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ΤΑΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

47η ΓΙΟρτη των αρΙΣτων
ΟΙ ΚΟρΥφαΙΟΙ μαΣ

ΧαρΙ - μεΓΚαν
ΠαρεδωΣαν
τα ... «ΠρΙΓΚΙΠατα»

«ΒΡΗΚΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ»
Ο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ 
«ΟΛΑ ΚΑΛΑ» ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΑΜΟ 
ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ

SAG AWARDS 2020
TO ΓΚρΙΖΟ ΧαΛΙ ΚαΙ
ΟΙ μεΓαΛΟΙ νΙΚητεΣ
τηΣ ΒραδΙαΣ
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ΜΟΝΙΚΑ ΜΠΕΛΟΥΤΣΙ

BIG
PICTURE

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΥΘΕΙ
ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΜΑRIA CALLAS, LETTRES 
ET MEMOIRES», ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΙΚΑ ΜΠΕΛΟΥΤΣΙ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΗΘΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΦΗΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ

Αυτό που εκκρεμεί είναι να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος 
και να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες μιας τόσο απαιτητι-
κής παραγωγής. Η ηθοποιός φέρεται να επιθυμεί μια μι-

κρή αίθουσα, προκειμένου να υπάρχει αμεσότητα με το κοινό, 
αλλά είναι αυτονόητο ότι η ζήτηση θα είναι τεράστια -όπως και 
το κόστος της παραγωγής- και η παραγωγή επιθυμεί ένα μεγαλύ-
τερο θέατρο, κάτι που δημιουργεί δυσκολία στη συμφωνία για 
τον χώρο. Η 55χρονη Ιταλίδα ηθοποιός για πρώτη φορά εμφανί-
στηκε στο Studio Marigny, στο Παρίσι, στην παράσταση με τίτ-
λο «Maria Callas, Lettres et Mémoires», που ολοκληρώθηκε στις 
6 Δεκεμβρίου. Η γνωστή ηθοποιός στην παράσταση διαβάζει 
αδημοσίευτα κείμενα της ντίβας της όπερας, Μαρίας Κάλλας, 
που έχουν συλλεχθεί από τον Τομ Γουλφ - σκηνοθέτη της ταινί-

ας «Maria by Callas». «Για μένα είναι ένα πραγματικό άλμα στο 
κενό», είχε πει η ηθοποιός για τον ρόλο αυτό, προσθέτοντας ότι 
αποδέχθηκε αμέσως την πρόταση. «Απάντησα θετικά παρά τον 
φόβο μου. Ένα "ναι" από αυθορμητισμό, σαν να μην είχα χρό-
νο να το σκεφτώ περισσότερο». Η παράσταση ακολουθεί την 
πορεία της Μαρίας Κάλλας από την παιδική της ηλικία στη Νέα 
Υόρκη μέχρι τα χρόνια του πολέμου στην Αθήνα, σε μια ζωή που 
χαρακτηρίστηκε από επιτυχίες και σκάνδαλα, τη θυελλώδη σχέ-
ση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση και τις προσωπικές της δοκιμα-
σίες. ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΚΥΠΕ

Η γνωστή ηθοποιός αποδέχτηκε την πρόταση 
και πηγαίνει στην Αθήνα για να εμφανιστεί στην 
παράσταση «Maria Callas, Lettres et Mémoires», 
που παρουσιάστηκε στο Παρίσι και ολοκληρώ-
θηκε στις 6 Δεκεμβρίου.



Γνωρίζουμε πως όσο μεγαλώνουμε το δέρμα 
μας γίνεται πιο τραχύ, ξηρό, θαμπό και χάνει την 
ελαστικότητά του. Η KLAPP COSMETICS έχει το 
ιδανικό πρόγραμμα στην άνεση του σπιτιού μας.
Μια θεραπεία νύχτας για 6 εβδομάδες
με φρουτοξέα, Βιταμίνη Α,Ε και υαλουρονικό οξύ.



Αποτελέσματα της θεραπείας με φρουτοξέα:
•  Η άνω κεράτινη στοιβάδα αφαιρείται
•  Η κυτταρική ανανέωση ενισχύεται
• Οι δυσχρωμίες μειώνονται
• Οι ρυτίδες μειώνονται ορατά
•  Η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης αυξάνεται

Το προγραμμα
για Το σπιΤι περιεχει :

REFINING GEL: Gel καθαρισμού με αντισηπτικές ιδιότητες 
εξαιτίας της περιεκτικότητάς του σε οξέα φρούτων, βοηθά τα νεκρά 
κύτταρα της κεράτινης στοιβάδας να χαλαρώσουν μεταξύ τους και 
να απομακρυνθούν, προετοιμάζουν το δέρμα.

CREAM PHASE I: Αυτή η κρέμα θα προετοιμάσει σταδιακά το 
δέρμα με 5 % οξέα φρούτων για τις πρώτες 3 εβδομάδες. Ήδη 
μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα το δέρμα σας θα φαίνεται 
φρέσκο και απαλό. Λεπτές γραμμές και ρυτίδες μειώνονται. Η 
φυσική διαδικασία απολέπισης έχει ενεργοποιηθεί.

CREAM PHASE II: Κρέμα για τις επόμενες 3 εβδομάδες με 11 % 
οξέα φρούτων, τα χαλαρωμένα κερατινοκύτταρα απομακρύνονται 
και νέα κύτταρα αναδημιουργούν την κεράτινη στοιβάδα. Το δέρμα 
σας θα φαίνεται λείο, απαλό και μεταξένιο, η ελαστικότητά του 
αρχίζει να αυξάνεται και το βάθος των ρυτίδων μειώνεται.

ΤΑ πρΟϊΟνΤΑ διΑΤιθενΤΑι σε επιΛεγμενΑ ινσΤιΤΟύΤΑ ΑισθΗΤιΚΗσ ΚΑι σπΑ.
ΤΗΛεφωνΟ επιΚΟινωνιΑσ: 22 863100

ΑνΑνεώνει, βελτιώνει την 
ποιοτητΑ ΚΑι ΑυξΑνει τη 
δερμΑτιΚη δεΚτιΚοτητΑ με 
ΑποτελεσμΑ νεου δερμΑτοσ.
ΈνΑ δΈρμΑ χωρίς ψΈγΑδίΑ.
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ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΙ…
Η πιο ευτυχισμένη μέρα ενός ερωτευ-
μένου ζευγαριού, μετά την πολυπόθητη 
πρόταση γάμου, είναι η μέρα του 
γάμου του. Η διαδικασία μέχρι να 
ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας ένα 
μελλοντικό αντρόγυνο είναι ένα θέμα 
που απασχολεί και τους δύο εξίσου, 
με αποτέλεσμα για έναν χρόνο, ή και περισσότερο, να ξεκι-
νούν έναν αγώνα εξεύρεσης και επιλογής των κατάλληλων 
ανθρώπων και υπηρεσιών, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν 
έναν γάμο όπως τον ονειρεύονται. Στη σημερινή έκδοση 
του περιοδικού μας επιλέξαμε έναν αρμόδιο από κάθε 
τομέα που μπορεί ν' ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
κάθε ζευγαριού και σας τους παρουσιάζουμε. Είναι οι 
άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα από τον κάθε ένα 
πώς μπορεί η ημέρα του γάμου σας να γίνει για σας πιο 
ευχάριστη και να μην περιέχει στιγμές άγχους. Εμείς απλά 
ευχόμαστε σε κάθε ζευγάρι που προετοιμάζεται για μια 
τέτοια μέρα βίον ανθόσπαρτον και καλά στέφανα.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaθΕ ΕβδΟΜΑδΑ

 

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

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

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

ΔIAΦHMIΣTIKO TMHMA

ADVERTISING SUPERVISOR: 
Χριστιάνα Θεμιστοκλέους
ADVERTISING EXECUTIVE: Μαρία Ιωσήφ
CLIENT SERVICE SUPERVISOR: 
Μαρία Χαραλάμπους
BRAND MANAGER: 
Μιχάλης Μιχαήλ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ: 

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

Εκτυπωςή: 
Printco cassoulides ltd

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

Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται 
για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέ-
φονται. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε 
οπτικοακουστικό μέσο όλου ή μέρους του 
περιοδικού χωρίς την έγγραφη άδεια του 
εκδότη.

Produced under licence from reach 
Magazines Worldwide limited registered 
number (6395556) – one canada square, 
canary Wharf, london e14 5aP. “oK!” and 
“oK! First For celeBritY neWs” are 
registered trade marks of reach Magazines 
Worldwide limited. all rights reserved. 
reproduction in whole or in part without written 
permission is strictly prohibited.
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www.facebook.com/OkMagazineCyprus

για να ενημερώνεστε καθημερινά για όλα 
τα νέα από το χώρο της σοουμπίζ
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ΤΑΣΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

47  ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΜΑΣ

ΧΑΡΙ - ΜΕΓΚΑΝ
ΠΑΡΕ∆ΩΣΑΝΤΑ ... «ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΑ»

«ΒΡΗΚΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ»
Ο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ «ΟΛΑ ΚΑΛΑ» ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ

SAG AWARDS 2020TO ΓΚΡΙΖΟ ΧΑΛΙ ΚΑΙΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣΤΗΣ ΒΡΑ∆ΙΑΣ
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H Ρις 
Γουίδερσπουν 
με Celine.

H Σκάρλετ  
Γιόχανσον με 
Armani.

SAG AWARDS 2020

TO ΓΚΡΙΖΟ ΧΑΛΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 
ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ BAFTA ΠΡΑγΜΑΤΟΠΟΙηθηκΕ
 ΤΟ ΒΡΑΔY ΤηΣ κΥΡΙΑκηΣ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, η 26η ΑΠΟΝΟΜη ΤΩΝ 

SAG AWARDS 2020. ΣTO γκΡΙΖΟ ΧΑΛΙ, ΠΟΥ ΣΤΡΩθηκΕ ΕΙΔΙκΑ 
γΙΑ Τη ΛΑΜΠΕΡη ΒΡΑΔΙΑ, ΠΕΡΠΑΤηΣΑΝ ΟΙ ΝΙκηΤΕΣ ΑΛΛΑ κΑΙ

η ΑΦΡΟκΡΕΜΑ ΤΩΝ κΙΝηΜΑΤΟγΡΑΦΙκΩΝ κΑΙ ΤηΛΕΟΠΤΙκΩΝ ΣΤΑΡ
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Tο «παρών» τους έδωσαν οι 
επώνυμοι σταρ στην 26η απο-
νομή των βραβείων Screen 

Actors Guild Awards, SAG Awards 
2020, που πραγματοποιήθηκε γι’ 
ακόμη μια φορά στο Λος Άντζε-
λες. Τα SAG Awards είναι τα ετήσια 
βραβεία που απονέμει το Σωματείο 
Ηθοποιών στις καλύτερες ερμηνεί-
ες της χρονιάς. Η φετινή απονομή 
των βραβείων δεν είχε ιδιαίτερες 
εκπλήξεις, αφού οι νικητές είναι 
πλέον δεδομένοι. Αυτό που εντυπω-
σίασε άλλη μια φορά ήταν οι λα-
μπερές παρουσίες στο γκρίζο χαλί 
«ανοίγοντας» τον δρόμο για τη με-
γαλύτερη βραδιά του Χόλιγουντ, τα 
Όσκαρ, τα οποία θα πραγματοποι-
ηθούν τη Δευτέρα, 10 Φεβρουαρί-
ου. Τα βραβεία απέσπασαν οι ταινί-
ες «Bombshell», «Marriage Story» 
και «Κάποτε στον Χόλιγουντ», αλλά 
και η ξενόγλωσση ταινία «Παράδει-
σος». Η κορεάτικη ταινία «Τα παρά-
σιτα» απέσπασε μεγάλη νίκη με το 

H Νικόλ 
Κίντμαν με 

Michael Kors.

H Ρενέ Ζελβέγκερ με Maison 
Margiela.

Η Λόρα Ντερν με Stella McCartney. 
Κατά την παραλαβή του βραβείου 
της απηύθυνε έναν ιδιαίτερα 
συναισθηματικό λόγο, με τον οποίο 
ευχαρίστησε τους γονείς της.

Ο Χοακίν Φοίνιξ ως «Τζόκερ» 
απέσπασε το βραβείο καλύτερου 
ανδρικού ρόλου, μία από τις σπάνιες 
φορές που καλλιτέχνης κερδίζει 
αντίστοιχο βραβείο για ταινία κόμικς. 
Στην ομιλία του ο γνωστός ηθοποιός 
εξήρε το έργο των αντίπαλων 
υποψηφίων του, ενώ αναφέρθηκε 
ιδιαίτερα τιμητικά στον προκάτοχο του 
ρόλου, Χιθ Λέτζερ, που είχε άφησε 
ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στον ρόλο 
του «Τζόκερ» στο «The Dark Knight».

TO ΓΚΡΙΖΟ ΧΑΛΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 
ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ BAFTA ΠΡΑγΜΑΤΟΠΟΙηθηκΕ
 ΤΟ ΒΡΑΔY ΤηΣ κΥΡΙΑκηΣ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, η 26η ΑΠΟΝΟΜη ΤΩΝ 

SAG AWARDS 2020. ΣTO γκΡΙΖΟ ΧΑΛΙ, ΠΟΥ ΣΤΡΩθηκΕ ΕΙΔΙκΑ 
γΙΑ Τη ΛΑΜΠΕΡη ΒΡΑΔΙΑ, ΠΕΡΠΑΤηΣΑΝ ΟΙ ΝΙκηΤΕΣ ΑΛΛΑ κΑΙ

η ΑΦΡΟκΡΕΜΑ ΤΩΝ κΙΝηΜΑΤΟγΡΑΦΙκΩΝ κΑΙ ΤηΛΕΟΠΤΙκΩΝ ΣΤΑΡ
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H Ζώη  Κράβιτζ 
με Oscar de la 
Renta.

H Τζένιφερ Λόπεζ με George Hobeika 
συνοδευόμενη από τον αγαπημένο της Άλεξ 
Ροντρίγκεζ.

H Λέσλι Μπιμπ με August Getty μαζί 
με τον Σαμ Ρόκγουελ.

H Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς 
με Julien Macdonald και 
τον σύζυγό της Μάικλ 
Ντάγκλας. 

H Ντακότα Φάνινγκ με Maison 
Valentino.

H Phoebe Waller-Bridge
με Armani.

Το «The Crown» του Netflix βραβεύτηκε ως 
καλύτερο τηλεοπτικό δράμα.

Η κορεάτικη ταινία «Τα παράσιτα» απέσπασε 
μεγάλη νίκη με το βραβείο «Καλύτερου καστ», 
και αποτελεί  "φαινόμενο" στα box office.
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βραβείο «Καλύτερου καστ», και αποτε-
λεί "φαινόμενο" στα box office, αφού 
έχει αποφέρει κέρδος σχεδόν 140 
εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. 
Η σειρά «The Crown» του Netflix βρα-
βεύτηκε ως καλύτερο τηλεοπτικό δρά-
μα και η σειρά «The Marvelous Mrs. 
Maisel» κέρδισε τον τίτλο της καλύτε-
ρης τηλεοπτικής κωμωδίας. Μεγάλος 
νικητής της βραδιάς ήταν και πάλι ο 
Χοακίν Φοίνιξ για την ταινία «Joker». 
Το βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου το 
πήρε η Ρενέ Ζελβέγκερ για την ταινία 
«Judy», ενώ το βραβείο για τον Β’ αν-
δρικό ρόλο πήρε ο Μπράντ Πιτ για 
την ταινία «Κάποτε στο Χόλιγουντ». Το 
βραβείο για τον Β’ γυναικείο ρόλο 
πήρε η Λόρα Ντερν για την ταινία 
«Μarriage Story». Όσον αφο-
ρά τα τηλεοπτικά βραβεία, το 
Α’ βραβείο για την ερμηνεία 
του σε τηλεταινία ή μίνι 

ρης τηλεοπτικής κωμωδίας. Μεγάλος 
νικητής της βραδιάς ήταν και πάλι ο 
Χοακίν Φοίνιξ για την ταινία «Joker». 
Το βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου το 
πήρε η Ρενέ Ζελβέγκερ για την ταινία 
«Judy», ενώ το βραβείο για τον Β’ αν-
δρικό ρόλο πήρε ο Μπράντ Πιτ για 
την ταινία «Κάποτε στο Χόλιγουντ». Το 
βραβείο για τον Β’ γυναικείο ρόλο 
πήρε η Λόρα Ντερν για την ταινία 
«Μarriage Story». Όσον αφο-
ρά τα τηλεοπτικά βραβεία, το 
Α’ βραβείο για την ερμηνεία 
του σε τηλεταινία ή μίνι 

H Λέσλι Μπιμπ με August Getty μαζί 
με τον Σαμ Ρόκγουελ.

H Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς 
με Julien Macdonald και 
τον σύζυγό της Μάικλ 
Ντάγκλας. 

H Ντακότα Φάνινγκ με Maison 
Valentino.

Το «The Crown» του Netflix βραβεύτηκε ως 
καλύτερο τηλεοπτικό δράμα.

Η κορεάτικη ταινία «Τα παράσιτα» απέσπασε 
μεγάλη νίκη με το βραβείο «Καλύτερου καστ», 
και αποτελεί  "φαινόμενο" στα box office.

H Ρίτα Γουίλσον με μπορντό φόρεμα
με τον σύζυγό της Τομ Χάνκς.

H Σαρλίζ 
Θερόν με 
Givenchy.
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ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ - 
ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΑΝΙΣΤΟΝ
ΟΙ ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ
Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Μπραντ Πιτ 
βρέθηκαν στην τελετή απονομής των 
βραβείων του Σωματείου Αμερικανών 
Ηθοποιών (SAG) και η στιγμή που 
συναντιούνται στα παρασκήνια απέσπασε 
ποικίλα σχόλια, με δημοσιογράφους και 
χρήστες κοινωνικών δικτύων να κάνουν 
λόγο για αναθέρμανση της σχέσης τους. 
Μετά το διαζύγιο των δύο ηθοποιών το 
2005 δεν έχουν σταματήσει οι φήμες και 
οι θεωρίες ότι το ζευγάρι εξακολουθεί να 
είναι ερωτευμένο. Ο Μπραντ Πιτ απέσπασε 

το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου στην 
ταινία «Κάποτε στο Χόλιγουντ». «Θα το 
προσθέσω στο προφίλ μου στο Tinder», 
ανέφερε αστειευόμενος ο ηθοποιός κατά 
την ομιλία του.

H Lupita 
Nyong’o με 
Louis Vuitton.

Η Ελίζαμπεθ Μος
με Monique Lhuillier.

H Γκλεν Κλόουζ
με Oscar de La Renta.

Η Γκουέντολιν Κρίστι
με Rick Owens.

H Μάργκοτ Ρόμπι
με Chanel.

H Τζένιφερ 
Αν Γκάρνερ 
με Dolce & 
Gabbana.

