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Congratulations to Nicole 
from your biggest fans

YOU GO GIRL!
LEXINGTON 
MEDICAL ASSOCIATES COSMEDICAL SPA

139 East 57th St., New York, NY 10022 • 212.397.0111
www.smoothsynergy.com      

a
 b
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...από τις συνταγές της γιαγιάς

Με αγνά υλικά

1750 Bathgate Avenue, Bronx, NY 10457 • 1-718-729-9000  • www.krinos.com

ΚΡΙΝΟΣ: Η σωστή επιλογή

Χωρίς συντηρητικά και χημικά πρόσθετα

Νικόλ Κόντος
«Για την τέχνη και τη φιλοσοφία 
της ομορφιάς»
Της Γιάννας Κατσαγεώργη

ταν η Νικόλ Κόντος αντίκρυσε για πρώτη φορά την αντανάκλαση
του εαυτού της στα «νερά» του καθρέφτη, κοριτσάκι μικρό τότε,
δεν γνώριζε καν, πως υπήρχαν λέξεις και έννοιες γύρω από το
είδωλό της, που θα καθόριζαν την μετέπειτα ζωή της. Τύλιγε τον
εαυτό της στα αέρινα φουστάνια της μαμάς της, φόραγε τα τα-

κούνια της κρυφά, έβαζε τις κρέμες και τις πούδρες της,  χωρίς να καταλα-
βαίνει, ότι από τότε αναπόφευκτα τέθηκε αντιμέτωπη με το αμείλικτο ερώτημα
«Είμαι όμορφη»; Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια.

Σήμερα, ιδιοκτήτρια ενός από τα πρώτα Ιατρικά Spa στη Νέα Υόρκη, το
Smooth Synergy Medical Spa and Laser Center, που άνοιξε το 2002 στο
Μανχάταν, γνωρίζει πλέον, ότι η ερώτηση αυτή είναι ανοιχτή σε πολλές
απαντήσεις.

Εμαθε μέσα από την 18χρονη ενασχόληση της με την διατήρηση της νε-
ότητας και της ομορφιάς, ότι η συναισθηματική μας αντίδραση, ως προς το
ωραίο, δεν είναι μία, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με τον ψυχισμό των αν-
θρώπων, τα ρεύματα τής κάθε εποχής και τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες
και επικρατούσες αντιλήψεις. 

Εξυπνη γυναίκα, γεμάτη ζωντάνια, λάτρης της ζωής και της αισιοδοξίας,
πολυταξιδεμένη, με κουλτούρα και ειλικρινή φροντίδα για τον άνθρωπο, που
παραδίδει τον εαυτό του στα χέρια της, ανακάλυψε μέσα από την εμπειρία
της, ότι όλοι βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από τα μάτια των άλλων και ψά-
χνουμε εναγώνια να βρούμε τον τρόπο να εκπληρώσουμε τη δική τους ιδα-
νική εικόνα για την ομορφιά.

Ο
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Dear Nicole
Your passion for your work is extraordinary, 

with persistence and dedication 
you have accomplished wonders. 

Wishing you continued success 
in your endeavors.

Maria Zoitas
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Nicole mou, 
You are a dreamer, 

you are a believer, 

you are a doer, 

you are an achiever

We celebrate you 

as a phenomenal woman 

in every aspect of life.

Thank you 
for making the world 

a better place.

All my love always
Evee Georgiadis

a
 b

To my 
first friend 

in life! 
I’ m so proud 

of all 
your accomplishments 

Love
Pamela
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Κάτω από την δική της φιλοσοφία το Smooth Synergy, δεν προσπαθεί να
ταυτιστεί με τα εκάστοτε πρότυπα ομορφιάς, αλλά βελτιώνει ή εξαλείφει τις
φθορές και τις ασυμμετρίες, χωρίς να διαταράσσει την σωματική και ψυχική
ισορροπία. Ναι, η Νικόλ μπορεί να σας μεταμορφώσει σε «Ωραία Ελένη»,
σε «Κλεοπάτρα», σε «Αφροδίτη της Μήλου» ή και σε «Ερμή του Πραξιτέλη»,
κάτω από έναν όρο: να ακολουθήσετε τους δικούς της κανόνες  ευζωίας και
καλαισθησίας, που κάνουν τον χώρο της να διακρίνεται από τα περισσότερα
Spa σήμερα.

Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Ενα μικρό μυστικό της όμως, μπορώ
να σας το αποκαλύψω. Το πιο χαριτωμένο, που είναι γεμάτο με κόκκινες,
ροζ και πορτοκαλί μνήμες, την mamy blue, τον Mimi, την Gaga, την Pammie,
την Whiskey και πολλά άλλα κραγιόν, που φέρουν τα ονόματα των πρώτων
ανθρώπων και μιας γατούλας, που σφράγισαν τον παιδικό της κόσμο.

Ας την αφήσουμε να μας πει την ιστορία της…

Βιογραφικό με μνήμες παιδικής ηλικίας
Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη. Η μητέρα μου, η Carol Hadzidimitriou De-

Metro, γεννήθηκε στην Αμερική, αλλά μιλάει άπταιστα τα ελληνικά. Ο πατέ-

Συνέχεια από τη σελίδα 3

Εξυπνη γυναίκα,

γεμάτη ζωντάνια,

λάτρης της ζωής

και της αισιοδοξίας,

πολυταξιδεμένη, 

με κουλτούρα και

ειλικρινή φροντίδα

για τον άνθρωπο
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Our best wishes to our very dear friend 

Nicole 
on this most deserving honor.

We are so proud of you!
Keep up the good work!

George and Cathy 
Buxton

a
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Nicole, 
Congratulations 

for the very well 
deserved honor 
of being named 

Woman of the Month! 

You’re a great sister 
and aunt and we love you. 

George Contos
Jennifer Hoffman

Lauren Contos
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Our heartfelt 
congratulations 

on your achievements 
today and always! 

May your leadership, 
enthusiasm, 

and dedication 
inspire future generations 

of strong women.

The Sotirhos Family a
 b

230 Park Avenue • Suite 1536 • New York • N.Y. 10169, USA 
Tel.: +1 212 661 7566 • Fax: +1 212 661 7526

www.capitallink.com • www.capitallinkforum.com • www.capitallinkshipping.com

CONGRATULATIONS 

to NICOLE CONTOS
Founder Smooth Synergy

We wish you good luck and success in your endeavors

Best wishes 
Nicolas Bornozis, President & Olga Bornozi, Managing Director

Capital Link, Inc.
Capital Link is a 25-year-old Advisory, Investor Relations and Financial Communications Firm

with a strategic focus, among other, on the global maritime sector

New York – London – Athens -  Limassol - Oslo - Shanghai - Singapore - Tokyo – Hong Kong
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ρας μου, ο Δημήτρης Κοντός, ήταν Αθηναίος. Ο μεγαλύτερος αδερφός μου
ο Γιώργος και εγώ μιλήσαμε Ελληνικά, πριν καν μιλήσουμε Αγγλικά. Μεγά-
λωσα σε ένα πολύ στοργικό σπίτι με παππούδες και γιαγιάδες και μια μεγάλη
ελληνική οικογένεια, με συγγενείς από την Ελλάδα, που μας επισκέπτονταν
συχνά. Ημουν πολύ δεμένη με τον πατέρα μου, που με λάτρευε και με έκανε
να νιώθω ασφαλής, αγαπητή, όμορφη και ανεκτίμητη, κάτι που θα έπρεπε
να βιώνουν όλα τα παιδιά από τους γονείς τους.

Το διαμέρισμά μας βρισκόταν στον 33ο όροφο ενός πολυώροφου κτιρίου
στο Μανχάταν. Το σπίτι μας ήταν πλημυρισμένο με φως, κάτι το οποίο συνδύασα
σε όλη την μετέπειτα ζωή μου με την ευτυχία και την ασφάλεια. Αυτό το συναί-
σθημα με ακολουθεί μέχρι σήμερα, κάθε φορά που κάθομαι στο ήλιο.

Οι πρώτοι της δάσκαλοι, οι γονείς της
Ο μπαμπάς μου, παρότι ήταν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, με δί-

δαξε, ότι οι πιο σημαντικές αξίες στη ζωή, δεν έχουν καμία σχέση με τα χρή-
ματα. Με ενθάρρυνε να συνεχίσω τα όνειρά μου και να έχω φιλοδοξίες. Η
μητέρα μου ενίσχυε αυτά τα συναισθήματα μέσα μου.  

Οταν ο αδελφός μου και εγώ φτάσαμε στην σχολική ηλικία, η μητέρα μου
επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα της ως καθηγήτρια Γυμνασίου, που την
είχε εγκαταλείψει για ένα διάστημα, για να μας μεγαλώσει. Για μένα ήταν
ένα ζωντανό παράδειγμα μιας εργαζόμενης γυναίκας, που διαχειριζόταν ένα
ολόκληρο νοικοκυριό και μεγάλωνε ταυτόχρονα δύο παιδιά. Δούλευε σε
πλήρη απασχόληση, αλλά δεν ένιωσα ποτέ την απουσία της. Παράλληλα και
οι δυο γονείς μου ήταν μέλη της εκκλησίας.

Ο πατέρας μου ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Καθεδρικού
Ναού της Αγίας Τριάδας και η μητέρα μου πρόεδρος της Φιλόπτωχου, καθώς
και αντιπρόεδρος της Εθνικής Φιλοπτώχου. Μας έμαθαν από νεαρή ηλικία
τη σημασία της κοινότητας και της προσφοράς μας σ’ αυτήν. Η μητέρα μου
μας πήγαινε με τον αδελφό μου στα μουσεία, σε πατινάζ στον πάγο, στο μπα-
λέτο, στο θέατρο και στον κινηματογράφο.

Τα Σάββατα κάναμε ποδήλατο στο Central Park και συναντιόμασταν μαζί

Συνέχεια από τη σελίδα 5

Εγώ και 

ο αδελφός μου 

μάθαμε από μικρή

ηλικία τη σημασία

της κοινότητας 

και της προσφοράς

μας σε αυτήν

Συνέχεια στη σελίδα 9
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Αγαπημένη μου 

Νικολίτσα,

θερμά συγχαρητήρια!

Πάντα χαρά και ευτυχία

Η θεία σου Ελεν

a
 b

Congratulations 
Nicole!!!
I never fear 

when Nicole is near!!! 
I am so proud 

of you!!! 
Anonymous 



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΥΧΟΣ 1488 ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟ
a

 b

Αγαπητή μου 
Νικολίτσα

Συγχαρητήρια 

Σε αγαπάμε και σε λατρεύουμε
από καρδιάς

είμαστε πολύ περήφανοι 
για την επιλογή σου ως «Γυναίκα» 

του μηνός Ιουνίου 
από τον «Εθνικό Κήρυκα».

για όλη τη σκληρή δουλειά 
και τα επιτεύγματά σου. 

Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ 
που είσαι πηγή έμπνευσης 

για τις γυναίκες και λαμπρό παράδειγμα
προς μίμηση για τα κορίτσια μας

Soterios, Angela, Alexia 
and Elias Panageas

a
 b

Στη Νικόλ Κόντος
μια ταλαντούχα Ελληνίδα 

αφοσιωμένη στη γυναίκα και την ομορφιά της

Ομορφη, φινετσάτη, δραστήρια, επαγγελματίας, 

Ελληνίδα στην ψυχή και το πνεύμα 

Εύγε Νικόλ
Με πολλή αγάπη

Δρ Γεώργιος και Δρ Μιράντα Κοφινά
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με άλλες ελληνικές οικογένειες. Οι γονείς μου μας μεγάλωσαν στην πόλη
και όχι στα προάστια, γιατί ήθελαν να μας εφοδιάσουν με όλα όσα το αστικό
περιβάλλον που κατοικούσαμε μας πρόσφερε.

Τους είμαι ευγνώμων για όλα όσα έκαναν για μας.

Αγαπημένες αναμνήσεις: γιορτές και καλοκαίρια
Οι γονείς μου ήταν κοινωνικοί άνθρωποι. Ο πατέρας μου, ιδιαίτερα, λά-

τρευε τη συντροφιά των φίλων του. Το σπίτι μας ήταν πάντα γεμάτο με επι-
σκέπτες. Ανάμεσα στις αγαπημένες μου αναμνήσεις, είναι η 26η Οκτωβρίου,
η μέρα της γιορτής του πατέρα μου. Σχεδόν 100 άτομα γέμιζαν το σπίτι μας,
για να του ευχηθούν.

