στο βρέφος ελπί-
ζουμε να μη φέρει νεύρα στις 
κορούλες μας», είπε χιουμορι-
στικά ο Γιώργος Ρούσσος. Το 
ζευγάρι πήρε το εξιτήριο από το 
μαιευτήριο το μεσημέρι της Κυ-
ριακής και εκεί τους περίμενε το 
περιοδικό ΟΚ! που απαθανάτι-
σε τις μοναδικές τους στιγμές. 
Χαμογελαστοί, έλαμπαν από 
ευτυχία και έδειχναν έτοιμοι να 
συνεχίσουν τις αυξημένες, πλέ-
ον, οικογενειακές τους υποχρε-
ώσεις. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

Σε δηλώσεις ο Γιώργος Ρούσος ευχαρίστησε όλους που είναι δίπλα τους, τονίζοντας πως 
στην Κύπρο είναι ολομόναχοι χωρίς καμία βοήθεια από τα συγγενικά τους πρόσωπα, μιας 
και οι οικογένειές τους βρίσκονται στην Ελλάδα.

«Η λίγη παραπάνω φροντίδα που θα δίνουμε στο βρέφος ελπίζουμε 
να μη φέρει νεύρα στις κορούλες μας», είπε χιουμοριστικά ο Γιώργος 
Ρούσσος.

Ο κουμπάρος του 
ζευγαριού, Τάσος 
Θεοδώρου, τους 
βοήθησε κατά την 
έξοδό τους από το 
μαιευτήριο.
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Σε δηλώσεις ο Γιώργος Ρούσσος ευχαρίστησε όλους που είναι δίπλα τους, τονίζοντας πως 
στην Κύπρο είναι ολομόναχοι χωρίς καμία βοήθεια από τα συγγενικά τους πρόσωπα, μιας 
και οι οικογένειές τους βρίσκονται στην Ελλάδα.

«Η λίγη παραπάνω φροντίδα που θα δίνουμε στο βρέφος ελπίζουμε 
να μη φέρει νεύρα στις κορούλες μας», είπε χιουμοριστικά ο Γιώργος 
Ρούσσος.

ΤΡΟΟΔΟΣ

Μπροστά στά 
Μάτιά Μάσ, 
άλλά ποσο
το ξέρουΜέ;

Η σημαντικότητα του Τροόδους, τόσο σε επί-
πεδο φυσικών αξιών όσο και σε επίπεδο 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, δεν έχει προ-

βληθεί μέχρι σήμερα οργανωμένα, με αποτέλεσμα 
να μην είναι πλήρως αναγνωρισμένη από τον μέσο 
άνθρωπο. Το έργο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροό-
δους: Προώθηση Φυσικών Αξιών και Οικοσυστη-
μικών Υπηρεσιών» (iLIFE-TROODOS) μας προσφέ-
ρει αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα, της σε βάθος 
γνώσης και ταυτόχρονα ενημέρωσης των πολιτών. 
Δυστυχώς έχει διαπιστωθεί πως η αντίληψη πολ-
λών συμπολιτών μας για τη σημασία και τον ρόλο 
του Δικτύου Natura 2000 δεν είναι ξεκάθαρη, 
πάσχει από παρερμηνείες ή ακόμα και στρεβλώ-
σεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα και σήμε-
ρα μια αρνητική στάση προς αυτό. Αυτά, και όχι 
μόνο αυτά, αποτελούν τους κυριότερους λόγους 
για τους οποίους υλοποιείται σήμερα το έργο iLIFE-
TROODOS. Έχουν ήδη γίνει πολλά βήματα και 
ενέργειες που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού για τις φυσικές αξίες και τις οικοσυστη-
μικές υπηρεσίες που δίνει το Εθνικό Δασικό Πάρ-
κο Τροόδους. Στην πραγματικότητα πρέπει όλοι 
στην Κύπρο να συνειδητοποιήσουμε πως η προ-
στασία του Τροόδους είναι προσωπική υπόθεση 
του καθενός. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για 
όλους μας και γι' αυτό το Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Τροόδους εντάχθηκε στο Δίκτυο Natura 2000. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

http://ilifetroodos.eu
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Η ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΑΦΙΕΡΩΣΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΗΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ

ΝΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 

ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΑ 

H ταλαντούχα Κύπρια ηθο-
ποιός, μια από τις καλύ-
τερες της νέας γενιάς, 

πρωταγωνιστεί φέτος στη σειρά 
εποχής του ΣΙΓΜΑ «Γαλάτεια», 
υποδυόμενη την Ερατώ, τη χαρο-
καμένη μάνα του Πετρή, και κλέ-
βει τις εντυπώσεις. Παράλληλα, 
οι ασταμάτητες πρόβες της για 
την παράσταση «Η τριλογία του 
παραθερισμού», που σκηνοθε-
τεί ο Έλληνας Τάκης Ζαμαριάς 
και κάνει πρεμιέρα αρχές Νοεμ-
βρίου, περιόρισαν στο ελάχιστο 
τον ελεύθερό της χρόνο. Το περ-
σαμένο Σαββατοκύριακο ήταν 
το τελευταίο ελεύθερο για την 
ηθοποιό και το αφιέρωσε στην 
οικογένειά της για την οποία ουκ 

ολίγες φορές δήλωσε πως εί-
ναι τόσο σημαντική για εκείνην. 
Πήγε στον Πρωταρά για στιγ-
μές χαλάρωσης και το απόγευμα 
του Σαββάτου 14 Σεπτεμβρίου 
την απαθανάτισε ο φωτογραφι-
κός φακός μαζί με τον σκύλο 
της, που ακούει στο όνομα Λίο. 
Η ηθοποιός, που είναι μόνη εδώ 
και αρκετό διάστημα, αποκαλεί 
τον Λίο τον παντοτινό της έρω-
τα. Η βόλτα στην παραλία διήρ-
κεσε περισσότερο από μια ώρα 
και στη συνέχεια η Νίκη έκανε 
τις βουτιές της στη θάλασσα. Το 
απόγευμα την βρήκε για φαγητό 
με την οικογένειά της.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε 
ήταν το τελευταίο ελεύθερο για 

την ηθοποιό και το αφιέρωσε στην 
οικογένειά της.

 

Η ηθοποιός περπάτησε στην παραλία 
και έκανε βόλτα με τον σκύλο της για 
μια ώρα περίπου 
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ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΤΡΟΠΟ 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΓΙΩΤΑ ΚΟΥΜΟΥΡΟΥ – 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 

ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΤΡΟΠΟ 
ΣΦΡΑΓΙΣΑΝ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΟΥΣ Η 

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ 
χΡΟΝΙΑ ΣχΕΣΗΣ

Την Κυριακή, 15 Σεπτεμβρί-
ου, μετά από τρία χρόνια 
σχέσης, η Γιώτα Κούμουρου 

και ο Παναγιώτης Πολυκάρπου 
παντρεύτηκαν και το μυστήριο 
πραγματοποιήθηκε στο ξωκλήσι 
του Αγίου Εφραίμ στον Μαθιά-
τη. H νύφη επέλεξε μια δημιουρ-
γία του οίκου Milla Nova για την 
πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής 
της. Κουμπάροι του ζευγαριού 
ήταν ο Βαλεντίνος Παπακωνστα-
ντίνου και η Κατερίνα Κωνστα-
ντίνου. Το «παρών» τους έδωσαν 
εκτός από τα αγαπημένα πρόσω-
πα του ζευγαριού και δεκάδες 
εκπρόσωποι του δημοσιογρα-
φικού κόσμου του νησιού μας. 
Μετά το μυστήριο ακολούθησε 
γαμήλιο πάρτι σε όμορφο χώρο 

της περιοχής με τη διακόσμηση 
του χώρου να κινείται σε boho 
πινελιές, ενώ τα λαμπάκια που 
κοσμούσαν τον χώρο έκαναν 
το περιβάλλον απόλυτα ρομα-
ντικό! Το ζευγάρι έκανε είσοδο 
στο γαμήλιο πάρτι με το τραγού-
δι του Νίκου Οικονομόπουλου 
«Βαλ' το τέρμα», ενώ στον γαμή-
λιο χορό τραγούδησε ο Ανδρέ-
ας Ρόκκος, γιος του Στέλιου Ρόκ-
κου, την τεράστια επιτυχία του 
πατέρα του «Σμαράγδια και ρου-
μπίνια». Το πάρτι, αν και Κυρια-
κή, κράτησε μέχρι αργά το πρωί 
με τους καλεσμένους να διασκε-
δάζουν ασταμάτητα.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: HADJIAPOSTOLOU 

PHOTOGRAPHY

Στον γαμήλιο χορό 
τραγούδησε ο Ανδρέας 
Ρόκκος, γιος του Στέλιου 
Ρόκκου, την τεράστια 
επιτυχία του πατέρα του 
«Σμαράγδια και ρουμπίνια». 
Η διακόσμηση του γαμήλιου 
πάρτι ήταν σε boho πινελιές, 
ενώ τα λαμπάκια που 
κοσμούσαν τον χώρο 
έκαναν το περιβάλλον 
απόλυτα ρομαντικό!
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Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας 
μετά από τρία χρόνια σχέσης.
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«Βαλ' το τέρμα», ενώ στον γαμή-
λιο χορό τραγούδησε ο Ανδρέ-
ας Ρόκκος, γιος του Στέλιου Ρόκ-
κου, την τεράστια επιτυχία του 
πατέρα του «Σμαράγδια και ρου-
μπίνια». Το πάρτι, αν και Κυρια-
κή, κράτησε μέχρι αργά το πρωί 
με τους καλεσμένους να διασκε-
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Η άφιξη της νύφης στην εκκλησία, την οποία συνόδευσαν ο αδερφός της 
Γιάννης Κούμουρου και η μητέρα της Μαριάννα Ξενοφώντος.
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Η Γαβριέλλα Ζάρτηλα, ο Κωνσταντίνος Χίνης, η Χαρούλα Αλέξη, 
η Ευτυχία Ανδρέου, ο Νικόλας Μαρκαντώνης και ο Γιάννης 
Ξενοφώντος

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο Βαλεντίνος 
Παπακωνσταντίνου και η Κατερίνα Κωνσταντίνου.

Η εντυπωσιακή έξοδος του ζευγαριού από την εκκλησία.
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Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ 
ΞΩΚΛΗΣΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΞΕΥΤΡΑΣ 
ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ 

ΗΤΑΝ ΔΙΑΧΥΤΗ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

MAΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ–
 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ

ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ΤΟΥΣ 
ΟΡΚΟΥΣ ΤΟΥΣ 

Επέλεξαν την Παρασκευή 
13 Σεπτεμβρίου, γιατί εκεί-
νη την ημέρα συμπλήρω-

ναν 20 χρόνια μαζί. Στις 13 
Σεπτεμβρίου του 1999 βγήκαν 
πρώτη φορά ραντεβού, στις 13 
Σεπτεμβρίου 2003 παντρεύτη-
καν και στις 13 Σεπτεμβρίου 
2009 βάφτισαν την κόρη τους 
Δημήτρια, η οποία σήμερα είναι 
12 χρόνων. Ο δημοσιογράφος 
του ΣΙΓΜΑ Μάριος Ιγνατίου και 
η σύζυγός του, επίσης δημοσιο-
γράφος, Σταυρούλα Μιλτιάδου, 
ανανέωσαν τους όρκους του γά-
μου τους. Το κλίμα ήταν ιδιαίτε-
ρα συγκινητικό και η νύφη έλα-
μπε μέσα από μια υπέροχη δημι-
ουργία της Λουκίας Κυριάκου. 
Ο ιερέας ευλόγησε τις βέρες 

τους, οι οποίες, όπως αποκάλυ-
ψε το ζευγάρι, ήταν καινούργιες, 
καθώς οι παλιές χάθηκαν σε 
ξενοδοχείο του εξωτερικού. Στη 
συνέχεια το ζευγάρι αντάλλα-
ξε μπροστά στους ελάχιστους 
καλεσμένους του λόγια αιώνι-
ας αγάπης! Μετά το τέλος του 
μυστηρίου πέταξαν συμβολικά 
στον ουρανό 20 λευκά μπαλό-
νια και στη συνέχεια ακολούθη-
σε δείπνο και πάρτι. Το «παρών» 
τους έδωσαν ελάχιστοι αλλά 
στενοί φίλοι του ζευγαριού, που 
δεν ήθελαν να απουσιάζουν 
από αυτή την ξεχωριστή στιγμή 
της ζωής τους. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΩΤΟΛΑΡΚΟ

Η νύφη έλαμπε μέσα από μια υπέροχη 
δημιουργία της Λουκίας Κυριάκου.
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Η στιγμή που πέταξαν συμβολικά
20 μπαλόνια στον ουρανό.

Μια υπέροχη στιγμή του ζευγαριού με την κόρη τους Δημήτρια. 
Ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη βλέποντας τους γονείς της να 
ξαναπαντρεύονται.
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ΑΝΤΡΗ ΣΕΡΓΙΟΥ

«ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΝΑ ΝΟΙΩΘΕΙΣ 
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

  ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟN ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ, Η ΑΝΤΡΗ ΣΕΡΓΙΟΥ, ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΚ! ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΗ 
«ΓΑΛΑΤΕΙΑ», ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΣ
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E ίσαι ένα από τα καινούργια πρό-
σωπα της κυπριακής τηλεόρα-
σης. Πόσο δύσκολο ήταν να 

μπεις στον χώρο της υποκριτικής;
Τελειώνοντας τη σχολή δεν σταμάτησα τη μελέ-
τη, το ψάξιμο, να παρακολουθώ παραστάσεις, 
αν και ένας φίλος μου μού είχε πει ότι «η καλύ-
τερη σχολή είναι μετά τη σχολή, όταν θα δου-
λέψεις». Είχε απόλυτο δίκαιο. Στη επάγγελμά 
μας παίζει σημαντικό ρόλο η εμπειρία, αλλά 
και η εμπειρία στη ζωή, τα βιώματα. Είμαι μόνο 
24 χρονών. Έχω πολλά να μάθω. Όταν θέλω 
κάτι πεισμώνω, κι αυτό το ήθελα πολύ. Τελειώ-
νοντας τη σχολή ξεκίνησα με θέατρο. Αργότε-
ρα, τον πρώτο μου τηλεοπτικό ρόλο τον πήρα 
από ακρόαση. Τα υπόλοιπα ήρθαν μόνα τους, 
αν και δεν έχω σταματήσει να πηγαίνω στις 
ακροάσεις. Μέσα από ένα δύσκολο δρόμο 
κέρδισα τις ευκαιρίες που είχα χωρίς να γνω-
ρίζω κανέναν και χωρίς να κακολογήσω κανέ-
ναν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γινόμαστε 
ανταγωνιστικοί. Είναι καλό να έχουμε αυτο-
γνωσία και να αναγνωρίζουμε τι μπορούμε να 
κάνουμε και τι μας ταιριάζει. Κανένας δεν μας 
πήρε τον ρόλο μας και δεν πήραμε το ρόλο 
κανενός. Δεν έχω νιώσει ανταγωνισμό. Αν τον 
ένιωσαν άλλοι, είναι δικό τους θέμα. Ξέρω 
ποια είμαι και θέλω να βελτιώνομαι και να εξε-
λίσσομαι συνεχώς -και ως ηθοποιός αλλά και 
ως άνθρωπος.