σειρά πήρε ο Σαμ Ρόκγουελ, 
η Μισέλ Ουίλιαμς πήρε το 
βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου, 
βραβείο για την ανδρική ερ-
μηνεία στη δραματική σειρά 
«Game of Thrones» πήρε ο 
Πίτερ Ντίνλατζ, ενώ η Τζένι-
φερ Άνιστον έλαβε το βρα-
βείο για τη γυναικεία ερμη-
νεία στη δραματική σειρά 
«The Morning Show». 
ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ
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ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΒΡΑΒΕΙΑ BAFTA, ΕΝΩ MEΓΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΙΝΙΑ «JOKER»

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

ΒΑFTA 2020
Η ΛΑΜΠΕΡΗ ΒΡΑδΙΑ 
ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΟΘΟΝΗ

Μιαν ακόμη λαμπερή βραδιά γε-
μάτη με κορυφαία ονόματα του 
Χόλιγουντ θα ζήσουν οι τηλεθε-

ατές της Nova Cyprus! Το κανάλι των βρα-
βείων της Nova Cyprus, NovastarsHD, θα 
μεταδόσει ζωντανά τα βραβεία Bafta από το 
Royal Albert Hall του Λονδίνου και με ελλη-
νικούς υπότιτλους! Την Κυριακή 2/2/2020 
τα βραβεία Bafta θα είναι ζωντανά και ταυ-
τόχρονα με την Αγγλία στις 22:00 από το 
NovastarsHD! Αμέσως μετά την λήξη των 
βραβείων BAFTA, η τελετή θα είναι διαθέ-
σιμη και στην υπηρεσία Nova On Demand 
για να την δεις στον δικό σου χρόνο! Τα 
βραβεία δεν κρύβουν ιδιαίτερες εκπλήξεις, 
αφού η ταινία Joker οδηγεί την κούρσα με 
έντεκα υποψηφιότητες. Ακολουθεί με δέκα 
υποψηφιότητες ο «Ιρλανδός» του Σκορ-
τσέζε και το «Μια φορά κι έναν καιρό στο 
Χόλιγουντ», του Ταραντίνο. Ο γνωστός ηθο-
ποιός Χοακίν Φοίνιξ για τέταρτη φορά είναι 
υποψήφιος για τα Βρετανικά Βραβεία και 

έχει αντιπάλους τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, 
τον Άνταμ Ντράιβερ, τον Τάρον Έγκερτον 
και τον Τζόναθαν Πράις. Στην κατηγορία 
του Β’ ανδρικού ρόλου είναι υποψήφιοι ο 
Αλ Πατσίνο και ο Τζο Πέσι, ο Τομ Χανκς, ο 
Άντονι Χόπκινς και ο Μπραντ Πιτ. Επίσης η 
κατηγορία Β’ γυναικείου ρόλου θα τραβήξει 
τα βλέμματα, όπου τέσσερεις υποψήφιες θα 
διεκδικήσουν το πολυπόθητο βραβείο: Πρό-
κειται για τη Μαργκότ Ρόμπι, η οποία διεκδι-
κεί το βραβείο με τη συμμετοχή της σε δύο 
διαφορετικές ταινίες, την «Bombshell» και 
«Μια φορά κι έναν καιρό στο Χόλιγουντ», 
καθώς και τη Λόρα Ντερν, τη Φλόρενς 
Παγκ και τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Η λαμπερή 
βραδιά και οι μεγάλοι νικητές θα ανακοινω-
θούν στην τελετή που θα γίνει την Κυριακή, 
2 Φεβρουαρίου, στο Royal Albert Hall του 
Λονδίνου. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: istockphoto

ΚυριαΚή 2/2/2020
Tα βραβεία BAFTA θα 

μεταδοθούν ζωντανά και σε 
ταυτόχρονη μετάδοση με την 

αγγλία από το NovastarsHD,το 
κανάλι των βραβείων της Nova Cyprus! 
Συντονιστείτε στις 22:00! αμέσως μετά 

την λήξη των βραβείων,BAFTA,
η τελετή θα είναι διαθέσιμη και στην 

υπηρεσία Nova On Demand για 
να την δεις στον δικό σου 

χρόνο!
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ΧΑΡΙ - ΜΕΓΚΑΝ 

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ… ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΑ 
ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ, Ο ΧΑΡΙ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΕΟΝ 

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΤΗ ΜΕΓΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΤΣΙ 

Το πολυσυζητημένο ζευγάρι θέλει να αφήσει πίσω 
του όλα όσα το απασχολούσαν τους τελευταίους 

μήνες και να ξεκινήσει μια νέα ζωή.
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ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ… ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΑ 
ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Μια νέα ζωή ξεκινούν ο Χάρι και 
η Μέγκαν μετά τους όρους που 
έθεσε η Βασίλισσα Ελισάβετ ότι 

το ζευγάρι δεν θα χρησιμοποιεί τους τίτλους 
του και δεν θα εκπροσωπεί τη Βασίλισσα. 
Παράλληλα δεν θα λαμβάνουν χρήματα από 
το δημόσιο ταμείο για τα βασιλικά τους κα-
θήκοντα και πρέπει να επιστρέψουν τα 2,4 
εκατομμύρια λίρες των Βρετανών φορολο-
γουμένων που σπατάλησαν για την ανακαί-
νιση του σπιτιού τους στο κάστρο του Γουίν-
δσορ. Απ’ ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής πάντως 
οι νέες φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και 
του γιου της Άρτσι, που κυκλοφόρησαν στον 
Τύπο την περασμένη Δευτέρα, 20 Ιανουα-
ρίου, φαίνεται να ενόχλησαν το ζευγάρι, οι 
οποίοι προειδοποιούν με μηνύσεις εναντίον 
των παπαράτσι. Συγκεκριμένα, όπως αναφέ-
ρουν οι πληροφορίες, η νομική ομάδα του 
ζευγαριού προειδοποίησε τα μέσα ενημέρω-
σης να σταματήσουν να δημοσιεύουν φωτο-
γραφίες χωρίς την άδειά τους. Στις τελευταί-
ες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν η Μέ-
γκαν έκανε βόλτα με τον γιο και τα σκυλιά 
της σε πάρκο στον Καναδά, ενώ την περα-
σμένη εβδομάδα έκανε κάποιες επισκέψεις 
στο Βανκούβερ σε φιλανθρωπικές οργανώ-
σεις για γυναίκες. Η Δούκισσα του Σάσεξ 
έδειχνε ιδιαίτερη ευδιάθετη και χαρούμενη 
στο Horth Hill Regional Park λίγα μόλις μέ-
τρα μακριά από το σπίτι που νοίκιασε με τον 
πρίγκιπα και στο οποίο μένει από τον Νοέμ-
βριο. .

Επιστροφή στον Καναδα
Πάντως ο Χάρι την περασμένη Δευτέρα 20 
Ιανουαρίου ταξίδευσε στο Καναδά αφήνο-
ντας πίσω του τη βρετανική πρωτεύουσα, κά-
νοντας μια νέα αρχή. Ο Χάρι προσγειώθηκε 
στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Βανκούβερ με 
την πτήση 85 της British Airways από το αε-
ροδρόμιο του Λονδίνου Χίθροου. Την Κυρια-

κή, 19 Ιανουαρίου, πριν αναχωρήσει, 
εξέφρασε τη λύπη του για την αποχώρη-
ση του ίδιου και της συζύγου του από τη 
βασιλική οικογένεια, όπως συμφωνήθη-
κε μέσα στο Σαββατοκύριακο. 

Ψαχνουν σπιτι
Ο Χάρι και η Μέγκαν αναζητούν να αγο-
ράσουν μια παραλιακή κατοικία στο 
Βανκούβερ ή στο Τορόντο, όπου η Μέ-
γκαν έζησε πολλά χρόνια όταν πρω-
ταγωνιστούσε στην τηλεοπτική σειρά 
«Suits». Όπως είναι γνωστό, το ζεύγος 
πέρασαν τις έξι εβδομάδες της άδειάς 
τους από τα βασιλικά τους καθήκοντα 
σε μια έπαυλη αξίας 14,1 εκατομμυρί-
ων δολαρίων. Σήμερα φημολογείται ότι 
έχουν βάλει στο μάτι ένα ακίνητο αξίας 
21 εκατομμυρίων λιρών, 649 τετραγωνι-
κών μέτρων, που διαθέτει έξι υπνοδωμά-
τια και πέντε μπάνια, χωρίς να φαίνεται 
να πτοούνται καθόλου ότι το εισόδημά 
τους έχει μειωθεί. 

τΕλοσ στή διαμαχή τουσ
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορί-
ες, που αφορούν τη σχέση του Χάρι με 
τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ, φαίνεται ότι τα 
αδέλφια έχουν βάλει τέλος στη μεταξύ 
τους διαμάχη και συμφώνησαν ότι πρέ-
πει να σταματήσουν τους καβγάδες και 
να βρουν μια κοινή λύση. Οι δύο τους 
συζήτησαν μακριά από τις επίσημες δι-
απραγματεύσεις, με τις συζύγους τους 
Κέιτ Μίντλετον και Μέγκαν Μαρκλ να 
συμμετέχουν σε ορισμένες από αυτές 
τις συζητήσεις. Πάντως η συμμετοχή της 
Μέγκαν δείχνει ότι τα πράγματα πάνε 
καλύτερα.  ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

 

το ζευγάρι απ’ ό,τι φαίνεται θα είναι περισσότερο ευτυχισμένο μακριά από τα 
βασιλικά του καθήκοντα.

ο δούκας του Κέιμπριτζ ουίλιαμ και η σύζυγός 
του Κέιτ υποδέχθηκαν  τους 21 ηγέτες 
αφρικανικών χωρών που συμμετείχαν στην 
πρώτη βρετανο-αφρικανική σύνοδο.

Η τελευταία εμφάνιση του Χάρι πραγματοποι-
ήθηκε σε δεξίωση που έγινε στο Παλάτι, όπου 
ο Δούκας του Κέιμπριτζ Ουίλιαμ και η σύζυγός 
του Κέιτ υποδέχθηκαν τους 21 ηγέτες αφρι-
κανικών χωρών που συμμετείχαν στην πρώτη 
βρετανο-αφρικανική σύνοδο. Συνήθως το «πα-
ρών» σε τέτοιες δεξιώσεις δίνει είτε η ίδια η 
Βασίλισσα είτε ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και 
διάδοχος του θρόνου Κάρολος. Η ανάθεση 
του πρωταγωνιστικού ρόλου στον Ουίλιαμ ερ-
μηνεύεται ως ένδειξη της νέας τάξης πραγμά-
των στο Παλάτι, με τους δύο άμεσους διαδό-
χους να αναλαμβάνουν όλο και περισσότερα 
καθήκοντα καθώς η βασίλισσα διάγει το 94ο 
έτος της.

στη δεξίωση η Κέιτ επέλεξε να φορέσει ένα 
φόρεμα vintage έμπνευσης του αγγλικού 
brand Needle & Thread. το φόρεμα κοστίζει 
410 λίρες και απ’ ό,τι φαίνεται θα γίνει sold 
out, καθώς ό,τι φορά η δούκισσα γίνεται 
ανάρπαστο.
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Τάσοσ Θεοδώρου

«Στη Σύντροφο μού βρηκα
τη γύναίκα τηΣ ζωηΣ μού»

ο παρούΣίαΣτηΣ καί αρχίΣύντακτηΣ τηΣ ψύχαγωγίκηΣ 
εκπομπηΣ τού Σίγμα, «οΛα καΛα», ταΣοΣ Θεοδωρού, 
ίδίαίτερα αποκαΛύπτίκοΣ, μίΛα γία τη ΣύνεργαΣία τού 
με την κωνΣταντίνα εύρίπίδού, γία τίΣ «πίΣωπΛατεΣ» 
μαχαίρίεΣ, αΛΛα καί γία τη Σύντροφο τηΣ ζωηΣ τού. 
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«Στη Σύντροφο μού βρηκα
τη γύναίκα τηΣ ζωηΣ μού»

ο παρούΣίαΣτηΣ καί αρχίΣύντακτηΣ τηΣ ψύχαγωγίκηΣ 
εκπομπηΣ τού Σίγμα, «οΛα καΛα», ταΣοΣ Θεοδωρού, 
ίδίαίτερα αποκαΛύπτίκοΣ, μίΛα γία τη ΣύνεργαΣία τού 
με την κωνΣταντίνα εύρίπίδού, γία τίΣ «πίΣωπΛατεΣ» 
μαχαίρίεΣ, αΛΛα καί γία τη Σύντροφο τηΣ ζωηΣ τού. 

Eίναι από τους ανθρώπους που είτε θα τον λα-
τρέψεις είτε θα τον μισήσεις. Η μέση λύση 
για εκείνον δεν υπάρχει. Έχει μάθει ν’ αντεπε-

ξέρχεται -με μαεστρία- στα «πυρά» που του εξαπο-
λύουν -κατά καιρούς- και τα αντικρούει, έχοντας για 
«όπλο» την αφοπλιστική ειλικρίνειά του. Ο λόγος 
για τον παρουσιαστή και αρχισυντάκτη της ψυχα-
γωγικής εκπομπής του ΣΙΓΜΑ, «ΟΛΑ ΚΑΛΑ», Τάσο 
Θεοδώρου, ο οποίος μας παραχώρησε συνέντευ-
ξη και μίλησε για τις «πισώπλατες» μαχαιριές, για 
τη συνεργασία του με την Κωνσταντίνα Ευριπίδου 
αλλά και για τη σύντροφο της ζωής του.  

Ομολογουμένως, είσαι ένα άτομο, το 
οποίο τα λέει σταράτα και δεν φοβάται να 
πει τα πράγματα με τ’ όνομά τους. Πολ-
λές φορές, μάλιστα, δεν διστάζεις να πεις 
-δημοσίως- την άποψή σου και να απα-
ντήσεις σε τυχόν «λασπολογία» που μπο-
ρεί να λεχθεί προς το πρόσωπό σου… 
Πώς καταφέρνεις να μην αλλοτριώνεις 
την προσωπικότητά σου;
Στη ζωή μου έχω μάθει να απαντώ στις επιθέσεις 
και να λέω ευθέως την άποψή μου. Δεν είμαι της 
λογικής «Να πούμε καλά λόγια για να μην πάρουν 
τηλέφωνο». Εννοείται πως το έχω… «πληρώσει» κι 
έχω κλείσει πολλές επαγγελματικές «πόρτες». Ξέ-
ρεις, ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να ακούσει την 
αλήθεια, ακόμη κι αν σου ζητήσει την άποψή σου. 
Είμαι ένας άνθρωπος που έχει δεχτεί bullying στη 
ζωή του και δεν δέχομαι την παθητική στάση. Σί-
γουρα, τα τελευταία χρόνια έχω κατεβάσει τους 
τόνους και προσπαθώ να είμαι όσο πιο ευγενικός 
γίνεται. Δεν προσποιούμαι, απλώς με προστατεύω. 

Στον χώρο που βρίσκεσαι υπάρχουν «πι-
σώπλατες» μαχαιριές, αλλά και ένα συ-
νεχές «Game of Thrones». Ποια ήταν η 
μεγαλύτερη απογοήτευση-προδοσία που 
σου έχει συμβεί, κατά τη διάρκεια της πο-
λύχρονης πορείας σου στα τηλεοπτικά 
δρώμενα;
Έχω προδοθεί επαγγελματικά, αλλά δεν έχω προ-
δώσει ποτέ. Έχω βοηθήσει και έχω βοηθηθεί. Ποτέ 
δεν δάγκωσα χέρι που με «τάισε». Εμένα, όμως, με 
έχουν δαγκώσει και τα δόντια έφτασαν μέχρι το 
κόκκαλο. Άνθρωποι που στήριξα μου γύρισαν την 
πλάτη και με πούλησαν. Ξαφνικά βρέθηκαν απένα-
ντί μου, με κακολόγησαν και χάρηκαν με τα «στρα-
βοπατήματά» μου. Ποτέ δεν μου έδωσε ικανοποί-

ηση η αποτυχία ενός ανθρώπου. Και είναι λογικό 
να μη με πιστέψουν, αφού η τηλεοπτική μου εικόνα 
είναι κόντρα στον χαρακτήρα μου. Αν μου κάνεις 
επίθεση, θα βγω στην αντεπίθεση. Δεν θα μείνω με 
σταυρωμένα τα χέρια. Αυτός είμαι. Καλώς ή κα-
κώς, όσοι συναναστρέφονται μαζί μου, γνωρίζουν 
πολύ καλά ποιος είμαι. Προτιμώ να γνωρίζω ποιον 
έχω απέναντί μου, παρά κάποιον που είναι ψεύτι-
κος και υποκριτής. Έχω μεγαλώσει με μία σπου-
δαία οικογένεια, που είχε πολλή αγάπη και σεβα-
σμό. Αυτό ζητώ από τους γύρω μου. Χρωστάω πολ-
λά στους γονείς και στον αδερφό μου. 

Σου έχει τύχει να κακολογείς κάποιον 
και λόγω της -μετέπειτα- συνεργασίας 
σου μαζί του να αλλάξεις στάση;
Φυσικά! Και το μετάνιωσα. Όπως επίσης μου έχει 
συμβεί να στηρίζω κάποιον με πάθος και να με εκ-
θέτει ανεπανόρθωτα. Ένα από τα άσχημα στοιχεία 
του χαρακτήρα μου, είναι ότι επηρεάζομαι και πα-
θιάζομαι εύκολα. Σίγουρα, προσπαθώ κάθε μέρα 
να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος για ’μένα και για 
τους ανθρώπους που με αγαπούν.

Ποια είναι η χειρότερη τηλεοπτική «παγί-
δα» που σου έχουν στήσει και πώς αντέ-
δρασες;
Έχω περάσει πολλές δοκιμασίες στη δουλειά μου. 
Ωστόσο, τα αφήνω όλα πίσω και προσπαθώ να 
σκέφτομαι θετικά. Ευχαριστώ όλους όσοι με πλή-
γωσαν, διότι μέσα από αυτές τις εμπειρίες διδάχθη-
κα και βγήκα πιο δυνατός. Σίγουρα, αντιδρώ παρά-
ξενα τη στιγμή που μαθαίνω το παρασκήνιο και δεν 
μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου. Ενδεχομένως, γι’ 
αυτό έχω τη φήμη του… κακού. Εντούτοις, ποτέ, μα 
ποτέ δεν έχω μιλήσει άσχημα για άνθρωπο που δεν 
με έχει ενοχλήσει. 

Ποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική συνερ-
γασία θα έκανες ξανά, εάν είχες την ευ-
καιρία; Θα σου άρεσε να κάνεις ράδιο με 
τον κουμπάρο σου, Γιώργο Ρούσσο;
Δεν μετανιώνω για καμία συνεργασία μου. Θα συ-
νεργαζόμουν ξανά με όλα τα πρόσωπα που μοι-
ραστήκαμε την ίδια τηλεοπτική στέγη. Ακόμη κι αν 
πικραθήκαμε με κάποιους, οφείλουμε να κρατά-
με τις καλές στιγμές και να ξεχνάμε τα υπόλοιπα. 
Είμαστε άνθρωποι και δικαιούμαστε να κάνουμε 
λάθη. Οφείλω πολλά στον Γιώργο Ρούσσο, διότι 
εκτός από κουμπάρος μου, ήταν και εκείνος που με 

«ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

ΠΟυ ΕΧΕΙ ΔΕΧΤΕΙ 
bullying ΣΤΗ 

ζΩΗ ΤΟυ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ»
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«Δεν περίμενα 
ποτε οτί θα 

σκεφτομουν το 
ενΔεχομενο να 
ντυθώ γαμπροσ»
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πρότεινε στον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό 
όπου εργάστηκα. Όμως σέβομαι απόλυτα 
τον Λούη Πατσαλίδη, με τον οποίο συνερ-
γαζόμαστε τώρα, και δεν θεωρώ σωστό να 
απαντώ σε ερωτήσεις για μελλοντικές συ-
νεργασίες. Τιμώ τις φιλίες και τους συνεργά-
τες μου. 

Φέτος, σε βλέπουμε στο «Όλα 
Καλά», σε δύο διαφορετικούς ρό-
λους: Toυ αρχισυντάκτη και του πα-
ρουσιαστή. Πώς είναι η συνεργασία 
σου με τα υπόλοιπα μέλη της εκπο-
μπής και τι άλλαξες από το concept 
της περσινής σεζόν;
Στο «Όλα καλά» είμαστε μία δεμένη ομά-
δα. Στα δεκαέξι χρόνια που βρίσκομαι στον 
χώρο της τηλεόρασης, δεν θυμάμαι να πέ-
ρασα τόσο καλά κάπου αλλού. Υπάρχει σε-
βασμός και αγάπη. Χωρίς ίντριγκες και μα-
χαιρώματα. Η συνεργασία μου, με όλους 
όσοι εργάζονται στην εκπομπή, είναι παρα-
πάνω από εξαιρετική και εύχομαι να παρα-
μείνει έτσι. Δεν άλλαξα κάτι εγώ προσωπικά, 
διότι λειτουργούμε ομαδικά και με απόλυτα 
δημοκρατικές διαδικασίες. 

Mε την Κωνσταντίνα Ευριπίδου, 
πριν από τρία χρόνια, δουλεύατε 
κάτω από την ίδια τηλεοπτική «στέ-
γη» {(Ο)MEGA} και είχες δηλώσει 
ότι είναι από τους ανθρώπους που 
πιστεύεις πολύ. Τώρα, που συνεργά-
ζεστε τηλεοπτικά, θέλω να μου πεις 
ποια είναι τα στοιχεία που θαυμά-
ζεις περισσότερο σε εκείνη.
Η Κωνσταντίνα είναι ένας υπέροχος άνθρω-
πος, που εκτιμώ πολύ. Την περσινή χρονιά 
ήμασταν «απέναντι», όμως αυτό δεν επηρέ-
ασε τη φιλία μας. Μιλούσαμε συχνά, ανταλ-
λάσσαμε μηνύματα και δεν θα ξεχάσω ποτέ 
το ότι μια μέρα πριν από την πρεμιέρα μού 
έστειλε μήνυμα για «καλή επιτυχία». Φέτος, η 
μοίρα μάς έφερε ακόμη πιο κοντά και θέλω 
να την ευχαριστήσω για όλα όσα έχει κάνει 
για μένα. Είναι δίπλα μου, μου δίνει χώρο 
και με έκανε αμέσως να νιώσω άνετα. Είναι 
δοτική, αγαπησιάρα και δυναμική. Έχει εμπι-
στοσύνη στον εαυτό της, εργάζεται σκληρά 
και είναι σπουδαία συνεργάτις. Θα ήθελα η 
συνεργασία μας να έχει διάρκεια, γιατί περ-
νάω υπέροχα μαζί της. Μακάρι να ήταν όλοι 
όπως την Κωνσταντίνα. 

Να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε 
στα ζητήματα «καρδιάς». Τους τε-
λευταίους μήνες σε βλέπουμε με μια 
«βέρα στο δεξί». Να αναμένουμε 
γάμο; Eίσαι έτοιμος να νοικοκυρευ-
τείς; 
Αισθάνομαι όχι απλώς έτοιμος, αλλά… πα-
νέτοιμος από την πρώτη κιόλας στιγμή που 

συνάντησα τη σύντροφό μου. Για να είμαι 
ειλικρινής, δεν περίμενα ποτέ ότι θα σκε-
φτόμουν το ενδεχόμενο να ντυθώ γαμπρός. 
Και… να ’μαι! Η βέρα για ’μένα συμβολίζει 
την ένωση δύο ανθρώπων που γίνονται ένα 
και πραγματικά με τη σύντροφό μου βρή-
κα το άλλο μου μισό. Με κάνει να θέλω να 
γίνομαι καλύτερος και αυτό είναι κάτι που 
θέλω να έχω στην υπόλοιπη ζωή μου. Να 
βλέπω στα μάτια της τη στήριξη, την αγά-
πη και την αποδοχή χωρίς να το ζητήσω. 
Όλα έχουν αρχίσει να παίρνουν τον δρόμο 
τους… Θέλω να αποκτήσω τη δική μου οικο-
γένεια και να προχωρούμε μαζί στα εύκολα 
και στα δύσκολα. Είναι πολύ σημαντικό να 
βλέπεις τον άνθρωπό σου στα μάτια και να 
θέλεις να ζήσεις μαζί του μια ζωή. Και ναι, 
πιστεύω στο «για πάντα».