Μετά ερχόντουσαν τα αξέχαστα καλοκαίρια στην Ελλάδα, όπου βλέπαμε
τις  θείες μου και τη γιαγιά μου. Οι γονείς συνδύαζαν πάντα το ταξίδι στην
Ελλάδα με μια επίσκεψη σε διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα.

Δεν είμαι σίγουρη, αν είχα αντιληφθεί τότε την αξία αυτών των ταξιδιών
στην Ευρώπη, αλλά τώρα συνειδητοποιώ, ότι άνοιξαν τα μάτια μου στον Κό-
σμο και με βοήθησαν από νεαρή ηλικία να εκτιμήσω και άλλους πολιτισμούς
εκτός από τους δικούς μου.

Η διαφορά της από τα άλλα τα παιδιά
Κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι οτιδήποτε ελληνικό υπήρχε σαν

κουλτούρα μέσα μου, με ξεχώριζε από τα άλλα παιδιά. Πρέπει να εξηγήσω,
ότι αυτό το συναίσθημα, δεν με έκανε να νιώθω σαν να μην ανήκω πουθενά.
Αντίθετα, με έκανε να νιώθω ξεχωριστή. 

Αλλωστε, μπορούσα να μιλήσω ελληνικά, που κανένας από τους μη Ελ-
ληνες φίλους μου δεν μπορούσε και επιπλέον την ημέρα της Ελληνικής Ανε-
ξαρτησίας, περπατούσα στην 5η Λεωφόρο, στην ετήσια παρέλαση, που κα-
νένας από αυτούς δεν το έκανε!

Οι σπουδές και η σταδιοδρομία της
Η αρχική μου εκπαίδευση συμπληρώθηκε στο σχολείο της Αγίας Τριάδας
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Κοιτάζοντας πίσω,

συνειδητοποιώ ότι

οτιδήποτε ελληνικό

υπήρχε 

σαν κουλτούρα 

μέσα μου, 

με ξεχώριζε από 

τα άλλα παιδιά
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Congratulations to our dear friend 

Nicole
We are so grateful to have you 
as one of our best friends, 

someone we consider family. 

Thank you for everything you do!

Love
Peter & Anne Marie Embiricos

a
 b

Αγαπητή μου φίλη 

Νικόλ, 
εγκάρδια συγχαρητήρια!

Είσαι μια εξαίρετη γυναίκα, 

μητέρα και σύζυγος 

ενός καταπληκτικού ανθρώπου. 

Διαπρέπεις 

στον επαγγελματικό στίβο 

και όλοι σε βλέπουμε με θαυμασμό.

Τις καλύτερες ευχές μου 

για υγεία σε όλη την οικογένειά σου. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Δρ. Ελένη Γκουζούλη Κουτσού 
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και μπορώ να σας πω, ότι με πολλούς από τους συμμαθητές μου από εκείνα
τα πρώτα χρόνια, συναντιόμαστε ακόμα μέχρι σήμερα. Μετά από αυτό, πα-
ρακολούθησα το The Hewitt School, ένα ιδιωτικό σχολείο για κορίτσια, όπου
με δίδαξαν το ίδιο ακριβώς, το οποίο μου εμφύσησαν οι γονείς μου από
παιδί: «ότι θα μπορούσα να γίνω οτιδήποτε θελήσω». 

Ο κόσμος ήταν πια ανοιχτός και με περίμενε. Παρακολούθησα το Πανε-
πιστήμιο Syracuse, μετά έκανα μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση στο NYU στη
Νέα Υόρκη και ξεκίνησα την επαγγελματική μου ζωή ως νηπιαγωγός στο
Δημόσιο Σχολικό Σύστημα της Νέας Υόρκης.

H διαδρομή της από νηπιαγωγός σε επιχειρηματία
Μου άρεσε πολύ να διδάσκω στο δημόσιο σχολείο και έμαθα τόσα πολλά

από τα παιδιά, αλλά έχω κληρονομήσει το επιχειρηματικό πνεύμα του πατέρα
μου και το DNA αυτό αποδείχθηκε ισχυρότερο από την αγάπη μου για τη δι-
δασκαλία. Παντρεύτηκα και λίγο καιρό μετά το γάμο μου ξεκίνησα τη νέα  μου
επαγγελματική καριέρα, ανοίγοντας το 2002 το Smooth Synergy Cosmedical
spa. Το ενδιαφέρον μου όμως για την ομορφιά, υπήρχε πάντα στη ζωή μου.

Οπως μου διηγείται η μητέρα μου, έμπαινα κρυφά στο δωμάτιό της και πα-
σαλειβόμουν με τις κρέμες και τις πούδρες της από μικρό κοριτσάκι.

Πρωτοπόροι στο ιατρικό spa
Παρόλο που υπάρχουν πολλά ιατρικά spa, το Smooth Synergy είναι ένα

από τα πρώτα ιατρικά spa στη Νέα Υόρκη. Η διαφορά του από ένα κλασσικό
spa είναι ότι περιλαμβάνει ιατρικό εξουσιοδοτημένο προσωπικό, για την εκτέ-
λεση ορισμένων από τις θεραπείες που προσφέρονται στους πελάτες. Οταν
ξεκίνησα, υπήρχαν μόνο τέσσερα ιατρικά spa. Είμαστε πραγματικά  περή-
φανοι που έχουμε ένα εξαιρετικά καλό πελατολόγιο με ανθρώπους που μας
εμπιστεύονται απόλυτα. Κτίσαμε την φήμη μας επάνω σε πολύ γερές βάσεις,
γιατί καταφέραμε με τις επιτυχημένες θεραπευτικές αγωγές και το άρτια εξει-
δικευμένο προσωπικό μας, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε μια απλή
νοικοκυρά, αλλά και σε μια διασημότητα.

Το μότο της: «Να αγαπάμε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας»
Με την κρίση του Covid-19 συνεχίσαμε να επικοινωνούμε με τους πελάτες

Συνέχεια από τη σελίδα 9
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Congratulations

Nicole!

Eleni  Andreopoulou MD  
Panagiota Andreopoulou MD

Your 
entrepreneurial spirit 

and passion 
for the 

Greek Community 
are an inspiration 

to all of us! 

a
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Dear Nicole,
Congratulations!!!
Best wishes for you 

and your family. 

Esmie Eleftheriades

a
 b

Congratulations
Nicole 

on your wel l deserved success!

Your innovation 
and commitment 

to excellence pays off!

ELENA COUMANTAROS
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Εχω 

έναν άνδρα 

που με στηρίζει 

και εκτιμά 

την ποιότητα του

χαρακτήρα μου

a
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The Triades and Pasztor Families 

congratulate 
Nicole 

on her professional and personal successes. 

Nicole is an inspiration to her friends 
and family for both 

her innovative entrepreneurial contributions 
to the beauty industry as well as

for her own personal warmth 
and inner beaty. 

a
b

CONGRATULATIONS TO

NICOLE 
CONTOS LIAKEAS

Carol Contos
James DeMetro

Devoted wife, 
mother, daughter, sister, niece
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μας, τους οποίους θεωρούμε οικογένεια. Ανυπομονώ να επιστρέψουν σύν-
τομα σε εμάς. Γνωρίζω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, ότι το να δί-
νεις έμφαση στην ομορφιά, είναι μια επιφανειακή προσέγγιση, ειδικά όταν
άλλα πράγματα στη ζωή είναι πολύ πιο σημαντικά. Φυσικά υπάρχουν αξίες
που επηρεάζουν τη ζωή μας, αλλά το να αγαπάμε και να φροντίζουμε τον
εαυτό μας είναι η βάση, για να μπορούμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι και πιο
παραγωγικοί στην δουλειά μας και στις καθημερινές ενασχολήσεις μας. Το
να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, μπορεί να έχει διαφορετική έννοια για
τον καθένα, αλλά δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την αξία του να ενδιαφέ-
ρεται κάποιος για την εμφάνισή του, η οποία αποτελεί την προβολή του στον
κόσμο, αλλά κυρίως τον κάνει να νιώθει πιο ασφαλής μέσα σε αυτόν.

Η φιλοσοφία του Smooth Synergy  
Στο Smooth Synergy δεν κάνουμε πλαστικές εγχειρήσεις. Οι θεραπείες

μας είναι μη επεμβατικές και περιλαμβάνουν θεραπείες όπως αποτρίχωση
με λέιζερ, σύσφιξη του δέρματος, botox, αναζωογόνηση σώματος και ένα
πλήθος άλλων πρωτοπόρων θεραπειών, που μπορούν πραγματικά να βοη-
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Congratulations 
to an incredible woman 

who has been an inspiration 
to other women for many many years. 

Her passion, warmth, compassion, 
and love for people has guided her journey 

in helping others change their lives.

Leslie Silver Geneen

I’m so proud of you 

Nicole Contos 
and so grateful 

to have you in my life. 
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Congratulations 
to my dear friend 

Nicole Contos
Your recognition 
is well deserved. 

I wish you and your family 
health, happiness 

and continued success! 

Helen Chiotes 
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Αγαπητή μας Νικόλ

Ευχόμαστε να είσαι υγιής 
και με πολλές επιτυχίες. 

θερμά συγχαρητήρια για την παρουσίαση 

από τον «Εθνικό Κήρυκα».

Επιτυχημένη επαγγελματίας, 
άριστη μητέρα και σύζυγος.

Σε θαυμάζουμε γιατί ξέρεις να δημιουργείς 
και να προσφέρεις με συνέπεια και απλότητα.

Με πολλή εκτίμηση,
Γεώργιος, Ηβη και Τέρης Φραγκόπουλος

Στο

Smooth Synergy

έρχονται 

για να βελτιώσουν

την εμφάνισή τους
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θήσουν τους ανθρώπους να μην φτάσουν στο χειρουργείο. Οι περισσότεροι
από τους πελάτες μου δεν αναζητούν ριζική χειρουργική επέμβαση. Δεν
προσπαθούν να αλλάξουν το ποιοι είναι. Ερχονται σε εμάς, για να βελτιώσουν
την εμφάνισή τους. Δεν είναι ματαιοδοξία το να θέλεις να έχεις ένα όμορφο
παρουσιαστικό και να νοιώθεις ευτυχισμένος μέσα στο σώμα σου.

Ο πολιτισμός μας υποστηρίζει τα νιάτα και την ομορφιά
Πολλές γυναίκες και άνδρες πιστεύουν, ότι η γήρανση τούς προδίδει.

Ευτυχώς βρισκόμαστε τώρα σε έναν κόσμο όπου μπορούμε να βελτιώσουμε
πολλές από τις φυσικές φθορές του χρόνου, έτσι ώστε οι άνθρωποι να εξοι-
κειώνονται με τη διαδικασία γήρανσης, χωρίς να τους κλονίζουν οι  μεταβο-
λές που αυτή προκαλεί στο δέρμα και στο σώμα τους.

Οταν βγείτε από το Smooth Synergy, είστε το ίδιο άτομο που ήσασταν,
όταν μπήκατε, αλλά επιδιώκουμε να αισθάνεστε καλύτερα για τον εαυτό σας.
Ενα πιεστικό γνώρισμα του πολιτισμού μας, που επηρεάζει πολύ τους αν-
θρώπους  να κάνουν αλλαγές, είναι ο βομβαρδισμός από παντού για την
δύναμη που έχουν τα νιάτα και η ομορφιά.

Είναι φυσιολογικό οι περισσότεροι άνθρωποι να υποκύπτουν σ’ αυτόν και
κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει γι’ αυτό. Εμείς αυτό που κάνουμε στο
Smooth Synergy, είναι να κρατάμε μια ισορροπία ανάμεσα στην σκληρή πραγ-
ματικότητα του χρόνου και στην ανελέητη προβολή και προώθηση της νιότης
από την κοινωνία, μέσα από τις παρεμβάσεις μας, με θεραπείες που στοχεύουν
σε μια υγιή και ελκυστική εμφάνιση χωρίς ακρότητες και υπερβολές.  