Η φετινή σεζόν σε βρίσκει στη «Γαλά-
τεια». Πώς νιώθεις;
«Γαλάτεια», μια πετυχημένη σειρά που εδώ και 
χρόνια ήθελα να παίξω. Μια δουλειά που ξε-
χωρίζω. Είχα βρεθεί σε ακρόαση της σειράς 
πριν από δύο χρόνια, όταν τελείωνα τη σχολή. 
Ο σκηνοθέτης της σειράς, κύριος Κώστας Κω-
στόπουλος, είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμε-
νο μιας συνεργασίας. Δεν πέτυχε τότε, εφόσον 
δεν υπήρχε κάποιος ρόλος για εμένα. Φέτος 
ξαναπήγα στην ακρόαση κι έτσι ξεκίνησε η συ-
νεργασία μας. Νιώθω ευλογημένη για όλους 
τους ρόλους που μου δόθηκαν. Όλοι ήταν δια-
φορετικοί μεταξύ τους και στον καθένα είχα να 
δουλέψω κάτι άλλο, να εξελίξω κάτι άλλο και 
να μάθω ακόμα κάτι. Δεν ήταν εύκολοι ρόλοι. 
Είτε αυτοί ήταν στην τηλεόραση είτε αυτός στο 
θέατρο. Αν μας έδιναν και περισσότερες ευ-
καιρίες στο θέατρο, θα ήταν καλύτερα. Πολύ 
θα ήθελα να δοκιμαστώ και στον κινηματογρά-
φο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω όμως ανάμεσα 
σε θέατρο - τηλεόραση. Το θέατρο έχει τη δική 
του μαγεία, αλλά αγαπώ εξίσου την τηλεόρα-
ση και θεωρώ ότι δεν ισχύει καθόλου η θεω-
ρία της «ευκολίας» της τηλεόρασης. Και δεν 
θεωρώ ότι τίθεται το θέμα του «ποιοτικού» και 
του «εμπορικού», εφόσον ζούμε στην Κύπρο. 
Ο κόσμος μπορεί να κρίνει και να καταλάβει 
και να επιλέξει τι θέλει από αυτά που του προ-
σφέρουμε. Για έναν ηθοποιό ό,τι και να κάνει 
έχει να κερδίσει κάτι, πόσο μάλλον εγώ, που 
είμαι στα πρώτα βήματα σχετικά. Δεν θα ακού-

σω κανέναν που θα μου πει «Μην πας εκεί» ή 
«Εκεί να πας», σίγουρα δεν θα πάω παντού, 
αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω και να γνωρίσω 
κάτι που δεν ξέρω έστω για μια φορά και μετά 
να είμαι σε θέση να πω «Κάτι τέτοιο δεν θα το 
ξαναέκανα».

Μίλα μας λίγο για τον ρόλο σου.
Να πω κατ' αρχάς ότι ο ρόλος μου προοριζό-
ταν μόνο για μερικά επεισόδια. Τα πρώτα επει-
σόδια του Δ' κύκλου. Αργότερα, όταν έγιναν τα 
γυρίσματα, η παραγωγή ήρθε σε επαφή μαζί 
μου και συμφωνήσαμε για συνέχεια του ρόλου 
στα παρακάτω επεισόδια. Ο λόγος είναι ότι 
βγήκε μια δυνατή σχέση και ενδιαφέρον προς 
τα έξω, θα έλεγα ανάμεσα σε εμένα και τον σύ-
ζυγό μου, που υποδύεται ο Γιάννης Κόκκινος. Η 
Ππεμπέ είναι μια Τουρκοκύπρια, σύζυγος του 
Μεττίν. Η ιστορία βασίζεται σε πραγματικά γε-
γονότα γύρω από τη ζωή του λήσταρχου Μίτα, 
κάποιου εγκληματία που δεν τον έπιαναν ποτέ 
και περιφερόταν. Βγαίνοντας με ελαφρυντικά 
από τη φυλακή, λοιπόν, στην περίπτωσή μας, ο 
Μεττίν βρίσκει την Ππεμπέ να τον απατά με τον 
άνθρωπο που τον πρόδωσε. Είδαμε το φονικό, 
κι έτσι ξεκίνησε η δικιά μας ιστορία, τα υπόλοι-
πα τα έχουμε παρακολουθήσει στα επεισόδια. 
Το τι έρχεται μετά δεν μου επιτρέπει η παραγω-
γή να το αποκαλύψω. Αυτός ο ρόλος είναι πρό-
κληση για εμένα, γιατί έχω να διαβάσω τουρκι-

κά -μου είπαν ότι έχω και την προφορά (γέλια)- 
και καθώς μιλώ κυπριακά πρέπει να θυμάμαι τις 
τουρκικές φράσεις ανάμεσα, τη σημασία τους, 
χωρίς να χάνεται η υποκριτική, γιατί είναι μια 
γλώσσα που δεν γνωρίζω. Δεν είναι εύκολο.

Ποιους Κύπριους και Κύπριες ηθοποι-
ούς θαυμάζεις και θα ήθελες να συ-
νεργαστείς μαζί τους;
Δεν θέλω να ονομάσω κανέναν. Έχουμε πολύ 
καλούς Κύπριους ηθοποιούς, αξιόλογους. Κά-
ποιους από αυτούς τους έχω συναντήσει ήδη 
σε δουλειές, κάποιους τους είχα δάσκαλους 
και κάποιους εύχομαι να τους συναντήσω σύ-
ντομα. Έχουμε να μάθουμε από αυτούς και 
είναι σημαντικό να αγκαλιάζουν εμάς, τα νέα 
παιδιά.

Πώς αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός;
Όλοι γινόμαστε κάτι.

Οι γονείς σου συμφωνούσαν με την 
απόφασή σου;
Αρχικά με έπεισαν και ξεκίνησα σπουδές σε 
κάτι άλλο. Εγώ πήγα ταυτόχρονα σε δραματι-
κή σχολή. Αυτοί το έμαθαν μετά. Μετά σταμά-
τησα τις σπουδές στην Κοινωνιολογία και κα-
τάλαβαν ότι αυτό ήθελα και αυτό αποφοίτησα 
τελικά. Να σου πω την αλήθεια και να μην το 
καταλάβαιναν, εγώ αυτό θα έκανα (γέλια).

«ΕΔωΣΑ 
ΠΕριΣΣΟΤΕρΑ ΑΠ' 
ΟΣΑ ΕΠρΕΠΕ ΣΕ 

ΕΝΑΝ ΑΝΤρΑ ΚΑι 
Εχω ΜΕΤΑΝιωΣΕι. 

ΠλΕΟΝ ΕιΜΑι 
ΕΠιΦυλΑΚΤιΚΗ 
ΚΑι ΕΜΑθΑ ΝΑ 
ΠρΟΣΕχω ΤΟΝ 
ΕΑυΤΟ ΜΟυ»
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Είσαι ομολογουμένως μια πολύ όμορφη κοπέ-
λα. Μόντελινγκ θα έκανες;
Αγαπώ πολύ τη φωτογραφία, τον φακό, ό,τι έχει να κάνει γε-
νικά, μέχρι εκεί νομίζω. Με φωτογραφίσεις θα μου άρεσε 
να ασχοληθώ.

Στην προσωπική σου ζωή είσαι μόνη ή σε σχέ-
ση;
Είμαι ελεύθερη γιατί είμαι ρομαντική και στην κοινωνία 
που ζούμε ο ρομαντισμός έχει χαθεί. Οι ανθρώπινες σχέ-
σεις έχουν χαλάσει. Λέω πάντα ότι γεννήθηκα πολύ αργά. 
Ωραία θα ήταν να ζούσα την εποχή που ο άντρας ήταν κυ-
νηγός με τη μία, μοναδική εκλεκτή της καρδιάς του. Δεν θα 
μπορούσα να συμβιβαστώ με τίποτα λιγότερο από το αλη-
θινό και δυνατό απλά για να 'μαι με κάποιον.

Σε φλερτάρουν έντονα οι άντρες;
Κι όμως. Δεν με πλησιάζουν εύκολα οι άντρες.

Τι πιστεύεις ότι φταίει;
Δεν κατάλαβα ποτέ τον λόγο. Μάλιστα όποιου δίνω αυτή 
την απάντηση μένει με την απορία.

Εσύ φλερτάρεις;
Όχι, δεν φλερτάρω πρώτη ποτέ. Όπως σου είπα, θεωρώ 
ότι ο άντρας πρέπει να είναι κυνηγός.

Ζούμε μια εποχή που γίνεται έντονο φλερτ στα 
social media. Τι σου στέλνουν οι άντρες;
Η αλήθεια λαμβάνω πολλά μηνύματα συχνά και κομπλιμέ-
ντα, κυρίως όμως για τη δουλειά μου. Είναι όμορφο να νιώ-
θεις την αγάπη του κόσμου και μέχρι στιγμής δεν έχω πάρει 
κάτι αρνητικό! Μόνο μια φορά, επειδή δεν απάντησα σε μη-
νύματα, μου έκανε κάποιος παράπονο. Είναι αδύνατο όμως 
να απαντώ σε όλα τα μηνύματα. Τα διαβάζω όμως.

Πες μας ένα φλερτ που θα σου μείνει αξέχαστο;
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Λυπηρό, ε;

Ποια ήταν η μεγαλύτερη τρέλα ή θυσία που έκα-
νες για έναν άντρα;
Όταν είμαι με κάποιον είμαι παρούσα κι αυτό είναι αρκετό! 
Έδωσα περισσότερα απ' όσα έπρεπε και έχω μετανιώσει. 
Πλέον είμαι επιφυλακτική και έμαθα να προσέχω τον εαυ-
τό μου.
 
Σε πρόδωσε ποτέ κάποιος άντρας;
Ναι, αλλά δεν σημαίνει πως η προδοσία είναι μόνο να σε 
απατήσει κάποιος. Έκανε πράγματα που με ενόχλησαν.

Ένιωσες ποτέ πως κάποιος στον επαγγελματι-
κό σου χώρο σε πλησίαζε για να σου δώσει μια 
δουλειά με ανήθικο σκοπό;
Ποτέ! Ό,τι δείξεις θα λάβεις. Δεν θεωρώ ότι ισχύουν αυ-
τές οι θεωρίες αν δεν δώσεις δικαιώματα. Πάντα στέκονταν 
πατρικά απέναντί μου, έτσι κι αλλιώς στις παραγωγές ήμουν 
πάντα η πιο μικρή. Το κοριτσάκι τους!ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟ LAPATSA 

COUNTRYSIDE 
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«Οι γΟνεις μΟυ 
με επειςαν και 

ξεκινηςα ςπΟυδες 
ςε κατι αλλΟ. εγώ 
πηγα ταυτΟχρΟνα 

ςε δραματικη 
ςχΟλη. αυτΟι τΟ 
εμαθαν μετα, 

αλλα και να μην 
τΟ καταλαβαιναν, 

εγώ αυτΟ θα εκανα»
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ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 
ΠΟΥ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΑΜΕΙΑ ΘΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 
ΣΤΑ κΑΝΑΛΙΑ NovaciNema  

κΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 
κΑΙ ΟκΤΩΒΡΙΟ. ΜΙΑ ΑΠΟ 
ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ κΑΙ Η ΝΕΑ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙκΗ ΕκΔΟΣΗ ΤΗΣ 
ΡΟΜΑΝΤΙκΗΣ κΩΜΩΔΙΑΣ 
«ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΑΜΟΙ κΑΙ ΜΙΑ 

κΗΔΕΙΑ» ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 
ΤΗ ΝΑΤΑΛΙ ΕΜΑΝΟΥΕΛ

ΝΟVA CYPRUS

ΣΕΙΡΕΣ… ΓΙΑ 
ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΗ 

ΜΙκΡΗ ΟΘΟΝΗ

Αγαπημένες σειρές 
όπως «The Deuce III», 
«Prodigal Son»,  «NCIS 

XVII», «The Good Doctor 
III», «Four Weddings and a 
Funeral», «Succession II» θα 
κάνουν την πρεμιέρα τους στo 
Novacinema4HD για τον μήνα 
Σεπτέμβριο, ενώ τον Οκτώβριο 
οι τηλεοπτικές σειρές «Silicon 
Valley VI», «Watchmen», «Mrs. 
Fletcher», «Blindspot V», «The 
Deuce III», «Prodigal Son», 
«NCIS XVII», «The Good Doctor 
III», «Four Weddings and a 
Funeral» και «Succession II» 
αναμένεται να καθηλώσουν τον 
τηλεθεατή. Μια από τις δημοφι-

λέστερες ταινίες, που στη δεκα-
ετία του '90 έσπασε τα ταμεία, 
είναι η ταινία «Τέσσερις γάμοι 
και μια κηδεία» με πρωταγωνι-
στές τον Χιου Γκραντ και την Άντι 
Μακ Ντάουελ. Σήμερα, η πρώ-
ην πρωταγωνίστρια του Game 
of Thrones, Νάταλι Εμάνουελ, 
πρωταγωνιστεί στη νέα τηλεοπτι-
κή εκδοχή της ρομαντικής κο-
μεντί. Όταν ο χαρακτήρας της 
Μίσσαντεϊ θυσιάστηκε στον 
τελευταίο κύκλο του «Game of 
Thrones», το τηλεοπτικό κοινό 
δεν φανταζόταν μια τόσο γρή-
γορη «ανάσταση» και μάλιστα 
με τη μορφή της ηρωίδας ρομα-
ντικής κομεντί. Η Νάταλι Εμά-

Η πρώην πρωταγωνίστρια του 
Game of Thrones, Νάταλι Εμάνουελ, 
πρωταγωνιστεί στη νέα τηλεοπτική 
εκδοχή της ρομαντικής κομεντί 
«Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία».

Ο Τζέρεμι Άιρονς, ο οποίος 
πρωταγωνιστεί στη σειρά 
«Watchmen» (9eps)
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νουελ βρίσκεται στον κεντρικό ρόλο της 
νέας εκδοχής της δημοφιλέστατης ταινί-
ας «Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία», 25 
χρόνια μετά την αυθεντική ταινία. Σύμ-
φωνα με την επίσημη σύνοψη, για τη νέα 
τηλεοπτική σειρά αναφέρει τα εξής: «Η 
Μάγια (Νάταλι Εμάνουελ), η νεαρή δι-
ευθύντρια επικοινωνίας της καμπάνιας 
μιας πολιτικού από τη Νέα Υόρκη, δέ-
χεται μια πρόσκληση για τον γάμο μιας 
φίλης της από το κολέγιο, που πλέον ζει 
μόνιμα στο Λονδίνο, και αποφασίζει να 
αφήσει πίσω την επαγγελματική και προ-
σωπική της ζωή για να επανασυνδεθεί με 
παλιούς φίλους. Νέες σχέσεις δημιουρ-
γούνται, πολιτικά σκάνδαλα αποκαλύπτο-
νται, η κοινωνική ζωή του Λονδίνου δια-
κωμωδείται και βέβαια μέσα σε όλα αυτά 
υπάρχουν φυσικά τέσσερις γάμοι... και 
μια κηδεία». 
Μπορείτε να απολαύετε τις αγαπη-
μένες σας σειρές και στο Nova On 
Demand όποτε εσείς θέλετε! Το Nova 
On Demand είναι η υπηρεσία της Nova 
Cyprus, που προσφέρεται χωρίς καμία 
επιπλέον χρέωση στους ενεργούς συν-
δρομητές της. Η υπηρεσία δίνει πρόσβα-
ση σε πληθώρα ταινιών, σειρών, shows, 
για να μπορεί ο τηλεθεατής να τις παρα-
κολουθήσει όποτε θέλει. Παράλληλα, 
από το Nova On Denand ο τηλεθεατής 
μπορεί να βλέπει ό,τι θέλει οποιανδήπο-
τε ώρα χωρίς να περιορίζεται στην ώρα 
προβολής. Για να ενεργοποιηθεί το Nova 
On Denand χρειάζεται ενεργή συνδρομή 
στη Νova Cyprus, ίντερνετ 4ΜBPS+ από 
οποιοδήποτε πάροχο και σύνδεση του 
αποκωδικοποιητή με το ρούτερ με καλώ-
διο ethernet η powerplugs.  ok!

Ο υποψήφιος για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα, 
σεναριογράφος της σειράς The Leftovers, αναλαμβάνει 
να μεταφέρει το μυθιστόρημά του στη μικρή οθόνη με τη 
σειρά Mrs. Fletcher

Οι μεγάλες ςειρες της χρΟνιάς εινάι εδώ! #NovaciNema4HD 

Blindspot
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ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ 

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ. 