Τι είναι αυτό που έχεις ξεχωρίσει 
στη σύντροφό σου και επέλεξες να 
πορευτείς μαζί της;
Το σίγουρο είναι ότι με κάνει καλύτερο άν-
θρωπο. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά και 
αμέσως καταλαβαίνει τι έχω ή τι είναι αυτό 
που θέλω. Είναι ο άνθρωπος που μου έμα-
θε τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη, με στηρίζει 
και με κατανοεί. Είναι μια αγάπη μεταξύ ενη-
λίκων χωρίς ανόητες ζήλειες και παιδιάστι-
κες συμπεριφορές. Μπορώ με απόλυτη ειλι-
κρίνεια να σου πω ότι βρήκα τη γυναίκα της 
ζωής μου, κι όταν την κοιτάζω στα μάτια επι-
βεβαιώνομαι ακόμη περισσότερο. Με αγα-
πάει γι’ αυτό που είμαι. Δεν θέλει να με αλ-
λάξει. Τελικά, όπως είχε πει και ο αείμνηστος 
Θανάσης Βέγγος, ευτυχία είναι ένα ζευγάρι 
χέρια, δύο χέρια σφιχτά δεμένα. Αυτά που 
θα σε αγκαλιάσουν, θα σε κρατήσουν, θα 
σε κοιμίσουν, θα σε περιποιηθούν, θα σου 
μαγειρέψουν, θα σε χαϊδέψουν και εγώ αυτά 
τα χέρια τα βρήκα.

Μεγαλώνοντας, αλλάζουν και τα 
«θέλω» μας. Τα δικά σου, ποια είναι;
Έχεις δίκιο σ’ αυτό που λες. Παλαιότερα 
ήμουν εγκλωβισμένος στα «πρέπει» ξεχνώ-
ντας τον Τάσο, τα «θέλω» του Τάσου. Μεγα-
λώνοντας αντιλήφθηκα ότι η ζωή είναι μικρή 
και τα «πρέπει» δεν θα σου χαρίσουν ποτέ 
την ευτυχία που αναζητάς, εν αντιθέσει θα 
προκύπτουν όλο και περισσότερα «πρέπει», 
που στο τέλος σε κάνουν να νιώθεις απλώς 
ανεπαρκής. Θέλω, λοιπόν, να είμαι ευτυχι-
σμένος, να είμαι με αυτόν τον υπέροχο άν-
θρωπο που επέλεξε να είναι μαζί μου γι’ 
αυτό που είμαι. Την ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό.

Ποιο θεωρείς ως το μεγαλύτερο ατό-
πημα της ζωής σου και πώς θα μπο-
ρούσες να το διορθώσεις, έχοντας 
για «εργαλείο» το σήμερα;
Το μεγαλύτερό μου ατόπημα ήταν η εμπιστο-

σύνη που έδειξα σε ανθρώπους, οι οποίοι 
την καταχράστηκαν. Όπως προανέφερα, δι-
δάχθηκα και πλέον είμαι πιο προσεκτικός. 
Αγαπάω τους ανθρώπους, επενδύω στους 
ανθρώπους, αλλά πλέον κρατάω κάτι και για 
εμένα. Έμαθα να προστατεύω τον εαυτό μου 
και να συγχωρώ όλους εκείνους που με πλή-
γωσαν.

Όταν έχεις «τάσεις φυγής» και δεν 
μπορείς να αποδράσεις από τον ίδιο 
σου τον εαυτό, πού καταφεύγεις; 
Είμαι από τους τυχερούς που έχουν βαθιές 
φιλίες οι οποίες στηρίζονται σε γερές βά-
σεις. Φίλοι που είναι η οικογένειά μου. Από 
τη στιγμή που οι γονείς και ο αδερφός μου 
βρίσκονται στην Ελλάδα, οι φίλοι μου φρό-
ντισαν να καλύψουν το κενό. 

Σε ποιον άνθρωπο πιστεύεις ότι 
οφείλεις μια συγγνώμη ή το αντί-
στροφο;
Παραδέχομαι τα λάθη μου και πίστεψέ με 
έχω ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη από 
εκείνους που πλήγωσα. Κάποιες φορές δεν 
έγινε αποδεκτή. Στην αρχή θύμωνα, όμως 
στην πορεία αντιλήφθηκα ότι δεν είναι υπο-
χρεωτικό κάποιος να σε συγχωρέσει. Μπο-
ρεί να πόνεσε πολύ με κάτι που είπες ή έκα-
νες. Το ζητούμενο είναι να μην επαναλαμ-
βάνουμε τα λάθη μας. Δεν το καταφέρνω 
πάντα.

Σου έχει τύχει να πας στο εξωτερι-
κό και να συναντήσεις -τυχαία- μια 
γυναίκα-μάντισσα, να σου πει/δια-
βάσει το μερτικό σου και έπειτα να 
σκέφτεσαι και να αναμένεις κάποιο 
γεγονός που σου έχει πει ότι θα σου 
συμβεί; Γενικά, πιστεύεις στη μοίρα 
ή είσαι από τους ανθρώπους που πι-
στεύουν στη σκληρή δουλειά;
Τι εννοείς να συναντήσω μία γυναίκα στο 
εξωτερικό; Έχω μία φίλη που μου λέει τον 
καφέ εδώ στην Κύπρο! Είμαι προληπτικός 
και, παρόλο που δεν θα μου γίνουν εμμονή 
τα όσα θα μου πει,.. «παίρνω τα μέτρα μου»! 
(γέλια) 

Πώς καθορίζεις την έννοια της επι-
τυχίας και πώς αυτήν της ευτυχίας;
Για εμένα αυτές οι δύο έννοιες είναι ταυτό-
σημες. Η ζωή μας είναι ένα ατελείωτο κυνήγι 
ευτυχίας. Και η επιτυχία έρχεται για να σου 
χαρίσει στιγμές ευτυχίας. Εν ολίγοις, νιώθω 
επιτυχημένος όταν είμαι ευτυχισμένος και όχι 
το αντίθετο.  ok!

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤζΗΜΗΝΑ

ΦωΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΟΥΧΑ: TOTAL OUTFIT ZARA

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ HUGO 
WINE – COCKTAIL & TAPAS BAR
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ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ

Σε μία λαμπερή εκδήλωση 
η Ένωση Αθλητικογράφων 
Κύπρου (ΕΑΚ) βράβευσε 

την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020, 
στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 
τους Αρίστους για το 2019, στα 
πλαίσια της 47ης Γιορτής των Αρί-
στων. Τη Γιορτή των Αρίστων τίμησε 

με την παρουσία του ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νί-
κος Αναστασιάδης, αλλά και υψη-
λές προσωπικότητες από τον χώρο 
του Αθλητισμού και της Πολιτείας. 
Μεγάλη ήταν και η προσέλευση 
του κόσμου, με την αλλαγή του χώ-
ρου διεξαγωγής της γιορτής και τη 

μεταφορά της για πρώτη φορά σε 
θέατρο να φέρνει και ρεκόρ στον 
αριθμό των παρευρισκόμενων. Η 
φετινή εκδήλωση, η οποία μετα-
δόθηκε ζωντανά από το ΡΙΚ, ήταν 
αφιερωμένη στην επικείμενη προ-
σπάθεια των Κύπριων αθλητών για 
πρόκριση και διάκριση στους Ολυ-

μπιακούς Αγώνες Τόκιο 2020, εξ 
ου και το σλόγκαν «Με το βλέμμα 
στο Τόκιο». Η εκδήλωση κορυφώ-
θηκε με την παράδοση του Αρι-
στείου της ΕΑΚ, τη σημαντικότερη 
αθλητική διάκριση της Κύπρου. 
Το Αριστείο για το 2019 έλαβε ο 
Μάρκος Παγδατής, ο οποίος για 

Οι βραβευθείσες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
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ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η Μαίρη Παπαμιλτιάδου Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης
Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου και ο Νεκτάριος 
Αλεξάνδρου

σχεδόν 20 χρόνια τίμησε την Κύπρο 
με διεθνείς επιτυχίες. 

Οι ΚΟρυφΑιΟι τΟυ 2019!
Κορυφαίος Αθλητής της ΕΑΚ ανα-
δείχθηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά 
και 7η συνολικά στην καριέρα του ο 
ιστιοπλόος Παύλος Κοντίδης. Δεύτε-
ρος κορυφαίος του 2019 ο πρωτα-
θλητής Ευρώπης Μίλαν Τραΐκοβιτς, 
ενώ την τριάδα έκλεισε ο 5ος στον 
κόσμο στη δισκοβολία Απόστολος 
Παρέλλης.
 Στις γυναίκες, η σκοπεύτρια Άντρη 
Ελευθερίου αναδείχθηκε κορυφαία, 
ενώ δεύτερη κορυφαία για το 2019 
αναδείχθηκε η Ελένη Αρτυματά και 
έγινε η πρώτη γυναίκα της Κύπρου με 
τέσσερις Ολυμπιακές προκρίσεις. 
Την τριάδα έκλεισε η Κυριακή Κουτ-
τούκη του ταεκβοντό. Στις ομαδικές 
κατηγορίες, ο ΑΠΟΕΛ ποδόσφαι-
ρο πήρε την πρωτιά στα βραβεία της 
ΕΑΚ για 12η φορά στην ιστορία του 
και πέμπτη τα τελευταία έξι χρόνια. 
Δεύτερος ο μπασκετικός Κεραυνός, 
που πήρε το νταμπλ. Στις γυναίκες, 
στην πρώτη χρονιά όπου διαχωρί-
στηκε το ομαδικό έπαθλο, κορυφαία στηκε το ομαδικό έπαθλο, κορυφαία 

Η Χριστίνα 
Διογένους

Ο Δημήτρης Αλετράρης
Οι παρουσιαστές της εκδήλωσης Πέννυ φοινίρη και 
Βίκτωρας Παπαδόπουλος
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ομάδα αναδείχθηκε η Εθνική Μπιτς Βόλεϊ των 
Μανωλίνας Κωνσταντίνου και Μαριώτας Αγγε-
λοπούλου. Οι δύο πετοσφαιρίστριες αγωνίζο-
νται φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, όμως η 
Μαριώτα ήρθε στην Κύπρο για να παραλάβει 
το έπαθλο. Δεύτερη κορυφαία ομάδα η Ανόρ-
θωση πετοσφαίριση, η οποία πήρε το νταμπλ 
της σεζόν 2018/19.
Άλλη μία καινοτομία της φετινής εκδήλωσης 
ήταν η ανάδειξη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή 
και της κορυφαίας ποδοσφαιρίστριας για το 
2019, αντί της καλύτερης άμυνας και επίθεσης 
του περσινού πρωταθλήματος, όπως γινόταν τα 
προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, αναδείχθηκε η 
κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος CYTA. 
Τον τίτλο του ΜVP του ημερολογιακού 2019 
στους άνδρες κέρδισε ο Νικόλας Ιωάννου του 
ΑΠΟΕΛ και στις γυναίκες η Κριστίνα Φρίντα 
των Απόλλων Ladies. Το Χρυσό Παπούτσι πήγε 
στον Άνταμ Νέμετς που πέτυχε 16 τέρματα με 
τη φανέλα της Πάφος FC και ήταν ο πρώτος 
σκόρερ της περιόδου 2018/19.

Ο Γιαννάκης
Γιαννάκη

Ο Χάρης Λοϊζίδης

των Απόλλων Ladies. Το Χρυσό Παπούτσι πήγε 
στον Άνταμ Νέμετς που πέτυχε 16 τέρματα με 
τη φανέλα της Πάφος FC και ήταν ο πρώτος 
σκόρερ της περιόδου 2018/19.

Ο Πανίκος Ξιούρουππας παρέλαβε το 
Έπαθλο ΟΠΑΠ Ήθους και Προσφοράς. 
Τον συνόδευε η σύζυγός του Άννα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΚ

Ο Μιχάλης Ιωάννου, ο Γιώργος Σαββίδης και ο Γιάννης Ιωάννου
Τον τίτλο του «ΜVP του ημερολογιακού 2019 
στους άνδρες» κέρδισε ο Νικόλας Ιωάννου

Ο Πανίκος Ξιούρουππας παρέλαβε το 
Έπαθλο ΟΠΑΠ Ήθους και Προσφοράς. 
Τον συνόδευε η σύζυγός του Άννα

Το Έπαθλο ΟΠΑΠ Μακρό-
χρονης και Εξαίρετης Προ-
σφοράς δόθηκε στην Κάλλη 
Χατζηιωσήφ
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Ο Ηρόδοτος Μιλτιάδου και η Μαρία 
Παπαδοπούλου

Η Άντρεα Κυριάκου και ο Γιώργος 
Μερκής

Η Καρολίνα Ιωάννου και ο Απόστολος 
Παρέλλης

Ο Μιχάλης Σοφοκλέους και η Άννα Θεολόγου

Στην κορυφαία ενδεκάδα του 2019 
ψηφίστηκαν οι: Ζόελ Μολ (Απόλλω-
νας), Νικόλας Ιωάννου (ΑΠΟΕΛ), 
Γιώργος Μερκής (ΑΠΟΕΛ), Ζοάο 
Πέδρο (Απόλλωνας), Γκόρντον Σί-
ντεφελντ (Ανόρθωση), Λούκας Σό-
ουζα (ΑΠΟΕΛ), Ρούμπεν Ράγιος 
(Ανόρθωση), Γιόρντι Γκόμεζ (Ομό-
νοια), Μούσα Αλ Ταμάρι (ΑΠΟΕΛ), 
Τιάγκο Φερέιρα (Ομόνοια), Ιβάν Τρι-
σκόφσκι (ΑΕΚ).
 
ΟΙ τΙΜΗτΙΚέΣ βρΑβέύΣέΙΣ 
τΗΣ έΑΚ
Ως είθισται, η ΕΑΚ τιμά κάθε χρόνο 
μια σειρά από άτομα που προσφέ-
ρουν στον κυπριακό αθλητισμό ή δι-
ακρίνονται για τη δράση τους, παρα-
δίδοντάς τους τα καθιερωμένα έπα-
θλα. Το Έπαθλο ΟΠΑΠ «Στέλιος 
Κυριακίδης», που απονέμεται σε άτο-
μα που τιμάνε την Κύπρο διεθνώς, 
δόθηκε στον Πέτρο Κυπριανού, ο 
οποίος ήρθε από τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες ειδικά για τιμηθεί από την 
ΕΑΚ. Το Έπαθλο ΟΠΑΠ Μακρό-
χρονης και Εξαίρετης Προσφοράς 
δόθηκε στην κα Κάλλη Χατζηιωσήφ 
για την πολυετή παρουσία της ως εκ-
παιδευτικός και αφιλοκερδώς παρά-
γοντας του αθλητισμού σε δεκάδες 
θέσεις ευθύνης. Το Έπαθλο ΟΠΑΠ 
Ήθους και Προσφοράς απονεμή-
θηκε στον Πανίκο Ξιούρουππα, ο 
οποίος είναι πρόεδρος σήμερα και 
ιδρυτικό μέλος (το 1997) του Συν-
δέσμου Στήριξης Παιδιών με Ειδικές 
Ανάγκες Επαρχίας Λάρνακας «Ηλια-

χτίδα Ζωής». Το Έπαθλο UNICARS 
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού πήρε ο 
Τίο Έλληνας. Το Έπαθλο HERCULES 
Κορυφαίου Παρά-Αθλητή πήραν οι 
Καρολίνα Πελενδρίτου και Βίκτω-
ρας Πενταράς. Το Έπαθλο BANK 
OF CYPRUS Ανερχόμενο Ταλέντο 
πήρε η ιστιοπλόος Μαριλένα Μα-
κρή, η οποία το καλοκαίρι που πέρα-
σε, στην ηλικία των 16 ετών, προκρί-
θηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Τόκιο. Το Έπαθλο UNICARS 
Special Olympics πήρε η Ομάδα 
Καλαθόσφαιρας. Στη Γιορτή των 
Αρίστων έγινε και η ανακήρυξη του 
πρεσβευτή Fair Play ΚΟΑ-ΚΟΕ, η 
οποία είναι η πρώην καλαθοσφαιρί-
στρια Κάλια Παπαδοπούλου.
Με το Έπαθλο «Γυναίκα και Αθλητι-
σμός Μαριάννα Ζαχαριάδη» τιμήθη-
κε η πρώην κολυμβήτρια και νυν λει-
τουργός στο αθλητικό γραφείο του 
Δήμου Λεμεσού, Μαρία Παπαδο-
πούλου. Τρεις ήταν οι φετινές τιμητι-
κές διακρίσεις. Στο Μουσείο ΑΠΟ-
ΕΛ, το οποίο άνοιξε τις πύλες του 
πρόσφατα στον χώρο του οικήμα-
τος και στεγάζει όλη την ιστορία του 
σωματείου, και στους αθλητές Νε-
κτάριο Αλεξάνδρου και Γιώργο Πα-
λάλα, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την 
αθλητική τους πορεία, στην οποία 
είχαν μεγάλη συνεισφορά στις ομά-
δες τους και στις εθνικές. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:  ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ, 

SAVVIDES PRESS

Η μητέρα του Μάρκου Πάγδατη, Άντρη, παραλαμβάνει το «Αριστείο 
2019»
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Μετά τον κάθάρισΜο 
του προσώπου σου 
κάι πριν πάσ γιά υπνο, 
ερχετάι η ώρά γιά την πιο 
πολυτιΜη βοηθειά που 
θά προσφερεισ στο δερΜά 
σου. O οροσ, η κρεΜά 'η 
η Μάσκά νυχτάσ, δρουν 
άποτελεσΜάτικά, κάι 
το πρώι το προσώπο 
σου θά λάΜπει. 

τησ νυχτάσ τά 
κάΜώΜάτά…

Advanced Night 
Repair Intense Reset 
Concentrate, Estée 
Lauder, μια εντατική πε-
ριποίηση που πραγματο-
ποιείται κατά τη διάρκεια 
της νύχτας για την γρήγο-
ρη επανόρθωση της ερεθι-
σμένης, στρεσαρισμένης 
επιδερμίδας. σε μια ώρα, 
μειώνει την εμφάνιση των 
ερεθισμών σε μόλις μία 
ώρα και προσφέρει στην 
επιδερμίδα 24ωρη ενυ-
δάτωση και ισχυρά αντι-
οξειδωτικά, ενισχύοντας 
τη φυσική της ικανότη-
τα να ανταποκρίνεται και 
να προσαρμόζεται στους 
έντονους, ορατούς στρε-
σογόνους παράγοντες.

Neovadiol Rose Platinium night, Vichy, 
ολοκληρωμένη φροντίδα για θρέψη και επα-
νόρθωση. εμπλουτισμένη με ασβέστιο και φυ-
τικά σάκχαρα αναζωογονεί και δυναμώνει την 
ώριμη επιδερμίδα, με άμεση δράση κατά των 
γραμμών ύπνου. 

Άγριο Τριαντάφυλλο, Επανορθωτική 
Κρέμα Νύχτας, Korres, βελούδινη κρέ-
μα νύχτας για εντατική ενυδάτωση, λάμψη 
και πρώτες ρυτίδες. εμπλουτισμένη με λάδι 
Άγριο τριαντάφυλλο, σε συνδυασμό με κα-
θαρή Super Vitamin C, εκχύλισμα κουρκου-
μά και βούτυρα από jojoba, mimosa και ηλί-
ανθο που λιώνουν με τη θερμότητα της επι-
δερμίδας. πιο απαλή, λεία και λαμπερή επι-
δερμίδα με την πρώτη εφαρμογή!

Beauty Miracle Sleep Cream, της σει-
ράς Radiant See, -417, νέα φροντίδα για 
τη νύχτα που συνδυάζει τη δύναμη της ενυδά-
τωσης και της επαναφόρτισης μίας μάσκας 
και το φως και την αναζωογονητική αίσθηση 
μιας κρέμας. άυτή η αντιγηραντική συνταγή 
χαρίζει στο δέρμα πολύτιμα φυσικά δραστικά 
συστατικά για να μειώσει τα σημάδια του θα-
μπού και ξηρού, κουρασμένου δέρματος σου.

Abeille Royale, night cream, Guerlain, τεχνολογία 
BlackBee Repair με ισχυρή δόση βιταμίνης ε, που προσφέρει 
καλύτερη ελαστικότητα του δέρματος. σε αυτό προστέθηκε και 
το μέλι Ouessant, το οποίο καταπολεμά τα ένζυμα, που αλλοι-
ώνουν την ελαστίνη . το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μια 
φόρμουλα, η οποία παρέχει τη βέλτιστη επιδιόρθωση και ανα-
νέωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάνοντας το δέρμα πιο 
απαλό και πιο ξεκούραστο.

Youth Renewing 
Power Night Cream, 
Plantscription, Origins, 
κρέμα νύχτας με αντιγηραντι-
κή δράση που απαλύνει λεπτές 
γραμμές και ρυτίδες και επανα-
φέρει την φυσική ελαστικότη-
τα της επιδερμίδας. συμβάλλει 
ορατά στην επαναφορά της νε-
ανικής όψης και αναζωογονεί. 
το αποτέλεσμα είναι μία νεανι-
κή και φρέσκια επιδερμίδα που 
διαρκεί περισσότερο. κατάλλη-
λο για ξηρές, κανονικές και λι-
παρές επιδερμίδες. θα τη βρεις 
αποκλειστικά σε επιλεγμένα κα-
ταστήματα Beauty Line. 
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BEAUTYshopping

Λίγο το serum που άρχίσε 
νά τεΛείώνεί κάί Λίγο 
η κρεμά ημεράσ που 
εφθάσε στον πάτο(!), 
θά σε φερουν στά ράφίά 
τών κάτάστημάτών 
ομορφίάσ… τί νά 
πρώτοδίάΛεξείσ ομώσ; 
εμείσ σου συστηνουμε 
ο,τί επίάσε το 
μάτί μάσ κί εσυ 
επίΛεγείσ! 

νεεσ 
άπάίτησείσ 

Rose Radiance Cream, 
Clarins, κρέμα ημέρας, 
για περιποίηση αντιγήραν-
σης νέας γενιάς: άναπλη-
ρώνει, απομακρύνει νεκρά 
κύτταρα και ενισχύει το 
δέρμα ώστε στο ξεκίνημα 
της ημέρας να αποκαλύ-
πτεται η υγιής λάμψη του. 
οι ρυτίδες περιορίζονται 
και τα χαρακτηριστικά 
ανορθώνονται. η επιδερ-
μίδα είναι φωτεινή και γε-
μάτη ζωντάνια. το δέρμα 
αποκτά πιο νεανική όψη.