Θεραπείες και καλλωπισμός με τα καλλυντικά «Nicole Contos»
Ολες οι θεραπείες μας υποστηρίζονται από καλλυντικά προσώπου, αλλά

και καινοτόμα ιατρικά καλλυντικά.
Ενα μεγάλο μέρος της επιχείρησής μου είναι η σειρά προϊόντων «Nicole

Contos», που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη φροντίδα του δέρματος και
αποτελούν μια φαρμακο-κοσμετολογική σειρά αναδόμησης του δέρματος,
η οποία είναι αποτέλεσμα  συνεργασίας μεταξύ κοσμετολογίας και ιατρικών
συνταγών. Oλες οι εξελίξεις σχετικά με την αναδόμηση του δέρματος βασί-
ζονται στην πρόσφατη τεχνολογία της αναγεννητικής και περιέχουν ενεργά
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Δεν υπάρχει 

μαγικό ραβδί. 

Το πιο απλό που

μπορεί κάποιος 

να κάνει, 

είναι να αποδεχτεί

αυτό που είναι 

και να κάνει 

το καλύτερο 

για τον εαυτό του
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There are those few among us 
that set an example that others aspire to emulate.

Nicole
We consider it a privilege 

to have such a kind and caring friend in you.

We love you
Michael and Marguerite Loucas
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συστατικά, μη βλαβερά για το δέρμα και τον οργανισμό.

Νέα Θεματική του spa η σεξουαλική αναζωογόνηση
Υπάρχουν πολλοί άνδρες και γυναίκες που δεν έχουν αυτοπεποίθηση

στην σεξουαλική τους συμπεριφορά. Με τα χρόνια, καθώς η σχέση μου με
τους πελάτες μου έγινε πιο αξιόπιστη, μοιράζονται τις ανησυχίες τους σχετικά
με τη γήρανση και τη σεξουαλικότητά τους.

Τα τελευταία επτά χρόνια αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στη σεξουα-
λική αναζωογόνηση και έχουμε συμπεριλάβει διαδικασίες που βοηθούν στην
αναζωογόνηση της περιοχής των γεννητικών οργάνων. Χρησιμοποιώντας
θεραπείες όπως PRP και λέιζερ, που στοχεύουν συγκεκριμένα τις περιοχές
των γεννητικών οργάνων, οι άνθρωποι μπορούν να βελτιώσουν τη σεξουα-
λική τους λειτουργία, που συνήθως μειώνεται με την ηλικία. Στην πραγμα-
τικότητα, το Smooth Synergy είναι ο μόνος εκπαιδευτικός ιστότοπος της Νέας
Υόρκης για’αυτόν τον τύπο PRP και γιατροί από όλο τον Κόσμο έρχονται σε
μας, για να εκπαιδευτούν.

Η εξέλιξη της ιατρικής αισθητικής στο Smooth Synergy
Αυτό που διακρίνει το Smooth Synergy από άλλα ιατρικά spa, είναι ότι

βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης. Είμαστε συνήθως από τους
πρώτους που εφαρμόζουμε καινοτόμες θεραπείες στους πελάτες μας. Η
επιστήμη εξελίσσεται πολύ γρήγορα στις μέρες μας και είναι σημαντικό να

Συνέχεια από τη σελίδα 13
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As many know, I am recovering from 
a Covid-19 battle that nearly took my life.

Thank you to all of the angels 
who contributed to my care 
and the heroes that continue 

to go to work despite 
knowing the risks.

There are no words 
to express thanks 

to all who prayed for me.  

The hand of God 
may not have been 

there if it were not for all of you.

a
 b
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Most of all... to my wife Nicole

Forever Grateful

You are a gift from God, a gift so 
fine that it can never be measured.
A love so deep, so sweet, so kind; 
its you, my love; you, my treasure.

George Liakeas, MD

You saved me and continue to save me.
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είμαστε ενημερωμένοι και να επωφελούμεθα από τις νέες εφαρμογές της
επιστήμης του ιατρικού spa.

Δεν προωθούμε καμία θεραπεία, επειδή έχουμε κάποιο συγκεκριμένο
συμφέρον. Εχουμε αναπτύξει την ικανότητα να διακρίνουμε τις μεθόδους
που είναι σημαντικές και αποτελεσματικές.

Εχουμε 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο του ιατρικού spa και όσο περνούν τα
χρόνια, όλο και περισσότερο ενδιαφέρομαι για την έρευνα και τη συμβουλευ-
τική εργασία. Κάθε μέρα σχεδόν έχουμε καινούργιες πληροφορίες και γνώσεις,
τις οποίες μαθαίνω και μπορώ να κατευθύνω το ερευνητικό μας προσωπικό,
ώστε να αναπτύσσει τα καλύτερα πρωτόκολλα για τους πελάτες μας.

Οταν οι πελάτες έχουν ανεδαφικές προσδοκίες
Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Το πιο απλό που μπορεί κάποιος να κάνει,  εί-

ναι «να αποδεχτεί αυτό που είναι και να κάνει το καλύτερο για τον εαυτό
του». Είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη ρεαλιστικών προσδοκιών και η ανα-
γνώριση, ότι όλοι έχουμε χαρακτηριστικά που μπορούν να βελτιωθούν και
να μας κάνουν να νιώθουμε αρεστοί.

Οι πελάτες μας γνωρίζουν ότι στο Smooth Synergy θα βρουν αξιόλογες
και λιγότερο επεμβατικές εναλλακτικές όπως π.χ. την τόνωση του προσώπου
και του σώματος για την παραγωγή κολλαγόνου, που βοηθά στη σύσφιξη,
την ανύψωση και το περίγραμμα. Μερικοί πελάτες το παρακάνουν, αλλά και
πάλι  δεν εύκολο να πεις σε κάποιον «κάνατε αρκετά! Φτάνει!».

Αντ’ αυτού ρωτάμε, «Τι νομίζετε ότι θα πετύχετε, αν κάνετε κάποιες επι-
πλέον θεραπείες;» και προσπαθούμε να τους πείσουμε, ότι όλα αυτά που τους
κάναμε ήδη είναι αρκετά, ώστε να μείνουν πολύ ευχαριστημένοι. Υπάρχουν
πολλοί πελάτες που το μετάνιωσαν, όταν υπερέβαλαν στις απαιτήσεις τους.

Δεν υπάρχει ηλικία στην ομορφιά
Η φροντίδα του δέρματος δεν έχει ηλικία. Ωστόσο, οι νεότερες ηλικίες

δεν απαιτούν, ούτε έχουν ιδιαίτερη ωφέλεια από τις θεραπείες που εφαρ-
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Είμαστε 

παντρεμένοι 

18 χρόνια 

και έχουμε δύο

υπέροχες κόρες

στην εφηβεία, 

για τις οποίες 

και οι δύο είμαστε

περήφανοι και τις

αγαπάμε πολύ 

Συνέχεια στη σελίδα 21
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Nicole

Caroline & Alexandra

You are strong
You are fearless

You are beautiful 
You inspire us

a
 b

Νικόλ
είσαι 

το αστέρι μας

Αξια!
Μάγδα, Ελένη, Ηλίας
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Αγαπημένη μου Νικόλ
θερμά συγχαρητήρια 

Πάντα άξια,
Βίλη Μάρκογλου Αποστολάτου

Αισθάνομαι πολύ τυχερή που είμαστε τρεις γενιές φίλοι, από τους γονείς μας μέχρι τα παιδιά μας. 

Οι αναμνήσεις που δημιουργούμε κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα αλλά 
και στη Νέα Υόρκη θα είναι πάντα στην καρδιά μου.

Είμαι περήφανη για όλες τις επιτυχίες σου και για όλα όσα με τόσο κόπο 
και αφοσίωση έχεις καταφέρει, όχι μόνο στην προσωπική σου ζωή αλλά 

και στην επαγγελματική σου καριέρα.

Η φετινή χρονιά ήταν μια δοκιμασία για την οικογένειά σου. 

Αντιμετώπισες όμως όλες τις δυσκολίες με αστείρευτη υπομονή και αισιοδοξία και κατάφερες 
να ξεπεράσεις εμπόδια τα οποία κανένας δεν είχε ποτέ φανταστεί πως θα βρεθούν στο δρόμο σου.

Σε θαυμάζω για τον δυναμισμό σου, το ήθος σου, την ατελείωτη ενέργειά σου, την αφοσίωσή σου 
στην ελληνική κοινότητα και την επιθυμία σου να βοηθάς πάντα όσους το χρειάζονται.

Εύχομαι κάθε στιγμή από εδώ και πέρα να είναι πιο ευτυχισμένη από την προηγούμενη.

για την τιμή που σου γίνεται από τον «Εθνικό Κήρυκα».

μόζουμε  στους πιο ηλικιωμένους πελάτες. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι
νέοι περισσότερο από όλα, είναι να μην εκτίθενται στον ήλιο, να μην καπνί-
ζουν και να μην τραυματίζουν το δέρμα τους. Είναι απαραίτητη η περιποίηση
και ο καθαρισμός με ελαφρά καλλυντικά ανάλογα της ηλικίας τους. Οι νέοι
πρέπει να γνωρίζουν ότι οι βλάβες που μπορούν να δημιουργήσουν στο δέρ-
μα τους οι κακές συνήθειες, είναι μη αναστρέψιμες.

Και οι άνδρες ενδιαφέρονται για την εμφάνισή τους
Θα εκπλαγείτε με τον αριθμό των πελατών που είναι άντρες. Για  επαγ-

γελματικούς και προσωπικούς λόγους, οι άντρες ξοδεύουν περισσότερο
χρόνο, όχι μόνο διατηρώντας το σώμα τους σε καλή κατάσταση, αλλά και
την αισθητική τους εμφάνιση. Υποβάλουν τον εαυτό τους σε πολλές από τις
ίδιες θεραπευτικές και αισθητικές διαδικασίες με τις γυναίκες. Επικεντρώ-
νονται κυρίως στα μαλλιά, στα γεννητικά όργανα, στην αποφυγή ρυτίδων και
στη σύσφιξη του δέρματος.

Ο χρόνος δεν είναι εχθρός
Κάθε λογικά σκεπτόμενο άτομο γνωρίζει, ότι ο χρόνος δεν είναι στάσιμος

και κυλάει. Κανείς δεν είναι εδώ για πάντα. Πρόσφατα έγινα 50 χρόνων.
Επέλεξα να αγκαλιάσω τα χρόνια μου με αγάπη και είναι αυτό ακριβώς που
πραγματικά πιστεύω, ότι προσφέρουμε στο spa. Στηρίζουμε τους πελάτες
μας και τους βοηθάμε να συνειδητοποιήσουν, ότι το να ζουν αρμονικά με
τον χρόνο, είναι το πιο όμορφο δώρο που μπορούν να προσφέρουν στον
εαυτό τους.

Οταν έχεις το χάρισμα, την λύπη να την κάνεις χαρά 
Πολλοί άνθρωποι θα θυμούνται μια περιπέτεια που έζησα, όταν ήμουν

27 χρόνων. Ετοιμαζόμουν να παντρευτώ έναν Ελληνοκύπριο από την Αγγλία
και την ημέρα του γάμου δεν εμφανίστηκε στον Καθεδρικό Ναό. Είχαμε 300
καλεσμένους και πολλοί από αυτούς είχαν ταξιδέψει για τον γάμο από την
Ευρώπη και την Ασία.

Οσο και αν στεναχωρήθηκα, δεν το έβαλα κάτω. Κάλεσα όλον αυτόν τον
κόσμο στη δεξίωση που είχαμε ετοιμάσει για μετά τον γάμο. Η είδηση του
γλεντιού χωρίς τον γαμπρό, έγινε διεθνής από τα Μέσα Ενημέρωσης. Ξαφ-
νικά  βρέθηκα στα εξώφυλλα των «Daily News», της «New York Post» και
στο σχόλιο της ημέρας μιας έκδοσης των «New York Times», που έγραφε
ότι ήμουν η επιτομή μιας αήττητης Νεοϋορκέζας.

Οταν δε, ένας ρεπόρτερ βρήκε τον γαμπρό μόνο στην Ταϊτή, όπου εί-
χαμε κανονίσει να περάσουμε τον μήνα του μέλιτος, η ιστορία πήρε ακόμα

μεγαλύτερες διαστάσεις. Αν και ήταν μια πολύ οδυνηρή κατάσταση, παρ’
όλα αυτά εκμεταλλεύτηκα όλες τις προσκλήσεις, στους τηλεοπτικούς σταθ-
μούς που με καλούσαν να διηγηθώ την απίστευτη ιστορία μου, όπως το
«Today show», η «Oprah»,  κ.λπ. Αυτή η σπάνια εμπειρία με έκανε πιο δυ-
νατή. Μέχρι σήμερα συνεχίζω να βλέπω το όνομα και την ιστορία μου σε
βιβλία αυτοβοήθειας. Τι μπορώ να πω; Ελπίζω οι κόρες μου να παραδειγ-
ματιστούν.