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ 
ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ ΣΤΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΚΑΙ ΑΦΗΣΑΝ 
ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΗΘΟΠΟΙΟΙ 
ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ 

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ 
ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ

Διάσημοι ηθοποιοί του Χό-
λιγουντ έφτασαν στο Το-
ρόντο για το Διεθνές Φε-

στιβάλ Κινηματογράφου. Για 10 
συνεχόμενες ημέρες το Τορόντο 
φιλοξενεί το φεστιβάλ ταινιών, 
στο οποίο παρουσιάζονται μερι-
κές πολυαναμενόμενες κινηματο-
γραφικές παραγωγές. Μια από 
τις παραγωγές που κατέκτησε 
το φεστιβάλ του Τορόντο είναι 
και το «Jojo Rabbit» που κέρδι-
σε το βραβείο κοινού. Πρόκειται 
για τη «σάτιρα κατά του μίσους» 
από τον σκηνοθέτη τού «Thor 
Ragnarok», που δεν αποκλεί-
εται να κερδίσει μια διάκριση 

στα Όσκαρ. Φαβορί όμως για 
διάκριση στα Όσκαρ είναι και 
το «Joker», το οποίο, όπως είναι 
γνωστό, τιμήθηκε με τον Χρυσό 
Λέοντα και το Βραβείο Καλύτε-
ρου Σάουντρακ στο πρόσφατο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της 
Βενετίας. Να επισημάνουμε ότι 
με το συγκεκριμένο φεστιβάλ ξε-
κινά και επίσημα η «κούρσα» των 
Όσκαρ, αφού θα προβληθούν 
245 ταινίες κατά τη δεκαήμερη 
διάρκειά του. Το φεστιβάλ έχει 
ξεκινήσει το 1976 και έχει εξελι-
χθεί σε μια από τις μεγαλύτερες 
και με περισσότερο κύρος διορ-
γανώσεις. 

Η Νικόλ Κίντμαν με Chanel 
Haute Couture στην 
πρεμιέρα της ταινίας «The 
Goldfinch».

Η Μέριλ Στριπ ήταν η τιμώμενη ηθοποιός στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) 2019 και της απονεμήθηκε το 
Tribute Actor Award, το βραβείο για το σύνολο της καριέρας και του 
έργου της.
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ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ 

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ. 

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ 
ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ ΣΤΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΚΑΙ ΑΦΗΣΑΝ 
ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Διάσημοι ηθοποιοί του Χό-
λιγουντ έφτασαν στο Το-
ρόντο για το Διεθνές Φε-

στιβάλ Κινηματογράφου. Για 10 
συνεχόμενες ημέρες το Τορόντο 
φιλοξενεί το φεστιβάλ ταινιών, 
στο οποίο παρουσιάζονται μερι-
κές πολυαναμενόμενες κινηματο-
γραφικές παραγωγές. Μια από 
τις παραγωγές που κατέκτησε 
το φεστιβάλ του Τορόντο είναι 
και το «Jojo Rabbit» που κέρδι-
σε το βραβείο κοινού. Πρόκειται 
για τη «σάτιρα κατά του μίσους» 
από τον σκηνοθέτη τού «Thor 
Ragnarok», που δεν αποκλεί-
εται να κερδίσει μια διάκριση 

στα Όσκαρ. Φαβορί όμως για 
διάκριση στα Όσκαρ είναι και 
το «Joker», το οποίο, όπως είναι 
γνωστό, τιμήθηκε με τον Χρυσό 
Λέοντα και το Βραβείο Καλύτε-
ρου Σάουντρακ στο πρόσφατο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της 
Βενετίας. Να επισημάνουμε ότι 
με το συγκεκριμένο φεστιβάλ ξε-
κινά και επίσημα η «κούρσα» των 
Όσκαρ, αφού θα προβληθούν 
245 ταινίες κατά τη δεκαήμερη 
διάρκειά του. Το φεστιβάλ έχει 
ξεκινήσει το 1976 και έχει εξελι-
χθεί σε μια από τις μεγαλύτερες 
και με περισσότερο κύρος διορ-
γανώσεις. 

Η Κρίστεν Στιούαρτ με Chanel Haute Couture στην 
πρεμιέρα του «Seberg».

Η Σάρα Πόλσον με Prada στην 
πρεμιέρα της ταινίας «The Goldfinch».

Η Μέριλ Στριπ ήταν η τιμώμενη ηθοποιός στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) 2019 και της απονεμήθηκε το 
Tribute Actor Award, το βραβείο για το σύνολο της καριέρας και του 
έργου της.
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Μέσα στους τιμώμενους για φέ-
τος είναι και η Μέριλ Στριπ και ο 
Γιοακίμ Φοίνιξ. Στη Μέριλ Στριπ 
απονεμήθηκε το Tribute Actor 
Award, το βραβείο για το σύνο-
λο της καριέρας και του έργου 
της. Παράλληλα, η γνωστή ηθο-
ποιός βρέθηκε στο Τορόντο για 
να προωθήσει την τελευταία της 
ταινία με τίτλο «The Laundromat» 
του Στίβεν Σόντερμπεργκ, θρίλερ 
με θέμα το σκάνδαλο Panama 
Papers που θα κάνει πρεμιέρα 
στο φεστιβάλ. Στο κόκκινο χαλί 
του φεστιβάλ περπάτησαν κορυ-
φαίοι ηθοποιοί αλλά και σκηνο-
θέτες, ενώ εντυπωσιακές κυρίες 
επέλεξαν δημιουργίες που συζη-
τήθηκαν.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ

Στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο 
Τορόντο ο Ματ Ντέιμον έκλεψε τις εντυπώσεις μαζί με τη 
σύζυγό του Λουτσιάνα Μπαρόσο. Το ζευγάρι βρέθηκε 
στον Καναδά για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του 
Ντέιμον με τίτλο «Ford v Ferrari». 

Μέσα στους τιμώμενους για φέ-

Ο πρόσφατος ρόλος μιας 
ετοιμοθάνατης ήταν καταλυτικός 
για την ηθοποιό Σούζαν 
Σάραντον, η οποία πήρε δημόσια 
θέση και τάχθηκε υπέρ της 
ευθανασίας στο πλαίσιο του 
44ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
του Τορόντο.

Ο Μπρους Σπρίγκστιν 
έκανε το σκηνοθετικό του 
ντεμπούτο στο «Western 
Stars».

Ο Ντάνιελ Κρέγκ έκανε 
κάτι που σίγουρα δεν 
θα έκανε ο Τζέιμς 
Μποντ, εμφανίστηκε 
φορώντας ένα κομψό 
μαύρο κοστούμι και 
ένα ζευγάρι στρογγυλά 
μαύρα γυαλιά ηλίου 
με ένα ζευγάρι Hi-top 
Converse, κάνοντας πιο 
extreme την εμφάνισή 
του.
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Η εντυπωσιακή Σκάρλετ 
Γιόχανσον με Rodarte στην 
πρεμιέρα του «Jojo Rabbit».
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Φορέματα από κεντημένα μα-
ντίλια που άφησαν τις κα-
λύτερες εντυπώσεις στους 

παρευρισκόμενους δημιούργησε 
η Αμερικανίδα σχεδιάστρια Τόρι 
Μπερτς στην Εβδομάδα Μόδας 
της Νέας Υόρκης. Η 53χρονη σχε-
διάστρια, η οποία αποτελεί πρότυ-
πο του μποέμ σικ στυλ, παρουσίασε 
στο κοινό δημιουργίες με φλοράλ 
σχέδια και φουσκωτά μανίκια, χαρα-
κτηριστικά της δεκαετίας του 1980. 
Σε δηλώσεις της η ίδια είπε ότι πά-

ντοτε θαύμαζε την Πριγκίπισσα και 
με αυτό τον τρόπο ήθελε να αποτί-
νει φόρο τιμής για εκείνην. Η Τόρι 
Μπερτς, που προεδρεύει στην αυτο-
κρατορία ενδυμάτων με πάνω από 
ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε ετή-
σιες πωλήσεις, δήλωσε ότι η συλλο-
γή της Άνοιξης 2020 είναι εμπνευ-
σμένη από την προσωπικότητα της 
Πριγκίπισσας Νταϊάνα και όχι από 
την γκαρνταρόμπα της. Οι δυσκολί-
ες που βίωσε η Λαίδη Νταϊάνα ενέ-
πνευσαν τη σχεδιάστρια,

Τόρι ΜπερΤς

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΝΤΑΪΑΝΑ

ΣΤΗΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 
ΝΤΑΪΑΝΑ ΗΤΑΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ 

Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΥ ΤΟΡΙ ΜΠΕΡΤΣ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΜΟΔΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

ΣΤΗΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 
ΝΤΑΪΑΝΑ ΗΤΑΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ Η 

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ TORY 
BURCH ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΜΟΔΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Η σχεδιάστρια Τόρι 
Μπερτς κατά το τέλος 
της φαντασμαγορικής 
της επίδειξης. 

Η Καρολίνα Κούρκοβα.

Τα μοντέλα περπάτησαν με δημιουρ-
γίες της σχεδιάστριας που παρέπε-
μπαν στη δεκαετία του 1980.
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ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΝΤΑΪΑΝΑ

γιατί, όπως δήλωσε, «οι δυσκολίες που βίωνε δη-
μόσια σίγουρα δεν την έκαναν να αισθάνεται άνε-
τα». Την επίδειξη μόδας άνοιξε η Νατάλια Βοντιά-
νοβα με τοπ σε στυλ κομπινεζόν και μακριά φού-
στα από μαντίλια από μεταξωτή οργάντζα και πάνι-
να παπούτσια. Μάλιστα η σχεδιάστρια παραλλήλι-
σε τη φιλανθρωπική δράση της Πριγκίπισσας Ντα-
ϊάνα με εκείνη του μοντέλου -η οργάνωση Naked 
Heart Foundation της Βοντιάνοβα δημιουργεί παι-
δικές χαρές στη Ρωσία. «Θαυμάζω τις δυνατές γυ-
ναίκες και οι ατρόμητες γυναίκες πρέπει να αγκα-
λιάζονται», κατέληξε η σχεδιάστρια. Την επίδειξη 
μόδας παρακολούθησε πλήθος κόσμου, μεταξύ 
των οποίων η Αγγλίδα ηθοποιός Έμιλι Μπλαντ και 
η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Σάρλοτ Λόρενς, το 
μοντέλο και ηθοποιός Καρολίνα Κούρκοβα, αλλά 
και ο αρχισυντάκτης της αγγλικής Vogue, Edward 
Enninful. Να σημειωθεί ότι η σχεδιάστρια Τόρι 
Μπερτς ανακηρύχτηκε το 2010 από το περιοδικό 
Forbes ως μια από τις πιο ισχυρές γυναίκες. Μά-
λιστα το 2008 το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας 
στις ΗΠΑ τής έδωσε τον τίτλο της σχεδιάστριας 
αξεσουάρ της χρονιάς, όταν συνυποψήφιοί της 
ήταν ο Μαρκ Τζέικομπς και ο Μάικλ Κορς. Τα ρού-
χα και τα αξεσουάρ της πωλούνται σε 60 καταστή-
ματα στις ΗΠΑ και 1.000 πολυκαταστήματα σε 
όλο τον κόσμο. Η σχεδιάστρια δεν μπορούσε να 
φανταστεί την επιτυχία της πρώτης σειράς της όταν 
τη σχεδίαζε στο διαμέρισμά της στo Upper East 
Side της Νέας Υόρκης, το 2004.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Στις πρώτες θέσεις στην επίδειξη παρέ-
στη και η γνωστή Αγγλίδα ηθοποιός 
Έμιλι Μπλαντ.

Ο αρχισυντάκτης της αγγλικής 
Vogue, Edward Enninful.
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Είναί από τόυς πίό γόητΕυτίκόυς ηθόπόίόυς της γΕνίας 
τόυ, Ενώ τό 2014 ψηφίςτηκΕ ώς ό πίό ςΕξί ανδρας Εν ζώη. 

ςτό πρόςφατό παρΕλθόν ΕξΕφραςΕ την Επίθυμία τόυ 
να ΕνςαρκώςΕί τόν ρόλό τόυ πρακτόρα 007 καί ςίγόυρα 

Εαν υπόδυθΕί τόν τζΕιμς μπόντ, θα κανΕί θραυςη!

KΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ

η αλλη πλΕυρα τόυ γόη
τόυ Χόλίγόυντ

Το 2006 απέδειξε ότι εκτός 
από εξαίρετος ηθοποιός, 
έχει ταλέντο και στον χορό, 

καθώς συμμετείχε στον πέμπτο κύ-
κλο του «Dancing With the Stars 
Australia». Ο λόγος για τον Αυ-
στραλό ηθοποιό Κρις Χέμσγου-
ορθ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην 
ταινία «Άνδρες με τα μαύρα: Πα-
γκόσμια απειλή». Η πλοκή της εν 
λόγω ταινίας επικεντρώνεται στους 
«Άνδρες με τα μαύρα», οι οποίοι 
προσπαθούν να προστατέψουν τη 
Γη από τα αποβράσματα του σύ-
μπαντος. Σε αυτή τη νέα περιπέ-
τεια έρχονται αντιμέτωποι με τη με-
γαλύτερη παγκόσμια απειλή μέχρι 
σήμερα: ένας πληροφοριοδότης 
μέσα στην ομάδα ΜΙΒ. Βεβαίως, 
ο Κρις Χέμσγουορθ είδε τις μετο-
χές του στο κινηματογραφικό στε-
ρέωμα να εκτοξεύονται μετά την 
πρωτοφανή επιτυχία της ταινίας 
«Θορ» το 2011, με τον Αυστρα-
λό ηθοποιό έκτοτε να παραμένει 
σταθερά στο προσκήνιο. Μπορεί 
ο ρόλος του «Θορ» να τον καθι-
έρωσε ως έναν από τους πιο σέξι 
ηθοποιούς, ωστόσο κανείς δεν 
μπορεί να αμφισβητήσει το γεγο-
νός ότι ο καλύτερος ρόλος που 
έχει ενσαρκώσει ποτέ είναι αυτός 
του πατέρα. Ο γοητευτικός ηθο-
ποιός είναι παντρεμένος με την 
επίσης Ισπανίδα ηθοποιό Έλσα 
Πατάκι και έχουν αποκτήσει τρία 
παιδιά. Ο ταλαντούχος ηθοποι-
ός παραχώρησε συνέντευξη στο 
WENN και μίλησε για τον ρόλο 
του στους «Άνδρες με τα μαύρα», 
αλλά και για τον ρόλο του στους 
«Σκοτεινούς εκδικητές». Παράλλη-
λα, αναφέρθηκε στην προσωπική 
του ζωή και για το πώς βιώνει την 
πατρότητα.

Είναι γνωστό ότι είσαι από τις 
πιο ευγενικές φυσιογνωμίες 
στη βιομηχανία του θεάμα-
τος. Τι σε κρατά τόσο προ-
σγειωμένο;
Είμαι πολύ ευγενικός, αλλά νομίζω 
ότι πολλά από αυτά έχουν να κά-
νουν με το πώς είμαι με τη γυναίκα 
μου, η οποία σημαίνει τόσα πολλά 
για μένα, αλλά και με τους ανθρώ-
πους που με περιβάλλουν. Έχω μια 

φανταστική οικογένεια και εξαιρετι-
κούς γονείς που με έχουν μάθει να 
είμαι μετριόφρων. Είμαι επίσης τυ-
χερός, διότι ακόμη κάνω παρέα με 
τους παιδικούς μου φίλους, οι οποί-
οι με κρατούν προσγειωμένο.