Double R Renew 
& Repair, 
Guerlain, αυτός ο 
ορός συνδυάζει την 
υπέρτατη τεχνολο-
γία αντιγήρανσης 
της σειράς Abeille 
royale με μια ήπια 
απολέπιση για απο-
τελεσματική δράση 
ενάντια στα ορατά 
σημάδια γήρανσης: 
απώλεια ελαστικό-
τητας και σύσφιξης 
της επιδερμίδας, ρυ-
τίδες, θαμπή όψη, 
ατέλειες, μεγεθυμέ-
νους πόρους.

Exception 
Marine Intensive 
Redensifying 
Serum, Thalgo, ενι-
σχυμένος, πλούσιος 
αντιρυτιδικός ορός, με 
υψηλές συγκεντρώσεις 
υαλουρονικού οξέος. 
εμπλουτισμένος με σύ-
μπλεγμα rADIANCe 
TrIO -τρία συστατικά 
από φυτά και φύκι- που 
χαρίζουν έξτρα λάμψη. 
προσφέρει μεταξένια 
απαλότητα στην επιδερ-
μίδα, δίνει άμεσα ασύ-
γκριτη σφριγηλότητα 
και νεανικότερη όψη. 

Night Fix Enzyme 
Treatment, Murad, ένα 
προϊόν ενίσχυσης της νυχτε-
ρινής φροντίδας του προσώ-
που, που ενθαρρύνει τη φυσι-
κή αποκατάσταση του δέρμα-
τος για ανανέωση και αναζω-
ογόνηση και σε συνδυασμό 
με νότες αρωμάτων βιολέτας 
και κέδρου έχει χαλαρωτική 
και καταπραϋντική δράση. 
ίδανικό για τις λεπτές γραμ-
μές και ρυτίδες, το αφυδατω-
μένο ή ξηρό δέρμα, την θα-
μπή όψη. πρόκειται για μία 
θεραπεία που επιδιορθώνει 
το δέρμα κατά την διάρκεια 
της νύχτας για να χαρίσει λα-
μπερό, πιο υγιές δέρμα αντί-
στοιχο ενός καλού ύπνου.

Concentrated 
Miracle BrothTM, 
La Mer, ένας πανί-
σχυρος ορός που 
ενισχύει και σταθε-
ροποιεί το δέρμα 
ενάντια στους στρε-
σογόνους και ερεθι-
στικούς παράγοντες 
με τους οποίους έρ-
χεται σε επαφή κα-
θημερινά. καταπρα-
ΰνει ορατά την ερυ-
θρότητα, τους ερε-
θισμούς και όλα τα 
ορατά σημεία φλεγ-
μονής.

Emozioni Plus, Vagheggi, με 
μαλακτική καταπραϋντική δράση, 
και φυτικά ενεργά συστατικά, εί-
ναι ιδανική για σένα 
που έχεις εύθραυ-
στο δέρμα. συμ-
βάλλει στη μεί-
ωση της ευαι-
σθησίας και 
την αύξηση της 
ανθεκτικότη-
τας του δέρ-
ματος σου, 
ανακουφί-
ζει και προ-
στατεύει σε 
περιπτώ-
σεις δερ-
ματικού 
στρες.

ναι ιδανική για σένα 
που έχεις εύθραυ-

υμ-
βάλλει στη μεί-βάλλει στη μεί-βάλλει στη μεί

την αύξηση της 



28

style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

instagram:mariannahadjimina

insta-tip

28

Happy Hour!
Funky και Fashionable σύνολα
πού μασ ανεβαζούν τη διαθεση! 

Τα γυαλια ηλιου είναι αγαπημένο 
αξεσουάρ και του χειμώνα! (ALDO)

c
h

a
n

el

ν τη διαθεση! αθεση! α

Πλεκτό, ARMANI 
EXCHANGE.

Ασύρματα 
ακουστικά με 
μικρόφωνο 

BEATS Solo3, 
ANASTASIOS 
STEPHANIS.

Φούστα, 
ZARA.

Φόρεμα, 
ARMANI 

EXCHANGE.

Γόβα, 
αLDO.

Τσάντα, 
ACCESSORIZE.

Μπλούζα €29.95, 
ZARA.

Φούστα €29.95, 
ZARA.

Πέδιλο 
€59.95, 
ZARA.
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style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

em
po

ri
o

 a
rm

a
n

i

Tea Time
Γλυκά πάστέλ κάι ρομάντική διάθέσή 
μάσ τάξιδέυουν στον χρονο!

Σκουλαρίκια 
€7.99, Η&Μ.

έσή

Σκουλαρίκια 

Μπλούζα, 
NEXT.

Πλεκτό €25.99, 
STRADIVARIUS.

Φούστα €25.99, 
STRADIVARIUS.

Γόβα, 
ALDO.

Φούστα €25.99, 
STRADIVARIUS.

Τσάντα €19.99, 
STRADIVARIUS.

Πλεκτό €35, 
TOP SHOP.

Παντελόνι Orsay, 
DEBENHAMS.

Κασκόλ, 
PARFOIS.

Sling back €49.95, 
ΖΑRA.

Καπέλο,
PIAZZA ITALIA.
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c
a

ro
lin

a
 h

er
re

ra

Prince of Wales
Το κλασικο καρο prince of Wales
κυριαρχει σε preppy looks με χαρακΤήρα!
Το κλασικοΤο κλασικοΤο κλασικ  καρο prince of Wales
κυριαρχει σε preppy looks με χαρακ

Prince of Wales
Τήρα!

Prince of Wales

Πουκάμισο €30, 
DOROTHY PERKINS

Γάντια, 
ACCESSORIZE.

Παντελόνι 
€69.95, ZARA.

Καπέλο,
PIAZZA ITALIA.

Ρολόι, 
SWATCH.

Blazer €35.99, 
STRADIVARIUS.

Παντελόνι, 
TERRANOVA.

Τσάντα, 
PIAZZA 
ITALIA.

Skort €17.99, 
STRADIVARIUS.

Σκουλαρίκια, 
FOLLI FOLLIE.
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σε αγαπημένα μουσικά μονοπάτια του 
ελληνικού πενταγράμμου υπόσχεται 
να ταξιδέψει τους θαυμαστές της η 
Άλκηστις Πρωτοψάλτη την Κυριακή, 
2 Φεβρουαρίου, στις 20:30, στο 

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού και 
την Τρίτη, 4 και Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, 

στις 20:30, στο Δημοτικό Θέατρο 
Λευκωσίας. Εισιτήρια διατίθενται: 

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας: www.
Tickethour.com.cy, 77777040, 

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού: 
www.Tickethour.com.cy, 77777040 και 

στο ταμείο του θεάτρου 

«ΕKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ» 2020
OΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση και Κα-
ριέρα» 2020 ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή 7 Φε-
βρουαρίου μεταξύ των ωρών 08:30 – 13:30 και 16:00 – 

20:00. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή το Σάββατο 8 Φεβρουαρί-
ου από τις 14:00 – 20:00 και την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου από τις 
14:00 – 20:00 στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης στη Λευκωσία. Η 
έκθεση θα δώσει την ευκαιρία σε μαθητές, φοιτητές, γονείς και σε 
άλλους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες εκπαί-
δευσης στην Κύπρο και το εξωτερικό. Την έκθεση «Εκπαίδευση και 
Καριέρα» συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαί-
ας (ΥΠΠΑΝ), το Κυπρια-
κό Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), 
η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Ευρω-
παϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) σε συνεργασία με το British Council 
Cyprus. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας είναι το 
περιοδικό Check in Cyprus. Χορηγός η Oracle Academy. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 
22894278 ή μέσω της ιστοσελίδας μας www.edufair-cyprus.eu.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«ΕΝΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ 
ΜΕ ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΙΚΑ»
ΜΕΧΡΙ 29/02/2020
Την πασίγνωστη κωμωδία του Κάρλο Γκολντό-
νι, «Ένας υπηρέτης με δύο αφεντικά», ανεβάζει 
η Κεντρική Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου σε διασκευή και σκηνοθεσία 
Μαριάννας Καυκαρίδου. Πρόκειται για μια ανανεωμένη εκδοχή μίας 
από τις ωραιότερες κωμωδίες παρεξηγήσεων, η οποία μας μεταφέρει 
στη δεκαετία του '50, με φόντο τη Νάπολη και την Ιταλική Μαφία. Βα-
σικός ήρωας του έργου είναι ο πολύ άτυχος και μονίμως πεινασμένος 
Τρουφαλντίνο, ο οποίος για να επιβιώσει αναγκάζεται να δουλέψει κρυ-
φά ως μπράβος και υπηρέτης για δύο αφεντικά. Παραστάσεις θα δίνο-
νται κάθε Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 18:30. Για πληροφορί-
ες στο www.soldoutticketbox.com και 22312940, 22421609.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Η ΛΑΪΚΗ ΦΩΝΗ

Μια από τις σπουδαιότερες λαϊκές φωνές της 
σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού τραγου-
διού, η Γιώτα Νέγκα, έρχεται την Πέμπτη 30 Ια-
νουαρίου, στις 21:00, στο Ravens Music Hall 
στη Λεμεσό και την Παρασκευή 31 Ιανουαρί-
ου στις 21:30 στο Downtown Live στη Λευκω-
σία. Η ερμηνεύτρια θα παρουσιάζει «Αυτό που 
θέλεις στη ζωή το καταφέρνεις», μια μουσική 
αναδρομή του πώς έφτασε ώς εδώ, τι πραγμα-
τικά ονειρευόταν όταν ξεκίνησε να τραγουδά, 
φτάνοντας μέχρι και τα νέα της τραγούδια. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
99614100.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΤΟΥ ΔΟΚΤΟΡΑ ΚΟΡΤΣΑΚ 
ΜΕΧΡΙ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ο Σκοτσέζος συγγραφέας Ντέιβιντ Γκρεγκ 
εξετάζει την αξία της δικαιοσύνης και της 
αξιοπρέπειας σε έναν κόσμο όπου κάθε ανθρώπινη ιδιότητα μοιάζει 
να χάνεται. Η παράσταση αναδεικνύει με ευαισθησία τους δεσμούς 
αγάπης και αλληλοσεβασμού ανάμεσα στον «γερο-δόκτορα» 
και τους «μικρούς ανθρώπους», όπως ο Κόρτσακ αποκαλούσε 
τα παιδιά. Μια ωδή στην ανθρωπιά, στο μεγαλείο της προσφοράς 
και στην ανεξάντλητη δύναμη της αγάπης.  Παραστάσεις θα 
δίνονται κάθε Κυριακή στις 18:00 στο Θέατρο Αποθήκες ΘΟΚ. 
Πληροφορίες: 77772717, www.thoc.org.cy, 99 611400 ή www.
soldoutticketbox.com/re-paint-your-life. Περιορισμένος αριθμός 
εισιτηρίων. 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Η Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου Λευκωσίας, η 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου 
(Κ.Ο.Ε.Α.Σ.), ο Γυμναστικός Σύλλογος Παγκύπρια (ΓΣΠ) 
και ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός RuNicosia ανακοι-
νώνουν την τελική διαδρομή του αγώνα της 16ης Φεβρου-
αρίου 2020. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνoυν 
στη λεωφόρο Στροβόλου (μπροστά από το Δημοτικό Μέ-
γαρο Στροβόλου), ενώ η διαδρομή διέρχεται τις λεωφό-
ρους:  Στροβόλου, Προεδρικού Μεγάρου, Δημοσθένη 
Σεβέρη, Γεωργίου Γρίβα Διγενή, Αρχαγγέλου – Κυκλοφο-
ριακός κόμβος ΔΙΑΣ – ΣΙΓΜΑ ΤV μέχρι τη φωτοελεγχόμε-
νη συμβολή με την οδό Λευκοθέου και Μακεδονιτίσσης, 
Αθαλάσσης μέχρι τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση με 
τη Λεωφόρο Γεωργίου Παρασκευαΐδη, Ιωσήφ Χατζηϊω-
σήφ μέχρι την Παραμυθούπολη. Χάρτης της διαδρομής 
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Μαραθωνίου Λευκω-
σίας, ως επίσης μπορείτε να τον βρείτε στον σύνδεσμο 
https://www.plotaroute.com/route/1004923. Για εγ-
γραφές και πληροφορίες στο www.nicosiamarathonrun.
com και www.nicosiahalfmarathon.com ή στο τηλέφωνο 

70088100. Οι εγγραφές 
λήγουν την 9η Φεβρουαρί-
ου 2020. Xορηγοί επικοι-
νωνίας: Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ 
και Συγκρότημα ΔΙΑΣ.

ΜΑΡΑθΩΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
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«ΛΙΟΛΙΑ» 
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Η Μemorandum Theatre Group (αποτελού-
μενη από τους Παναγιώτη Mπρατάκο, Αλέ-
ξανδρο Αχτάρ και Χριστίνα Κωνσταντίνου), 
έπειτα από τον επιτυχημένο κύκλο παρα-
στάσεων της «Φαίδρας» του Γιάννη Ρίτσου, 
επιστρέφει με τη δεύτερη θεατρική της πα-
ραγωγή «Λιόλια» σε σκηνοθεσία Παναγιώ-
τη Μπρατάκου, με τη συμμετοχή της βρα-
βευμένης ηθοποιού και δημιουργού Λέας 
Μαλένη, καθώς και της ανερχόμενης ηθο-
ποιού Κρίστης Χαραλάμπους. Η τελευταία 
παράσταση θα ανεβεί σήμερα Κυριακή 26 
Ιανουαρίου στις 20:30 στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης (Σατιρικό Θέ-
ατρο). Για περισσότερες πληροφορίες στα 
τηλέφωνα 96211590 | 99659847.

PORGY AND BESS
Η ΛΑΪΚΗ ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Απευθείας μετάδοση από τη Metropolitan 
Opera της Νέας Υόρκης μιας από τις πιο 
αγαπημένες όπερες της Αμερικής, η οποία 
θεωρείται ως η πρώτη αμερικανική όπερα 
(1935), θα προβληθεί στο Θέατρο Ριάλ-
το, στις 19:55, το Σάββατο 1 Φεβρουαρί-
ου. Η όπερα του George Gershwin επι-
στρέφει για πρώτη φορά μετά το 1990, 
σε νέα παραγωγή, με τη σκηνοθεσία του 
James Robinson, που κάνει το ντεμπού-
το του στη Met. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 
77777745.

Best of the Rest ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
ΜΕ ΠΙΤΖΙΑΜΟΗΡΩΕΣ ΝΟ3
Επίσημη πρε-
μιέρα της πα-
ράστασης ΠΙ-
ΤΖΙΑΜΟΗΡΩ-
ΕΣ. Νο.3 (Πε-
ριπέτεια στην 
Πόλη) θα πραγματοποιήσει η παιδική σκηνή Δώρου 
Κυριακίδη σήμερα Κυριακή 26 Ιανουαρίου στο Θέ-
ατρο Ανεμώνα, στις 10:45 το πρωί, γιορτάζοντας 
παράλληλα τα τριάντα πέντε χρόνια παρουσίας της 
στον χώρο του παιδικού θεάματος. Πρόκειται για μία 
διαδραστική παράσταση με πολύ γέλιο, χορό, τρα-
γούδι, μεγάλη συμμετοχή των παιδιών. Παραστάσεις 
θα πραγματοποιηθούν επίσης εντός του Φεβρουα-
ρίου σε όλες τις πόλεις. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 99055537. Χο-
ρηγοί επικοινωνίας: Ράδιο Πρώτο, Check in Cyprus. 
Μέγας χορηγός: Smart discount shops.

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΩΗΣ
Τα εισιτήρια για το πολυαναμενόμενο inspirational 
event του γνωστού σύμβουλου ψυχικής υγείας και 
βιοσυντονιστή Yiannis Michael, «Repaint your life», 
έχουν μόλις κυκλοφορήσει. Το 2ο inspirational 
event του Yiannis Michael θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου, στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Λευκωσίας, στις 19:00. Μότο του Yiannis 
Michael είναι το «Repaint Your Life»! O Yiannis 
Michael είναι πιστός υποστηρικτής της δύναμης 
της ενέργειας και μας παροτρύνει να επιλέξου-
με τη ζωή που θέλουμε να ζήσουμε χωρίς φόβο. 
Στη σκηνή, μαζί με τον Yiannis Michael, η κορυ-
φαία motivational speaker, καλλιτέχνις και ανθρω-
πιστής, γνωστή ως «Iron Lady of Pakistan», η κα 

Muniba Mazari. 
Πληροφορίες: 99 
611400, www.
soldoutticketbox.
com/re-paint-your-life. 
Περιορισμένος αριθ-
μός εισιτηρίων. 

«REPAINT YOUR LIFE»

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ: 
ΦΙΛΤΩΝ ΚΑΙ 
ΝΗΡΙΑ 
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ
Για πρώτη φορά στη γνωστή ιστο-
ρία της ανθρωπότητας, η θρυλική 
και μυθική Ατλαντίδα αναδύεται 
μέσα από την αχλύ του αιώνιου μυ-
στηρίου της. Μέσα από την ιστο-
ρία του Φίλτωνα και της Νηρίας, 
της συντρόφου του και ιέρειας 
στον «Ναό της Αλήθειας».

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ 
ΠΛΗΓΩΘΩ
MIA SHERIDAN
EKΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Η Κρίσταλ γνωρίζει εδώ 
και καιρό ότι η αγάπη 
φέρνει μόνο πόνο. Έχει 
καταλήξει ότι το να μη 
νιώθει τίποτα, να αποδιώχνει όλα 
τα συναισθήματα, είναι πολύ καλύ-
τερο από το να πληγωθεί και πάλι. 
Για να προστατέψει την καρδιά της 
έχει χτίσει ένα ψηλό κι αδιαπέρα-
στο τείχος, που σε κάθε ευκαιρία 
συντηρεί με την καχυποψία που 
τρέφει για τους άντρες. 

Books Etc

 2Ο NicOSiA WhiSkY & Rum ExPERiENcE

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ -  
ΣΠΕΙΡΑ-ΣΠΕΙΡΑ
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Στην Κύπρο θα έρθουν για δύο παραστά-
σεις ο Σταμάτης Κραουνάκης και οι Σπεί-
ρα-Σπείρα σήμερα Κυριακή, 26 Ιανουαρί-
ου, στις 20:30, στο Δημοτικό Θέατρο Λευ-
κωσίας. Στη σκηνή οι θαυμαστές τους θα 
έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τον Σταμά-
τη Κραουνάκη μαζί με αξιόλογους καλλιτέ-
χνες. Για περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 77777745.

To Moondog’s Bar & Grill στη Λευκωσία δι-
οργανώνει το 2ο Nicosia Whisky & Rum 
Experience την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ια-
νουαρίου μεταξύ των ωρών 17:00 μέχρι 00:00 
στο Moondog’s Bar & Grill. Οι επισκέπτες θα 
έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν περισσότε-
ρες από 180 ετικέτες από premium single malt 
Whiskies, blends, bourbon και από Rums συν-
δυάζοντάς τα με finger food και παρακολουθώ-
ντας Masterclasses και όλα αυτά ανακαλύπτο-
ντας τις ιδιαιτερότητες γεύσεων και αρωμάτων. 

Οι συμμετέχουσες 
εταιρείες/προμηθευ-
τές εκτός από ετικέ-
τες Whisky & Rum 
θα μας παρουσιά-
σουν και από ένα εκλεκτό Cognac από την γκά-
μα τους. Λόγω περιορισμένων θέσεων προκρα-
τήστε έγκαιρα τις θέσεις σας αποκλειστικά από 
το Moondog’s Bar & Grill. Χορηγός επικοινω-
νίας: Economy Today. Είσοδος στην εκδήλωση 
επιτρέπεται αυστηρά σε άτομα 18 ετών και άνω.
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Ένα «Μαρτακι»
αφιΈρωΜΈνο
στο τELETHON!

ΑγΟρΑΣΤΕ ΤΟ!

TELETHON  

Για τέταρτη χρονιά τα βραχιόλια του Μάρτη κάνουν νωρίς-νωρίς την εμφάνισή τους με μια συλλεκτική έκδοση, φτιαγμένα 
με αγάπη από τη δημιουργό Mia Lagou! στόχος η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις γενετικές, νευρομυϊκές και 
άλλες νευρολογικές παθήσεις και η οικονομική ενίσχυση του TELETHON. Ένα «Μαρτάκι» αλλιώτικο, γεμάτο φως, ενέρ-

γεια, αισιοδοξία και χαρά, το οποίο μπορεί να φορεθεί ολόχρονα για να μας θυμίζει τη σημασία της ανθρωπιάς, της προσφο-
ράς και της αγάπης. φορέστε το «Μαρτάκι» > Μιλήστε για το «Μαρτάκι» > Βγάλτε Selfies > ανεβάστε Stories, κάντε Posts και 
Shares στο Facebook & Instagram > κάντε Tag: Mia Lagou και Telethon > Χρησιμοποίησε τα Hashtags: #telemartis2020, 
#2020iliaxtides #telethoncyprus. το βραχιόλι είναι φτιαγμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, διατίθεται σε χρυσό και ασημένιο χρώ-
μα, στην τιμή των €6 και τα καθαρά έσοδά του θα διατεθούν στο TELETHON. στη συσκευασία θα βρείτε δύο βραχιόλια: το 
παραδοσιακό σχοινάκι του Μάρτη και το συλλεκτικό βραχιόλι/γούρι του TELETHON για το 2020. Για παραγγελίες και πληρο-
φορίες μπορείτε να αποταθείτε: 22392610, 22392608, 22392815 και mda@cing.ac.cy, www.cing.ac.cy/telethon.