Ο πυρήνας της ζωής της: 
ο Γιώργος, η Αλεξάνδρα και η Καρολίνα

Λίγα χρόνια αργότερα, είχα την τύχη να συναντήσω έναν άντρα που με
στήριξε και που εκτίμησε την ποιότητα του χαρακτήρα μου. 

Τον Γιώργο Λιακέα, τον οποίο γνώρισα σε ραντεβού στα τυφλά και αμέ-
σως κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ίδιες αξίες με μένα, την
οικογένεια, την ηθική, την θρησκεία, την ειλικρίνεια και την σκληρή δουλειά.
Είμαστε παντρεμένοι τώρα για 18 χρόνια και έχουμε δύο υπέροχες  κόρες
στην εφηβεία, για τις οποίες και οι δύο είμαστε περήφανοι και τις αγαπάμε
βαθιά.

Ο Γιώργος είναι οικογενειακός γιατρός και διευθύνει το Smooth Synergy,
το οποίο ίδρυσα και διαχειρίζομαι. Πριν λίγους μήνες περάσαμε μια πολύ
δύσκολη δοκιμασία, όταν ο Γιώργος αρρώστησε από τον COVID-19. 

Πρόσφερε τις υπηρεσίες του ανιδιοτελώς και κρατούσε ανοιχτό το ιατρείο,
για να δέχεται στους ασθενείς του, που ήταν πολύ θορυβημένοι από την
πανδημία. Στα τέλη Μαρτίου παρουσίασε πυρετό και στη συνέχεια δύσπνοια. 

Μπήκε στο νοσοκομείο και μια ώρα αργότερα ήταν σε κώμα με αναπνευ-
στήρα. Δεν μπορούσα να του μιλήσω, ούτε να τον επισκεφτώ. Μετά από
τρεις εβδομάδες και χιλιάδες προσευχές, ξανασυναντηθήκαμε.

Τι θα ήθελε να αλλάξει στον κόσμο
Ο ιδανικός μου κόσμος είναι γεμάτος με ανθρώπους ευγενικούς, που

δεν κατηγορούν ο ένας τον άλλον, δεν τον κρίνουν, δεν τον πληγώνουν.
Ενας κόσμος, όπου όλοι ζουν αρμονικά, ισότιμα και όπου ο θυμός και η στε-
ναχώρια είναι είδος πολυτελείας και όχι καθημερινότητα. Ενας κόσμος, όπου
δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος, αλλά καλός, υγιής, γεμάτος ενδιαφέροντα
και σεβασμό για την γη που σε κρατάει επάνω της, για την ζωή και για τον
άνθρωπο. Ενας κόσμος που θα λαχταράει αγάπη και όχι  μίσος.

Συνέχεια από τη σελίδα 18
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Η Μπόνι Πόιντερ, ένα από τα τέσσερα μέλη του
γυναικείου συγκροτήματος «The Pointer Sisters»,
πέθανε σε ηλικία 69 ετών, όπως ανέφερε χθες ανα-
κοίνωση στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος.

Οι τέσσερις αδελφές -η Μπόνι, η Ανίτα, η Ρουθ
και η Τζουν η οποία δεν ζει πια- ξεκίνησαν να τρα-
γουδούν στην εκκλησία όπου ήταν ιερέας ο πατέ-
ρας τους, στο Οκλαντ της Καλιφόρνιας, και έγιναν
γνωστές την περίοδο του 1970.

Στις επιτυχίες τους περιλαμβάνονται τα τραγού-
δια «I'm So Excited» και «Jump (For My Love)».

Το συγκρότημα κέρδισε το πρώτο από τα τρία
μουσικά βραβεία Γκράμι για την επιτυχία του 1975
«Fairytale».

Το τραγούδι, το οποίο έγραψαν η Μπόνι με την
Ανίτα, βραβεύτηκε στην κατηγορία Καλύτερο Δίδυμο
της Κάντρι, και στη συνέχεια ηχογραφήθηκε από τον
Έλβις Πρίσλεϊ. Η Μπόνι Πόιντερ έφυγε από το συγ-
κρότημα στα μέσα του 1970 για να ακολουθήσει σό-
λο καριέρα και η μεγαλύτερη σόλο επιτυχία της ήταν
το 1978 το τραγούδι «Heaven Must Have Sent You».

«Χάρη στο ταλέντο, την ορμή και την αποφασι-
στικότητα της Μπόνι, υπάρχουν οι πολυβραβευμέ-
νες με Γκράμι Pointer Sisters και είχαν τη μεγάλη
τύχη να βρεθούν επί δύο δεκαετίες στην κορυφή
των charts και επί σχεδόν 50 χρόνια να ερμη-
νεύουν ενώπιον ενός κοινού σε όλο τον κόσμο και
σε sold out συναυλίες», ανέφερε η ανακοίνωση.
«Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη», δήλωσε
στο CNN η Ανίτα Πόιντερ. «Εκ μέρους των αδελ-
φών μου και ολόκληρης της οικογένειας Πόιντερ
ζητούμε τις προσευχές σας αυτή την περίοδο».

Πηγή: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Πέθανε σε ηλικία 69 ετών η τραγουδίστρια
των Pointer Sisters, Μπόνι Πόιντερ

Νέος διευθυντής δημιουργικού
για τον οίκο Givenchy

Ο Matthew M. Williams είναι ο νέος δη-
μιουργικός διευθυντής του οίκου πολυτε-
λείας Givenchy.

Ο Αμερικανός σχεδιαστής που βρίσκεται
πίσω από την ετικέτα «1017 Alyx 9SM» και
βασικός εμπνευστής της πολυτελούς σκη-
νής streetwear, γίνεται ο έβδομος couturier
του γαλλικού οίκου. Αναλαμβάνει τα ηνία
του οίκου σήμερα 16 Ιουνίου και αναμένε-
ται να παρουσιάσει τα πρώτα του σχέδια για
τον Givenchy τον Οκτώβριο.

Σε δήλωση που έκανε στο WWD, ο Wil-
liams περιέγραψε τη νέα εποχή του Given-
chy ως «βασισμένη στη νεωτερικότητα και
τη συμπερίληψη».

«Σε αυτές τις πρωτοφανείς στιγμές για
τον κόσμο, θέλω να στείλω ένα μήνυμα ελ-
πίδας, μαζί με την κοινότητα και τους συ-
ναδέλφους μου, και σκοπεύω να συμβάλω
στη θετική αλλαγή», είπε.

Πηγή: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Ενα κόμικ για 
τα 50 χρόνια 
του «Morrison Hotel» 
των Doors

Εφηβη, η Leah Moore ήταν
μαγεμένη από την αύρα των
Doors και το μυστήριο που
τους περιέβαλε. Τώρα, ετοιμά-
ζει σε κόμικ την ιστορία της
μπάντας προς τιμήν των 50
χρόνων του άλμπουμ του
1970 «Morrison Hotel» (το κό-
μικ θα κυκλοφορήσει στις 13
Οκτωβρίου από τον εκδοτικό
οίκο Z2 Comics).

Αφηγείται στο περιοδικό
«Rolling Stone» το ταξίδι που
έκανε η τάξη της στο Παρίσι το
1992 και το ότι έπεισε τους κα-

θηγητές Φυσικής να τους πάνε στο Περ Λασέζ να επισκεφθούν
τον τάφο του Τζιμ Μόρισον.

«Εβρεχε καταρρακτωδώς, είχαν ανοίξει οι ουρανοί, κι εκεί
ήμασταν εμείς, μια όχι πολλά υποσχόμενη παρέα από 13χρονα
14χρονα σπασικλάκια με αδιάβροχα, αλλά το να είσαι εκεί στον
τάφο του ήταν μνημειώδες, αληθινά επικό. Ολα αυτά τα λου-
λούδια, και τα μπαστουνάκια θυμιάματος, και τα γκράφιτι».

H Μπόνι Πόιντερ στις 16 Ιουνίου 2012 στο Μπέβερλι Χιλς. Photo by Katy Winn/Invision/AP, File

ΦΩΤΟ: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Η Μπόνι Πόιντερ 
τον Σεπτέμβριο 1979

ποζάρει για 
ένα πορτρέτο 

στο Λος Αντζελες.
AP Photo/

George Brich, File
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Τα Μουσικά Φε-
στιβάλ Coachella και
Stagecoach δεν θα
πραγματοποιηθούν
φέτος λόγω της παν-
δημίας του κορωνοϊ-
ού, δήλωσε εκπρό-
σωπος του τομέα
υγείας στην Καλιφόρ-
νια των ΗΠΑ.

Τα Φεστιβάλ είχαν
ήδη αναβληθεί από
τον Απρίλιο για τον
Οκτώβριο σε μια προ-
σπάθεια να αποφευχ-
θούν συνέπειες της
σοβαρότερης κρίσης
υγείας στη χώρα.

Το Φεστιβάλ Coa-
chella, ένα από τα με-
γαλύτερα στον κό-
σμο, είχε προγραμμα-
τιστεί να διεξαχθεί με
κεντρικά ονόματα
τους Rage Against
the Machine, Frank
Ocean και Travis
Scott.

Το Stagecoach είναι ένα Φεστιβάλ κάντρι μουσικής που διοργα-
νώνεται κάθε χρόνο στο Empire Polo Club, στο Ιντιο.

Ωστόσο, ο Κάμερον Κάιζερ, αξιωματούχος δημόσιας υγείας στην
κομητεία Ρίβερσαϊντ, στην οποία υπάγεται η πόλη Ιντιο που φιλοξενεί
τα Φεστιβάλ, είπε ότι δεν θα αισθανόταν «άνετα» με τις μουσικές

διοργανώσεις εν μέ-
σω φόβων ότι η παν-
δημία μπορεί να επι-
δεινωθεί αργότερα
εντός του έτους.

Σύμφωνα με το
Πανεπιστήμιο John
Hopkins, στις ΗΠΑ
έχουν πλέον κατα-
γραφεί περισσότερα
από δύο εκατομμύρια
θετικά τεστ για Covid-
19.

«Ανησυχώ καθώς
αυξάνονται οι ενδεί-
ξεις ότι η πανδημία θα
μπορούσε να επιδει-
νωθεί το φθινόπωρο»
είπε ο Κάμερον Κάι-
ζερ. ««Δεδομένων
των προβλεπόμενων
συνθηκών και δυνα-
τοτήτων, δεν θα ένιω-
θα άνετα να προχω-
ρήσω. Αυτές οι απο-
φάσεις δεν λαμβά-
νονται ελαφρά τη
καρδία με τη γνώση

ότι πολλοί άνθρωποι θα επηρεαστούν. Η πρώτη μου προτεραιότητα
είναι η υγεία της κοινότητας» τόνισε.

Το Φεστιβάλ Coachella ακυρώνεται για πρώτη φορά στην εικο-
σαετή ιστορία του.

Πηγή: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Ακυρώθηκαν τα Φεστιβάλ Coachella
και Stagecoach λόγω κορωνοϊού 

Μουσείο προς τιμήν του DJ Avicii 
θα εγκαινιαστεί στη Στοκχόλμη το 2021

Μουσείο προς τιμήν του αείμνηστου DJ Avicii πρόκειται να ανοίξει
τις πύλες στη γενέτειρά του τη Στοκχόλμη, στη Σουηδία το καλοκαίρι
του 2021, σύμφωνα με το «Reuters».

Το «Avicii Experience» θα επιτρέψει στους επισκέπτες να έχουν
πρόσβαση σε ακυκλοφόρητη μουσική του DJ και παραγωγού, το
πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Τιμ Μπέργκλινγκ, καθώς και φω-
τογραφίες, αναμνηστικά και άλλα.

«Θα υπάρξει μια ιστορία για τη ζωή του Τιμ», δήλωσε ο Περ Σουν-
τίν, διευθύνων σύμβουλος της Pophouse Entertainment, «από το
δωμάτιο των παιδικών του χρόνων, όπου έπαιζε World of Warcraft
με τους φίλους του, τα πρώτα του τραγούδια, τα πρώτα demos».