Το γεγονός ότι εσύ και η οι-
κογένειά σου ζείτε στην Αυ-
στραλία και όχι στο Λος 
Άντζελες, βοήθησε στο να 

κρατάς χαμηλό προφίλ και 
να μην υπάρχει η υπερέκ-
θεση;
Η επιστροφή στην Αυστραλία ήταν 
μια πολύ καλή απόφαση για εμάς. 
Εκεί μπορώ να είμαι με τους ανθρώ-
πους μου και να μιλήσω για πράγ-
ματα που δεν έχουν καμία σχέση με 
τη βιομηχανία του θεάματος. Αυτό 
είναι σχεδόν αδύνατο στο Λος 
Άντζελες. Εκεί δεν υπάρχει στιγμή 
που να μπορώ να ξεχάσω ότι είμαι 
ηθοποιός. Η ζωή στην Αυστραλία 
μού επιτρέπει να μένω μακριά από 
έναν κόσμο μέσα στον οποίο μερι-
κές φορές μπορείς να χάσεις την 
επαφή με την πραγματικότητα. Δεν 
θέλω να είμαι πολύ αρνητικός για το 
Χόλιγουντ, επειδή μου έδωσε τόσες 
πολλές και εξαιρετικές ευκαιρίες, 
αλλά είμαι πολύ πιο άνετα στην Αυ-
στραλία. Αυτό αρέσει και στη γυναί-
κα μου αλλά και στα παιδιά μου, οι 
οποίοι απολαμβάνουν περισσότερο 
τη φύση.

Υπάρχει μεγάλη διαφο-
ρά ανάμεσα στην ισπανική 
κουλτούρα της συζύγου σου 
και δική σου κουλτούρα;
Δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά. 
Δεν νομίζω. Μια μεγάλη ομοιότητα 
μεταξύ αυτών των δυο κουλτούρων 
είναι το γεγονός ότι έχουν μεγάλες 
οικογένειες που τους αρέσει να κά-
νουν πάρτι το βράδυ. Όλοι είναι 
πολύ φωνακλάδες και παράλληλα 
πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. 
Όλοι γελάμε τόσο πολύ μαζί και 
είναι πραγματικά όμορφο. Νομί-
ζω ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
πραγματικά μεγάλο χάσμα μεταξύ 
των πολιτισμών μας και των τρόπων 
που βλέπουμε τα πράγματα, είναι 
ένας από τους λόγους για τους 
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οποίους τα πάμε και πολύ καλά με-
ταξύ μας!

Πόσο συχνά έχετε την ευ-
καιρία να επισκεφθείτε την 
Ισπανία με την Έλσα και τα 
παιδιά;
Συνήθως πηγαίνουμε στην Ισπανία 
το καλοκαίρι για μερικές εβδομά-
δες. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα 
μπορούμε να πάμε στην Ισπανία, δι-
ότι θέλουμε να περάσουμε πιο πολύ 
χρόνο εκεί. Ένα αστείο πράγμα 
για τη ζωή στο Μπάιρον Μπέι στην 
Αυστραλία είναι ότι μερικές φορές 
νομίζω ότι υπάρχουν περισσότεροι 
Ισπανοί εκεί παρά ντόπιοι. Μερικές 
φορές αναρωτιέμαι εάν έχει γίνει 
κάποιο μπέρδεμα και κατά λάθος 
να βρέθηκα στη Μαδρίτη. Ακούω 
πολλά ισπανικά στο Μπάιρον Μπέι. 
Είμαι επίσης πολύ περήφανος για 
το γεγονός ότι τα παιδιά μας έχουν 
μεγαλώσει μιλώντας ισπανικά με τη 
μητέρα τους και έτσι μπορούν να 
αισθάνονται κοντά στον πολιτισμό 
της. Αγαπούν πολύ τη γλώσσα αυτή.

Πώς είναι τα ισπανικά σου; 
Η σύζυγός σου μιλάει τέσσε-
ρις άλλες γλώσσες. Έχει μά-
λιστα πει ότι μαθαίνεις μόνο 
δύο ισπανικές λέξεις κάθε 
χρόνο.
Απλά θα αρκεστώ να πω ότι η σύζυ-
γός μου είναι πολύ ευγενική.

Ο ρΟλΟς τΟυ ΠράκτΟρά 
007
Ο Χέμσγουορθ ξεκίνησε αυτή την 
κουβέντα όταν θυμήθηκε την περίο-
δο που γύρισε το «Rush» του Ρον Χά-
ουαρντ, όπου υποδύθηκε τον οδη-
γό της Formula 1, Τζέιμς Χαντ, στην 
περίοδο εκείνη που είχε κόντρα με 
τον Νίκι Λάουντα. Ο ηθοποιός δή-
λωσε χαρακτηριστικά: «Το "Rush" 
έγινε μετά την πρώτη ταινία "Θορ", 
στην περίοδο που αντιμετώπιζα ένα 
είδος τυποποίησης και προκατάλη-
ψης από τους υπόλοιπους. Πήγαι-
να σε casting και όλοι με κοιτούσαν 
πιστεύοντας ότι μπορώ να παίξω 
μόνο υπερήρωες με ωραίο σώμα. 
Στο "Rush" ξεπέρασα αυτό το εμπό-
διο και θυμάμαι ότι κάποιος από το 
crew (ομάδα) μού πρωτοείπε ότι 
στα επόμενα χρόνια θα ήμουν μια 
καλή επιλογή για τον Τζέιμς Μποντ».
Για του λόγου το αληθές, ο Χέμ-
σγουορθ όχι απλά δεν ήταν αρνητι-
κός στο ενδεχόμενο αυτό, αλλά θα 
τον ενδιέφερε πολύ μια τέτοια εξέ-

λιξη: «Είχα πει τότε ότι το "Rush" θα 
μπορούσε να είναι το δείγμα που θα 
δώσω στους παραγωγούς του πρά-
κτορα 007. Δεν νομίζω ότι υπάρχει 
ηθοποιός της γενιάς μου που δεν 
θα ήθελε να παίξει αυτόν το χαρα-
κτήρα. Θα ήθελα πολύ να το κάνω. 
Υπάρχουν, όμως, πολλά στοιχεία 
για την απόφαση αυτή που ξεπερ-
νούν το τι θέλω εγώ. Προκύπτει από 
την κοινότητα των φανατικών της σει-
ράς ταινιών, από την Μπάρμπαρα 
Μπροκόλι και όλους τους συνεργά-
τες της, καθώς είναι μια πολύ ορ-
γανική απόφαση για αυτούς και το 
μέλλον του 007. Ακούγονται πολ-
λά ονόματα και είμαι σίγουρος πως 
υπάρχουν υπέροχοι ηθοποιοί που 
θα μπορούσαν να τον υποδυθούν». 
Η «μονομαχία» για τον διάδοχο του 
Ντάνιελ Κρεγκ θα κορυφωθεί μέσα 
στο 2020, χρονιά που θα δούμε 
την τελευταία του περιπέτεια ως Τζέ-
ιμς Μποντ.

Η άΠΟφάςΗ νά 
εγκάτάλεΙψεΙ
τΟ ΧΟλΙγΟυντ
Όπως αποκάλυψε μέσα στο καλο-
καίρι ο γνωστός ηθοποιός, πήρε την 
απόφαση να εγκαταλείψει -προσω-
ρινά- το Χόλιγουντ. Ο λόγος που 
επέλεξε κάτι τέτοιο είναι καθαρά 
προσωπικός, μιας και θέλει να αφι-
ερωθεί στην οικογένειά του. «Αυτή 
τη χρονιά δεν θα κάνω καμία ταινία. 
Θέλω απλά να είμαι στο σπίτι με τα 
παιδιά μου. Είναι σε μια σημαντική 
ηλικία για τη ζωή τους, είναι αρκετά 
μικρά ακόμα, αλλά καταλαβαίνουν 
ότι φεύγω και λείπω περισσότερο 
από πριν», δήλωσε χαρακτηριστικά 
ο Κρις Χέμσγουορθ.

άςτερΙ ςτΗ λεωφΟρΟ 
τΗς ΔΟξάς...
Πολλοί καλλιτέχνες του κινηματο-
γράφου, της τηλεόρασης, του θε-
άτρου και της μουσικής βιομηχα-
νίας θα τιμηθούν φέτος με αστέρι 
στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χό-
λιγουντ. Η Επιτροπή Επιλογής του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλι-
γουντ, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι 35 
διασημότητες προκρίθηκαν για την 
πολυπόθητη τιμητική διάκριση. Ανά-
μεσα στους ηθοποιούς που θα τιμη-
θούν είναι και ο Κρις Χέμσγουορθ 
στην κατηγορία του Κινηματογρά-
φου.   ok!

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 
ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: WENN.com
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

ΌσΌ κι αν η ψυχη μασ 
αναζωΌγΌνηθηκε τΌ 
καλΌκαιρι, τΌ δερμα μασ 
κΌυραστηκε. Βαλε τΌ πρΌ-
γραμμα τησ νεασ σεζΌν 
στην ατζεντα σΌυ και 
ετΌιμασΌυ για Όλικη 
ανανεωση με τα πιΌ 
αγαπημενα πρΌϊΌ-
ντα τησ αγΌρασ.

ΌμΌρφεσ 
και μετα τΌ 
καλΌκαιρι

μετα τΌ καλΌκαιρι, η 
επιδερμιδα σΌυ θα ξα-
ναΒρει τη ζωντανια και 
τη λαμψη τησ μΌνΌν 
εαν χρησιμΌπΌιεισ τα 
καταλληλα πρΌϊΌντα. 
κι εμεισ σΌυ συστηνΌυ-
με Ό,τι νεΌτερΌ επεσε 
στην αντιληψη μασ!

Rose Radiance Cream Super 
Restorative, Clarins, μια νέας 
γενιάς αντιγηραντική κρέμα για 
την αναπλήρωση του δέρματος 
και την ενίσχυση της ακτινοβολί-
ας. η κρέμα προσφέρει απολέπι-
ση και ομορφαίνει το δέρμα και 
κάθε πρωί αναζωογονεί τη φυσι-
κή του ελαφριά ροζ ακτινοβολία. 
σχεδιασμένη για γυναίκες άνω 
των 50 που γνωρίζουν τη δική 
τους αληθινή ομορφιά.

Mineral Aqua 
Perfection Face 
Moisturizer, από τη 
σειρά Infinite Motion, 
-417, καινοτόμα ενυδατι-
κή κρέμα με νερό από τη 
νεκρά θάλασσα, βιταμί-
νες και πολύτιμα έλαια. 
επαναφορτίζει το δέρμα 
με ενυδάτωση και το αφή-
νει να νιώθει φρέσκο, προ-
στατευμένο και ακτινοβό-
λο. ιδανική για κανονικές 
προς ξηρές επιδερμίδες.

Absolue Soft Cream, 
Lancôme, απαλή κρέμα με 
ενεργά συστατικά από εκχυλί-
σματα τριαντάφυλλων Grand 
Rose -αποκλειστικότητα της 
Lancôme- έχει μοναδικές ανα-
γεννητικές ιδιότητες για την 
επιδερμίδα σας. η πολυτέλεια 
γίνεται συνώνυμο της οικολο-
γικής βιωσιμότητας, αφού κυ-
κλοφορεί σε επαναγεμιζόμενο 
βαζάκι.

Ideal Resource Youth Retinol Oil 
Concentrate, Darphin, κάψουλες για το 
πρόσωπο και τα μάτια που μεταμορφώνουν 
την επιδερμίδα. κάθε κάψουλα περιέχει 
βοτανικής εκχύλισης ρετινόλη και έλαιο 
jojoba και βοηθά στην ορατή μείωση των 
γραμμών και των ρυτίδων, βελτιώνοντας τη 
λάμψη και την υφή της επιδερμίδας.

Mineral 89, 
Vichy, ένα 
ισχυρό booster 
με 89% ιαμα-
τικό μεταλλικό 
νερό και υα-
λουρονικό οξύ, 
που θα σου χα-
ρίσουν ενυδά-
τωση, τόνωση 
και ενδυνάμω-
ση στην επιδερ-
μίδα σου.

Hydra Beauty 
Camellia Water 
Cream, Chanel, 
μια ρευστή ενυ-
δατική κρέμα 
εμπλουτισμένη με 
ανθόνερο καμέ-
λιας που αποκα-
λύπτει τη λάμψη 
της επιδερμίδας. 
φωτίζει τη χροιά 
και χαρίζει στο 
πρόσωπο φυσική 
λάμψη.

Clinique iD™: 
Dramatically Different™ 
Hydrating Jelly + 
Clinique iD™: Active 
Cartridge Concentrate 
for Lines & Wrinkles, μει-
ώνει την εμφάνιση γραμμών 
και ρυτίδων στο πρόσωπό 
σας. το επαναστατικό σύ-
στημα ανάμιξης για εξατομι-
κευμένη ενυδάτωση σάς δί-
νει τη δύναμη να ενυδατώνε-
τε και να φροντίζετε την κύ-
ρια ανάγκη της επιδερμίδας 
σας με μοναδικό τρόπο.

24h Hydraderm 
Serum, Académie 
Scientifique de Beauté, 
μεταξένιος, λεπτόρρευ-
στος ορός με αυθεντικό 
χυμό μήλου για να ξεδι-
ψάει το δέρμα σου άμεσα. 
πραγματικά ένα ενυδατικό 
διαμάντι!
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BEAUTYshopping

Μετά το κάλοκάίρί, η 
επίδερΜίδά σου θά ξά-
νάβρεί τη ζωντάνίά κάί 
τη λάΜψη τησ Μονον 
εάν χρησίΜοποίείσ τά 
κάτάλληλά προϊοντά. 
κί εΜείσ σου συστηνου-
Με ο,τί νεοτερο επεσε 
στην άντίληψη Μάσ!

νεεσ 
συνηθείεσ

Ideal Resource Youth Retinol Oil 
Concentrate, Darphin, κάψουλες για το 
πρόσωπο και τα μάτια που μεταμορφώνουν 
την επιδερμίδα. κάθε κάψουλα περιέχει 
βοτανικής εκχύλισης ρετινόλη και έλαιο 
jojoba και βοηθά στην ορατή μείωση των 
γραμμών και των ρυτίδων, βελτιώνοντας τη 
λάμψη και την υφή της επιδερμίδας.

Sequin Crush, Y.S.L., μονές σκιές για 
αστραφτερό βλέμμα. Με δύο νέες υφές 
και επτά νέες αποχρώσεις, θα βρεις το 
look που σου ταιριάζει, είτε επιλέγοντας 
μία απόχρωση είτε αναμιγνύοντας πε-
ρισσότερες.

Slow Age Night, Vichy, κρέ-
μα/μάσκα νύχτας, σε τολμηρό 
καφέ χρώμα και δροσερή υφή, 
που γίνεται αμέσως ένα με την 
επιδερμίδα, αναδύοντας ένα 
υπέροχο φυτικό, σχεδόν θερα-
πευτικό άρωμα. Ένα απαλό νυ-
χτερινό ταξίδι για την επανοξυ-
γόνωση και την αναζωογόνηση 
της επιδερμίδας σου!

Original SkinTM, Origins, 
θεραπείες που ενισχύουν τη 
λάμψη, βοηθούν στη μείωση 
εμφάνισης πόρων και την ομοι-
όμορφη επιδερμίδα με βασι-
κό συστατικό της το αγριολού-
λουδο willowhead. τα φυσικά 
προϊόντα Origins θα τα βρεις 
αποκλειστικά σε επιλεγμένα 
καταστήματα Beauty Line και 
στο www.beautyline.com.cy

Check-Matte 
Solution, Υouth Lab., 
ένα καινοτόμο προϊόν με 
πολλαπλά οφέλη! καθα-
ρίζει και εξυγιαίνει τους 

φραγμένους πόρους της 
επιδερμίδας, ελέγχει τη 

λιπαρότητα, παρέχει ενυ-
δάτωση και έχει ισχυρή 

αντιφλεγμονώδη και αντι-
οξειδωτική δράση! θα το 
βρεις σε επιλεγμένα φαρ-
μακεία σ’ όλη την κύπρο.