ταξιδι ΜΈ τα φτΈρα τησ Έλπιδασ 2020 
Γι’ ακόμα μια χρονιά το TELETHON και οι εταιρείες PETROLINA 
και PTT Aviation Services θα πραγματοποιήσουν τη φιλανθρωπική 
εκδήλωση «Ταξίδι με τα Φτερά της Ελπίδας», που στηρίζει το 
Συγκρότημα ΔΙΑΣ και η Τηλεόραση Σίγμα. Φέτος το TELETHON 
θα πετάξει με τα φτερά της Cyprus Airways με προορισμό τη Θεσ-
σαλονίκη, τις ημερομηνίες 6-10 Μαΐου 2020. Η τιμή του πακέτου 
είναι 345 ευρώ το άτομο με τη διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο. Οι 
κρατήσεις για το ταξίδι έχουν ήδη ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να αποταθούν στη Louis Travel στον αριθμό 7777 
8555. Για να κάνουν το ταξίδι σας ακόμα πιο ενδιαφέρον, οι διορ-
γανωτές προτείνουν δύο μοναδικές εκδρομές στα Μετέωρα και 
στη Βεργίνα με μόνο €55 το άτομο. Το ταξίδι γίνεται εφικτό, χάρη 
στη διαχρονική στήριξη της PETROLINA και της συνδεδεμένης της 
εταιρείας PPT AVIATION SERVICES LTD.
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Ποια ειναι η δεκαδα διαγωνιζομενων 
και η Πρεμιερα του σοου 
αρχές Φεβρουαρίου θα κάνει πρεμιέρα το σόου του αντ1, YFSF, με 
παρουσιάστρια τη μαρία μπεκατώρου. μετά τον σάλο της συμμετο-
χής του ευρωβουλευτή αλέξη γεωργούλλη όλα είναι έτοιμα για την 
πρεμιέρα με την κριτική επιτροπή να συμπληρώνει το νέο μέλος, μίρ-
κα Παπακωνσταντίνου. Παραμένουν οι δυο παλιοί, γιώργος μαζωνά-
κης και δημήτρης σταρόβας. η πεντάδα των ανδρών παικτών αποτε-
λείται από τους Λάμπη Λιβιεράτο, γιώργο Χρανιώτη, στέφανο μουα-
γκιέ, νικόλα ραπτάκη και ηλία μπόγδανο. οι πέντε γυναίκες που θα 
διαγωνιστούν είναι η ευρυδίκη, η μαρία ανδρούτσου, η δανάη Λου-
κάκη, η τάνια μπρεάζου και η κατερίνα κουκουράκη.

 

μυ STYLE ROCKS

Μπαίνεί στο σοου Μοδασ
η τζώρτζία παναγη
Η Τζώρτζια Παναγή, όπως γράφτηκε, θα 
είναι μια από τις διαγωνιζόμενες που θα 
μπει σύντομα στο ριάλιτι μόδας. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, η Κύπρια παρουσιάστρια 
έλαβε ειδοποίηση, κρατώντας τη μέρα που 
θα κάνει την εμφάνισή της επτασφράγιστο 
μυστικό. 

μαρκοσ σεΦερΛησ

Πρεμιερα στο σιγμα
την κυριακη, 2 Φεβρουαριου

Όλα έτοιμα για τη νέα εκπομπή του μάρ-
κου σεφερλή μετά τη μετακόμισή του στον 
σκαΪ. ο αγαπημένος κωμικός θα κάνει 
πρεμιέρα εκτός συγκλονιστικού απροό-
πτου την κυριακή, 2 Φεβρουαρίου, στις 
9.15 και στο νησί μας θα μεταδίδεται 
μέσα από την τηλεόραση σιγμα. «η εκπο-
μπή που θα κάνω θα έχει ζωντανό κοινό, το 
οποίο θα συμμετέχει στα σκετς, θα έχει 
διάφορες ενότητες. Θα έχω μια ομάδα με 
ηθοποιούς που εμπιστεύομαι και γνωρίζω, 
αλλά θα είναι και νέα παιδιά», είπε ο ίδιος 
πριν από μερικές μέρες σε συνέντευξή του.

BIG BROTHER 

απίστευτο καλεσΜα
σε κυπρίουσ Με πανώ
απο 50 συΜΜετοχεσ
στα τελίκα καστίνγκ
Οι Κύπριοι, όπως είπαμε και παλαιότερα, έδει-
ξαν μεγάλο ενθουσιασμό για την επιστροφή 
του Big Brother, στέλνοντας στην ομάδα παρα-
γωγής εκατοντάδες αιτήσεις. Στα κάστινγκ που 
γίνονται αυτές τις μέρες στην Αθήνα κλήθηκαν 
περισσότεροι από 50 συμπατριώτες και 
συμπατριώτισσές μας, με την ομάδα παραγω-
γής να δείχνει εντυπωσιασμένη με τα βιογρα-
φικά τους. Το Big Brother έρχεται στη ζωή μας 
τον Μάρτιο και ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί 
ποιος ή ποια θα παρουσιάσει το πολυαναμε-
νόμενο ριάλιτι. 

YFSF 6

εγιναν γονεισ για εκτη Φορα
Άλλη μια ονειρεμένη στιγμή της ζωής τους έζησαν το πρωί της δευ-
τέρας, 20 ιανουαρίου, η ολυμπία Χοψονίδου και ο βασίλης σπα-
νούλης, αφού το μοντέλο έφερε στον κόσμο το έκτο παιδί της 
οικογένειάς τους, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. την αποκάλυψη έκανε ο 
διεθνής μπαστεμπολίστας μέσα από τον προσωπικό του λογαρια-
σμό στο Instagram, κρατώντας στην αγκαλιά του τη νεογέννητη πρι-
γκίπισσά του, ενώ γύρω του βρίσκονταν όλα τα παιδιά του. η φωτο-
γραφία δέχτηκε εκατοντάδες ευχές. H Oλυμπία μοιράστηκε και το 
βίντεο τη στιγμή που της φέρνουν στο δωμάτιο τη νεογέννητη. 

βασιΛησ σΠανουΛησ - οΛυμΠια ΧοΨονιδου
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«ΕΥΤΥΧΙΑ»
Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ 
ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία η πρεμιέρα της πολυσυ-
ζητημένης ταινίας «Ευτυχία». Τον 
ρόλο της διάσημης στιχουργού 
ερμηνεύουν η Κάτια Γκουλιώνη 
και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Η Στέλλα ΓεωργίουΟ Ζαχαρίας ΦιλιππίδηςΟ Ζαχαρίας ΦιλιππίδηςΟ Ζαχαρίας ΦιλιππίδηςΗ Άντρη ΒωνιάτηΟ Θανάσης Δρακόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Ιάσονος και
ο Νικόλας Μαρκαντώνης

Η Μαρία Κάνθερ και
η Κριστιάνα Γεωργίου

Ο Κρίτωνας Ερωτοκρίτου, ο Λούης Καστελλανής και
ο Μιχάλης Μιχαήλ Η Χαρούλα Αλέξη

Ο Χρήστος Δανέζης και η Πωλίνα 
Ιωάννου

Ο Μιχάλης ΜιχαηλίδηςΗ Λουίζα Ζαμπακίδου και η Γκέλυ 
Φαμέλη

 Ο Ανδρέας Κάτσης και η Νάταλυ 
Πατσαλίδου

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 
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«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΡΕΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
Η εκπαιδευτικός και σχολική έφορος Ρένα 
Όθωνος Δημοσθένους σε κλίμα συγκίνη-
σης παρουσίασε το πρώτο της βιβλίο με τον 
τίτλο «Εθελοντισμός και Tοπική Αυτοδιοί-
κηση», όπου παρευρέθη πλήθος κόσμου.

Ο Μιχάλης Μιχαηλίδης
Ο Ανδρέας και η Μικαέλα 
Χαραλάμπους

Η Ρένα και ο Δήμος Δημοσθένους

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος και ο Χρύσανθος 
Φάκας

Η Τούλα και ο Ανδρέας Πετρίδη Η Πίτσα Ξιουρή και η Αννίτα 
Δημητρίου

Ο Χάρης Γεωργιάδης και η Σάβια 
Ορφανίδου

Ο Νίκος και η Λεία ΤορναρίτηΟ Νίκος και η Λεία ΤορναρίτηΟ Νίκος και η Λεία ΤορναρίτηΗ Ραμόνα Φίλιπ

Η Δόξα 
Κωμοδρόμου

Ο Κυπριανός Λούης, η Ξάνθη και ο Χαράλαμπος 
Πετρίδη Ο Γιώργος και η Μίρα 

Λουκαΐδη

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 
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ΛΕΒΕΝΤΕΙΟΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
H «ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ»
Εγκαινιάστηκε η νέα «Συλλογή του 
Χρυσού» της Λεβεντείου Πινακοθήκης. 
Πρόκειται για μια σημαντική νέα προσθήκη 
στις συλλογές της Πινακοθήκης που 
αποτελούνται από 605 χρυσά νομίσματα 
και αναμνηστικά χρυσά μετάλλια.

Η Φωτεινή Παπαδοπούλου

Ο Νίκος και η Άντρη Αναστασιάδη

Η Μαρία Γεωργιάδου και η Μυρτώ Χατζάκη Η Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ και
ο Κώστας Δράκος Η Ειρήνη Δράκου, ο Ανδρέας Μορφής και η Φωτεινή Παναγή

Ο Νίκος Κουρούσιης και
η Δάφνη Νικήτα

Η Άλια Σπυρίδου και η Δέσποινα 
Χριστοφίδου

Η Ελένη Δαμιδή και η Λευκή  
Μιχαηλίδου

Ο Κωνσταντίνος 
Γιωρκάτζης

Ο Αναστάσιος Π. Λεβέντης
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UNIVERSAL LIFE
ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ HELLENIC 
HEALTHCARE GROUP
Η Universal Life, η μεγαλύτερη ασφαλι-
στική εταιρεία στον κλάδο της ιδιωτικής 
ασφάλισης υγείας, ανακοίνωσε πρόσφα-
τα τη νέα στρατηγική συνεργασία της με 
το Hellenic Healthcare Group (HHG), 
τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο παροχής 
υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, η οποία 
περιλαμβάνει τα κορυφαία ιδιωτικά νο-
σοκομεία Υγεία, Metropolitan Hospital, 
Μητέρα και Metropolitan General. 

Η Χριστίνα Χρίστου, η Γεωργία Σωκράτους και ο Κώστας 
και η Αλέξια Δημητριάδη

H Άντρη Πύργου και η Νίκη Νικηφόρου

Ο Κούλης Γεωργίου και
ο Χριστάκης Μακρής

Όραμα του Hellenic Healthcare Group είναι ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών υγείας 
στην Ελλάδα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και η ανάδειξη της χώρας σε 
πρωτοπόρο στην ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη, διεθνώς

Ο Λάκης Μαυροσάββας, ο Πέτρος Παπανδρέου και η Ελένη 
Σωτηριάδου

Η Ειρήνη 
Καραολή Η Ελένη και η Μαρία Γιολή

Στιγμιότυπο από 
τη διάσκεψη

Ο Γιώργος 
Ξιναρής



40

τοξοτΗσ
23/11 - 21/12
Προσοχή θα πρέ-
πει να δείξεις σε 

πρόσωπα που μπορεί να προ-
σπαθήσουν να επιβάλουν την 
άποψή τους σε οικονομικά θέ-
ματα, καθώς αυτό θα είναι αρ-
κετό για να δημιουργήσει ιδιαί-
τερη ένταση και να προκαλέσει 
έντονες αντιπαραθέσεις, που 
θα κοστίσουν τόσο σε ψυχολο-
γικό όσο και σε οικονομικό επί-
πεδο. 

Αιγοκερωσ 
22/12 - 20/1
Υπάρχουν καταστά-

σεις που θα σε οδηγήσουν στο 
να μεταμορφωθείς και να πά-
ρεις διαφορετικό δρόμο σε ό,τι 
αφορά τον σύντροφό σου, κα-
θώς φαίνεται να θεωρείς ότι 
ήρθε η στιγμή να αλλάξεις. Να 
έχεις στο μυαλό σου ότι αυτή η 
διεργασία δεν θα είναι εύκολη, 
όμως θα είναι σημαντική γιατί 
αργότερα θα αντιληφθείς τη θε-
τική της έκβαση στη ζωή σου

Υδροχοοσ
21/1 - 19/2
Καλά θα κάνεις να 
έρθεις αντιμέτω-

πος με τα πρόσωπα που δημι-
ουργούν παρασκηνιακές διερ-
γασίες εις βάρος σου σε ό,τι 
αφορά τη δουλειά, καθώς είναι 
αυτοί που δεν σου επιτρέπουν 
να εξελιχθείς με τον τρόπο που 
θα ήθελες. Παράλληλα ήρθε η 
ώρα να κλείσεις ζητήματα και 
τραύματα του παρελθόντος που 
μπορεί να σε έχουν βαρύνει, 
όμως ήρθε η ώρα να τα αφή-
σεις πίσω σου. 

ιχθΥεσ 

20/2 - 20/3
Ήρθε η στιγμή να 
ξεκαθαρίσεις με 

ποιον θα συνεχίσεις και ποιον 
θα αφήσεις πίσω στη ζωή σου, 
καθώς φαίνεται να μην ανέχε-
σαι άλλο επιβλητικές συμπερι-
φορές και απόλυτες απόψεις, 
που μπορεί να σου δημιουργούν 
πρόβλημα και να σε εμποδίζουν 
στην προσωπική σου πορεία. 

επιβάλουν κατά το δοκούν την πο-
ρεία τους και αυτό θα είναι αρκε-
τό για να σε οδηγήσει σε εκρηκτι-
κές καταστάσεις. 

ΖΥγοσ
24/9 - 23/10
Δημιουργείς τις 
προϋποθέσεις για 

να ολοκληρώσεις κύκλους κα-
ταστάσεων που μπορεί να έχουν 
λειτουργήσει πιεστικά τόσο σε 
επαγγελματικό όσο και σε οικογε-
νειακό επίπεδο. Γεγονός είναι ότι 
η πίεση αυτή θα σε οδηγήσει στο 
να αντιπαρατεθείς με έντονο τρό-
πο με σημαντικά πρόσωπα στην 
καριέρα σου ή στην οικογένεια, 
καθώς πιθανό είναι να θεωρείς 
ότι προσπαθούν να σε διαχειρι-
στούν με τον τρόπο που θέλουν 
και δεν αποκλείεται να βάζουν 
εμπόδια στην προσωπική σου 
εξέλιξη. 

σκορπιοσ
24/10 - 22/11
Η ωριμότητα με την 
οποία αντιμετωπίζεις 

τα πράγματα θα παίξει καθοριστι-
κό ρόλο στο να δείξεις τι πραγμα-
τικά μέλλει γενέσθαι με κάποιες 
σχέσεις και ποιους θέλεις πια να 
έχεις στη ζωή. Πρέπει να διαμορ-
φώσεις τον τρόπο που επικοινω-
νείς για να αλλάξεις σε σημαντι-
κό βαθμό τον τρόπο που εκφρά-
ζεσαι, που σκέφτεσαι, που συμπε-
ριφέρεσαι στους γύρω σου. 

στην προσωπική και επαγγελματι-
κή σου ζωή, καθώς δεν αποκλείε-
ται να υπάρξουν ζητήματα που θα 
σε προβληματίσουν τόσο με το 
ταίρι σου όσο και με τους συνερ-
γάτες σου. Ιδιαίτερα προσεκτι-
κός θα πρέπει να είσαι καθώς δεν 
αποκλείεται να υπάρξουν εξου-
σιαστικές συμπεριφορές, απολυ-
τότητα και χειριστικές διαθέσεις 
που μπορεί να σε οδηγήσουν στο 
να απομακρυνθείς από πρόσωπα 
που μέχρι τώρα έχουν πρωταγωνι-
στήσει στη ζωή σου. 

Λεων
23/7 - 23/8

 Είναι σημαντικό 
ότι προσπαθείς 

να επικεντρωθείς στο να κλείσεις 
θέματα αλλά δεν αποκλείεται να 
υπάρξουν πρόσωπα σε εργασια-
κό επίπεδο που να δημιουργούν 
εμπόδια και παρασκήνιο εις βά-
ρος σου, κάτι που θα σε οδηγή-
σει σε ξεσπάσματα. Φρόντισε να 
δείξεις τα όριά σου με ξεκάθαρο 
τρόπο και να μην επιτρέψεις τώρα 
σε οποιονδήποτε να επηρεάσει τη 
διάθεσή σου αρνητικά. 

πΑρθενοσ
24/8 - 23/9
Γεγονός είναι ότι 
έχεις την ευκαιρία 

να θέσεις θεμέλια σε πιθανές φι-
λοδοξίες σου, από την άλλη δεν 
αποκλείεται να υπάρξουν πρό-
σωπα που θα προσπαθήσουν να 

κριοσ 

21/3 - 20/4
Προς το τέλος του 

μήνα κλείνει ένας κύκλος ζητημά-
των και δράσεων. Εξουσιαστικά 
παιχνίδια και ανάγκη επιβολής 
έρχονται στο προσκήνιο και είναι 
αυτό που μπορεί να σε οδηγήσει 
στο να αντιπαρατεθείς έντονα με 
οικεία πρόσωπα ή πρόσωπα που 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
επαγγελματική σου ζωή. Φρόντι-
σε να κρατήσεις την ψυχραιμία 
σου για να μην υπάρξουν σημα-
ντικές εξελίξεις.  

τΑΥροσ
 21/4 - 21/5

Δεν αποκλείεται να 
υπάρχουν πρόσωπα 

που να θέλουν να σου επιβάλουν 
τις απόψεις τους ή να προσπαθή-
σουν με απόλυτο τρόπο να κινή-
σουν τα νήματα, αυτό είναι που 
θα σε οδηγήσει στην αντίδραση 
και στο να πάρεις αποστάσεις 
από αυτούς. Προσοχή μόνο για-
τί οι συγκρούσεις δεν αποκλείο-
νται λόγω των χειριστικών διαθέ-
σεων που εκδηλώνουν. Σημαντικό 
είναι να αντιληφθείς ότι τώρα θα 
βάλεις γερά θεμέλια για μια νέα 
πορεία. 

διδΥμοι
22/5 - 21/6
Καλά θα κάνεις να εί-
σαι ιδιαίτερα προσε-

κτικός σε ό,τι αφορά συμφωνίες ή 
συναλλαγές που καλείσαι να κά-
νεις, γιατί το πιθανότερο είναι να 
υπάρχουν πρόσωπα που θα προ-
σπαθήσουν να επωφεληθούν εις 
βάρος σου και να περιορίσουν 
τις οικονομικές σου κινήσεις. Θα 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
για ένα σημαντικό ξεκίνημα, το 
οποίο δεν θα είναι εύκολο, θα εί-
ναι όμως αυτό που θα καταλήξει 
να σε λυτρώσει από ανασφάλει-
ες, φόβους και απωθημένα του 
παρελθόντος, που μπορεί να σου 
δημιουργούν ιδιαίτερο βάρος σε 
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κΑρκινοσ 
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στρέφεται περισσότερο κυρίως 

ZωδιΑ

 ΟΠΡΑ ΓΟΥΙΝΦΡΕΪ 29/01/1954
Η Όπρα Γουίνφρεϊ είναι Αμερικανίδα ιδιοκτήτρια 
και διευθύντρια Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 
εκδότρια περιοδικών, συγγραφέας βιβλίων, 
τηλεοπτική παραγωγός και ηθοποιός. Θεω-
ρείται το πιο πλούσιο άτομο στην ιστορία 
της μαύρης φυλής των Ηνωμένων Πολιτει-
ών καθώς και η πρώτη μαύρη δισεκατομμυ-
ριούχος στον κόσμο. Παράλληλα είναι η 
μεγαλύτερη μαύρη φιλάνθρωπος της Αμε-
ρικής. Ακόμη, σύμφωνα με αρκετά Μέσα, 
η Γουίνφρεϊ είναι η γυναίκα με τη μεγαλύ-
τερη επιρροή στον κόσμο.Το 2013 τιμήθηκε 
με το «Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας» 
(η ανώτατη τιμητική διάκριση των Ηνωμένων 
Πολιτειών που μπορεί να αποδοθεί σε πολί-
τη), που της απονεμήθηκε από τον τότε Πρό-
εδρο των Η.Π.Α., Μπαράκ Ομπάμα. 
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Περήφανη μητέρα είναι η Κύπρια σχεδιάστρια Στάλω Ηλία, που ο γιος της Κρί-
στοφερ έχει πλέον «ξαναγεννηθεί» ως Biased Beast. Ο 21χρονος νεαρός, ο 
οποίος σπούδασε στο δημοφιλές Stella Adler Studio of Acting στη Νέα Υόρ-

κη, διαμένει πλέον στο Μπούκλιν και λανσάρει τη μουσική του καριέρα με ένα νέο 
τραγούδι, που είναι διαθέσιμο σε Spotify και YouTube από την Orchard Enterprises, 
θυγατρική εταιρεία της Sony Music. Παράλληλα συμμετείχε ως ηθοποιός στο off 
Broadway μιούζικαλ «Lost in the Disco», που έριξε αυλαία τον περασμένο Δεκέμβριο. 
Γεννήθηκε στη Λάρνακα και όταν ήταν έφηβος συμμετείχε σε παραγωγές του ΘΟΚ, 
συμπεριλαμβανομένου και του «Rumors» του Neil Simon, στο οποίο πρωταγωνίστη-
σε και σκηνοθέτησε, και για το οποίο έλαβε το βραβείο ''Best Contemporary Play'' το 
2017. Ακολουθήστε τον νεαρό ανερχόμενο ερμηνευτή στο @biasedbeast. ok!   

 ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

 

Ο ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΗΛΙΑ, ΓΙΟΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑΣ 

ΣΤΑΛΩΣ ΗΛΙΑ,  ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ 
ΑΣΤΕΡΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ 
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O Κρίστοφερ μαζί με τη μητέρα του Στάλω Ηλία.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΑΜΟΣ

Το διασκεδαστικό και συνά-
µα µακρύ «ταξίδι» της προ-
ετοιµασίας για τον γάµο 

ξεκινάει από την πρώτη ηµέρα 
που το ζευγάρι θα ορίσει την 
ηµεροµηνία που θα ανεβεί τα 

σκαλιά της εκκλησίας. Η µέρα 
που ένα ζευγάρι θα ενωθεί εις 
σάρκα µία είναι από τις οµορ-
φότερες και η περίοδος που θα 
προετοιµαστεί για να υποδεχθεί 
τους καλεσµένους του και να 

βρει όλα αυτά που θα κάνουν 
πιο λαµπερή την όµορφη αυτή 
ηµέρα είναι πολύ σηµαντική.

ΤΟ ΣΤΥΛ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΑΣ
Αρκετά ζευγάρια πριν ενωθούν 

µε τα δεσµά του γάµου σκέ-
φτονται πώς θέλουν να είναι ο 
γάµος τους. Ροµαντικός, boho 
style ή κλασικός. Όποιο στυλ 
και να διαλέξει το ζευγάρι, πρέ-
πει να µελετήσει το στυλ που  

θέλει και µετά να αποφασί-
σει για όλα τα άλλα. Ευτυ-
χώς για όλους σήµερα υπάρ-
χουν εξειδικευµένα γραφεία 
µε πακέτα γάµου, που µπο-
ρούν να βγάλουν από το δί-
ληµµα αρκετά από τα ζευγά-
ρια. ∆ιαλέξτε λοιπόν το πα-
κέτο του γάµου που θέλετε 
αναλόγως το στυλ που σας 
ταιριάζει και µε βάση τον 
δικό σας χαρακτήρα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αναλόγως του βαλαντίου 
σας αποφασίστε από κοινού 
πόσα χρήµατα θα διαθέσετε 
για τον γάµο σας. Καλό θα 
ήταν να µην κάνετε υπερβο-
λές σε περίπτωση που δεν δι-
αθέτετε το χρηµατικό ποσό. 
Παρόλο που πολλά ζευγά-
ρια ονειρεύονται τον γάµο 
τους χλιδάτο, εντούτοις πολ-
λές φορές αυτό δεν συνάδει 
µε τον προϋπολογισµό τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΕΠΟΧΗ
Σηµαντικό είναι να γνωρίζετε 
πριν κλείσετε την ηµεροµη-
νία γάµου το πότε θέλετε να 
πραγµατοποιηθεί. Καταρχήν 
θα πρέπει να αποφασίσετε 
ποια εποχή του χρόνου θέλε-
τε να παντρευτεί και πού θα 
γίνει ο γάµος. Εάν επιλέξετε 
να κάνετε έναν χειµωνιάτικο 
γάµο ή καλοκαιρινό, πρέπει 
να διαλέξετε την εκκλησία 
αλλά και τον χώρο που θα 
υποδεχτείτε τους καλεσµέ-
νους σας. Παράλληλα, πρέ-
πει να επιλέξετε το νυφικό 
αλλά και το γαµπριάτικο κο-
στούµι.

ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΣΟΥ
Μια από τις πιο σηµαντικές 
αποφάσεις της µέλλουσας 
νύφης είναι η επιλογή του 
νυφικού της. Την ηµέρα του 
γάµου της πρέπει να νιώθει 
όµορφη και να εκπέµπει την 
απαιτούµενη αυτοπεποίθηση. 
Ευτυχώς στο εµπόριο υπάρ-
χουν αµέτρητες επιλογές 
από κορυφαίους σχεδιαστές 
και οίκους µόδας, όπου η 
νύφη µπορεί να επιλέξει ανα-
λόγως του βαλαντίου της.

ΤΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ ΚΑΙ 
ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Τόσο το χτένισµα όσο και 
το νυφικό µακιγιάζ πρέπει 
να συµβαδίζει µε το στυλ 
του νυφικού, αλλά και µε το 
όλο σκηνικό που ονειρεύε-
στε να έχετε στον γάµο σας. 
Στο εµπόριο υπάρχουν αµέ-
τρητες ιδέες για νυφικά χτε-
νίσµατα αναλόγως του µή-
κους των µαλλιών σας. Καλό 
θα ήταν να πάρετε χρήσιµες 
συµβουλές από έµπειρη µα-
κιγιέζ, ώστε να φαίνεστε λα-
µπερή και όµορφη.

Η ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 
ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΟΥ
Ένα µεγάλο κεφάλαιο της 
τέλεσης του γάµου είναι και 
η διακόσµηση. Τα τελευταία 
χρόνια προσφέρονται ολο-
κληρωµένα πακέτα και έµπει-
ροι του χώρου αναλαµβά-
νουν τη διακόσµηση της εκ-
κλησίας, τον στολισµό του 
εξωτερικού χώρου, αλλά και 
του χώρου που θα επιλέξετε 
για να υποδεχτείτε τους κα-
λεσµένους σας. Άλλωστε, 
θέλετε να αφήσετε τις καλύ-
τερες εντυπώσεις, αλλά και 
να κάνετε έναν αξέχαστο 
γάµο διασκεδάζοντας. Οι ει-
δικοί αναλαµβάνουν και τη 
µουσική του γάµου αλλά και 
τη φωτογράφιση από την τε-
λετή µέχρι και τη δεξίωση.

ΤΑ ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ 
ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Τα προσκλητήρια, τα στέφα-
να του γάµου, τις µποµπο-
νιέρες, το µενού της γαµήλι-
ας δεξίωσης, τα λουλούδια, 
αλλά και την τούρτα και όλες 
τις σηµαντικές λεπτοµέρειες 
µπορούν να τις αναλάβουν 
οι ειδικοί για σίγουρη επιτυ-
χία. Το µόνο που πρέπει να 
κάνετε εσείς είναι να επιλέξε-
τε το στυλ σας από τις αµέ-
τρητες επιλογές που υπάρ-
χουν.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ISTOCKPHOTO

Ο ΓΑΜΟΣ ΜΑΣ…  
ΣΕ ΜΗΝΕΣ
∆ώδεκα µήνες πριν να ανεβεί-
τε τα σκαλιά της εκκλησίας κλείστε 
την εκκλησία της επιλογής σας αλλά 
και τον χώρο της δεξίωσης. Καλό θα 
ήταν να γίνει ακόµη πιο πριν, γιατί τα 
τελευταία χρόνια πολλά ζευγάρια δεν 
βρίσκουν ούτε την ηµεροµηνία γάµου 
που θέλουν αλλά ούτε και τον χώρο 
της δεξίωσης. Οκτώ µήνες προηγου-
µένως επιλέξτε τελικά τον κουµπάρο 
και την κουµπάρα και ενηµερώστε 
τους για την ηµεροµηνία του γάµου 
σας. Παράλληλα, αποφασίστε εάν 
θέλετε και πόσα παρανυµφάκια. 
Έξι µήνες πριν τον γάµο αποφασί-
στε από κοινού πού θα πάτε για γαµή-
λιο ταξίδι.
Τέσσερις µήνες πριν διαλέξτε τα 
προσκλητήρια και παραγγείλτε τις 
βέρες σας. Ασχοληθείτε µε το µενού 
που θα σερβίρετε στους καλεσµέ-
νους σας και βρείτε τα λουλούδια 
που θα επιλέξετε για τη διακόσµη-
ση, τόσο της εκκλησίας όσο και του 
χώρο της δεξίωσης.
∆ύο µήνες πριν το µυστήριο στείλ-
τε τα προσκλητήρια στους καλεσµέ-
νους σας. Βρείτε τα δώρα των κου-
µπάρων σας και ξεκινήστε τις πρόβες 
για το µακιγιάζ και τα µαλλιά σας.
Ένα µήνα πριν ανεβείτε τα σκαλιά 
της εκκλησίας οργανώστε την ηµερο-
µηνία του πάρτι σας πριν τον γάµο. 
Εάν επιλέξετε να πάτε εκτός Κύπρου, 
βρείτε τα εισιτήρια και το µέρος όπου 
θα διανέµετε.
∆ύο εβδοµάδες πριν τον γάµο 
κάντε µια λίστα µε τις απαντήσεις 
των καλεσµένων σας και δείτε ποιοι 
θα παρευρεθούν και ποιοι όχι. Βρεί-
τε άτοµα του στενού σας οικογενει-
ακού περιβάλλοντος που θεωρείτε 
ότι έχουν οργανωτικές ικανότητες και 
βάλτε τους στα κατάλληλα πόστα. 
Επίσης, ξαναδοκιµάστε το νυφικό 
σας και το γαµπριάτικο κοστούµι.
Μια ηµέρα πριν ανεβείτε τα σκα-
λιά της εκκλησίας, ρίξτε µια µατιά εάν 
όλα όσα έχετε ονειρευτεί έχουν πά-
ρει την τελική ευθεία και απλά χαλα-
ρώστε… Περιποιηθείτε τον εαυτό σας 
µε ένα χαλαρωτικό µασάζ και βγάλτε 
από το µυαλό σας όλα τα αρνητικά. 
Πηγαίνετε για ένα δείπνο µε τις φίλες 
σας και προσπαθήστε να κοιµηθεί-
τε νωρίς.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ISTOCKPHOTO
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ΣΕ ΜΗΝΕΣ
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Επίσης, ξαναδοκιµάστε το νυφικό 
σας και το γαµπριάτικο κοστούµι.
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Ποια είναι η φιλοσοφία του WAS 
Studio για τη µοναδική µέρα µίας 
γυναίκας, όπως είναι η µέρα του 

γάµου της;
Η φιλοσοφία του WAS Studio είναι πως η κάθε γυ-
ναίκα είναι µοναδική, είναι όµορφη, είναι ιδιαίτερη 
και αυτό µπορεί να φαίνεται κάθε µέρα και πολύ πε-
ρισσότερο µια τέτοια ξεχωριστή µέρα. Η κάθε γυναί-
κα την ηµέρα του γάµου της πρέπει να είναι ήρεµη, 
πρέπει να προσφέρει στον εαυτό της αυτό που της 
αξίζει -και αυτό που της αξίζει είναι το καλύτερο. Για 
όλες µας και την κάθε µία ξεχωριστά. Έτσι εµείς, ως 
ειδικοί στον χώρο της οµορφιάς και της αισθητικής, 
οφείλουµε να είµαστε στις υπηρεσίες της και να προ-
σφέρουµε αυτό το οποίο θα κάνει πραγµατικά λα-
µπερή και αξέχαστη την ηµέρα αυτή.

Πώς πρέπει να προετοιµαστεί µια γυναίκα 
για αυτήν την ξεχωριστή µέρα;
Το WAS Studio µελετά το κάθε άτοµο ξεχωριστά για 
να προτείνει ένα ολοκληρωµένο πακέτο προγράµ-
µατος για την προετοιµασία του σώµατος, του προ-
σώπου, των µαλλιών, των νυχιών, της ίδιας της ψυχο-
λογίας, όλα όσα χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η 
εικόνα εκείνη την οποία το κάθε άτοµο ονειρεύεται 
και φαντάζεται για την ιδιαίτερη αυτή µέρα της ζωής 
του, παρουσιάζοντας τη φανταστική εκείνη εικόνα σε 
µία πράξη.

Είναι η γυναίκα τού σήµερα πιο απαιτητική 
στο θέµα της εµφάνισής της για τις πιο ιδι-
αίτερες µέρες στη ζωή της;
Εκκεντρικές, κλασάτες, κλασικές, προσεγµένες, 
απλές, ιδιαίτερες, αλλά πάντα µοναδικές είναι οι εµ-
φανίσεις οι οποίες καλούµαστε να προσφέρουµε 
στη γυναίκα τού σήµερα, η οποία πλέον ξέρει πολύ 
καλά τι θέλει. Όποιος κι αν είναι ο χαρακτήρας της, 
η προσωπικότητά της είναι µία, δική της, και αυτό την 
κάνει να ξεχωρίζει. Εµείς οι ειδικοί στον τοµέα της αι-
σθητικής και οµορφιάς έχουµε υποχρέωση να καθο-
δηγήσουµε σωστά και να στηρίξουµε τη µοναδικότη-
τα αυτή µε τις επιλογές τις οποίες θα πρέπει να δώ-
σουµε, τόσο στυλιστικά όσο και στην ποιότητα και το 
αποτέλεσµα, που είναι αυτό το οποίο περιµένει από 
εµάς ο πελάτης, ο οποίος αφήνεται στα χέρια µας. 

Είναι το ίδιο σηµαντική και ξεχωριστή µέρα 
η µέρα του γάµου και για άλλα άτοµα...
Όντως, το ίδιο σηµαντική και ξεχωριστή µέρα είναι η 
µέρα του γάµου για τις µητέρες, τις αδελφές, τις κου-
µπάρες, τις φίλες. Όλα αυτά τα άτοµα νιώθουν το 
ίδιο έντονο συναίσθηµα της µοναδικότητας και της 
χαράς αυτής της στιγµής και αυτό που νιώθουν δη-
µιουργεί την ανάγκη να γίνει πράξη για να φανεί στο 
πρόσωπο και στην εικόνα τους, πρώτα για τις ίδιες 
και µετά για όλους όσοι θα µοιραστούν αυτές τις 
στιγµές µαζί τους.

Σήµερα η περιποίηση και η φροντίδα µιας όµορφης και ξεχωρι-
στής εικόνας ανήκει µόνο στις γυναίκες; 
Στον 21ο αιώνα θα είµαστε τουλάχιστον αφελείς να µην παραδεχτούµε ότι 
στην περιποίηση και την οµορφιά δεν υπάρχει γυναίκα και άντρας. Υπάρχει το 
άτοµο. Το άτοµο, το οποίο έχει αυτή τη φυσιολογική, λογική και υγιή ανάγκη να 
διατηρεί το σώµα του και την εικόνα του στο σηµείο και επίπεδο εκείνο που θα 
νιώθει ήρεµο και αποδεχτό.

Είστε µια γυναίκα εντυπωσιακή αλλά και µητέρα, επιχειρηµατί-
ας, ειδική στον τοµέα της οµορφιάς, ένα άτοµο που κρατά τις 
ισορροπίες µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής. Πώς 
αυτό µπορεί να είναι ζωτικό και εποικοδοµητικό στην εµπιστο-
σύνη που σας δείχνουν οι πελάτες σας 20 χρόνια και µέχρι 
σήµερα;
Είµαι από τα άτοµα των οποίων η προσωπική ζωή αποτελεί έµπνευση για να 
κρατώ την καλύτερη και µεγαλύτερη ισορροπία µε τη δουλειά µου. Ούσα απαι-
τητική από τον εαυτό µου και στο τι δίνω, µπορώ να προσφέρω σήµερα το 
καλύτερο αποτέλεσµα γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις ανάγκες µιας γυναί-
κας στον χώρο της οµορφιάς, ως µητέρα τριών παιδιών 20, 10 και 1 χρονών. 
Μπορώ να βιώσω και να νιώσω τις ανάγκες µιας γυναίκας και αυτό να µετα-
φραστεί στο αποτέλεσµα αυτού για το οποίο οι πελάτες µου µε εµπιστεύονται.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΟΡΕΜΑ: STATUS, ΧΩΡΟΣ: QUICK SPA
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΑΜΟΣ

Κάθε φορά που χτενίζει µια γυναίκα, νιώθει ότι δηµιουργεί. 
Άλλωστε, καθεµιά από τις συνεργασίες που έχει κάνει µε 
άτοµα της κυπριακής showbiz, και όχι µόνο, το αποδεικνύ-

ουν. Από τα «χέρια» του έχουν περάσει σχεδόν όλα τα µοντέλα 
του ελληνικού χώρου της µόδας, γνωστές ερµηνεύτριες, ηθοποιοί 
αλλά και άτοµα από τον χώρο της τηλεόρασης. Παράλληλα, είναι 
ευρύτερα γνωστός για τις κοµµώσεις του στις νύφες, αφού είναι 
ιδιαίτερα δηµιουργικός, ώστε η πιο σηµαντική ηµέρα της ζωής τους 
να είναι ξεχωριστή.

Έχεις συνεργαστεί µε τα µεγαλύτερα ονόµατα της εγ-
χώριας showbiz και όχι µόνο. Τι είναι αυτό που τους 
κάνει να σε εµπιστεύονται;
Πιστεύω ότι είναι η πορεία που έχω κάνει στον χώρο, η αυτοπεποί-
θηση και ο δυναµισµός που βγάζω για τη δουλειά µου. Επίσης, το 
γεγονός ότι µπαίνω στην ψυχολογία και στα θέλω τού οποιουδή-
ποτε έχω µπροστά µου για να του φτιάξω τα µαλλιά του.
Ποιες θεωρείς ότι είναι οι λάθος κινήσεις για µια γυ-
ναίκα όταν πρέπει να επιλέξει την κόµµωσή της;
Λάθος κίνηση είναι να επιλέξει ένα χτένισµα που δεν ταιριάζει 
στην προσωπικότητα και το στυλ που θέλει να δώσει στο γάµο 
της, απλώς και µόνο επειδή είναι ένα χτένισµα µόδας.

Ποια είναι τα trends της φετινής µόδας όσον αφορά 
τα νυφικά χτενίσµατα;
Για κάτω µαλλιά είναι τα φυσικά κυµατιστά, για τα όποια έχεις αρ-
κετές επιλογές να κάνεις. Για πάνω µαλλιά είναι επίσης οι φυσικοί 
και ανέµελοι κότσοι όπως και οι vintage σε µια µοντέρνο version. 
Πάντα, όµως, τα µαλλιά πρέπει να φαίνονται καλοφτιαγµένα και 
ξεχωριστά.
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ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ

Υπήρξαν περιπτώσεις που κάποια νύφη 
είχε παράλογες απαιτήσεις;
Αρκετές φορές, όµως εγώ µε τον δικό µου επαγ-
γελµατισµό µεταφέρω αυτό που ζητά µε το δικό 
µου στυλ σε συνδυασµό µε την προσωπικότητα 
και το image της κάθε κοπέλας ξεχωριστά, χωρίς 
φυσικά να θίξω τις απόψεις και τις προτιµήσεις 
της.

Ποια είναι τα βασικά βήµατα που πρέπει 
να κάνει µια µέλλουσα νύφη για να προ-
ετοιµαστεί για το νυφικό της χτένισµα;
Πρέπει να επισκεφτεί έγκαιρα τον κοµµωτή της για 
να προετοιµάσει και να περιποιηθεί τα µαλλιά της, 
διότι για την επιτυχία ενός χτενίσµατος, είναι πολύ 
βασικό το χρώµα και η ποιότητα των µαλλιών.

Θεωρείς ότι οι δοκιµές είναι απαραίτη-
τες πριν η νύφη επιλέξει το τελικό χτένι-
σµά της;
Είναι απαραίτητες για να καταλήξει και η ίδια στο 
επιθυµητό αποτέλεσµα που έχει στο µυαλό της και 
φυσικά να νιώθει ασφαλής τη µέρα του γάµου της.

Πόσον καιρό πριν από τον γάµο της 
πρέπει να έρθει στο κοµµωτήριο η νύφη 
για πρόβα;
∆εν είναι καλό να πηγαίνει για µια πρόβα είτε δύο 
εβδοµάδες είτε µια εβδοµάδα πριν από τον γάµο, 
διότι πρέπει στη σχέση νύφης και κοµµωτή να 
υπάρχει εµπιστοσύνη. Εποµένως, τουλάχιστον 1,5 
µε 2 µήνες πριν από τον γάµο πρέπει να γίνει η συ-
νάντηση και να ειπωθούν οι απόψεις. Στον πρώτο 
µήνα τουλάχιστον να γίνει η πρώτη πρόβα και η τε-
λική ενάµιση βδοµάδα πριν από το γάµο. 

Πρόσφατα κυκλοφόρησες ένα ηµερο-
λόγιο µε Κύπριους επώνυµους, τα έσο-
δα από το οποίο δόθηκαν στο ΚΥΦΑ. 
Πώς καλλιεργήθηκε η ιδέα να δηµιουρ-
γείς κάθε χρόνο ένα ηµερολόγιο, τα 
έσοδα του οποίου να δίνονται για φιλαν-
θρωπικούς σκοπούς;
Η ιδέα καλλιεργήθηκε µε σκοπό να δηµιουργηθεί 
µια οµάδα που ασχολείται µε τη µόδα και να µπο-
ρέσει ν’ αντεπεξέλθει στις θυσίες και τις προσδο-
κίες που επιβάλλονται για να µπορέσει να κυκλο-
φορήσει το ηµερολόγιο. Κύριος στόχος τις οµά-
δας είναι η µόδα να γίνει σκοπός και να βοηθήσει 
τον συνάνθρωπο.

Θεωρείς ότι έτσι είδους κινήσεις έχουν 
το αναµενόµενο ενδιαφέρον του κοι-
νού;
Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τέτοιες κινή-
σεις, όµως επειδή όσον αφορά το AIDS, µε το 
οποίο ασχολούµαι φιλανθρωπικά, υπάρχει πολ-
λή προκατάληψη και στιγµατισµός για τους ίδιους 
τους φορείς και τις οικογένειές τους, πρέπει όλοι 
να γίνουµε η δική τους φωνή για τα όποια δικαι-
ώµατα έχουν και δεν διεκδικούν για τον κίνδυνο 
απόρριψης λόγω της ασθένειας.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 
ΑΝΑΛΟΓΑ

ΜΕ ΤΟ ΣΤΥΛ
ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Stratos Art Hair Studio
Τηλ.: 25746166
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Για κάτω µαλλιά είναι τα φυσικά κυµατιστά, για τα όποια έχεις αρ-
κετές επιλογές να κάνεις. Για πάνω µαλλιά είναι επίσης οι φυσικοί 
και ανέµελοι κότσοι όπως και οι vintage σε µια µοντέρνο version. 
Πάντα, όµως, τα µαλλιά πρέπει να φαίνονται καλοφτιαγµένα και 
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Πόσον καιρό πριν από τον γάµο της 
πρέπει να έρθει στο κοµµωτήριο η νύφη 
για πρόβα;
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δα από το οποίο δόθηκαν στο ΚΥΦΑ. 
Πώς καλλιεργήθηκε η ιδέα να δηµιουρ-
γείς κάθε χρόνο ένα ηµερολόγιο, τα 
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το αναµενόµενο ενδιαφέρον του κοι-
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Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τέτοιες κινή-
σεις, όµως επειδή όσον αφορά το AIDS, µε το 
οποίο ασχολούµαι φιλανθρωπικά, υπάρχει πολ-
λή προκατάληψη και στιγµατισµός για τους ίδιους 
τους φορείς και τις οικογένειές τους, πρέπει όλοι 
να γίνουµε η δική τους φωνή για τα όποια δικαι-
ώµατα έχουν και δεν διεκδικούν για τον κίνδυνο 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΑΜΟΣ

SΑLOME’S BEAUTY SPA

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΑΛΩΜΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ SALOME’S BEAUTY SPA ΕΙΝΑΙ 

Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΟΣΟ 
ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ. 