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν τη δημιουργική δια-
δικασία και τις πολλές συνεργασίες του Avicii με μουσικούς καλλι-
τέχνες. Πηγή: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Ο Μπομπ Ντίλαν μιλά 
για τον Τζορτζ Φλόιντ

Ο Μπομπ Ντίλαν δεν έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια,
αλλά με αφορμή την επερχόμενη κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του με
νέο υλικό από το «The Tempest» του 2012 σχολίασε όλα τα θέματα επικαι-
ρότητας.

Ο 79χρονος θρύλος της μουσικής σε συνέντευξη στους New York Times
μοιράστηκε τις σκέψεις για τον Τζορτζ Φλόιντ, τη φυλετική ένταση στις ΗΠΑ
και τα αγαπημένα του τραγούδια των Eagles. Απαντώντας σε ερώτηση αν
εξεπλάγην όταν το πρόσφατο single του, το 17λεπτο «Murder Most Foul»
για τον θάνατο του Τζον Φ. Κένεντι έφτασε στο νούμερο 1 στα charts του
Billboard, παραδέχτηκε: «Ναι έμεινα έκπληκτος».

Πηγή-Φωτό:«ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Προς $6 εκατ. δολάρια
πουλήθηκε κιθάρα 
του Κερτ Κομπέιν

Η κιθάρα με την οποία έπαιξε ο Κερτ Κομπέιν
στη συναυλία MTV Unplugged των Nirvana το
1993 πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Ju-
lien’s προς 6 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό
ρεκόρ. Ο αγοραστής της Martin D-18E, η οποία
είχε τροποποιηθεί καθώς ο Κομπέιν ήταν αριστε-
ρόχειρας, ήταν παρών στη δημοπρασία που
πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς. Πρόκει-
ται για τον Αυστραλό επιχειρηματία Πίτερ Φρίν-
τμαν, ιδρυτή της εταιρείας Røde Microphones,
ανακοίνωσε ο οίκος Julien’s.

Η κιθάρα αυτή είναι ένα σπάνιο μοντέλο, μό-
λις 302 αντίγραφα, το οποίο κατασκευάστηκε
από την αμερικανική εταιρεία μουσικών οργά-
νων Martin. Η συγκεκριμένη κιθάρα κατασκευά-
στηκε το 1953.

«Αυτή η σημαντική κιθάρα έχει κερδίσει τη δί-
καιη θέση της στην ιστορία του ροκ ως το όργα-
νο που έπαιζε ένας από τους πιο σημαντικούς
μουσικούς και προσωπικότητα του ροκ σε μια
από τις πλέον αξιομνημόνευτες ζωντανές εμφα-
νίσεις όλων των εποχών», σχολίασε ο διευθυν-
τής του οίκου δημοπρασιών Ντάρεν Τζούλιεν.

Από την πλευρά του, ο Φρίντμαν δήλωσε ότι
σκοπεύει να εκθέσει την κιθάρα σε πολλές χώ-
ρες σε όλο τον κόσμο.

Μαζί με την κιθάρα πουλήθηκε και η θήκη
της, στην οποία ο Κομπέιν είχε βάλει ένα διαφη-
μιστικό του άλμπουμ «Fell the Darkness» του
συγκροτήματος «Poison Idea». Μέσα στη θήκη
υπάρχει ένα μισοχρησιμοποιημένο πακέτο χορ-
δών για την κιθάρα, τρεις πένες και «ένα σουέντ
σακουλάκι για ναρκωτικά, το οποίο είναι διακομι-
σμένο με ένα μικρό, ασημένιο κουτάλι, ένα πι-
ρούνι και ένα μαχαίρι».

Μέχρι τώρα η πιο ακριβή κιθάρα στην ιστορία
ήταν μια Fender Stratocaster, με το όνομα
«Black Strat», την οποία χρησιμοποιούσε ο Ντέι-
βιντ Γκίλμορ των Pink Floyd. Ο Γκίλμορ την πού-
λησε τον Ιούνιο του 2019 μέσω του οίκου δημο-
πρασιών Christie’s προς 3,975 εκατομμύρια δο-
λάρια, χρήματα τα οποία πήγαν σε φιλανθρωπι-
κούς σκοπούς. Στα τέλη Οκτωβρίου πωλήθηκε
προς 334.000 δολάρια η διάσημα λαδί ζακέτα
που φορούσε ο Κομπέιν στο MTV Unplugged,
επίσης από τον οίκο Julien’s.

Πηγή: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Ο Κερτ Κομπέιν
(Kurt Cobain) 
των Νιρβάνα 
το 1993 
στη διάρκεια της
μαγνητοσκόπησης
του «MTV
Unplugged». 

AP Photo/
Mark J. Terrill, File

Απρίλιος 2018 στο δημοφιλές
φεστιβάλ Coachella Music & Arts 

στο Ιντιο Καλιφόρνιας.
Photo by Amy Harris/Invision/AP, File
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Η Βιβλιοθήκη του Αμερικανικού
Κογκρέσου ανακοίνωσε το Boccaccio
Project, μια σειρά δέκα κλασικών και
καταθλιπτικών, νοσηρών μουσικών
συνθέσεων από διάφορους καλλιτέ-
χνες, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από την
τρέχουσα πανδημία και καραντίνα της
Covid-19.

O τίτλος του project είναι ένα νεύ-
μα στον συγγραφέα του 14ου αιώνα,
Τζιοβάνι Μποκκάτσιο (Βοκάκιο) ο
οποίος έγραψε το Δεκαήμερο, μια
συλλογή από 100 ιστορίες, τις οποίες
διηγούνται δέκα αφηγητές από τη
Φλωρεντία, που δραπετεύουν από την
πόλη που μαστίζεται από τη βουβωνι-
κή πανώλη και καταφεύγουν σε μία
έπαυλη στους λόφους του Φιεζόλε.

Σύμφωνα με το Atlas Obscura, η
ιδέα επινοήθηκε πριν από 20 χρόνια
από τον ανώτερο παραγωγό συναυ-

λιών της Βιβλιοθήκης του Αμερικανι-
κού Κογκρέσου, Ντέιβιντ Πλάιλαρ, ο
οποίος για κάποιο λόγο θυμήθηκε το
πιθανό εγχείρημά του μετά από ορι-

σμένα πρόσφατα τρέχοντα γεγονότα.
Στο πλαίσιο του Boccaccio Project

θα κυκλοφορεί ένα τραγούδι κάθε
ημέρα έως το τέλος της επόμενης

εβδομάδας με ανάρτηση βίντεο σε
YouTube, Facebook, Twitter και στο
website «Concerts» της Βιβλιοθήκης.

Η τελευταία σύνθεση από το
ντουέτο Flutronix θα κάνει πρεμιέρα
στις 26 Ιουνίου. Αλλα είδη καλλιτεχνι-
κών ντοκουμέντων -πίνακες ζωγραφι-
κής, μυθιστορήματα, ταινίες και πολλά
άλλα- θα συνεχίσουν να εμφανίζονται
ως παράθυρα σε αυτήν τη στιγμή της
πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Αλλά
οι μουσικοί, λέει ο Ντέιβιντ Πλάιλαρ,
είναι αντιμέτωποι με μοναδικές προ-
κλήσεις αυτή τη στιγμή και είναι ση-
μαντικό να υποστηρίξουν το έργο
τους. Πολλά από αυτά που κάνουν,
από την ερμηνεία έως τη διάδοση -
εξαρτώνται από άλλους ανθρώπους
και πολλοί μουσικοί απλώς δεν έχουν
τον τρόπο να εκφραστούν, πρόσθεσε.

Πηγή-ΦΩΤΟ: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Μουσικές συνθέσεις εμπνευσμένες 
από την Covid-19 

Δημοπρασία χειροποίητων 
αθλητικών της Nike

Ενα ζευγάρι χειροποίητα παπούτσια που δημι-
ουργήθηκε από τον συνιδρυτή της Nike για έναν
δρομέα του Πανεπιστημίου του Όρεγκον στις αρχές
της δεκαετίας του 1970, αναμένεται να πουληθεί
έως και 150.000 δολάρια σε επερχόμενη δημοπρα-
σία, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby's.

Τα αθλητικά παπούτσια για τρέξιμο κατασκευά-
στηκαν από τον συνιδρυτή της Nike, Μπιλ Μπάουερ-
μαν, όταν ήταν προπονητής στίβου για δρομείς στο
αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Τα παπούτσια, τα οποία έχουν καρφιά στα πέλ-
ματα, καθώς και την πρώτη εμφάνιση του εμβλημα-
τικού σχεδίου που θυμίζει βάφλα της Nike, κατα-
σκευάστηκαν για τον Τζόν Μέις, ο οποίος ήταν τότε

δρομέας της ομάδας του Μπάουερμαν.
Ο Τζον Μέις έχει από τότε τα παπούτσια, σύμφω-

να με τον οίκο δημοπρασιών.
«Πολλές φορές, ο Μπιλ μου μιλούσε για μια νέα

εταιρεία με την οποία είχε εμπλακεί. Δεν έδωσα ιδι-
αίτερη προσοχή τότε. Μια μέρα, μου ζήτησε να βοη-
θήσω δοκιμάζοντας ένα νέο παπούτσι για σπριντ που
σχεδίασε. Φυσικά συμφώνησα και ήμουν ενθουσια-
σμένος που με επέλεξε» είπε ο Τζον Μέις.

Οι Μπιλ Μπάουερμαν και Φιλ Νάιτ ίδρυσαν την
Blue Ribbon Sports το 1964 και μετονόμασαν την
εταιρεία σε Nike το 1971.

Η δημοπρασία για τα παπούτσια άνοιξε την Τε-
τάρτη και οι προσφορές έκλεισαν στις 26 Ιουνίου.

Πηγή-Φωτό: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

ΦΩΤΟ: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Η Αμερική 
διαμαρτύρεται
με την Αρίθα
Φράνκλιν

Το εξώφυλλο του δίσκου της «RCA » με
το τραγούδι «Never Gonna Break My Faith»
που δόθηκε στην κυκλοφορία την Παρα-
σκευή 19 Ιουνίου ανήμερα της επετείου της
χειραφέτησης των σκλάβων στις ΗΠΑ («Ju-
neteenth»). Το τραγούδι ήταν αποτέλεσμα
της συναρπαστικής και δυνατής συνεργασία
με τη Mary J. Blige για την πίστη και τη φυλή,
και γράφτηκε το 2006.

America Protests-Aretha Franklin
Φωτό: «RCA via AP»
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Η Ντονατέλα Βερσάτσε δείχνει πάλι την
υποστήριξή της στην κοινότητα LGBTQ με
την κυκλοφορία της συλλογής Versace X Pri-
de 2020.

Γιορτάζοντας τον Μήνα Υπερηφάνειας, η
capsule συλλογή περιορισμένης έκδοσης θα
περιλαμβάνει T-shirts, μαγιό, εσώρουχα, κα-
θώς και αξεσουάρ, όπως καπέλα και κάλ-
τσες, όλα σε μαύρο χρώμα και διακοσμημέ-
να με το λογότυπο Versace και ρίγες σε πα-
λέτα με τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Ένα μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις
της συλλογής, η οποία θα είναι διαθέσιμη
από αυτόν τον μήνα στα καταστήματα Versa-
ce, καθώς και από την ιστοσελίδα του brand,
θα διατεθεί σε δύο οργανώσεις που επικεν-

τρώνονται στη διαμόρφωση ενός κόσμου
ισότιμου, χωρίς αποκλεισμούς.

Στις ΗΠΑ, ο ιταλικός οίκος μόδας Versace
επέλεξε την οργάνωση Pride Live, η οποία
πέρυσι ανακήρυξε τη Ντονατέλα Βερσάτσε
πρέσβειρα του Στόουνγουολ. Οι δωρεές του
2020 θα βοηθήσουν οργάνωση να ενισχύσει
τα τρέχοντα πρότζεκτ που αναπτύχθηκαν με
μια σειρά από συλλόγους, συμπεριλαμβα-
νομένων των Trans Lifeline, TransLatin @
Coalition, Brave Space Alliance και The Ally
Coalition, καθώς και για τη χρηματοδότηση
της ανανέωσης της πλατφόρμας δωρεών του
οργανισμού για να γίνει περισσότερο αποτε-
λεσματικός.