Beauty Sleeping Mask, 
Shiseido, εντατική μάσκα ενυ-
δάτωσης με εκχύλισμα yuzu. 
άναδομεί και επαναφέρει την επι-
δερμίδα ενώ εσείς κοιμάστε και 
χαρίζει ένα αναζωογονημένο, 
λαμπερό και υγιές δέρμα το επό-
μενο πρωί –ακόμη και με λίγες 
ώρες ύπνου. κατάλληλη για κάθε 
επιδερμίδα που χρειάζεται άμεση 
ενυδάτωση και τόνωση και για τα-
λαιπωρημένες και κουρασμένες 
επιδερμίδες.

Lip Perfecting 
Balm, Clarins, 
κρεμώδη, υγρά 
balm, σε πιο 
έντονα χρώμα-
τα που θα φω-
τίσουν τη μέρα 
σου. άποχρώ-
σεις για ακατα-
μάχητα και έτοι-
μα για φίλημα 
χείλη. θα τα 
βρεις σε 4 νέες 
αποχρώσεις.

Flash Defence Anti-Pollution 
Mist, Ren, ένα σπρέι που προ-
στατεύει το δέρμα από τη γήραν-
ση που προκαλείται από τους 
ρύπους και τις βλαβερές ελεύθε-
ρες ρίζες. συμβάλλει στην ενί-
σχυση της φυσικής διαδικασίας 
άμυνας της επιδερμίδας ενάντια 
στο οξειδωτικό στρες, ενώ εξου-
δετερώνει τη θαμπή, γκρίζα όψη 
και σβήνει τα σημάδια της κού-
ρασης. ίδανικό για όλους τους 
τύπους δέρματος, για ηλικίες 
άνω των 30 ετών.

AntiPollution, 
SisleYouth, Sisley, 
ένα σούπερ ενυδατικό 
προϊόν που χαρίζει ενέρ-
γεια και προστατεύει την 
νεανικότητα της επιδερ-
μίδας δημιουργώντας 
μια ισχυρή ασπίδα προ-
στασίας από όλους τους 
τύπους ρύπανσης.
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Rock 'n' Roll
Το leather κυριαρχει σΤα συνολα 
Τησ σεζον, βγαζονΤασ προσ
Τα εξω Τον πιο rock εαυΤο μασ.

Ένα ζευγάρι κλασικα 
μποτακια είναι απαραίτητο

να υπάρχουν στη φθινοπωρινή μας 
γκαρνταρόμπα! (ALDO).

insta-tipinsta-tip

ον πιο rock εαυΤο μασ.

Bandeau top €9.99, 
STRADIVARIUS.

Φούστα €19.99, 
STRADIVARIUS.

t-shirt, 
TERRANOVA.

Παντελόνι 
oasis €50, 

DEBENHAMS.

T-shirt €17.99, 
STRADIVARIUS.

Σκουλαρίκια, 
FOLLI FOLLIE.

T-shirt €17.99, 
STRADIVARIUS.

Φούστα 
oasis €63, 

DEBENHAMS.

να υπάρχουν στη φθινοπωρινή μας 

o
DEBENHAMS.

Backpack, 
αCCESSORIZE.
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blushing
Γλυκό ρόζ ντυνει τις πιό
ρόμαντικες μας εμφανιςεις.

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
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shoppingshoppingshoppingshoppingshopping

Πλεκτό, 
TERRANOVA.

Μπλούζα €25.95, 
ZARA.

Σλιπ και σουτιέν, 
ΙΝΤΙΜΙSSIMI.Ζώνη, 

TERRANOVA.

Βραχιόλι, 
LINKS OF 
LONDON.

Κολιέ, 
FOLLI 

FOLLIE.

Μπλούζα 
Oasis €45, 

DEBENHAMS.

Παντελόνα, 
NEXT.

Τσάντα, 
ECCO.

Σκουλαρίκια, 
PARFOIS.

Τσάντα €39.95, 
ZARA.

Πουκάμισο 
€29.95, 
ZARA.
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Καρό στό γραφείό
τό ΚλασίΚό γΚρίζό Καρό απότελεί την ίδανίΚη 
επίλόγη γία τα office looks σασ.

Blazer €25.99, 
STRADIVARIUS.Πουκάμισο €19.99, 

STRADIVARIUS.

Φόρεμα, 
PARFOIS.
Σκουλαρίκια, 
PARFOIS.

Τσάντα €39.95, 
ZARA.

Πλεκτό, 
TERRANOVA.Πουκάμισο 

€29.95, 
ZARA.

Παντελόνι €29.50, 
MARKS&SPENCER.

Κολιέ, FOLLI 
FOLLIE.

Γυαλιά ηλίου, 
GUESS.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ - 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
Οι καταξιωμένοι ερμηνευτές Στέφανος 
Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη θα 

εμφανιστούν το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 
στις 21:00 στην Κεντρική Πλατεία Αγίας 
Νάπας, ενώ την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 

στις 21:15 ο Γιάννης Πλούταρχος θα 
ερμηνεύσει μεγάλες δικές του, αλλά και 

άλλων μεγάλων Ελλήνων μουσικοσυνθετών 
επιτυχίες από το χθες μέχρι και το σήμερα.

ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΚΑΝΕΙ ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια Μελίνα Ασλα-
νίδου, που έγινε γνωστή στο πανελλή-
νιο με το τραγούδι «Τι σου ’κανα και πί-

νεις», του Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδό-
πουλου, έρχεται την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρί-
ου στο Venue - Ceti Locale, αλλά και το Σάββα-
το 28 Σεπτεμβρίου στο Red στη Λευκωσία. Η 
Μελίνα Ασλανίδου έχει συνεργαστεί με κορυ-
φαία καλλιτεχνικά ονόματα, όπως οι Χρήστος 
Νικολόπουλος, Γιώργος Νταλάρας, Ελευθερία 

Αρβανιτάκη, Αντώνης Ρέμος, Αντώνης Βαρδής, 
Ορφέας Περίδης, Δημήτρης Μητροπάνος, 
Γλυκερία, Στέλιος Διονυσίου, Γιάννης Κότσι-
ρας, Γιάννης Πλούταρχος και πολλοί ακόμη. 
Σημαντική στιγμή στην πολύ αξιόλογη διαδρο-
μή της ήταν η παράσταση που πραγματοποίη-
σε στο Town Hall Theatre του Manhattan στη 
Νέα Υόρκη. Μια ιδιαίτερη δική της παράσταση 
σε ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του ελληνικού 
κινηματογράφου. Για περισσότερες πληροφορί-

ες στο 99300430 και 99059257. Προπώλη-
ση εισιτηρίων www.tickethour.com.cy και ACS 
Courier (77777040).

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΑ
«ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ»
20/09 - 25/10/2019
«Ματωμένος Γάμος» ή «Ματωμένα Στέφανα». 
Δύο άνδρες, μια γυναίκα, ένας έρωτας, ένα πά-
θος ισχυρότερο από την αγάπη και την άγρια 
φύση του κόσμου γύρω τους. Λυρισμός και 
σκληρότητα, ποίηση και θέατρο, έρωτας και ζή-
λια, εκδίκηση και θάνατος, με φόντο τον γάμο 
δύο χωρικών στην Ανδαλουσία. Η σκηνοθεσία 
είναι του Ανδρέα Χριστοδουλίδη. Παίζουν οι ηθοποιοί: Έλενα Παπα-
δοπούλου, Κωνσταντίνος Γαβριήλ, Βαρβάρα Χριστοφή, Σωτήρης Με-
στάνας, Δημήτρης Γκουτζαμάνης, Βασιλική Ανδρέου, Μαριλύ Μήλια, 
Φανή Σωκράτους, Γιώργης Χριστοδούλου, Φιλίππα Στυλιανούδη.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

 ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ
ΥΠΟΔΥΕΤΑΙ ΤΗ ΜΑΡΙΑ 

ΚΑΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«MASTER GLASS»

Το θεατρικό έργο του Αμερικανού συγγρα-
φέα Terrence McNally, βασισμένο στο 
περίφημο σεμινάριο όπου δίδαξε η Μαρία 
Κάλλας, ανεβαίνει την Παρασκευή 27 Σε-
πτεμβρίου και το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 
στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. 
Η νέα μετάφραση του έργου είναι του ποι-
ητή Στρατή Πασχάλη, που θέλησε να μείνει 
πιστός τόσο στο ύφος όσο και στο γράμ-
μα του πρωτότυπου κειμένου, διασώζοντας 
το νεύρο, την ενέργεια, το καυστικό χιού-
μορ και το πάθος του. Τη σκηνοθεσία του 
«Master Class» υπογράφει ο καταξιωμένος 
ηθοποιός και σκηνοθέτης της νεοτερης γε-
νιάς Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Για 
εισιτήρια στο www.pattichio.com.cy.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΟΥΚΗ
«ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΛΛΙΩΣ»
Με την έκθεση ζωγραφικής του Κυριάκου 
Θουκή ανοίγει η Γκαλερί Αποκάλυψη τη 
φετινή χρονιά των εκθέσεών της. «Προ-
σωπογραφία αλλιώς» τιτλοφορείται η σει-
ρά των έργων που θα παρουσιάσει στην 
Αποκάλυψη ο Λεμεσιανός καλλιτέχνης. 
Πρόκειται για μια σειρά από ελεύθερα πορ-
τραίτα, με κύριο χαρακτηριστικό τον έντονο χρωματισμό και τη δια-
στρέβλωση των χαρακτηριστικών. Η παρούσα έκθεση αποτελεί την 
τρίτη ατομική του καλλιτέχνη με το τίτλο «Προσωπογραφία αλλιώς».

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ

UP TO YOU(TH)
Με το σύνθημα Up to You (th) o Οργανισμός Νεο-
λαίας Κύπρου διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρο-
νιά το Φεστιβάλ Νέων το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, 
στις 17:00, στο Πάρκο Ακροπόλεως στη Λευκω-
σία. Πρόκειται για μια εκδήλωση με πρωταγωνιστές 
τους ίδιους τους νέους, αφού στόχος είναι η ανάδει-
ξή τους ως ένα από τα πιο ζωντανά και ελπιδοφόρα 
κομμάτια της κοινωνίας μας. Οι παρευρισκόμενοι θα 
έχουν την ευκαιρία να ακούσουν κυπριακά μουσικά 
συγκροτήματα αλλά και καλλιτέχνες που βρίσκονται 
στην Κύπρο ως πρόσφυγες, να παρακολουθήσουν 
προβολές ταινιών μικρού μήκους από Κύπριους δη-
μιουργούς και να λάβουν μέρος σε ανοιχτές συζητή-
σεις. Είσοδος ελεύθερη.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΥΠΡΙΑ
«Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ»
Το όριο μεταξύ φαντασίας και πραγματικό-
τητας σταδιακά θολώνει σε αυτό το νεανικό, 
αριστοτεχνικά γραμμένο έργο του Σαίξπηρ, 
το οποίο ανεβαίνει αύριο Δευτέρα 23 και την 
Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου στις 20:30 στο Δημο-
τικό Θέατρο Λευκωσίας. Παραστάσεις θα 
δοθούν και την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στις 
20:30 στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο.

 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

«Ο ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ, Η ΛΑΙΔΗ
ΚΑΙ Ο ΑΛΗΤΗΣ»

Η παιδική σκηνή Δώρου Κυριακίδη κλείνει φέ-
τος 35 χρόνια λειτουργίας στον χώρο του παιδι-
κού θεάματος και τα γιορτάζει με τη νέα της πα-
ραγωγή «Ο Νικολάκης, η Λαίδη και ο Αλήτης». 
Η πρεμιέρα της παράστασης θα πραγματοποιη-
θεί το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.00 μ.μ., 
στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου στο Δάλι. Σκοπός εί-
ναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά αλλά και οι 
γονείς για τα αδέσποτα σκυλάκια και να σταλεί 
το μήνυμα ότι ο σκύλος δεν είναι παιχνίδι. Γενι-
κή είσοδος: €8. Πα-
ραστάσεις σε Λεμεσό, 
Λάρνακα, Παραλίμνι, 
Περβόλια, Ξυλοφά-
γου, Αραδίππου, Πάφο 
και Επισκοπή. Χορηγοί 
επικοινωνίας: Check in 
Cyprus και Ράδιο Πρώ-
το. Για πληροφορίες 
99055537.

Best of the Rest

9Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΡΝΟΥ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΗΛΟΥ

Το 9o Φεστιβάλ Αγγειοπλαστικής Κόρνου - Ημέρες 
Κόκκινου Πηλού θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 

29 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στον Κόρνο. Στον χώρο 
θα προσφέρεται φαγητό από πλούσιο μπουφέ προς 
€10 το άτομο, €6 παιδικό (κάτω των 10 ετών), με 
ένα ποτό δωρεάν. Με κάθε εισιτήριο φαγητού των 

€10 δωρεάν μικρό κορνιώτικο ταβά (πήλινο αγγείο) 
σερβιρισμένο με το ομώνυμο φαγητό. Διοργανωτής: 
Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου. Χορηγός: Πολιτιστικές 

Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 
Είσοδος Ελεύθερη.

ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΓΚΑΛΑ
ΚΥΠΡΟΥ - ΡΩΣΙΑΣ

Το 13ο Φιλανθρωπικό Γκαλά Κύπρου και Ρωσίας 
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στο 
Προεδρικό Μέγαρο, υπό την υψηλή προστασία 
της Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. 
Άντρης Αναστασιάδη. Το πρόγραμμα θα περιλαμβά-
νει πληθώρα καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων και ο 
Ρώσος star της Eurovision Sergey Lazarev, όπως και 
οι βιρτουόζοι στο ακορντεόν Bondarenko Brothers 
από την Εθνική Ακαδημία Θεάτρου Μόσχας του 
Nadezhda Babkina, το κυπριακό συγκρότημα 
Dionysos Dance Group και η Ελληνίδα σταρ Έλενα 
Παπαρίζου. Το ποσό των €20.000, όπως και όλα 

τα έσοδα από δημοπρασί-
ες και δωρεές, θα δοθούν 
στο Ίδρυμα Ραδιομαρα-
θώνιος.Τα εισιτήρια αξίας 
€150 μπορούν να απο-
κτηθούν μέσω της SoldOut 
Tickets: Online: www.
soldoutticketbox.com

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ 
ΕΡΕΙΠΙΑ
ΣΑΡΑ ΤΖ. ΜΑΑΣ
EKΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
«Ένας εφιάλτης», είχα 
πει στον Τάμλιν. Εγώ 
ήμουν ο εφιάλτης.
Η Φέιρα επιστρέφει στην Αυλή 
της Άνοιξης αποφασισμένη να 
συγκεντρώσει πληροφορίες για 
τις δολοπλοκίες του άρχοντα 
Τάμλιν και τις απειλές του να γο-
νατίσει το βασίλειο της Πρίθιαν. 

ΟΙ ΦΟΝΟΙ 
ΤΗΣ ΚΙΣΣΑΣ
ANTHONY 
HOROWITZ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Η αστυνομική ιστορία 
που διαβάζει η υπεύ-
θυνη έκδοσης Σούζαν Ράιλαντ 
τελειώνει απότομα, καθώς λεί-
πουν οι τελευταίες σελίδες. Ταυ-
τόχρονα, ακούει από το ραδιό-
φωνο ότι ο συγγραφέας του βι-
βλίου είναι νεκρός. Από εκείνη 
τη στιγμή η Σούζαν ξέρει ότι από 
αναγνώστρια θα γίνει ντετέκτιβ.