Η Ι∆ΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΙPS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ 
ΟΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΑΛΩΜΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

ΓΙΑ… ΒΙΟΝ 
ΑΝΘΟΣΠΑΡΤΟΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Λεωφ. Στροβόλου 93, ∆ιαµ. 101 Στρόβολος
Τηλέφωνο: 22371757
Ιnstagram – Facebook: salomesbeautyspa
Website: www.salomebeautyspa.com.cy

Η φιλοσοφία του 
χώρου µας!
Το Iνστιτούτο Αισθη-
τικής και SPA Σαλώ-
µη, µε γνώµονα πάντα 

τον σεβασµό στη φύση 
και τη σωστή χρήση της 

τεχνολογίας, προσφέρει 
µεγάλη σειρά από θεραπεί-

ες προσώπου και σώµατος, SPA, 
υδροµασάζ, χαµάµ, αλλά και µηχανήµατα 
αδυνατίσµατος και αποτρίχωσης σώµατος. 
Χρησιµοποιούµε εξειδικευµένη τεχνολογία 
τελευταίου τύπου στον τοµέα της αισθητι-
κής και αντιµετωπίζουµε τον κάθε πελάτη ξε-
χωριστά, ανάλογα µε τις ανάγκες του δέρ-
µατός του, τον σωµατότυπό του, τις επιθυµί-
ες και τον τρόπο ζωής του. 

Έχετε ακούσει για τον όρο Skin 
Coaching;
Skin and Body Coaching είναι µια µέθο-
δος, όπου ο ειδικός skincare expert σας 
παρακολουθεί και σας συµβουλεύει, ώστε 
να αποκτήσετε λαµπερό και υγιές δέρµα 
και συνάµα σας καθοδηγεί σε µεθόδους 
για διάλυση του τοπικού πάχους µε εξει-
δικευµένα µηχανήµατα και διατροφολό-
γους.

Στο Salome's Βeauty Spa 
Medical & Laser Center προσφέ-
ρουµε αυτήν την υπηρεσία και 
περιλαµβάνει:
• ∆ιάγνωση των αναγκών του δέρµατός 
σας.
• Πρόταση θεραπειών µε ειδικά διαµορ-
φωµένα πρωτόκολλα, σύµφωνα µε τις ανά-
γκες σας.
• Πρόταση αγωγής στο σπίτι µε νέας γε-
νιάς φαρµακοκαλλυντικά.
• ∆ιατροφικές συµβουλές από διατροφο-
λόγους.
• Συµβουλές για ειδικά συµπληρώµατα 
διατροφής, οµορφιάς και αντιγήρανσης.
• Ειδικές τεχνικές και συµβουλές.
• Συνεχή παρακολούθηση και επικοινωνία.
Η µέθοδος Skin Coaching προσφέρεται 
από την ειδικό, θεραπεύτρια και αισθητικό 
Ιωάννου Σαλώµη.
 
Ποιος ο ρόλος µας και τι προτεί-
νουµε σε µια µελλοντική νυφούλα
Η προετοιµασία της νύφης είναι µια ωραία 
διαδροµή. Ως επαγγελµατίες σύµβουλοι 
και αισθητικοί, προτείνουµε κάποιες θερα-
πείες να αρχίζουν ένα χρόνο πριν, ανάλο-
γα µε τις ανάγκες του δέρµατος και του σώ-
µατος.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΝΑ∆ΩΝ
•Οι πλείστες µεσογειακές γυναίκες υποφέ-
ρουµε από δυσχρωµίες.
•Είναι σηµαντικό την ηµέρα του γάµου µας 
να δείχνουµε εκθαµβωτικές και να αποφύγου-
µε υπερβολικά καλυπτικά makeup.
•Θα δείτε απίστευτα αποτελέσµατα µε τα 
εξειδικευµένα χηµικά πίλιγκς που εγγυώνται 
µείωση πανάδων µέχρι 70%.
 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΡΥΤΙ∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
•Οι θεραπείες αυτές έχουν ως σκοπό τη δη-
µιουργία νέου ιστού και επαναφορά της σφρι-
γηλότητας του δέρµατος, αλλά και την απά-
λυνση και το γέµισµα ρυτίδων.
•Εδώ θα κριθεί ποια θεραπεία θα ακολου-
θηθεί ανάλογα µε τις ανάγκες της επιδερµί-
δας σας.
•Θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε 
εξειδικευµένες θεραπείες σύσφιγξης, όπως 
ραδιοσυχνότητες, hifu για αναδόµηση, σύ-
σφιγξη, επαναφορά του περιγράµµατος του 
προσώπου, ανόρθωση ζυγωµατικών κ.λπ. 
Συνδυάζουµε πάντα µε συγκεκριµένα προϊό-
ντα για πιο άµεσα αποτελέσµατα.

Α∆ΥΝΑΤΙΣΜΑ
•Στοχεύουµε στο καλύτερο αποτέλεσµα για αδυνάτι-
σµα για να είµαστε όσο πιο ανανεωµένες µπορούµε 
εκείνη την ηµέρα.
•Αδυνάτισµα µε κρυολιπόλυση, η όποια καταστρέφει 
άµεσα τα λιποκύτταρα από το τοπικό πάχος, µε αποτέ-
λεσµα µείωση πόντων και εµφανές αδυνάτισµα.
•Μπορούµε να συνδυάσουµε µαζί υπέρηχους και 
cavitations, για λιπογλυπτική και µείωση της κυτταρίτι-
δας, αλλά και θερµαινόµενα φύκια.
•Ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε κοπέλας, κρίνου-
µε και την ανάλογη θεραπεία σώµατος.
 
ΛΕΪΖΕΡ ΣΩΜΑΤΟΣ 
•Είναι ο ιδανικότερος τρόπος αποτρίχωσης για να φύ-
γει η ανεπιθύµητη τριχοφυΐα, για να είστε ξέγνοιαστη 
την ηµέρα του γάµου αλλά και την υπόλοιπή σας ζωή.
•Συστήνεται να γίνεται ένα χρόνο πριν, αν οι τρίχες 
είναι έντονες και πυκνές, µέχρι την ηµέρα του γάµου.
 
15 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΣΑΣ 
SPA DAY
•Μια ωραία εµπειρία χαλάρωσης προσώπου και 
σώµατος για τη νύφη ή ακόµα και για τις φίλες της. 
•Προτείνουµε για το σώµα ένα ωραίο δυνατό honey 
peeling για βαθιά απολέπιση και ωραία βελούδινη 
υφή του δέρµατος και στην πορεία ένα ωραίο χαλα-
ρωτικό υδροµασάζ και µασάζ.
•Για το πρόσωπο προτείνουµε έναν ωραίο καθαρι-
σµό και ενυδάτωση µαζί, για να βοηθήσουµε τη µακι-
γιέζ να ολοκληρώσει το έργο της.

1 Β∆ΟΜΑ∆Α ΠΡΙΝ
•ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ 
Ένα ωραίο θεραπευτικό µανικιούρ µε honey peeling 
και µάσκα από παραφίνη, που θα ολοκληρωθεί µε 
ένα ωραίο παστέλ χρώµα στα νύχια.
• ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ 
Ό,τι πιο χαλαρό και ωραίο χρειάζεται η νύφη για να 
νιώθει πιο ξεκούραστα τα πέλµατά της. Περιποίηση 
πέλµατος µε ειδικευµένο µηχάνηµα ξηρού καθαρι-
σµού για να ανακουφιστεί το πέλµα, peeling µασάζ, 
µάσκα παραφίνης και µετά µια ωραία περιποίηση νυ-
χιών µε κοµψό βερνίκι στα άκρα.

1 ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ 
Η ηµέρα σας έχει φτάσει. Ξεκουραστείτε µε µια πε-
ριποίηση προσώπου, σχηµατισµό φρυδιού και τέ-
λος ένα ωραίο µασάζ προσώπου για να οξυγονω-
θούν οι ιστοί του δέρµατος και να δείχνατε ακόµα 
πιο όµορφες. Σας ευχόµαστε βίον ανθόσπαρτον.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
• Ακµή και λιπαρότητα, σπυράκια
Αν το δέρµα σας έχει σπυράκια ή και ακµή, 
τότε συστήνουµε ανεπιφύλακτα να γίνουν κά-
ποιες συνεδρίες, ένα χρόνο πριν, για σταθερο-
ποίηση του σµήγµατος, απάλυνση ουλών και 
σµίκρυνση πόρων.
• Αν κριθεί αναγκαία η συµβουλή κάποιου εν-
δοκρινολόγου για ορµονικές αναλύσεις, αν το 
δέρµα σας υποφέρει από κυστική ακµή, το ιδα-
νικότερο είναι µια σωστή αγωγή.
• Προετοιµάζουµε το δέρµα µε έναν βαθύ κα-
θαρισµό και µετά την αξιολόγηση τροχιοδρο-
µούµε την ανάλογη θεραπεία.
• Η αγωγή και το αποτέλεσµα θα κριθεί από 
τη συνεργασία των δύο -και από την αγωγή 
που θα ακολουθείτε στο σπίτι και από την αι-
σθητικό.
 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΥΛΩΝ 
Αν το δέρµα σας πέρασε ακµή που άφησε τα 
σηµάδια της, τότε συστήνουµε θεραπεία ανά-
πλασης δέρµατος µε µιας χρήσης βελονάκια, 
τα λεγόµενα dermastamps. Με αυτή τη θερα-
πεία έχουµε ωραίο αποτέλεσµα στην απάλυν-
ση ουλών, σηµαδιών, δυσχρωµίας και ρυτίδων.



ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΑΜΟΣ

SΑLOME’S BEAUTY SPA

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΑΛΩΜΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ SALOME’S BEAUTY SPA ΕΙΝΑΙ 

Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΟΣΟ 
ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ. 

Η Ι∆ΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΙPS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ 
ΟΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

ΓΙΑ… ΒΙΟΝ 
ΑΝΘΟΣΠΑΡΤΟΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Λεωφ. Στροβόλου 93, ∆ιαµ. 101 Στρόβολος
Τηλέφωνο: 22371757
Ιnstagram – Facebook: salomesbeautyspa
Website: www.salomebeautyspa.com.cy

Η φιλοσοφία του 
χώρου µας!
Το Iνστιτούτο Αισθη-
τικής και SPA Σαλώ-
µη, µε γνώµονα πάντα 

τον σεβασµό στη φύση 
και τη σωστή χρήση της 

τεχνολογίας, προσφέρει 
µεγάλη σειρά από θεραπεί-

ες προσώπου και σώµατος, SPA, 
υδροµασάζ, χαµάµ, αλλά και µηχανήµατα 
αδυνατίσµατος και αποτρίχωσης σώµατος. 
Χρησιµοποιούµε εξειδικευµένη τεχνολογία 
τελευταίου τύπου στον τοµέα της αισθητι-
κής και αντιµετωπίζουµε τον κάθε πελάτη ξε-
χωριστά, ανάλογα µε τις ανάγκες του δέρ-
µατός του, τον σωµατότυπό του, τις επιθυµί-
ες και τον τρόπο ζωής του. 

Έχετε ακούσει για τον όρο Skin 
Coaching;
Skin and Body Coaching είναι µια µέθο-
δος, όπου ο ειδικός skincare expert σας 
παρακολουθεί και σας συµβουλεύει, ώστε 
να αποκτήσετε λαµπερό και υγιές δέρµα 
και συνάµα σας καθοδηγεί σε µεθόδους 
για διάλυση του τοπικού πάχους µε εξει-
δικευµένα µηχανήµατα και διατροφολό-
γους.

Στο Salome's Βeauty Spa 
Medical & Laser Center προσφέ-
ρουµε αυτήν την υπηρεσία και 
περιλαµβάνει:
• ∆ιάγνωση των αναγκών του δέρµατός 
σας.
• Πρόταση θεραπειών µε ειδικά διαµορ-
φωµένα πρωτόκολλα, σύµφωνα µε τις ανά-
γκες σας.
• Πρόταση αγωγής στο σπίτι µε νέας γε-
νιάς φαρµακοκαλλυντικά.
• ∆ιατροφικές συµβουλές από διατροφο-
λόγους.
• Συµβουλές για ειδικά συµπληρώµατα 
διατροφής, οµορφιάς και αντιγήρανσης.
• Ειδικές τεχνικές και συµβουλές.
• Συνεχή παρακολούθηση και επικοινωνία.
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από την ειδικό, θεραπεύτρια και αισθητικό 
Ιωάννου Σαλώµη.
 
Ποιος ο ρόλος µας και τι προτεί-
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Η προετοιµασία της νύφης είναι µια ωραία 
διαδροµή. Ως επαγγελµατίες σύµβουλοι 
και αισθητικοί, προτείνουµε κάποιες θερα-
πείες να αρχίζουν ένα χρόνο πριν, ανάλο-
γα µε τις ανάγκες του δέρµατος και του σώ-
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΝΑ∆ΩΝ
•Οι πλείστες µεσογειακές γυναίκες υποφέ-
ρουµε από δυσχρωµίες.
•Είναι σηµαντικό την ηµέρα του γάµου µας 
να δείχνουµε εκθαµβωτικές και να αποφύγου-
µε υπερβολικά καλυπτικά makeup.
•Θα δείτε απίστευτα αποτελέσµατα µε τα 
εξειδικευµένα χηµικά πίλιγκς που εγγυώνται 
µείωση πανάδων µέχρι 70%.
 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΡΥΤΙ∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
•Οι θεραπείες αυτές έχουν ως σκοπό τη δη-
µιουργία νέου ιστού και επαναφορά της σφρι-
γηλότητας του δέρµατος, αλλά και την απά-
λυνση και το γέµισµα ρυτίδων.
•Εδώ θα κριθεί ποια θεραπεία θα ακολου-
θηθεί ανάλογα µε τις ανάγκες της επιδερµί-
δας σας.
•Θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε 
εξειδικευµένες θεραπείες σύσφιγξης, όπως 
ραδιοσυχνότητες, hifu για αναδόµηση, σύ-
σφιγξη, επαναφορά του περιγράµµατος του 
προσώπου, ανόρθωση ζυγωµατικών κ.λπ. 
Συνδυάζουµε πάντα µε συγκεκριµένα προϊό-
ντα για πιο άµεσα αποτελέσµατα.

Α∆ΥΝΑΤΙΣΜΑ
•Στοχεύουµε στο καλύτερο αποτέλεσµα για αδυνάτι-
σµα για να είµαστε όσο πιο ανανεωµένες µπορούµε 
εκείνη την ηµέρα.
•Αδυνάτισµα µε κρυολιπόλυση, η όποια καταστρέφει 
άµεσα τα λιποκύτταρα από το τοπικό πάχος, µε αποτέ-
λεσµα µείωση πόντων και εµφανές αδυνάτισµα.
•Μπορούµε να συνδυάσουµε µαζί υπέρηχους και 
cavitations, για λιπογλυπτική και µείωση της κυτταρίτι-
δας, αλλά και θερµαινόµενα φύκια.
•Ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε κοπέλας, κρίνου-
µε και την ανάλογη θεραπεία σώµατος.
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•Είναι ο ιδανικότερος τρόπος αποτρίχωσης για να φύ-
γει η ανεπιθύµητη τριχοφυΐα, για να είστε ξέγνοιαστη 
την ηµέρα του γάµου αλλά και την υπόλοιπή σας ζωή.
•Συστήνεται να γίνεται ένα χρόνο πριν, αν οι τρίχες 
είναι έντονες και πυκνές, µέχρι την ηµέρα του γάµου.
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SPA DAY
•Μια ωραία εµπειρία χαλάρωσης προσώπου και 
σώµατος για τη νύφη ή ακόµα και για τις φίλες της. 
•Προτείνουµε για το σώµα ένα ωραίο δυνατό honey 
peeling για βαθιά απολέπιση και ωραία βελούδινη 
υφή του δέρµατος και στην πορεία ένα ωραίο χαλα-
ρωτικό υδροµασάζ και µασάζ.
•Για το πρόσωπο προτείνουµε έναν ωραίο καθαρι-
σµό και ενυδάτωση µαζί, για να βοηθήσουµε τη µακι-
γιέζ να ολοκληρώσει το έργο της.
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•ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ 
Ένα ωραίο θεραπευτικό µανικιούρ µε honey peeling 
και µάσκα από παραφίνη, που θα ολοκληρωθεί µε 
ένα ωραίο παστέλ χρώµα στα νύχια.
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Ό,τι πιο χαλαρό και ωραίο χρειάζεται η νύφη για να 
νιώθει πιο ξεκούραστα τα πέλµατά της. Περιποίηση 
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σµού για να ανακουφιστεί το πέλµα, peeling µασάζ, 
µάσκα παραφίνης και µετά µια ωραία περιποίηση νυ-
χιών µε κοµψό βερνίκι στα άκρα.
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Η ηµέρα σας έχει φτάσει. Ξεκουραστείτε µε µια πε-
ριποίηση προσώπου, σχηµατισµό φρυδιού και τέ-
λος ένα ωραίο µασάζ προσώπου για να οξυγονω-
θούν οι ιστοί του δέρµατος και να δείχνατε ακόµα 
πιο όµορφες. Σας ευχόµαστε βίον ανθόσπαρτον.
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• Ακµή και λιπαρότητα, σπυράκια
Αν το δέρµα σας έχει σπυράκια ή και ακµή, 
τότε συστήνουµε ανεπιφύλακτα να γίνουν κά-
ποιες συνεδρίες, ένα χρόνο πριν, για σταθερο-
ποίηση του σµήγµατος, απάλυνση ουλών και 
σµίκρυνση πόρων.
• Αν κριθεί αναγκαία η συµβουλή κάποιου εν-
δοκρινολόγου για ορµονικές αναλύσεις, αν το 
δέρµα σας υποφέρει από κυστική ακµή, το ιδα-
νικότερο είναι µια σωστή αγωγή.
• Προετοιµάζουµε το δέρµα µε έναν βαθύ κα-
θαρισµό και µετά την αξιολόγηση τροχιοδρο-
µούµε την ανάλογη θεραπεία.
• Η αγωγή και το αποτέλεσµα θα κριθεί από 
τη συνεργασία των δύο -και από την αγωγή 
που θα ακολουθείτε στο σπίτι και από την αι-
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Αν το δέρµα σας πέρασε ακµή που άφησε τα 
σηµάδια της, τότε συστήνουµε θεραπεία ανά-
πλασης δέρµατος µε µιας χρήσης βελονάκια, 
τα λεγόµενα dermastamps. Με αυτή τη θερα-
πεία έχουµε ωραίο αποτέλεσµα στην απάλυν-
ση ουλών, σηµαδιών, δυσχρωµίας και ρυτίδων.







ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΑΜΟΣ

FLOWERS & DESIGNS 
BY ROYS HERODOTOU

ΓΑΜΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ 
ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ

Μια εκρηκτική και πολυδιά-
στατη προσωπικότητα, 
γεµάτη ζωντάνια και θε-

τική ενέργεια, στοιχεία που αντικα-
τοπτρίζονται απόλυτα και στις δηµι-
ουργίες του. Μετά τις σπουδές του 
στον τοµέα της διακόσµησης σε 
Αθήνα και Παρίσι, στεγάζει το πά-
θος του για δηµιουργία και τη µεγά-
λη του αγάπη για τα λουλούδια στον 
δικό του χώρο, που φέρει την ονο-
µασία Flowers & Designs by Roys 
Herodotou. Πρωτοπόρος και διορα-
τικός, σε µια εποχή που τα µέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης όπως instagram, 
pinterest κλπ, δεν ήταν καθόλου δι-
αδεδοµένα, παρουσίασε προτάσεις 
και συνθέσεις ασυνήθιστες, ίσως και 
τολµηρές για κάποιους, αλλάζοντας 
τον τρόπο σκέψης σχετικά µε τη δι-
ακόσµηση στο νησί. Ασυµβίβαστος 
και ευρηµατικός, κυνηγάει πάντα την 
πρόκληση του διαφορετικού και του 
καινούριου. ∆εν τον φοβίζει ο αντα-
γωνισµός που ολοένα και µεγαλώ-
νει στον χώρο. Αντίθετα τον βρίσκει 

αναζωογονητικό και πιστεύει πως 
λειτουργεί προς όφελος όλων, αφού 
βοηθάει στην αναβάθµιση του επιπέ-
δου. Με µεγάλη εµπειρία στις διορ-
γανώσεις και διακοσµήσεις γάµων, 
αλλά και µε αστείρευτη φαντασία, 
υπόσχεται στα µελλόνυµφα ζευγά-
ρια µια µέρα γάµου ονειρικά µονα-
δική κι εργάζεται σκληρά για αυτό. 
Επιλέγοντας για συνεργάτες τους κα-
λύτερους, χρησιµοποιώντας ποιοτική 
πρώτη ύλη, φροντίζοντας για την πα-
ραµικρή λεπτοµέρεια από την αρχή 
µέχρι το τέλος, συντονίζοντας µε 
µαεστρία όλους τους συντελεστές 
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, 
εµπνέει σιγουριά στους ανθρώπους 
που τον εµπιστεύονται, ώστε αυτή η 
σηµαντική γι’ αυτούς µέρα να γίνει 
η οµορφότερη. Απολαµβάνει κάθε 
στιγµή αυτό που κάνει κι επιδιώκει 
µια πιο προσωπική σχέση µε κάθε πε-
λάτη, έτσι ώστε να γνωρίζει τι πραγ-
µατικά τους αρέσει και να τους το 
προσφέρει απλόχερα µέσα από τα 
λουλούδια.