Πηγή-ΦΩΤΟ: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Ο ντράμερ των Metallica, Λαρς Ούρλιχ,
έκανε έκπληξη σε μια νοσοκόμα παιδιατρικής
μονάδας εντατικής νοσηλείας από το Λονγκ
Αϊλαντ της Νέας Υόρκης, στο σόου Jimmy
Kimmel Live.

Η Τρέισι Μπέντναρ επιλέχθηκε ως νέα ηρωί-
δα του τομέα υγειονομικής περίθαλψης #Heal-
thCareHero στο σόου με παρουσιαστή τον Τζίμι
Κίμελ. Η Μπέντναρ είπε ότι της αρέσει να παίζει
στη διαπασών το τραγούδι των Metallica «Enter
Sandman» ενώ οδηγεί προς το σπίτι από τη
δουλειά για να χαλαρώσει.

Ο Λαρς Ούρλιχ εμφανίστηκε στη συζήτηση
της νοσοκόμας με τον Τζίμι Κίμελ μέσω web
κάμερας και ευχαρίστησε τη Μπέντναρ για τις

υπηρεσίες της.
«Ως πατέρας τριών παιδιών, λέω ότι δεν εί-

ναι αρκετό το ‘ευχαριστώ’ για αυτό που κάνεις»
τόνισε ο ντράμερ του θρυλικού heavy metal

συγκροτήματος.
«Σ’ ευχαριστούμε που οι Metallica είναι μέ-

ρος της ζωής σου και της διαδρομής για την επι-
στροφή στο σπίτι και που το ‘Enter Sandman’
σε φέρνει σπίτι ασφαλή και ελπίζουμε λίγο πιο
γρήγορα» πρόσθεσε.

Ο rockstar κάλεσε τη Μπέντναρ να είναι VIP
προσκεκλημένη του στην επόμενη συναυλία
των Metallica στην περιοχή της Νέας Υόρκης
και υποσχέθηκε να της στείλει ένα υπογεγραμ-
μένο αντίτυπο του άλμπουμ S&M2.

Η Τρέισι Μπέντναρ έλαβε επίσης δωροκάρ-
τα 10.000 δολάρια από την εταιρεία Big Lots
και δωροκάρτες από τους συναδέλφους της.

Πηγή-Φωτό: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Ο οίκος Versace κυκλοφόρησε
capsule συλλογή Pride 2020

Ο Βρετανός ηθοποιός Ιαν Χολμ, που εν-
σάρκωσε τον Μπίλμπο το Χόμπιτ στην τρι-
λογία «Ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών», απε-
βίωσε στις 19 Ιουνίου σε ηλικία 88 ετών
από ασθένεια που συνδέεται με τη νόσο
Πάρκινσον, ανακοίνωσε η μάνατζέρ του.

«Πέθανε ήρεμα στο νοσοκομείο, έχον-
τας στο πλευρό του την οικογένειά του», εί-
πε η μάνατζέρ του Αλεξ Εργουιν, διευκρι-
νίζοντας πως ο θάνατός του επήλθε το πρωί

της Παρασκευής. Γεννηθείς τη 12η Σεπτεμβρίου του 1931 στην ψυχιατρική κλινική
όπου εργαζόταν το πατέρας του, ο Ιαν Χολμ ήταν μέλος της διάσημης θεατρικής ομάδας
Royal Shakespeare Company, προτού διαγράψει μια πλούσια καριέρα στον κινηματο-
γράφο.

Επαιξε μεταξύ άλλων στους «Δρόμους της Φωτιάς», που βραβεύτηκε με 4 Όσκαρ
το 1982 (καλύτερης ταινίας, καλύτερου σεναρίου, καλύτερης μουσικής και καλύτερων
κοστουμιών), το «Άλιεν: Ο επιβάτης του Διαστήματος», το «Πέμπτο Στοιχείο», αλλά
επίσης σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις. «Ο σερ Ιαν ήταν γνω-
στός παγκοσμίως για την εξαιρετικά εντυπωσιακή και ποικίλη καριέρα του», υπογράμ-
μισε η Αλεξ Εργουιν.

Πηγή-Φωτό: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Πέθανε ο Ιαν Χολμ από τον
«Αρχοντα των Δακτυλιδιών»

Οι Black Sabbath 
στηρίζουν έμπρακτα το
«Black Lives Matter»

Ο Λαρς Ούρλιχ των Metallica έκανε έκπληξη σε νοσοκόμα

Τζέιν Φόντα 
και ο Lil Nas X
Στην καμπάνια της 
βιώσιμης συλλογής
μόδας του Gucci

Η Τζέιν Φόντα και ο Lil Nas X είναι
μεταξύ των προσώπων που διαφημίζουν
τη νέα βιώσιμη σειρά ενδυμάτων Gucci
από ανακυκλωμένες, οργανικές, βιολο-
γικές ύλες.

Η διαφημιστική εκστρατεία σχεδια-
σμένη από τον Αλεσάντρο Μικέλε, διευ-
θυντή δημιουργικού του ιταλικού οίκου
με τίτλο «Gucci Off The Grid», παρουσιά-
ζει την πρώτη συλλογή της πρωτοβου-
λίας Circular Lines, η οποία έχει στόχο
την ελαχιστοποίηση της χρήσης πρώτων
υλών και μείωσης της παραγωγής απορ-
ριμμάτων.

Ζητήστε οι κυβερνητικοί αξιωματού-
χοι σας να επενδύσουν σε υποδομές κα-
θαρής ενέργειας. Οικονομολόγοι σε όλο
τον κόσμο συμφωνούν ότι είναι η κορυ-
φαία επένδυση που μπορούμε να κάνου-
με, τόσο από την άποψη των κλιματικών
πλεονεκτημάτων όσο και με το υψηλότε-
ρο κίνητρο τόνωσης κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, όταν πρέπει να δημιουργη-
θούν τόσες πολλές θέσεις εργασίας ,
αναφέρει η Τζέιν Φόντα. Η 82χρονη συ-
νελήφθη πολλές φορές τους τελευταί-
ους μήνες στο πλαίσιο των διαδηλώσεων
Fire Drill Fridays για την αλλαγή του κλί-
ματος. Πηγή-Φωτό: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Οι «Black Sabbath» είναι υποστηρικτές του κινήμα-
τος «Black Lives Matter» και αποφάσισαν να στηρίξουν
το κίνημα και οικονομικά. 

Το θρυλικό συγκρότημα της μέταλ μουσικής ανακοί-
νωσε ότι θα κυκλοφορήσει ένα μπλουζάκι με το σύν-
θημα «Black Lives Matter», και όλα τα έσοδα από τις
πωλήσεις του θα δοθούν για την οικονομική στήριξη του
κινήματος.

Πρόκειται για ένα μαύρο μπλουζάκι στο οποίο ανα-
γράφεται το όνομα του κινήματος με την ίδια γραμμα-
τοσειρά που χρησιμοποιήθηκε στο άλμπουμ του συγ-
κροτήματος «Masters Of Reality», το 1971. 

Η ιδέα ξεκίνησε πριν από λίγες εβδομάδες από τον
κιθαρίστα του συγκροτήματος «Rage Against The Ma-
chine», Τομ Μορέλο (Tom Morello), ο οποίος δημο-
σίευσε μια φωτογραφία του στο Instagram φορώντας
το μπλουζάκι «Black Lives Matter», δίπλα στη μητέρα
του.

Πηγή-Φωτό: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»
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Κριός
Η έκλειψη της Σελήνης στις 5 του μήνα σηματοδοτεί μια πε-
ρίοδο κούρασης και εξάντλησης. Φροντίστε την υγεία σας και
μην κάνετε τις γνωστές σας υπερβολές. Οι άλλοι έχουν δια-
φορετικές προτεραιότητες και πολλές φορές θα είναι δύσκολο

να συντονιστείτε και να συνεργαστείτε. 
Το δεύτερο μισό του μήνα φαίνεται πιο στρωτό στις επιδιώξεις σας και μπορεί

να σας προσφέρει και μικρές αποδράσεις ή διακοπές με τους αγαπημένους σας.
Κινηθείτε ανάλογα με τα οικονομικά σας χωρίς να παραμελείτε και τις ευκαιρίες
για την βελτίωσή τους. Η οικογένεια και το σπίτι μπορεί να σας απασχολήσουν
έντονα κάποιες ημέρες του μήνα και γι’ αυτό φροντίστε είτε να προλαβαίνετε τις
αντιδράσεις τους, είτε να μην τους προκαλείτε καθόλου.

Για να είστε πιο χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, αρχίστε 
να βοηθάτε εκείνους που μπορούν να σας στηρίξουν.

Ταύρος
Αρκετοί από εσάς χρειάζεται να διευθετήσετε δύσκολες υπο-
θέσεις του παρελθόντος. Η έκλειψη της Σελήνης στις 5 του
μήνα οργανώνει ένα σκηνικό το οποίο είναι αρκετά απαιτητικό
απέναντί σας. Φροντίστε να δώσετε τις κατάλληλες λύσεις και

να αποσοβήσετε τις πιέσεις που σας ασκούνται. 
Αισθηματικά διατηρήστε τα κεκτημένα σας και μην προσπαθείτε να αλλάξετε

τώρα, όσα δεν άλλαξαν μέχρι σήμερα. Μια έξυπνη προσαρμογή σε ότι επικρατεί
γύρω σας θα σας δώσει τον χρόνο να σκεφτείτε και να οργανωθείτε ανάλογα.
Ταξίδια και μετακινήσεις φαίνεται να σας προβληματίζουν αρκετά, ιδιαίτερα εσάς
που θέλετε να τα συνδυάσετε και με εργασία. Οικονομικά, το πρώτο μισό του
μήνα περιλαμβάνει έξοδα, ενώ το υπόλοιπο, φαίνεται να επιτυγχάνετε μια σχετική
ισορροπία.

Επιδιώξτε μια νέα δεξιότητα και αναπτύξτε τις πιθανότητες 
να αποκτήσετε καλύτερη δουλειά.

Δίδυμοι
Φαίνεται να μπορείτε να ξεπερνάτε τις συνέπειες της σεληνια-
κής έκλειψης στις 5 του μήνα, ευκολότερα από ό,τι κάποιες
άλλες ζωδιακές ομάδες. Υπεύθυνη γι’ αυτό είναι η ευστροφία
και, κατά δεύτερο λόγο η σχετική σας αδιαφορία. 

Φροντίστε όμως να μην αποστασιοποιείστε τόσο εύκολα από όσα συμβαίνουν
γύρω σας, γιατί κάποιοι άνθρωποι του στενού σας περιβάλλοντος, είναι ικανοί
να ορθώσουν ανάστημα και να σας ταλαιπωρήσουν, όσο εσείς αποτραβιέστε
από τα δικά τους θέματα. 

Επαγγελματικά θα χρειαστεί να προσέξετε κάποιες συνεργασίες και, αν δεν
μπορείτε να αποχωρήσετε από αυτές, τουλάχιστον φροντίστε να αυτονομηθείτε
περισσότερο. Το τελευταίο δεκαήμερο σας προσφέρει ευκαιρίες διασκέδασης,
μετακινήσεων και κοινωνικών συναναστροφών.

Είναι η κατάλληλη στιγμή να σκεφτείτε το μέλλον σας, 
είτε πρόκειται για μια νέα καριέρα ή για προσωπικές σχέσεις. 

Καρκίνος
Η έκλειψη της Σελήνης στο απέναντί σας ζώδιο του Αιγόκερω
στις 5 του μήνα επηρεάζει σημαντικά τον ψυχισμό σας. Φρον-
τίστε να καλύψετε κάποιες έντονες στιγμές με τον σύντροφό
σας χωρίς να υποστείτε τις συνέπειες μιας εγωιστικής συμπε-

ριφοράς ή μιας αντίδρασης που θα σας στεναχωρούσε. Είναι αλήθεια ότι κατα-
κλύζεστε από πολλές υποχρεώσεις, ή σχέδια που συναντούν εμπόδια την τε-
λευταία στιγμή. 

Το δεύτερο μισό του μήνα σάς επιτρέπει να είστε κάπως πιο χαλαροί γεγονός
που συνεπάγεται και μεγαλύτερη αισιοδοξία εκ μέρους σας. Αυτό είναι μεταδο-
τικό και ωφέλιμο για τους ανθρώπους του περιβάλλοντος σας και εκείνους που
αγαπάτε, οι οποίοι σας στηρίζουν όταν τους χρειάζεστε και όταν χρειάζεστε κά-
ποιου είδους εξυπηρέτηση εκ μέρους τους.