Books Etc

  ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ

ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
Εκδήλωση για τα έντεκα χρόνια που γιορτά-
ζεται η Μέρα Ελιάς στο Πάρκο Ελιάς «Ολέ-
αστρο» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 6 
Οκτωβρίου, από τις 12.00-4.00 μ.μ., στην 
Ανώγυρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Επί-
δειξη & Γευσιγνωσία παραδοσιακής & Μο-
ντέρνας Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής από 
τα ΜΙΕΕΚ, και παρασκευής παραδοσιακών 
προϊόντων που θα προσφέρονται δωρεάν. 
Είσοδος ελεύθερη. Διοργανωτής: βιολογικό 
ελαιόλαδο Ολέαστρο. Υποστηρικτής: Χ.Α. 
Παπαέλληνας. Χορηγοί Επικοινωνίας: Ράδιο 
Πρώτο και Check In. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο  99525093.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Η Άννα Βίσση συνεχίζει και τον Σεπτέμβριο σε ρυθ-
μούς καλοκαιρινούς και μαζί με τη «χρυσή» 13μελή 
μπάντα της, παρουσιάζοντας την Τετάρτη 25 Σεπτεμ-
βρίου στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας και την 
Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο 
Λεμεσού ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια με όλες 
τις παλιές και νέες επιτυχίες της. Έχοντας στο πλευ-
ρό της τους 11 ανεπανάληπτους μουσικούς της και 
δύο ταλαντούχους νέους τραγουδιστές, η Άννα Βίσ-

ση ερμηνεύει τα 
καινούργια της 
τραγούδια και 
επιτυχίες από 
την 45ετή καριέ-
ρα της σε ένα 
«εκρηκτικό» one woman show, μουσική παράσταση - 
εμπειρία. Προπώληση για τις δύο συναυλίες από την 
tickethour και σε όλα τα ACS Courier. *Μέρος από 
τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική 
στήριξη του Pantheo Foundation.



ΕκτΕλΕση
Κόψτε τις πιπεριές, το καρρό-
το και το κρεμμύδι σε λωρίδες 
και ακολούθως κόψτε τα φιλέ-
τα μοσχαριού σε λωρίδες. Σε 
ένα γουόκ ή σε ένα βαθύ τηγάνι 
βάλτε το κρέας με το λάδι από 
σουσάμι Exotic Food. Ανα-
κατέψτε και αφήστε να ροδίσει 

για 3 λεπτά το πολύ. Ρίξτε τα λα-
χανικά και αφήστε τα να πάρουν 
χρώμα όλα μαζί για 3 λεπτά. Ρίξ-
τε τη σάλτσα σόγιας Exotic 
Food και τη σάλτσα ψαριού 
άλλα 3 λεπτά. Ψιλοκόψτε και 
ρίξτε από πάνω φρέσκο κόλια-
ντρο. Σερβίρετε με νούντλς ρυ-
ζιού Exotic Food.

Υλικά
•  2 κομμάτια μοσχάρι 

φιλέτο
•  3 κουταλιές σούπας 

σόγια Exotic 
Food

•  1 κρεμμύδι
•  1 πιπεριά κόκκινη
•  1 πιπεριά πράσινη
•  1 καρρότο
•  2 κουταλιές σούπας 

σάλτσα ψαριού
•  λίγους σπόρους 

σουσάμι
•  1 κουταλιά σούπας 

λάδι από σουσάμι 
Exotic Food

•  νουντλς ρυζιού 
Exotic Food

•  φρέσκο κόλιαντρο

ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΕ ΝΟΥΝΤΛΣ ΡΥΖΙΟΥ 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. 

συνταγεσ

ποιoτικά υλικά, τα 

λαύσετε τις μαγευ-
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ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ 
ΓΙΟΡΤΑΣE ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΜΟΥ 

THN ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ – 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ 
ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ 
ΓΑΜΟΥ ΤΟΥΣ

Από νωρίς το πρωί άρχισαν οι εκπλήξεις για το ζευγάρι. Ο Νε-
κτάριος φρόντισε ώστε η γυναίκα του να περάσει καταπλη-
κτικά ολόκληρη τη μέρα της. Το πρωί που ξύπνησαν ο Νεκτά-

ριος τής πρόσφερε ένα υπέροχο δώρο κόσμημα και ετοίμασε ένα 
καταπληκτικό σκηνικό έκπληξη για το βράδυ. Η παρουσιάστρια του 
«Όλα καλά» έμπαινε στο σπίτι της λίγο μετά τις 7:30 μαζί με την κο-
ρούλα τους Αριάδνη, που μόλις είχε τελειώσει το μπαλέτο της. Το θέ-
αμα που αντίκρισε ήταν παραμυθένιο. Το πάτωμα του σαλονιού τους 
ήταν γεμάτο ροδοπέταλα και το σκηνικό συμπλήρωναν φωτογραφίες 
από τα πέντε χρόνια γάμου τους, αναμμένα κεράκια και ένα τεράστιο 
μπαλόνι με τον αριθμό 5. Η κόρη τους έλαμπε από ευτυχία βλέπο-
ντας το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι γονείς της. Η Κωνσταντίνα και η 
μικρή Αριάδνη κάθισαν στο πάτωμα και έβλεπαν τις φωτογραφίες, 
με την παρουσιάστρια να δακρύζει από συγκίνηση. Λίγο μετά ο πο-
δοσφαιριστής τούς ενημέρωσε πως θα περάσουν το βράδυ τους σε 
εστιατόριο της Λευκωσίας για δείπνο, όπου εκεί είχε προγραμματίσει 
να έρθει στο τραπέζι τους και μια όμορφη τούρτα. Όπως θα δείτε 
στις φωτογραφίες που δημοσιεύει αποκλειστικά το ΟΚ! ήταν μια πα-
ραμυθένια μέρα.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ

Η τούρτα που 
περίμενε το ζευγάρι 
στο δείπνο τους.

Η στιγμή που η παρουσιάστρια βλέπει 
συγκινημένη τις φωτογραφίες και τα 
ροδοπέταλα.

Η διακόσμηση που ετοίμασε ο 
ποδοσφαιριστής για τη σύζυγο και 
την κόρη του.



55

 

LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Ξανά ερωτευμένος μετά τον 
χωρισμό του με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου 
είναι ο Γιάννης Πάριος, αφού βρήκε τον έρω-
τα στο πρόσωπο της Θεσσαλονικιάς καλλο-
νής, Στέλλας Δόντση. Η όμορφη Στέλλα είναι 
αεροσυνοδός και βρίσκεται στο πλευρό του 
εδώ και καιρό, ωστόσο κρατούν τη σχέση 
τους μακριά από τα φλας.

γιΑννηΣ ΠΑριΟΣ

Μετά τον κρυφο γάΜο στο 
Λονδίνο εκάνάν γάΜήΛίο 
πάρτί στήν κυπρο
Στην Κύπρο πραγματοποίησαν ένα ακόμη 
μεγαλύτερο γαμήλιο πάρτι για τους φίλους 
τους, ο Λώρης Λοϊζίδης και η Στυλιάνα 
Μαραγκού, μετά τον μυστικό γάμο τους στο 
Λονδίνο. Επέλεξαν το χωριό Καμπιά για το 
πάρτι και, όπως είδαμε, το ζευγάρι με όλους 
τους καλεσμένους τους πέρασαν καταπλη-
κτικά. Μάλιστα σε κάποια στιγμή πήραν 
μικρόφωνο και τραγούδησαν, γνωρίζοντας 
την αποθέωση, επιλέγοντας το ερωτικό κομ-
μάτι «Άδεια μου αγκαλιά». 

ΤΗΕ MASKED SINGER
O Nίκοσ Μουτσίνάσ 
οίκοδεσποτήσ του νεου 
Μουσίκου σοου
Ένας μουσικός διαγωνισμός, που πρώ-
τη φορά θα προβληθεί στην ελληνική 
τηλεόραση, έρχεται μετά το τέλος του 
The Voice. Πρόκειται για το The 
Masked Singer, που είναι πλέον ένα 
από  δημοφιλέστερα μουσικά σόου 
παγκοσμίως με πολύ διαφορετικό κόν-
σεπτ σε σχέση με όσα έχουμε παρα-
κολουθήσει, καθώς οι διάσημοι ερμη-
νευτές που συμμετέχουν, μεταμφιέζο-
νται και κανείς από τους κριτές ή το 
κοινό δεν μπορεί να τους αναγνωρί-
σει, παρά μόνο να τους ακούσει. Στον 
ρόλο του παρουσιαστή θα είναι ο 
Νίκος Μουτσινάς.

Το ριάλιτι αγάπης «Αγρότης μόνος ψάχνει», που είχε προβληθεί πριν από 
πολλά χρόνια, επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του 
ΣΚΑΪ και του ΣιγμΑ. Οικοδέσποινα της εκπομπής, όπως διέρρευσε, θα 

είναι η Ελένη Τσολάκη. Το ριάλιτι «Αγρότης μόνος ψάχνει» κάποτε είχε καθη-
λώσει τους τηλεθεατές στους δέκτες τους. η πρεμιέρα του αναμένεται αρχές 
του 2020.

ερχετάί στήν τήΛεοράσή σίγΜά

λωρηΣ λΟΪΖιΔηΣ - 
ΣΤΥλιΑνΑ μΑρΑγΚΟΥ

«AγρΟΤηΣ μΟνΟΣ ΨΑχνΕι»

άυτή είνάί ή πάνεΜορφή 
ΘεσσάΛονίκίά που του εκΛεψε 

τήν κάρδίά

«γιΑ ΤΟ ΚΑλΟ ΣΟΥ»
η νΕΑ ιΑΤριΚη ΕΚΠΟμΠη
μΕ ΠΑρΟΥΣιΑΣΤριΑ Την ΑφρΟΔιΤη 
γΕωργιΟΥ
Εβδομαδιαία ιατρική εκπομπή, που αφορά όλον 
τον κόσμο, ετοίμασε η τηλεόραση ΣιγμΑ, και θα 
κάνει πρεμιέρα στις 12 Οκτωβρίου. Παρουσιά-
στρια θα είναι η Αφροδίτη γεωργίου και θα έχει 
τίτλο «για το καλό σου». η εκπομπή, όπως φαίνε-
ται, ικανοποίησε πάρα πολύ τη Διεύθυνση του 
σταθμού από τα πρώτα της γυρίσματα.
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

SWAROVKI - «UNLOCK 
THE MAGIC»
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ FALL/
WINTER 2019
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 
παρουσίαση της νέας συλλογής 
κοσμημάτων της Swarovski Fall/
Winter 2019 με τίτλο «Unlock 
the Magic» στο Skinny Fox στη 
Λευκωσία. Στην εκδήλωση πα-
ρευρέθηκε πλήθος κόσμου που 
θαύμασε από κοντά τη συλλογή.

H Κυριακή 
Ελευθερίου

Η Ελπίδα 
Ιακωβίδου

Η Αγγέλω 
Δημητρίου

Η Χριστίνα 
Τριάρχου

Η Ρένα 
Δημοσθένους

Ο Heiko Koenig και ο Patrick Steiger

Η Κρίστη 
Αγαπίου

Η Τερέζα 
Ηλιάδη

Η Μαριλένα Ιεροδιάκονου 
και ο Βάσος Ηλιάδης

Η Μία Ηλιάδη, η Μαρία Γεωργίεβα, 
η Χαριτίνη Τρύφωνος και η Σύλια 
Γεωργίου 

Η Σοφία Μαγλή, η Χριστιάνα Αριστοτέλους και 
ο Ευαγόρας Χαραλάμπους

Η Ραμόνα 
Φίλιπ



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

57

ΠΑΣΥΚΑΦ
«ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΖΩΗ»
Η επίσημη έναρξη της καθιερωμένης 
εκστρατείας Ενημέρωσης και Οικονομικής 
Ενίσχυσης «Μαζί στη ζωή» ανακοινώθηκε  
σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η εκστρατεία 
θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη, 9 
μέχρι και την Κυριακή, 13 Οκτωβρίου, 
με αποκορύφωμα τον Παγκύπριο 
Οδικό Έρανο. Χορηγοί επικοινωνίας 
περιοδικό ΟΚ! και το Ράδιο Πρώτο

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους και η Ευρυδίκη 
Θεοκλέους

Η Σταύρη Ξυδιά Η Χριστίνα 
Πελεκάνου

Η Δρ Άννα 
Αχιλλεούδη 

Η Αιμιλία 
ΟρφανίδουΗ Λίτσα Ευαγόρου και η Γεωργία Ορφανού

Η Εβελίνα 
Συρίγου

Η Δέσπω 
Χατζηαναστασίου

Η Χριστιάνα 
Θεμιστοκλέους

Ο Γιάννης
Γιαννάκη
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Η Δρ Χριστίνα
Γιαννάκη
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ DIARY

ΛΕΒΕΝΤΕΙΟΣ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
«ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ / 
CONTEMPORARIES»
Παρουσία εκλεκτών 
καλεσμένων τελέστηκαν τα 
εγκαίνια της φωτογραφικής 
έκθεσης «Πενταδάκτυλος 
Contemporaries» στη 
Λεβέντειο Πινακοθήκη. 
Παράλληλα, η Λεβέντειος 
Πινακοθήκη προκήρυξε 
στις 20 Μαΐου ομώνυμο 
διαγωνισμό φωτογραφίας 
κάτω από την ίδια θεματική.

Η Σοφία Ελευθεριάδου και ο Δημήτρης 
Καραγιάννης

Η Δήμητρα Νικοδήμου

Η Γεωργία Αναστασίου και
η Χριστίνα Ρούσου

Ο Νίκος Χαραλάμπους  Η Άννα Μαραγκού

Ο Μαρίνος Κλεάνθους και ο Σωκράτης 
Περικλέους

Η Μαρία και ο Ηλίας Λάμπρου

Ο Δημήτρης Βαττής, ο 
Κωνσταντίνος Χαραλάμπους 

Ο Βόρις Καραγιάννης



ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
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DIARY

KEAN
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Σε μια λαμπερή εορταστική 
βραδιά, γεμάτη χρώματα, 
συναίσθημα και συγκίνηση, η 
ΚΕΑΝ κάλεσε εκλεκτούς φίλους 
και συνεργάτες για να γιορτάσουν 
με την ομάδα της τη συμπλήρωση 
70 χρόνων από την ίδρυσή της. 

Ο Κρις Μαρκίδης και 
η Μαρίνα Επιφανίου

Ο Γιώργος και η 
Πωλίνα Ξυναρή
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Ο Χάρης και η Άννι Παττίχη

Ο Γιώργος και η Ανδρούλα 
Βασιλείου

Η Άντρη και ο Νίκος Αναστασιάδης

Ο Γιάννης και η Κούλα 
Κότσαπα

Ο Αντρέας και η Νάτα Μιχαηλίδη 
και ο Ευθύμιος Δίπλαρος

Ο Νίκος και η Έλενα Νικολαΐδου

Η Καίτη Μαρκίδου και
η Λήδα Κουρσουμπά

Το μουσικό μέρος της βραδιάς ανέλαβε 
ο Διονύσης Σαββόπουλος

Η Αριάνα και ο Φίλιππος 
Αριστοτέλους Ο Χάρης και η Άννι Παττίχη

Η Φανή 
Αντωνιάδου
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΤΟ 1Ο 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Οι εκπρόσωποι των Μέσων πα-
ρευρέθηκαν στη δημοσιογραφική 
διάσκεψη στο Δημοτικό Θέατρο 
Λευκωσίας, όπου ενημερώθηκαν για 
το 1Ο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 
που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 
Οκτωβρίου μέχρι τις 24 Νοεμβρίου. 

«.CY – AlternAtive 
trAditionAl Art & design»
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΑΛΜΥΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
Το ξενοδοχείο Αλμύρα στην Πάφο, 
στο πλαίσιο της πολιτιστικής 
του δράσης και σε συνεργασία 
με το Κέντρο Τεχνών Κίμωνος, 
διοργανώσαν την ομαδική έκθεση 
«.CY –AlternativeTraditional Art & 
Design», σε επιμέλεια του καλλιτέ-
χνη και δημιουργού Γιάννη Σακέλλη.