  Γλάδστωνος 123, 3032, Λεµεσός, 
flowersanddesigns@cytanet.com.cy, 

Τηλ.: 25348387 - 77772747
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΑΜΟΣ

ARIAL ACE

ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ…
ΜΑΖΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ!
Η ΠΡΩΤΗ DIY ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙΣ 
ΝΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΟ EVENT ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ∆ΙΑΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ!

Η εταιρεία µας έχει επιλέξει για εσάς τους 
καλύτερους στο είδος τους και σας 
τους παρουσιάζει. Ο κάθε συνεργάτης 

µας σου δίνει µια έκπτωση ή ένα δώρο που 
µπορείς να χρησιµοποιήσεις για το event σου!! 
Το µόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι ∆ΩΡΕΑΝ 
εγγραφή στην ιστοσελίδα www.arialace.com 
για να γίνεις κάτοχος της ace card. Με την 
εγγραφή σας θα πάρετε µήνυµα από την Arial 
Ace για παραλαβή της κάρτας σας, και από 
εκείνη τη στιγµή µπορείτε να απολαµβάνετε τα 
οφέλη της!! Ως µέλος της Arial Ace µπορείτε 

να επωφεληθείτε τις µοναδικές προσφορές 
που είναι αναρτηµένες στην σελίδα µας!! Το 
καλύτερο; Η Ace Card, σου δίνει την ευκαιρία 
να µπαίνεις αυτόµατα σε κάθε κλήρωση της 
Arial Ace, αφού θα παίρνεις µήνυµα στο κινητό 
σου για τους µεγάλους µας διαγωνισµούς!!! Στο 
e-shop µπορείτε να βρείτε πολλά boxes για όλες 
τις ξεχωριστές σας στιγµές! Το αλλάµατα box, 
ένα κουτί µε όλα τα απαραίτητα, αλλά και µε 
τον ∆ΩΡΕΑΝ οδηγό της Arial Ace για να ξέρετε 
βήµα βήµα τι να κάνετε στα αλλάµατα σας!! 
Bridal box, ένα υπέροχο custom made ξύλινο 

κουτί µε όλα τα απαραίτητα της νυφούλας 
για την µέρα του γάµου! Baby box, ένα ειδικά 
διαµορφωµένο κουτί για το µωρό και τη 
µανούλα για τις τρεις µέρες που θα κάνουν στο 
µαιευτήριο!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Tηλ.: 99103356 
www.arialace.com
Facebook: Arial Ace (@arialaceevents)
Instagram: arial_ace_
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SEMELI HOTEL
∆ΕΞΙΩΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΑΜΟΣ

Ηαντίστροφη µέτρηση µέ-
χρι τη µέρα που θα ενω-
θείτε µε το άλλο σας 

µισό µε τα δεσµά του γάµου έχει 
αρχίσει και οι προετοιµασίες δί-
νουν και παίρνουν! Κλειδώσατε 
την ηµεροµηνία, βρήκατε την εκ-
κλησία ή το δηµαρχείο και πα-
ράλληλα µε το νυφικό, τα προ-
σκλητήρια, τις µποµπονιέρες, τις 
βέρες, τον στολισµό και όλες τις 
υπόλοιπες λεπτοµέρειες αναζη-
τάτε τον ιδανικό χώρο όπου θα 
γιορτάσετε µε τους δικούς σας 
ανθρώπους τη σηµαντικότερη 
µέρα της ζωής σας.
Η δεξίωση που θα ακολουθήσει 
µετά την τελετή είναι η στιγµή που 
θα χαλαρώσετε και θα απολαύ-
σετε την παρουσία συγγενών και 
φίλων, φτιάχνοντας µαζί τους τις 
πιο όµορφες αναµνήσεις! Γι’ αυτό 
και ο χώρος που θα επιλέξετε θα 
πρέπει να βρίσκεται σε ένα ζεστό 
και φιλόξενο περιβάλλον, ώστε 
να νιώσετε απόλυτα άνετοι και να 
ζήσετε τη βραδιά στο έπακρο.
Σε κεντρικό σηµείο της πρωτεύ-
ουσας και µε πολύχρονη πείρα 
στη διοργάνωση εκδηλώσεων, το 
SEMELI HOTEL διαθέτει τους κα-
τάλληλους χώρους ώστε να ορ-
γανώσετε τη δεξίωση του γάµου 
σας όπως εσείς την έχετε ονει-
ρευτεί. 
Συζητήστε µε την έµπειρη οµάδα 
του ξενοδοχείου, καταλήξτε στο 
στυλ στο οποίο θέλετε να κινηθεί-
τε, αποφασίστε το budget που επι-
θυµείτε να διαθέσετε και τα υπό-
λοιπα αφήστε τα στους ειδικούς.
Οι εσωτερικοί χώροι εκδηλώσε-
ων του SEMELI HOTEL µπορούν 
να διαµορφωθούν ανάλογα µε 
τον αριθµό των καλεσµένων και 
τις ανάγκες της κάθε δεξίωσης. 
Στις εγκαταστάσεις του ξενοδο-
χείου προσφέρεται εξοπλισµός 
τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος 
θα διευκολύνει το έργο του DJ ή 
της ορχήστρας που θα «ντύσουν» 
µουσικά τη βραδιά σας.
Για περισσότερα άτοµα ή αν απλά 
προτιµάτε τους εξωτερικούς χώ-
ρους, επιλέξτε τη βεράντα του 
SEMELI HOTEL. Υποδεχτείτε τους 
καλεσµένους σας µε ένα ποτό 
από την πλούσια κάβα του µπαρ 
DIONYSOS, όπου η ροµαντική 

Πετράκη Γιάλλουρου 10
1077, Λευκωσία - Κύπρος
T: (+357) 22 452121
F: (+357) 22 670200
E: hotel@semelihotel.com.cy
W: www.semelihotel.com.cy

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ 
ΤΟ SEMELI HOTEL 

και µετατρέψτε τη δεξίωση του 
γάµου σας σε µια εµπειρία, της 
οποίας η ανάµνηση θα µείνει 

αναλλοίωτη στον χρόνο, τόσο 
για εσάς όσο και για τους 

καλεσµένους σας.

ατµόσφαιρα θα κάνει τη βραδιά 
ακόµα πιο µαγική. 
Περνώντας στο φαγητό, ολοκλη-
ρώστε την επιτυχηµένη διοργάνω-
ση της δεξίωσης µε ένα εξαιρετικό 
δείπνο. Οι υπηρεσίες catering του 
SEMELI HOTEL θα σας αποζηµιώ-
σουν όχι µόνο από άποψη γεύσης 
και παρουσίασης, αλλά και σε 
σχέση µε την ταχύτητα εξυπηρέτη-
σης των προσκεκληµένων σας. Ο 
ταλαντούχος σεφ του ξενοδοχεί-
ου ετοιµάζει µοναδικές γεύσεις, 

προσαρµοσµένες στα γούστα 
κάθε ζευγαριού, δίνοντάς του 
την ευκαιρία να επιλέξει το στυλ 
της κουζίνας που επιθυµεί, πά-
ντοτε φροντίζοντας για την ποιό-
τητα και την ποικιλία των πρώτων 
υλών.
Μετά τη δεξίωση του γάµου σας 
στο SEMELI HOTEL, επιλέξτε µία 
από τις πολυτελείς σουίτες του 
ξενοδοχείου για να κλείσετε την 
υπέροχη αυτή εµπειρία µε τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο. Η διαµο-

νή προσφέρεται χωρίς χρέωση, 
όπως και το πρωινό της επόµενης 
µέρας, το οποίο σερβίρεται στο 
δωµάτιο.
Τυχόν ανάγκη για early check-in 
ή/και late check-out συµπεριλαµ-
βάνονται -επίσης- στις δωρεάν 
υπηρεσίες για τους νεόνυµφους. 
Τέλος, προσφέρονται ειδικά πα-
κέτα διαµονής για τους καλεσµέ-
νους που επιθυµούν να διανυ-
κτερεύσουν στο ξενοδοχείο την 
ηµέρα του γάµου.
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Η ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑ COUTURIER MAΣ 
ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΗΣ BRIDAL ΣΥΛΛΟΓΗ,

ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

EΛΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΙΩΤΟΥ  

BRIDE PERFECT 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΑΜΟΣ

Σχεδόν 30 χρόνια στον χώρο του νυφι-
κού! Τι είναι αυτό που κάνει τις γυναί-
κες να σας εµπιστεύονται όλα αυτά τα 

χρόνια;
Αυτή είναι µια ερώτηση, που µάλλον θα ήταν καλύτερα 
να απαντήσουν οι κοπέλες που µε εµπιστεύτηκαν… Πα-
ρόλα αυτά, πιστεύω ότι µε εµπιστεύονται για την προσω-
πική επαφή που έχω µε τις ίδιες στην όλη διαδικασία 
-από την επιλογή του νυφικού, στην κατασκευή του και 
τέλος στην παράδοσή του πριν από την µέρα του γά-
µου. Επίσης, πιστεύω πως οι γνώσεις µου και η εµπειρία 
µου όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε πτυχή της δουλειάς 
µου -τα σχέδια, το πατρόν, το ράψιµο, η σωστή εφαρµο-
γή- και τα υλικά υψηλής ραπτικής που εισάγω από την 
Ευρώπη, είναι επίσης λόγοι για τους οποίους µε επιλέ-
γουν. 
Ποιο είναι το «µυστικό» για να παραµένει κα-
νείς στην πρώτη γραµµή;
Η πολύ σκληρή δουλειά και η αφοσίωση, µε στόχο να 
πετυχαίνεις πάντα το καλύτερο αποτέλεσµα. 

Μόλις κυκλοφόρησε και η νέα σας bridal 
συλλογή για το 2020. Τι αποτέλεσε πηγή 
έµπνευσης για εσάς σε αυτήν την καινούρια 
κολεξιόν;
Κύρια πηγή έµπνευσης αποτελούν πάντα για µένα τα 
υλικά υψηλής ραπτικής που χρησιµοποιώ, ενώ σε κάθε 
περίπτωση λαµβάνω υπόψη µου και την προσωπικότητα 
της κάθε κοπέλας που έρχεται στο κατάστηµά µου. 

Ποια είναι τα κύρια στοιχεία της φετινής σας 
bridal κολεξιόν; Χρώµατα, υφάσµατα κ.λπ; 
Σε αυτήν τη συλλογή πρωταγωνιστούν οι περίτεχνες δα-
ντέλες που αγκαλιάζουν το σώµα και τα πολλά layers 

από διαφάνειες. Τα φουσκωτά µανίκια στον καρπό είναι 
επίσης ιδανικά, και θα φορεθούν πολύ το φθινόπωρο 
και την άνοιξη, ενώ τα φτερά και τα κρόσια δίνουν την 
αίσθηση του vintage look. Τέλος, η νέα τάση συνεχίζει 
να «αγαπά» το έντονο ντεκολτέ (V-line), το οποίο ενδεί-
κνυται για πιο θηλυκές και sexy εµφανίσεις.

Σε ποιες γυναίκες απευθύνεται η bridal συλ-
λογή σας;
Η συλλογή αυτή απευθύνεται στις συνειδητοποιηµένες 
γυναίκες που ξέρουν τι θέλουν, στις γυναίκες που έχουν 
άποψη και προσωπικότητα και δεν φοβούνται να την 
αναδείξουν µέσα από ένα νυφικό. Επίσης, τα νυφικά µε 
διαφάνειες και ντεκολτέ απευθύνονται σε κάθε γυναίκα 
που θέλει να νιώθει πιο θηλυκή αλλά ταυτόχρονα sexy.  

Υπάρχει αγαπηµένο υλικό, ύφασµα ή κά-
ποιο συγκεκριµένο στοιχείο που χρησιµο-
ποιείτε στις δηµιουργίες σας και καθορίζει 
την κολεξιόν αυτή; 
Οι κεντηµένες µοντέρνες διαφάνειες, είτε αυτές είναι 
γραµµικές είτε κοµµένες σε αφηρηµένα σχήµατα! Τα 
σκληρά υφάσµατα όπως ο ταφτάς και το brocade µού 
δίνουν τη  δυνατότητα να δηµιουργήσω πιο σκληρά και 
περίεργα σχήµατα στα νυφικά. 

Τελικά ισχύει αυτό που λένε ότι µια νύφη κα-
ταλαβαίνει ποιο θα είναι το νυφικό της µε το 
που θα το δοκιµάσει ανάµεσα σε τόσα άλλα;
Ναι! Βλέπω τη χαρά στα µάτια τους την στιγµή που θα 
το φορέσουν. 

Συνήθως τι στυλ νυφικού επιλέγουν 
στην πλειοψηφία τους οι Κύπριες; Υπάρ-
χει κάποιο σχέδιο που αποτελεί αυτό 
που λέµε «κλασική επιλογή»;
Στη δική µου πελατεία δεν το παρατηρώ, γιατί 
οι κοπέλες που καταλήγουν να έρθουν σε 
µένα για νυφικό ψάχνουν κάτι διαφορετι-
κό και εναλλακτικό. 

Τέλος, ποια είναι τα µελλοντι-
κά σχέδιά σας;
Έχω σαν αρχή να µην αποκαλύ-
πτω τα σχέδιά µου, µέχρι να γί-
νουν πράξη! 

ΝΥΦΙΚΑ: ELENA STRONGYLIOTOU

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλέφωνο: +357 22 766969 | ∆ιεύθυνση/Ατελιέ: Λεωφ. Μακαρίου 82, 1077, Λευκωσία 
Facebook: estrongyliotou | Instagram: elenastrongyliotouofficial | Email: info@elenastrongyliotou.com
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χει κάποιο σχέδιο που αποτελεί αυτό 
που λέµε «κλασική επιλογή»;
Στη δική µου πελατεία δεν το παρατηρώ, γιατί 
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ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΜΟ∆ΡΟΜΟΣ

ΑΠΟ ΠΙΛΟΤΟΣ…
ΚΑΙ ΣΤΗ «WEDDING SKY»

Η ΣΚΛΗΡΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΗΣΥΧΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΤΟN ΩΘΗΣAN ΝΑ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ, ΤΗ «WEDDING SKY», ΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ «ΠΑΙ∆ΙΑ» ΤΗΣ KOMODROMOS GROUP OF COMPANIES 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΑΜΟΣ

Τι είναι αυτό που σας ώθησε να ασχοληθείτε µε τη 
Wedding Sky;
Ο κόσµος της αεροπορίας είναι κάτι που αγαπώ, γι’ αυτό άλλωστε και 

το έχω σπουδάσει, παρόλα αυτά το επάγγελµα το ασκώ καθαρά για χόµπι, 
δίνοντάς του την απαραίτητη σηµασία και σοβαρότητα που χρειάζεται. Πέρα 
από την αεροπορία, η «Wedding Sky» είναι ένα από τα εννέα παιδιά του 
Komodromos Group of Companies, που ως επιχειρηµατίας είναι υποχρέωσή 
µου να υλοποιώ σκέψεις, πλάνα και οράµατα του οµίλου Wedding Sky. Στα 
πλάνα µας ήταν να δηµιουργήσουµε µια υπερπολυτελή εταιρεία που θα διεκ-
περαιώνει όλων των ειδών events, µε βαρύτητα στις γαµήλιες εκδηλώσεις στην 
Κύπρο καθώς επίσης και σε ελληνικά νησιά, όπως Μύκονος και Σαντορίνη.

Τι ακριβώς περιλαµβάνουν τα δεκαεννέα διαφορετικά πακέτα 
που προσφέρει η εταιρεία σας;
Η «Wedding Sky» δηµιουργήθηκε το 2016 και σήµερα µπορεί να προσφέ-
ρει στα υποψήφια ζευγάρια ό,τι καλύτερο, από την αρχή µέχρι το τέλος του 
γάµου τους, όπως, για παράδειγµα, νυφικά από γνωστούς και καταξιωµένους 
σχεδιαστές µόδας και κοστούµια από γνωστούς οίκους σε Κύπρο και εξωτερι-
κό. H «Wedding Sky» διαθέτει επίσης τη δική της οµάδα διακοσµητών/event 
planners, οι οποίοι διακοσµούν τον κάθε γάµο ξεχωριστά, ανάλογα µε τα γού-
στα των ζευγαριών, µε αληθινά λουλούδια ή paper flowers και µε αµέτρητα ιδι-
όκτητα διακοσµητικά που διαθέτει η «Wedding Sky» στις αποθήκες της. Προ-
σφέρει επίσης και µια πλειάδα από φωτογράφους και βιντεογράφους, κερα-

στικά και τούρτες γάµου, βέρες, και αµέτρη-
τους σχεδιασµούς σε προσκλητήρια. ∆ύο 
από τα πιο δηµοφιλή πακέτα γάµου θα τα 
βρείτε πιο κάτω.

Πόσο απαιτητικοί 
είναι οι νεόνυµφοι;
Οφείλω να οµολογήσω πως στις µέρες 
µας τα ζευγάρια είναι αρκετά απαιτητικά, 
πρώτον, λόγω του υψηλού ανταγωνισµού, 
καθώς επίσης και των πολλών επιλογών 
µέσω διαδικτύου. Παρόλ’ αυτά εµείς θεω-
ρούµε ότι οι υψηλές απαιτήσεις των πελα-
τών, καθώς επίσης και ο µεγάλος ανταγωνι-
σµός, δεν µας δίνουν καµία άλλη επιλογή, 
εκτός από το να εξελισσόµαστε και να γινό-
µαστε καλύτεροι, θέτοντας τον πήχη ψηλά, 
µε απώτερο σκοπό να δώσουµε το καλύτε-
ρο δυνατό αποτέλεσµα στους πελάτες της 
«Wedding Sky», διεκπεραιώνοντας την πιο 
µαγευτική και ξεχωριστή γαµήλια εκδήλωση 
για την πιο όµορφη µέρα της ζωής τους.

Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που 
ζητούν από τη «Wedding Sky»;
Συνήθως τα ζευγάρια θέτουν διάφορα 
ερωτήµατα σε ό,τι έχει να κάνει µε τις υπη-
ρεσίες µας και µε τη δουλειά µας. Όµως η  
εταιρεία µας έχει ως πολιτική να προσκαλεί 
το ζευγάρι σε έναν ειδικά διαµορφωµένο 

χώρο, όπου εκεί του κάνει ολοκληρωµέ-
νη και λεπτοµερή παρουσίαση όλων των 
πακέτων γάµου, δείχνοντας και παρουσιά-
ζοντας όλη τη δουλειά που θα διεκπεραι-
ωθεί επακριβώς κατά τη διάρκεια της γα-
µήλιας εκδήλωσης του ζευγαριού, ώστε 
να έχει πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα τού τι 
θα πάρει. Εκεί τα ζευγάρια έχουν την ευκαι-
ρία να δουν από κοντά φωτογραφίες και 
άλµπουµ, γαµήλιες βιντεοσκοπήσεις, πα-
ρανυφάκια, προσκλητήρια, διακοσµήσεις 
γάµων, αυτοκίνητα πολυτελείας, να δοκι-
µάσουν από τα εκλεκτά κεραστικά µας, 
γαµήλιες τούρτες, καθώς επίσης και άλλα 
πολλά. 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Τα υποψήφια ζευγάρια µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε τη «Wedding Sky» από 
τις 9 π.µ. - 9 µ.µ., στα πιο κάτω στοιχεία της 
εταιρείας.
Τηλ: 70003008 – 70002009, 99243100, 
99047978, 
info@weddingskycy.com, weddingskycy@
gmail.com 
www.weddingskycy.com/en,
www.komodromosgroup.com/en
Facebook: Wedding Sky Komodromos 
Group
Instagram: Weddingskycy

Στιγµιότυπα από την πρόσφατη Έκθεση Γάµου της «Wedding Sky»
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ζοντας όλη τη δουλειά που θα διεκπεραι-
ωθεί επακριβώς κατά τη διάρκεια της γα-
µήλιας εκδήλωσης του ζευγαριού, ώστε 
να έχει πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα τού τι 
θα πάρει. Εκεί τα ζευγάρια έχουν την ευκαι-
ρία να δουν από κοντά φωτογραφίες και 
άλµπουµ, γαµήλιες βιντεοσκοπήσεις, πα-
ρανυφάκια, προσκλητήρια, διακοσµήσεις 
γάµων, αυτοκίνητα πολυτελείας, να δοκι-
µάσουν από τα εκλεκτά κεραστικά µας, 
γαµήλιες τούρτες, καθώς επίσης και άλλα 
πολλά. 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Τα υποψήφια ζευγάρια µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε τη «Wedding Sky» από 
τις 9 π.µ. - 9 µ.µ., στα πιο κάτω στοιχεία της 
εταιρείας.
Τηλ: 70003008 – 70002009, 99243100, 
99047978, 
info@weddingskycy.com, weddingskycy@
gmail.com 
www.weddingskycy.com/en,
www.komodromosgroup.com/en
Facebook: Wedding Sky Komodromos 
Group
Instagram: Weddingskycy

Στιγµιότυπα από την πρόσφατη Έκθεση Γάµου της «Wedding Sky»
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ΒΙΟΝ 
ΑΝΘΟΣΠΑΡΤΟΝ…
OΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΓΑΜΟΣ

ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ
ΠΡΙΝ ΑΝΕΒΕΙΤΕ ΤΑ ΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΜΟ∆ΡΟΜΟΣ
ΑΠΟ ΠΙΛΟΤΟΣ…
ΚΑΙ ΣΤΗ «WEDDING SKY»

NYΦΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΙΩΤΟΥ, 
HEADPIECE THE GYM CONCEPT
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