Θα νιώθετε καλά και θα είστε ευτυχισμένοι 
σε όλες τις πτυχές της ζωής σας.

Λέων
Παρατηρείται κάποια στασιμότητα στα επαγγελματικά και πρα-
κτικά σας ζητήματα. Αποφύγετε να πιέσετε τις καταστάσεις που
έχουν διαμορφωθεί, αλλά φροντίστε να βρείτε άλλους τρόπους
για να εξυπηρετηθείτε. Η έκλειψη της Σελήνης στις 5 σας αναγ-
κάζει να εξαντλήσετε την υπομονή σας στην υπεράσπιση του

συμφέροντός σας. 
Το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα σάς βοηθά να οργανωθείτε καλύτερα, αλλά

ακόμα και τότε, θα υπάρξουν ανάγκες οι οποίες θα σας προβληματίσουν ως

Μηνιαίες προβλέψεις για τον Ιούλιο

Τι λένε τα άστρα για κάθε ζώδιο
προς την κάλυψή τους. Αισθηματικά, πληθαίνουν οι πειρασμοί για τους ελεύ-
θερους, αλλά κάπου στην πορεία φαίνεται να χάνετε το ενδιαφέρον σας. Οι
έχοντες σχέση θα έχετε πολλούς λόγους να επιδιώξετε την βελτίωσή της.

Αρπάξτε τις ευκαιρίες που χτυπούν την πόρτα σας 
και μην κλείνετε τα μάτια επειδή σας πιάνει τεμπελιά.

Παρθένος
Οι άνθρωποι του περιβάλλοντός σας θα σας απασχολήσουν έν-
τονα το πρώτο μισό του μήνα. Αξιολογήστε τις ανάγκες τους και
μην αμφιβάλλετε για τα αισθήματά τους απέναντί σας. Θα υπάρ-
ξουν αρκετές αντιξοότητες το πρώτο μισό του μήνα, γεγονός που
εντείνεται και από την έκλειψη της Σελήνης στον Αιγόκερω στις
5. Η Αφροδίτη από τους Διδύμους βοηθούμενη και από τον Αρη

από τον Κριό σας βάζει πολλές φορές σε δύσκολες καταστάσεις, καθώς σας
ζητά να ξεπεράσετε τα εμπόδια της νοοτροπίας σας και σας ρίχνει σε αχαρτο-
γράφητα νερά. Οσοι σχεδιάζετε διακοπές, θα ήταν ευχής έργο να τις πραγμα-
τοποιήσετε. Το απρόοπτο θα παίξει και εδώ τον ρόλο του και κερδισμένοι θα
είναι όσοι από εσάς έχετε εναλλακτικό σχέδιο δράσης.

Ασχοληθείτε με τον εαυτό σας 
και βρείτε απαντήσεις για την ψυχική σας ευεξία.

Ζυγός
Να είστε συγκεντρωμένοι σε ό,τι κάνετε αυτόν τον μήνα και να
μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις από εκείνους που βρίσκονται
δίπλα σας. Το προηγούμενο διάστημα έφερε αναστάτωση σε
πολλούς τομείς της ζωής σας και τώρα χρειάζεται κάποιος χρόνος
για να αποκτήσουν όλα μια σταθερή πορεία. 

Πολλοί από εσάς είστε αρκετά εκτεθειμένοι, κυρίως γιατί αναλάβατε πολλές
ευθύνες, τόσο στα προσωπικά, όσο και στα επαγγελματικά σας ζητήματα. Φρον-
τίστε να ξεπεράσετε τους ενδόμυχους φόβους σας οι οποίοι σας κρατούν σε
ένα είδος επιφυλακής απέναντι στο θετικό ενδεχόμενο που περιμένετε. Αισθη-
ματικά μπαίνετε σε περιπέτειες αν ξεπεράσετε τα όριά σας, ενώ οι ελεύθεροι
μπορεί να ενθουσιαστείτε για έναν άνθρωπο, περισσότερο από τις πραγματικές
του διαστάσεις και αξία.

Αμέτρητα ερωτήματα θα ζητούν απαντήσεις, 
αλλά δε θα λειτουργήσουν όλα υπέρ σας.

Σκορπιός
Βρίσκεστε σε μια περίοδο αλλαγών και η έκλειψη της Σελήνης
στις 5 επηρεάζει τις σχετικές σας κινήσεις και πρωτοβουλίες.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί
το πρώτο μισό του μήνα, καθώς συμβαίνει να σας απασχολούν
και οικογενειακά θέματα. Αναβάλετε όπου μπορείτε συζητήσεις

και συμφωνίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αλλά δέχονται πιέσεις από εξω-
τερικά γεγονότα ως προς την υλοποίησή τους. 

Οικονομικά, η περίοδος είναι άστατη και καλό θα ήταν να φροντίσετε να μην
εξαντλείτε το περιεχόμενο του πορτοφολιού σας τόσο εύκολα, μόνο και μόνο
για να κερδίσετε κάποιες εντυπώσεις! Οσοι σκοπεύετε να ταξιδέψετε φροντίστε
να βρίσκεστε σε επικοινωνία με ότι αφήνετε πίσω σας, είτε αυτό λέγεται εργασία,
είτε οικονομική δραστηριότητα.

Είναι μια καλή στιγμή για να επιστρέψετε 
σε θέματα που έχετε αφήσει στη μέση.

Τοξότης
Αποφύγετε τα λάθη στα οικονομικά σας εξαιτίας της ψυχολογίας
σας. Θα υπάρξουν αρκετοί λόγοι για να υπερασπιστείτε τα δικαιώ-
ματά σας σε όλους τους τομείς, γεγονός που θα σας αποσπάσει
από τις ουσιαστικές σας επιδιώξεις. Φροντίστε να τακτοποιήσετε
κάποια οικονομικά θέματα και να καλύψετε με όποιον τρόπο εν-
δείκνυται τις υποχρεώσεις σας. Το δεύτερο μισό του μήνα, φαί-

νεται η ευεργετική επίδραση της Αφροδίτης από τους Διδύμους, αλλά θα χρει-
αστείτε ένα μικρό διάστημα προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Φροντίστε την ανα-
νέωση της κοινωνικής σας ζωής, τον επαναπροσδιορισμό των συναισθηματικών
σας ικανοποιήσεων και την επιδίωξη της ψυχικής και σωματικής σας υγείας. Τα-
ξίδια και μετακινήσεις δεν λείπουν από το πρόγραμμά σας αυτού του μήνα, αλλά

Αρκετοί από εσάς
χρειάζεται 

να διευθετήσετε
δύσκολες 
υποθέσεις 

του παρελθόντος.

Ταύρος

Οι άνθρωποι 
του 

περιβάλλοντός
σας 

θα σας 
απασχολήσουν 

έντονα 
το πρώτο μισό 

του μήνα.

Παρθένος

Επαγγελματικά 
θα χρειαστεί 
να προσέξετε 

κάποιες 
συνεργασίες 

Δίδυμοι
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Ομορφιά   • Μεγαλοπρέπεια   • Ασφάλεια

Με την επίδειξη

Πιστοποιητικού
Καταθέσεων

δικαιούστε

$1,0001,000
ΕΚΠΤΩΣΗ για την αγορά χώρου για οικογενειακό 

τάφο στο μαυσωλείο «Αγίας Μαίρης»

($500 για αγορά χώρου ανά άτομο) 

Μαυσωλείο
Αγίας Μαίρης

Το Κοιμητήριο St. Michael's προσφέρει μεγάλο εύρος επιλογών
περιλαμβανομένων των προσθηκών του
Μαυσωλείου της Αγίας Μαίρης, καθώς επίσης τάφους, ταφόπετρες
και αποτέφρωση. Eνα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείτε να
κάνετε σε αυτούς που αγαπάτε είναι η αίσθηση της ασφάλειας, η
γνώση ότι έχετε φροντίσει για όλα. 
Ως θρησκευτικό κοιμητήριο το St. Michael's είναι ανοικτό σε άτομα
όλων των θρησκειών. Με υπερηφάνεια σας γνωρίζουμε ότι το
όμορφα σχεδιασμένο Μαυσωλείο τους ΑΓΙΑΣ ΜΑΙΡΗΣ είναι στη
διάθεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, υμπεριλαμβανομένου
και ενός δωρεάν Resource Guide, παρακαλώ καλέστε:

τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Π. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

(917) 687-9856
Eξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες

του στην Ομογένεια με τον καλύτερο τρόπο.

Θα είστε χαρούμενοι γι’ αυτή σας την κίνηση.

(718) 278-3240
72-02 Astoria Blvd., East Elmhurst, NY 11370

ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
www.stmichaelscemetery.com

Alpha School of Music
(917) 921-2298  • gvlesmas@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε
τον ΓΙΩΡΓΟ ΒΛΕΣΜΑ

• Μαθήματα Μπουζουκιού και κιθάρας
• Εμπειροι δάσκαλοι 

• Ολες οι ηλικίες • Λογικές τιμές

Μάθετε μουσική στα παιδιά σας
Κάντε τους ένα δώρο ζωής

Η γυναίκα Καρκίνος είναι γλυκιά, ευαί-
σθητη, ντροπαλή και προστατευτική.
Όνειρο ζωής της είναι η δημιουργία πα-
ραδοσιακής οικογένειας με πολλά παιδιά
και γι’ αυτό γίνεται μία πολύ αφοσιωμένη

και στοργική σύντροφος. Είναι υπομονετική αλλά με πολλά
ξεσπάσματα κατά καιρούς, λόγω της κυκλοθυμίας και της
υπερβολικής ευαισθησίας της. 

Πληγώνεται πολύ με το παραμικρό εκφράζοντας το
ακραία, αγαπάει τις παραδόσεις, φροντίζει το σπίτι της
και αποζητά ασφάλεια στη σχέση της. Συχνά έχει πρό-
βλημα με αυξομειώσεις βάρους, γιατί αγαπάει πολύ
το φαγητό. 

Ο άντρας που θα την συντροφεύσει, πρέπει να
είναι τρυφερός, να βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό
της, να την προστατεύει, να την αφήνει να τον
φροντίζει με την υπερβολική τάση της για περιποί-
ηση και να της προσφέρει ασφάλεια συναισθημα-
τική αλλά και υλική. Θαυμάζει τους δυναμικούς
και παραδοσιακούς άνδρες με έντονα αρρενωπό
παρουσιαστικό.

Τα χαρακτηριστικά του Ωροσκόπου Καρκίνου
Ο ωροσκόπος Καρκίνος σου δίνει έντονο συναισθημα-

τισμό και ευγένεια! Είσαι ένα άτομο που σου αρέσει η οικο-
γενειακή θαλπωρή, θέλεις τη σιγουριά και την ασφάλεια γύρω
σου και  είσαι σπιτόγατος. Γίνεσαι πολύ καλός φίλος, είσαι
πάντα δίπλα σου σε όποιον σε χρειαστεί για να συμπαραστα-
θείς με τις υποστήριξη και τις συμβουλές σου.Eχεις μεγάλες
ευαισθησίες και είσαι πολύ προστατευτικός με τους ανθρώ-
πους που αγαπάς. 

Στις ερωτικές σου σχέσεις ζεις έντονα συναισθήματα, θες
να νιώθεις ότι σε αγαπούν αλλά υπάρχουν στιγμές  που «κολ-
λάς» πάνω στον σύντροφό σου σε σημείο που τον πνίγεις με
την αγάπη σου.  Στον οικονομικό τομέα είσαι ολιγαρκής, δεν
θες να νιώθεις οικονομική ανασφάλεια. Φροντίζεις να είσαι
προσεχτικός και να μην κάνεις άσκοπες σπατάλες, παρόλα
αυτά δεν λυπάσαι να ξοδέψεις χρήματα όταν πρόκειται για
την ευχαρίστηση την δική σου και των αγαπημένων σου προ-
σώπων.  

Τα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα σου είναι η υπερευαι-
σθησία σου, η έλλειψη λήψης πρωτοβουλιών και η μειωμένη
αυτοπεποίθηση.