CoFFeeHoUse
ΚΑΦΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
ΝΙCosiA teAM rollers
Η Coffeehouse, στο πλαίσιο της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στη-
ρίζει την Οργάνωση Παραπληγικών 
Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.), το Πρωτάθλημα 
Καλαθοσφαίρισης σε Τροχοκάθι-
σμα Κύπρου και είναι υπερήφανος 

Ο Ανδρέας Αραούζος και 
ο Φώτης Αποστολίδης

Η Λεώνη 
Ορφανίδου

Ο Κωνσταντίνος 
Γιωρκάτζης 

Ο Μιχάλης 
Χριστοδουλίδης Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη

Ο Άλεξ Παναγή

Ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο Γιώργος Γ. 
Παπαγεωργίου και η Λεώνη Ορφανίδου

H Άρτεμις 
Πνευματικού

Η Νάταλι 
Χριστοφίδου

Ο Johnny Horgan, ο Κρίτωνας Ονησιφόρου, ο Seamus Moore, 
ο Μιχάλης Ερωτοκρίτου, ο Άρης Φιλιππίδης και ο Colin Gaynor

Ένας από τους ομιλητές, ο Johnny Horgan Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη

Η Coffeehouse, στο πλαίσιο της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
στηρίζει την Οργάνωση Παραπληγικών 

BidX1
ΔΙΑΣΚΕΨΗ 
ΤΥΠΟΥ
Η BidX1, 
η διεθνής 
βραβευμένη 
εταιρεία 
διαδικτυακής 
αγοραπωλησίας 
ακινήτων, που 
φέρνει την 
επανάσταση 
στον τομέα 
των ακινήτων, 
πραγματοποίησε 
διάσκεψη 
Τύπου για να 
ανακοινώσει 
την έναρξη της 
λειτουργίας 
της στην Κύπρο 
επεκτείνοντας 
τη διεθνή 
παρουσία και 
στη Μεσόγειο.
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«.CY – ALTERNATIVE 
TRADITIONAL ART & DESIGN»
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΑΛΜΥΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
Το ξενοδοχείο Αλμύρα στην Πάφο, 
στο πλαίσιο της πολιτιστικής 
του δράσης και σε συνεργασία 
με το Κέντρο Τεχνών Κίμωνος, 
διοργανώσαν την ομαδική έκθεση 
«.CY –AlternativeTraditional Art & 
Design», σε επιμέλεια του καλλιτέ-
χνη και δημιουργού Γιάννη Σακέλλη.

COFFEEHOUSE
ΚΑΦΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
ΝΙCOSIA TEAM ROLLERS
Οι αθλητές καλαθοσφαίρισης 
σε τροχοκάθισμα, συνεργάτες 
και εκπρόσωποι των ΜΜΕ 
βρέθηκαν σε μια μοναδική εκδή-
λωση στο κεντρικό κατάστημα 
της Coffehouse στη Λευκωσία. 

O Γιάννης Σακέλλης,
o Αυγουστίνος Κοντός και
η Νάταλη Αναστασίου

Η Έλενα Μιχαήλ 
και η Νάταλη 
Αναστασίου

Η Αναστασία 
Σολέα και η 
Μαριάννα 
Κωνσταντή

Η Μαρίνα 
Δημοσθένους

Ο Φρίξος Χριστοδούλου, η Κική Χριστοδούλου,
ο Πάρης Χριστοδούλου, ο Ανδρέας Γεμενάη και η Ελένη 
Χριστοδούλου

H Λευκή Ιωάννου και ο 
Χριστόφορος Σταυρού

Ο Johnny Horgan, ο Κρίτωνας Ονησιφόρου, ο Seamus Moore, 
ο Μιχάλης Ερωτοκρίτου, ο Άρης Φιλιππίδης και ο Colin Gaynor

Η Έλενα 
Ηλία

Η Αγγέλα 
Κωμοδρόμου

Ο Hani Fayez, ο Σωτήρης Χριστοφόρου, ο Άβρος 
Σιαθάς, ο Φαίδωνας Χρίστου, ο Χριστόφορος 
Σταύρου, η Λευκή Ιωάννου, ο Χάρης Θεοχάρους
και ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης

Η Ιωάννα Χαρίτου, ο Φαίδωνας 
Χρήστου και ο Σπύρος Θεοκλής

Η Coffeehouse χορηγός της ομάδας 
Nicosia Team Rollers.
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

   DIOR

Tα Public για άλλη μια φορά προσφέρουν 
αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγο-
ράς. Με το Lowest Price Guarantee που αφο-

ρά την αγορά νέου laptop έχετε εγγύηση ότι η τιμή 
που θα αγοράσετε τον νέο σας υπολογιστή θα 
είναι η χαμηλότερη. Έτσι μπορείτε να είστε σίγου-
ροι για την επιλογή σας ότι θα πάρετε την καλύτε-
ρη τιμή. Ο μηχανισμός είναι απλός. Αν ο πελάτης 
βρει πιο χαμηλή τιμή στην αγορά, δεν έχει παρά 

να παρουσιάσει αποδεικτικό της τιμής και να αγο-
ράσει το ίδιο laptop €10 φθηνότερα από την τιμή 
λιανικής πώλησης που το έχει βρει. Τονίζεται ότι 
η σύγκριση τιμών αφορά ακριβώς το ίδιο προϊόν 
(κατασκευαστής, μοντέλο) και όχι παραπλήσιο. 
Εκμεταλλεύσου την επιστροφή στο σχολείο, στο 
πανεπιστήμιο, στο γραφείο ή κάνε στον εαυτό σου 
ένα δώρο με την εγγύηση χαμηλότερης τιμής στα 
Public. Πήγαινε σήμερα σε ένα τα καταστήματα 

Public ή στο public-cyprus.com.cy και βρες όλα τα 
τελευταία προϊόντα τεχνολογίας!

EnI
ΣΤηΝ Παφο Το 8ο ΠραΤηρΙο
Στην Πάφο λειτουργεί το όγδοο πρατήριο πα-
γκυπρίως με την ονομασία Eni. Πρόκειται για το 
πρώην πρατήριο Agip στη λεωφόρο Τάφων των 
Βασιλέων 108, στην Πάφο, υπό τη διεύθυνση 
του κ. Κώστα Μαρμαρά. Το νέο εκσυγχρονισμέ-
νο πρατήριο Eni προσφέρει καύσιμα κίνησης, 
διανομή πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και τα 
υψηλής ποιότητας λιπαντικά Eni. Επιπρόσθετα, 
παρέχει υπηρεσίες όπως έλεγχο και αλλαγή λα-
διού, μέτρηση πίεσης ελαστικών, πλύσιμο οχη-
μάτων με υπερσύγχρονο αυτόματο πλυντήριο 
και κατάστημα. Τα πρατήρια της εταιρείας, που 
λειτουργούν κάτω από την εμπορική ονομασία 
Agip, θα μετονομαστούν σταδιακά σε Eni. Η 
αναβάθμιση βασίζεται στα νέα πρότυπα εμφάνι-
σης της Eni διεθνώς στη λιανική αγορά. Το πρα-
τήριο πληροί τις τελευταίες ευρωπαϊκές προδι-
αγραφές σε θέματα ασφάλειας, λειτουργικότη-
τας, περιβάλλοντος και εμφάνισης.

ΚΥΚΛοφορΕΙ ΣΕ ΤρΕΙΣ γΕΥΣΕΙΣ
Κυκλοφόρησε πρόσφατα στην κυπρια-
κή αγορά το βιταμινούχο νερό Coolvit. 
Το Coolvit αποτελεί ένα πρωτοπορια-
κό προϊόν, που ακολουθεί την παγκό-
σμια τάση των «λειτουργικών ποτών» 
(functional drinks). Συνδυάζει την καθα-
ρότητα του νερού με τη δύναμη των βιτα-
μινών. Ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες του σύγχρονου καταναλω-
τή, που αναζητά ροφήμα-
τα χαμηλών θερμίδων 
και υψηλής διατροφι-
κής αξίας. Κυκλο-
φορεί σε τρεις γεύ-
σεις (Sport, Active, 
Balance), η καθεμία 
από τις οποίες πε-
ριλαμβάνει ένα μο-
ναδικό συνδυασμό 
βιταμινών και μετάλ-
λων που καλύπτουν 
το 100% της Συνι-
στώμενης Ημερήσι-
ας Πρόσληψης. Δια-
νέμεται από την εται-
ρεία KYPROPHARM.

αΛφα MusIc TOuRs RElOaDED:
ΕΝα ΚαΛοΚαΙρΙ ΣΤηΝ… 
αΛφα ΤοΥ ΠΛΕΥρα!

Παγωμένες μπίρες ΑΛΦΑ, ανεβαστική μουσι-
κή και ξεχωριστές στιγμές διασκέδασης ση-
μάδεψαν και αυτό το καλοκαίρι. Ο λόγος φυ-
σικά για τα ΑΛΦΑ Music Tours Reloaded, το 
concept των live εμφανίσεων από την μπίρα 
ΑΛΦΑ, το οποίο αγαπήθηκε και αγκαλιάστη-
κε από το κοινό όσο κανένα άλλο! Ξεκινώντας 
τις live εμφανίσεις στις 16 Μαΐου, τα ΑΛΦΑ 
Music Tours Reloaded ταξίδεψαν στα πιο hot-
spot σημεία της Κύπρου για ολόκληρο το κα-
λοκαίρι, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές δια-
σκέδασης και άφθονο γλέντι σε όσους είχαν 
την τύχη να παρευρεθούν. Αποκλειστικός αντι-
πρόσωπος και εισαγωγέας της μπίρας ΑΛΦΑ 
στην Κύπρο είναι η Tempo Beverages Cyprus 
LTD, θυγατρική εταιρεία του εμπορικού κολοσ-
σού Tempo.

SAUVAGE PARFUM
Βαθιά στο μπλε της νύχτας, το 
έντονο άρωμα μιας πυρκαγιάς κά-
νει αισθητή την παρουσία του. Το 
ξύλο, η ρητίνη και ο καπνός κα-
τακλύζουν τον αέρα, φτάνοντας 
στον ουρανό. Ορίζουν τη νέα επι-
κράτεια ενός άνδρα, που επέλεξε 
τη μαγεία των ανοιχτών εκτάσεων 
και την προστασία του φεγγαριού. 
Λουσμένος με φως, είναι ένα με 
τη φύση και ελευθερώνει την πε-
ριπετειώδη ψυχή του σε αυτή την 
παρθένα έκταση. Αυτή η γη που 

«σπάει» τα όρια είναι μια αντα-
νάκλαση του νέου SAUVAGE 
Parfum. Μια εμπλουτισμένη εκ-
δοχή του αρώματος βρίσκει τον 
François Demachy να ανεβάζει 
ακόμα περισσότερο τον πήχη, ενι-
σχύοντας τη φρεσκάδα της υπο-
γραφής, δημιουργώντας νέα πλαί-
σια και συμπυκνώνοντας αυτήν 
την άγρια ομορφιά.

Public!
Οι καλύτερες τιμες ςτα laptops

  nOva cypRus

ΚΑι Ο ΟΦΗ ΕινΑι ΕΔώ!
Η Nova, κορυφαίος πάροχος 
ψυχαγωγίας και επικοινωνίας 
στην Ελλάδα, και η ΠΑΕ ΟΦΗ 
1925 ανακοινώνουν την επίτευ-
ξη διμερούς εμπορικής συνεργα-
σίας.
Οι συνδρομητές των αθλητικών 
καναλιών Novasports θα έχουν 
την ευκαιρία να απολαμβάνουν 
τις προσπάθειες των «Ομιλητών» 
στους εντός έδρας αγώνες του 
ελληνικού πρωταθλήματος ποδο-

σφαίρου. Τα κανάλια Novasports 
θα συνεχίσουν να προσφέρουν 
και τη νέα σεζόν το καλύτερο και 
πιο πλούσιο αθλητικό περιεχόμε-
νο στους συνδρομητές τους με 
κορυφαίες ομάδες και τα σημα-
ντικότερα αθλητικά γεγονότα που 
τους ενδιαφέρουν.

CoolVIt VItamIn Water

  ΥΠΕραγορΕΣ αΛφαΜΕγα

τραπεζα κύπρΟύ
πρΟςθετα μετρα αςφαλειας ςτα ψηφιακα καναλια της
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  Υπεραγορες αΛΦαΜεγα

H Τράπεζα Κύπρου εναρμονίζεται έγκαιρα 
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πληρωμών, 
σύμφωνα με την οποία πρέπει να εφαρ-

μοστούν αυστηρότεροι τρόποι ταυτοποίησης 
των πελατών σε σχέση με την προστασία των 
πληρωμών μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών. Η 
ευρωπαϊκή οδηγία αφορά τον τομέα “Payment 
Services Directive” 2015/2366 (PSD2) καθώς 
και τον περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσι-

ών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα 
Πληρωμών Νόμο (Ν.31(Ι)/2018). Όπως ανα-
φέρεται, στα μέτρα ασφαλείας που περιγρά-
φονται στα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (RTS-
Regulatory Technical Standard) και τέθηκαν σε 
ισχύ στις 13/9/2019, στις περιπτώσεις στις 
οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εφαρ-
μόζουν αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του 
πελάτη, πρέπει να λαμβάνουν επιπλέον μέτρα 

ασφαλείας που 
πληρούν συγκεκρι-
μένες απαιτήσεις. 
Όλες οι πιο πάνω 
αλλαγές ενισχύουν 
ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των ψηφια-
κών καναλιών της 1bank, παρέχοντας ταυτόχρο-
να ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για την πραγ-
ματοποίηση των τραπεζικών συναλλαγών.

Carlsberg
Η αΥθεντικΗ Μπιρα 

ποΥ ξεχωριζει!
Φέτος γιορτάζουμε μια χρονιά ορόσημο 
τόσο για την Carlsberg, αλλά και για την Κύ-
προ. Πάνε 50 χρόνια από το 1969, όπου η 
κυπριακή αυθεντική συνταγή Carlsberg άρχι-
σε να παράγεται και να κυκλοφορεί για πρώ-
τη φορά στην κυπριακή αγορά. Σημαντικές 
τεχνολογικές αναβαθμίσεις καθιστούν το ζυ-
θοποιείο μας ως ένα από τα πλέον τεχνολο-
γικά ανεπτυγμένα, δίνοντάς μας το δικαίωμα 
να υποστηρίζουμε ότι φέτος παράγουμε την 
καλύτερη Carlsberg που φτιάξαμε ποτέ! Νέα 
εμφάνιση, νέα αίσθηση αλλά πάντοτε με τον 
απαραίτητο σεβασμό στον χαρακτήρα της, η 
αυθεντική κυπριακή Carlsberg για ακόμη μια 
φορά πρωτοπορεί, βάζοντας το στίγμα της 
σε όλες τις συσκευασίες και αυτό την κάνει 
να ξεχωρίζει.

πανεπιςτΗΜιο Frederick
O ακαδΗΜαϊκος ςταΜατιος 

κριΜιζΗς επιτιΜος 
διδακτορας τοΥ

To Πανεπιστήμιο Frederick 
αναγόρευσε τον Διαστη-
μικό Φυσικό και μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών, 
ακαδημαϊκό Σταμάτιο 
Κριμιζή σε επίτιμο διδά-
κτορα της Πολυτεχνικής 
Σχολής. Η ειδική τελετή 
πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα τελετών του 
Πανεπιστημίου, στην παρουσία της Υπουργού 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κας Βασι-
λικής Αναστασιάδου. Στην τελετή αναγόρευσης 
μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της 
Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων 
και Τεχνών, ο πρύτανης του Ανοικτού Πανεπι-
στημίου, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Έρευνας 
και Καινοτομίας, εκπρόσωπος της ελληνικής 
πρεσβείας, ο διοικητής της ΕΛΔΥΚ, εκπρόσω-
ποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, δημοτικοί 
σύμβουλοι, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
φοιτητές, ερευνητές που μετέχουν στο συνέδριο 
«International Reference Ionosphere 2019 
Workshop» που πραγματοποιείται στο Πανεπι-
στήμιο Frederick, καθώς και πλήθος κόσμου. 

Μαγειρικα ςκεΥΗ ThOmas Fun
Σε τακτικά χρονικά διαστήματα, οι κάτοχοι της ΑΛ-
ΦΑΜΕΓΑ SocialFamily Card έχουν την ευκαιρία 
να αποκτήσουν επώνυμα είδη σπιτιού, δωρεάν ή σε 
χαμηλές τιμές. Αυτή τη φορά πρόκειται για τα μαγει-
ρικά σκεύη Thomas Fun της εταιρείας Rosenthal. Η 
σειρά αυτή είναι η απόλυτη συλλογή μαγειρικών σκευών, καθώς απο-
τελείται από εύχρηστα, «έξυπνα» και πολύχρωμα είδη από αλουμίνιο, 
με τα οποία το μαγείρεμα γίνεται απόλαυση. Η αντικολλητική τους επί-
στρωση τα καθιστά ιδανικά για καθημερινή χρήση και το κομψό φινίρι-
σμα της βάσης προσφέρει σταθερότητα σε όλες τις ζεστές επιφάνει-
ες. Διατίθενται σε διάφορα χρώματα και προσφέρονται με εγγύηση 3 
χρόνων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ: www.alphamega.com.cy

Τράπεζά Κύπρού
προσθεΤά μεΤρά άσφάλείάσ σΤά ψηφίάΚά Κάνάλίά Τησ

  TOyOTa κΥπροΥ: sTarT yOur impOssible…

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥθΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΜΙΛΑΝ ΤΡΑΐΚΟΒΙΤΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ 2020
Η Toyota Κύπρου, στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας ενέργειας της Toyota ως 
Παγκόσμιου Εταίρου Κινητικότητας 
των Ολυμπιακών και Παραολυμπια-
κών Αγώνων, συμβάλλει στην καλλι-
έργεια και την ενίσχυση της ολυμπι-
ακής κουλτούρας με την εκστρατεία 
Start Your Impossible και τον Μίλαν 
Τραΐκοβιτς, ο οποίος έχει χριστεί ως 
ο επίσημος πρεσβευτής της. Ο Μί-

λαν Τραΐκοβιτς εν-
σαρκώνει το πνεύμα 
της ευγενούς άμιλ-
λας και τις αρχές των 
ιδανικών του Ολυμπι-
σμού, προωθώντας 
με τη στάση ζωής του 
το όραμα της Toyota να αναδείξει ότι 
με το πάθος και την επιμονή τίποτα 
δεν είναι ακατόρθωτο. Αυτό είναι το 
στοιχείο που η Toyota Κύπρου φιλο-
δοξεί να προβάλει με τη νέα προωθη-
τική καμπάνια της.

ΝΕΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ
Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα τρυφερή ιστο-
ρία αγάπης που αποδεικνύει πως σε ένα 
σπίτι ΙΚΕΑ ζεις #piopolla απ’ όσα φαντά-
ζεσαι! Τη νέα τηλεοπτική της καμπάνια πα-
ρουσίασε η ΙΚΕΑ, με κεντρικό μήνυμα το 
«Σε ένα σπίτι ΙΚΕΑ, ζεις πιο πολλά απ’ όσα 
φαντάζεσαι». Η νέα καμπάνια είναι αφιε-
ρωμένη στο σπίτι, στο μέρος που «μετα-
μορφώνεται» και γίνεται ο δικός μας προ-
σωπικός χώρος. Μπείτε κι εσείς στο site 
της ΙΚΕΑ για να μάθετε περισσότερα σχε-
τικά με τη νέα καμπάνια, να ανακαλύψε-
τε την ολοκληρωμένη εμπειρία ΙΚΕΑ και 
να βρείτε την έμπνευση που χρειάζεστε, 
για να συνεχίσετε να ζείτε στο σπίτι σας 
#piopolla απ’ όσα είχατε φανταστεί!

 ικεα
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κά να βγείτε κερδισμένοι από 
το πέρασμα που θα κάνει ο Σε-
πτέμβριος από τη ζωή σας.

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Διλήμματα για σο-
βαρές, οικονομικές 

κυρίως αποφάσεις θα έχουν 
σε όλη τη διάρκεια του μήνα οι 
γεννημένοι στις 4 Ιανουαρίου. 
Ένα βάρος που δεν μπορούν 
εύκολα να αποφύγουν θα μπο-
ρούσαν να έχουν σε όλη τη δι-
άρκεια του μήνα οι γεννημένοι 
στις 11 Ιανουαρίου. Το θετικό 
πέρασμα που κάνει και η Αφρο-
δίτη και ο Ερμής από τις 14 του 
μήνα και μετά στον χώρο του 
Ζυγού ενεργοποιεί τα φιλόδο-
ξα οικονομικά και επαγγελματι-
κά σας σχέδια και βοηθά τόσο 
τους κοινωνικούς όσο και τους 
επαγγελματικούς σας στόχους. 

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Από τις 14 και μετά 
η πολύ ευνοϊκή πα-
ρουσία της Αφρο-

δίτης στον χώρο του Ζυγού θα 
μπορούσε να φέρει ευχάριστα 
μηνύματα, να ανανεώσει, να 
αναγεννήσει την ψυχολογία των 
Υδροχόων με διάφορους τρό-
πους. Αν κάτι πρέπει να προσέ-
χετε το δεύτερο δεκαπενθήμε-
ρο του μήνα είναι ο λόγος σας, 
που δεν θα είναι καθόλου ευέ-
λικτος και σε κάποιες περιπτώ-
σεις θα μπορούσε να είναι ακό-
μα και άδικα επιθετικός, προ-
βληματίζοντας τους γύρω σας.

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Ο Δίας κινείται 
στην κορυφή του 
αστρολογικού σας 

χάρτη από δυνατή θέση και 
εξακολουθεί να δημιουργεί κα-
λές προδιαγραφές σε θέματα 
που αφορούν τα επαγγελματι-
κά μα και τα οικονομικά σας, 
με την προϋπόθεση ότι θα μπο-
ρείτε να συνεργάζεστε αρμο-
νικά με τους ανθρώπους που 
απαρτίζουν το επαγγελματικό-
συνεργασιακό σας περιβάλλον.

φοι, μαζί φυσικά με άλλες ανεβα-
στικές καταστάσεις που θα μπο-
ρούσε να είναι φλερτ, γνωριμίες, 
ή ακόμα και η αναθέρμανση μιας 
σχέσης που σας ενδιαφέρει. 

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Αν εξαιρέσουμε το 
δύσκολο διήμερο 

26 και 27 του μήνα, όλο το δεύ-
τερο δεκαπενθήμερο του Σε-
πτεμβρίου σε άλλους θα βρει 
τρόπο να ηρεμήσει εσωτερικές 
ανησυχίες και αγωνίες, όποιας 
μορφής, σε άλλους θα λύσει 
μαγικά άγχη και προβλήματα 
και σε άλλους θα δώσει κρυ-
φές αιτίες χαράς, έντονα συναι-
σθήματα ή ακόμα και κάποιες 
σχέσεις που μπορεί να έχουν 
κάτι να κρύψουν, αλλά και που 
θα παρουσιάζουν έντονο, συ-
ναισθηματικό για εσάς ενδια-
φέρον. 

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12 
Προσέχοντας 

όπως όλοι κακές στιγμές και 
αντιδράσεις στις 26 και 27 
του μήνα, που στη δική σας την 
περίπτωση θα μπορούσαν να 
θίξουν τον οικονομικό σας το-
μέα, ανήκετε στα ζώδια που 
μπορούν να κάνουν σημαντικά 
βήματα προόδου στον πρώτο 
μήνα του φθινοπώρου και τελι-

Λεων
 23/7 - 23/8
Η κτητικότατά 

σας μεταφέρεται και στους συναι-
σθηματικούς σας τομείς και αυτό 
τον μήνα οι απαιτήσεις σας απέ-
ναντι στους άλλους θα είναι αυ-
ξημένες. Σε κάποιες περιπτώσεις 
ίσως αυτό κουράσει τους κοντι-
νούς σας ανθρώπους. Ο Σεπτέμ-
βρης θεωρείται μήνας ευκαιρίας. 
Οι γεννημένοι 7, 8, 9 και 10 Αυ-
γούστου δεν θα πρέπει να αγνο-
ήσουν σημαντικές προτάσεις και 
ανοίγματα.

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Περνώντας η Αφρο-
δίτη και ο Ερμής από 

τις 14 του μήνα και μετά στον 
χώρο του Ζυγού, οι πιο πολλοί 
θα κινηθείτε δραστήρια τόσο στα 
οικονομικά όσο και στα επαγγελ-
ματικά σας. Όλα δείχνουν ότι από 
τα μέσα του και μετά ο μήνας θα 
βρει τρόπο να στηρίξει οικονομι-
κά ακόμα και τους λίγους που δεν 
κάνουν πολλές προσπάθειες για 
κάτι τέτοιο.

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Η Αφροδίτη αυξά-
νει την ευελιξία, την 

κατακτητική σας δύναμη και σας 
δίνει αυτό το κάτι που μπορεί να 
σας κάνει να νιώθετε πιο όμορ-

κριός 
21/3 - 20/4
Από τα μισά του 

μήνα και μετά η παρουσία του 
Ερμή και της Αφροδίτης στον 
Ζυγό θα ευνοεί τις συνεργασίες 
σας, θα σας κάνει ομαδικούς και 
συντροφικούς και θα επαναφέρει 
έναν εποικοδομητικό διάλογο και 
την κατανόηση στις σχέσεις και 
τις συνεργασίες σας. Σε όλη τη 
διάρκεια της εβδομάδας θα δια-
νύετε ένα διάστημα που μπορεί 
να σας βάζει σε διλήμματα 

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5

Από τα μέσα του 
Σεπτέμβρη και μετά 

ό,τι αφορά και απασχολεί θέμα-
τα φυσικής κατάστασης και υγεί-
ας θα μπορούσαν να εξελιχτούν 
καλύτερα. Και αν αποφύγετε την 
26η και 27η Σεπτεμβρίου, που 
είναι ένα διήμερο που μπορεί να 
γκρεμίσει από μια λάθος κίνη-
ση, από ένα λάθος λόγο, ή από 
μια απροσεξία ό,τι κτίζετε, φαίνε-
ται ότι για τους περισσότερους 
αυτός ο Σεπτέμβρης έρχεται να 
βάλει πολλά πράγματα σε τάξη 
και σειρά.

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Σημαντικά θέματα 
για εσάς που αφο-

ρούν και τα συναισθηματικά σας 
μα και τα επαγγελματικά σας ση-
μειώνονται μέχρι να τελειώσει ο 
Σεπτέμβριος. Όλοι οφείλετε να 
είστε προσεκτικοί απέναντι σε 
καθετί το βράδυ στις 26 και 27 
του μήνα, που είναι το πιο δύσκο-
λο διήμερο του πρώτου μήνα του 
φθινοπώρου.

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Υπάρχει μια ανά-

γκη όλα τον Σεπτέμβρη να κινού-
νται σε τάξη γύρω σας και για να 
διασφαλίσετε αυτή την τάξη και 
το πρόγραμμα, θα μπορούσατε 
να κοντράρετε ή ακόμα και να κό-
ψετε σχέσεις με ανθρώπους που 
προκαλούν αταξία και ανακατω-
σούρα στη ζωή σας και στη δου-
λειά σας. 

ZωδιΑ

 ΓΟΥΙΛ ΣΜΙΘ 25/09/1968

Ο Γουίλ Σμιθ είναι Aμερικανός ηθοποιός, πα-
ραγωγός, κωμικός, στιχουργός και ράπερ. 
Έχει γνωρίσει την επιτυχία στην τηλεόραση, 
τον κινηματογράφο και τη μουσική. Τον Απρί-
λιο του 2007 η εφημερίδα Newsweek τον 
αποκάλεσε «τον πιο ισχυρό ηθοποιό» του 
Χόλιγουντ. Ο Σμιθ έχει προταθεί πέντε φο-
ρές για Χρυσή Σφαίρα και δύο φορές για 
Όσκαρ και έχει κερδίσει τέσσερα βραβεία 
Γκράμι. Είναι ο μοναδικός ηθοποιός που έχει 
οχτώ συνεχόμενες ταινίες με απολαβές στο εγ-
χώριο box office πάνω από 100 εκατομμύρια 
δολάρια και ο μοναδικός που έχει οχτώ συνε-
χόμενες ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί με 
άνοιγμα στην 1η θέση στο εγχώριο box office. 
Το 2014 οι 17 από τις 21 ταινίες του, απέδωσαν 
συνολικές απολαβές παγκοσμίως πάνω από 
$100 εκατομμύρια έκαστη.
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Η ηθοποιός είναι γνωστή 
χορτοφάγος, συνήγορος για 
τα δικαιώματα των ζώων και 

ενεργό μέλος της οργάνω-
σης προστασίας των ζώων.
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Η γνωστή ηθοποιός, φωτομο-
ντέλο και ακτιβίστρια για 
την προστασία των ζώων, 

Πάμελα Άντερσον, κατά την άφιξή 
της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου του Τορόντο επέκρινε το 
γνωστό band Canada Goose, το 
οποίο διαθέτει ζεστά μπουφάν, τα 
οποία είναι αρκετά δημοφιλή στους 
πρωταγωνιστές και σκηνοθέτες στο 
Χόλιγουντ. Εκ μέρους της οργάνω-
σης PETA η Πάμελα Άντερσον απέ-
στειλε επιστολή στους ιθύνοντες 
του φεστιβάλ επισημαίνοντας ότι το 
συγκεκριμένο brand πρέπει να στα-
ματήσει να είναι χορηγός του Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου του Τορό-
ντο, γιατί παραβιάζει τα δικαιώματα 
των ζώων κατασκευάζοντας μπου-
φάν. Η Πάμελα Άντερσον ζήτησε 
στην επιστολή της να μην παίρνει 
πλέον τα «αιματοβαμμένα χρήμα-
τα» του συγκεκριμένου brand, λόγω 
του ότι είναι χορηγός της διοργά-
νωσης. Σύμφωνα με τις δηλώσεις 

της, η ίδια είπε ότι είναι περήφανη 
που δραστηριοποιείται με την PETA 
από τον καιρό του Baywath και αι-
σθάνθηκε θλίψη ότι το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου του Τορόντο συ-
νεχίζει να συνεργάζεται με το εν 
λόγω brand, το οποίο πουλά γού-
νες και πούπουλα χήνας. Από την 
πλευρά τους οι ιθύνοντες σε δη-
λώσεις τους διευκρίνισαν ότι δεν 
έχουν σαφή εικόνα. Αξίζει να ανα-
φερθεί πως το συγκεκριμένο brand 
χορηγεί το Βραβείο Kαλύτερης Κα-
ναδικής Μεγάλου Μήκους Ταινίας 
με χρηματικό έπαθλο ποσού των 
30.0000 δολαρίων και απονέμεται 
την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ. 
Να επισημάνουμε, επίσης, ότι μετά 
τη διοργάνωση του 2016 το Διε-
θνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
του Βερολίνου τερμάτισε τη συνερ-
γασία του με το brand.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EPA

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΠΑΜΕΛΑ ΑΝΤΕΡΣΟΝ

ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΑ ΑΦΗΣΕ ΣΤΟ 
ΦΕΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ Η ΠΑΜΕΛΑ ΑΝΤΕΡΣΟΝ, 

ΕΠΙΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΓΝΩΣΤΟ BRAND ΓΙΑ 
ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Μια από τις εκστρατείες της Άντερσον ως μέλους της 
PETA ήταν ενάντια στη χρήση γούνας. Το 1999 έλαβε 
το πρώτο βραβείο «Linda McCartney» για τους προ-
στάτες των δικαιωμάτων των ζώων σε αναγνώριση της 
εκστρατείας της. Το 2003 γδύθηκε για τη διαφημιστι-
κή εκστρατεία της PETA με τίτλο «Καλύτερα να μείνω 
γυμνή παρά να φορέσω γούνα», ενώ το 2006 πόζαρε 
γυμνή σε κοινή θέα με άλλους διαδηλωτές στην μπου-
τίκ της Στέλλα Μακ Κάρτνεϊ στο Λονδίνο. Ήταν μια 
εορταστική εκδήλωση πριν τα ανθρωπιστικά βραβεία 
της PETA.