Η
Tο Ζώδιο του Μήνα • Χαρακτηριστικά

Καρκίνος

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ
Κάτια Ζυγούλη, 

Ναταλία Γερμανού, 
Δέσποινα Βανδή, 

Τόμ Κρούζ, Χάρισον Φόρντ, 
Μέριλ Στριπ, Πριγκίπισσα Νταιάνα, 

Αλίκη Βουγιουκλάκη, 
Aνγκελα Μέρκελ, Κωνσταντίνος

Σημίτης, Απόστολος Γκλέτσος, 
Μιχάλης Ζαμπίδης, 

Χρήστος Χολίδης, Πάολα

φροντίστε να μην επιδιώκετε περισσότερα από όσα μπορείτε να επιτύχετε.
Θα αναζητήσετε απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα 

που υπάρχουν στο μυαλό σας.

Αιγόκερως
Η έκλειψη της Σελήνης στο ζώδιό σας στις 5 του μήνα είναι ένας
παράγοντας ο οποίος δυσκολεύει τα σχέδιά σας. Διατηρήστε την
ψυχραιμία σας, μην εγκαταλείπετε σοβαρές προσπάθειες που
έχετε κάνει μέχρι σήμερα και έχετε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές
σας. Επαγγελματικά, επιμεληθείτε κάποιες σχέσεις με συνεργά-
τες, πελάτες ή συναδέλφους οι οποίες φαίνεται να βρίσκονται σε

ευαίσθητη καμπή. Αισθηματικά πολλά εξαρτώνται αποκλειστικά από εσάς για
αυτό κρατήστε θετική στάση απέναντι σε ότι αποτελεί κοινό στόχο με τον σύν-
τροφό σας. Οι ελεύθεροι δύσκολα θα μπείτε στη διαδικασία αναζήτησης νέου
συντρόφου αυτόν τον μήνα. Η κοινωνική σας ζωή βελτιώνεται το δεύτερο δε-
καπενθήμερο, ιδιαίτερα αν έχετε καταφέρει να φύγετε σε διακοπές, ή να χαλα-
ρώσετε από κάποιες πιεστικές καταστάσεις οικονομικής φύσεως.

Εργαστείτε εντατικά και κάντε την πρώτη σας κίνηση 
για να οδηγηθείτε σε νίκη. 

Υδροχόος
Η προνοητικότητα και η καλή προετοιμασία είναι τα εφόδια
που έχετε για να αντιμετωπίσετε τις καταστάσεις που θα σας
ενοχλήσουν αυτόν τον μήνα. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας
όπου χρειάζεται και διαχωρίστε τη θέση σας από ό,τι και όποι-

ον δεν μπορείτε να ελέγξετε, ή να συνεννοηθείτε. 
Η εργασία θέλει κάποια τολμηρά βήματα, ιδιαίτερα αν είστε ελεύθερος επαγ-

γελματίας ή έχετε υποστεί ζημιές εξαιτίας των περασμένων περιορισμών. Αισθη-
ματικά ο μήνας σάς βοηθά να επικοινωνήσετε, να διατηρήσετε αμείωτο το ενδια-
φέρον κάποιου ανθρώπου απέναντί σας, ή να εξελίξετε ακόμα περισσότερο μια
πρόσφατη γνωριμία σας. Προσοχή χρειάζεται η υγεία και η χρήση μηχανημάτων,
γι’ αυτό φροντίστε να είστε πάντα συγκεντρωμένοι σε ό,τι κάνετε!

Να είστε ανοιχτοί σε νέες ευκαιρίες που 
στην αρχή μπορεί να σας φανούν βαρετές.

Ιχθύες
Αναστάτωση στα αισθηματικά σας φέρνει η έκλειψη της Σελή-
νης στις 5 του μήνα στον άξονα Αιγόκερω - Καρκίνου. Δώστε
προσοχή στις προειδοποιήσεις του ενστίκτου σας και μην προ-
καλείτε αντιδράσεις ή αμφιβολίες με την συμπεριφορά σας.
Οπως εσείς θέλετε να καλυφθείτε απέναντι από οτιδήποτε σας

ενοχλεί ή σας προβληματίζει, άλλο τόσο θέλει να καλυφθεί και ο σύντροφό σας.
Σίγουρα όμως υπάρχει ακόμα ανεκμετάλλευτο πεδίο συνεννόησης, το οποίο
πρέπει να ανακαλύψετε και να ενεργοποιήσετε. Οσοι βρίσκεστε σε διακοπές
επωφεληθείτε από το κλίμα χαλάρωσης για να ανανεώσετε τις σωματικές και
ψυχικές σας δυνάμεις για το μέλλον. Αποβάλλετε από τη σκέψη σας τις έγνοιες
που σας αναστατώνουν και φροντίστε να περάσετε ευχάριστα τον χρόνο σας.

Παρακολουθήστε στενά τον οικονομικό σας τομέα 
και συγκρατήστε την αγοραστική σας μανία.

Η εργασία θέλει κάποια 
τολμηρά βήματα Υδροχόος

Πηγή: www.oroskopos.gr
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άθε πρωί, η Νεσλιχάν Κιοσέ βάζει το κλειδί στη μίζα και οδη-
γεί περίπου 17 χιλιόμετρα από το χωριό της, το Νέο Καλ-
λυντήριο του Δήμου Αρριανών, στη Ροδόπη, για να πάει
στην Κομοτηνή. Αυτά τα 17 χιλιόμετρα, ωστόσο, δεν είναι
τα μοναδικά που διανύει καθημερινά αφού μόλις αφήσει το

τιμόνι του αυτοκινήτου της πιάνει το τιμόνι του... λεωφορείου στο Αστικό ΚΤΕΛ
Κομοτηνής και «φορώντας» το πιο πλατύ χαμόγελό της εξυπηρετεί από τη
θέση της οδηγού τους πολίτες της ακριτικής πόλης.

Στα 22 της χρόνια, η Νεσλιχάν είναι η πρώτη γυναίκα επαγγελματίας οδηγός
στο Αστικό ΚΤΕΛ Κομοτηνής και απ' ό,τι φαίνεται έχει καταφέρει να κερδίσει
ακόμη και τους πλέον «δύσπιστους» -ηλικιωμένους κυρίως- επιβάτες, οι οποίοι
όχι απλώς έχουν πειστεί πλέον για τις επαγγελματικές της δεξιότητες αλλά την
έχουν «αγκαλιάσει» και τη χαιρετούν με θέρμη κάθε φορά που τη βλέπουν
στο τιμόνι.

«Στην αρχή, οι γιαγιάδες κυρίως φοβόντουσαν, αλλά πλέον με χαιρετάνε
με χαμόγελο και με φωνάζουν με το υποκοριστικό Νέλλη», λέει στο «Αθηναϊ-
κό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων» η νεαρή οδηγός, με το βλέμμα της να
αναζητά στον χώρο τον πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ Κομοτηνής, Νίκο Λυκούδη,
που κάθεται απέναντί της και σπεύδει να αναγνωρίσει την επαγγελματική της
επάρκεια. «Η Νεσλιχάν είναι εξαιρετική οδηγός», μας επιβεβαιώνει.

Η οδήγηση τής άρεσε από μικρή, όταν έκανε σχέδια επί χάρτου για το μέλ-
λον παίζοντας με... αυτοκινητάκια. Οταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, πήρε
τη μεγάλη απόφαση να πάει στη Θεσσαλονίκη και να σπουδάσει εκπαιδεύτρια
οδηγών σε ιδιωτικό ΙΕΚ της πόλης, με τις «ευλογίες» του πατέρα της, ο οποίος
ενθουσιάστηκε με την ιδέα, την ενθάρρυνε και μαζί κατάφεραν να κάμψουν
την αρχική αντίσταση της μητέρας της, η οποία φοβόταν για τη σωματική της
ακεραιότητα. Αλλωστε, ως μηχανικός σε τουριστικά πλοία, ο μπαμπάς της μπο-
ρούσε να καταλάβει καλά και να κατανοήσει τι είναι αυτό που την τραβά σαν
«μαγνήτης» στο τιμόνι... 

«Ο μπαμπάς μου χάρηκε και μου είπε: ‘μπράβο, να το κάνεις, αφού έχεις
το θάρρος!’», λέει χαρακτηριστικά η 22χρονη, η οποία μπορεί να χρειάστηκε
άπειρες ώρες εντατικής μελέτης για να καλύψει το κενό σε ό,τι αφορά τις μη-
χανολογικές γνώσεις που τη χώριζε από τα αγόρια της τάξης της, αλλά το
τελικό αποτέλεσμα την δικαίωσε.

Επιφυλακτικά αντιμετώπισαν αρχικά την απόφασή της και οι συγχωριανοί
της αλλά πλέον έχουν πειστεί και αυτοί ότι ο επαγγελματικός δρόμος που επέ-
λεξε είναι αυτός που την κάνει ευτυχισμένη.

K «Στην αρχή δεν το πίστευαν και αναρωτιόνταν αν θα τα καταφέρω. Πλέον
έχουν συνηθίσει στην ιδέα», λέει στο «ΑΠΕ-ΜΠΕ», ενώ στην ερώτηση αν
και άλλες γυναίκες του χωριού «φλερτάρουν» με την ιδέα ν' ανέβουν ως
οδηγοί σε λεωφορείο, μας απαντά πως όλες οι φίλες της θέλουν να μάθουν
μεν οδήγηση, αλλά καμιά δεν φαίνεται να θέλει να ακολουθήσει τον δικό
της δρόμο...

Ονειρό της είναι να αποκτήσει τη δική της σχολή οδηγών στην Κομοτηνή,
αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να περιμένει άλλα δυο χρόνια, αφού θα
πρέπει να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας της προκειμένου να μπο-
ρέσει να λάβει τη σχετική πιστοποίηση και να κάνει το επόμενο επαγγελματικό
της βήμα... Ενα βήμα που θέλει να το κάνει στον τόπο της, την Κομοτηνή, την
οποία αγαπά και δεν θέλει να εγκαταλείψει για κάποια μεγαλύτερη πόλη ή για
μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό.

«Θέλω να μείνω στον τόπο μου. Αγαπώ την Κομοτηνή και το χωριό μου»,
τονίζει.

Για τη Νεσλιχάν η οδήγηση σημαίνει ηρεμία... «Η οδήγηση με ηρεμεί. Ανοί-
γω το ραδιόφωνο, βάζω μουσική και το όποιο άγχος έχω, εξαφανίζεται», λέει
χαρακτηριστικά η νεαρή οδηγός, η οποία είχε την ευκαιρία να μοιραστεί την
αγάπη της για το τιμόνι με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου, η οποία επισκέφθηκε πρόσφατα την Κομοτηνή και είχε συνάντηση
με γυναίκες της περιοχής.

«Με ρώτησε η Πρόεδρος πόσο χρονών είμαι, τι σπούδασα και πώς απο-
φάσισα να γίνω οδηγός και της είπα την ιστορία μου. Εδειξε μεγάλο ενδιαφέρον
και με άκουσε με προσοχή», θυμάται για εκείνη τη συνάντηση η Νεσλιχάν.

Η νεαρή οδηγός από το Νέο Καλλυντήριο έχει κατορθώσει να κερδίσει την
αγάπη και τον σεβασμό και των ανδρών συναδέλφων της και του προέδρου
του ΚΤΕΛ κ. Λυκούδη, ο οποίος διέκρινε αμέσως τη διάθεση και την αγάπη
της για την οδήγηση και αφού τη δοκίμασε στο τιμόνι, αποφάσισε να προχω-
ρήσει στην πρόσληψή της.

«Το πρώτο διάστημα τα δρομολόγια που έκανε η Νεσλιχάν ήταν κυρίως
εντός πόλεως, κυρίως στα mini bus. Εδώ και έναν μήνα περίπου, οπότε και
έληξε η καραντίνα, έχει οδηγήσει και μεγαλύτερα λεωφορεία -10μετρο και
12μετρο- στα οποία έχει δίπλωμα. 

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα τη δοκιμάσουμε και στο αρθρωτό λεω-
φορείο (φυσούνα) και θα κλείσει ο κύκλος», αναφέρει στο «ΑΠΕ-ΜΠΕ» ο κ.
Λυκούδης, δηλώνοντας μάλιστα μετά βεβαιότητας ότι η 22χρονη θα μπορέσει
να οδηγήσει ακόμη και το τουριστικό λεωφορείο που έχει στον στόλο του το
Αστικό ΚΤΕΛ Κομοτηνής.

Φωτο: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Η πρώτη μουσουλμάνα οδηγός λεωφορείου

Ονειρό της 

να αποκτήσει 

τη δική της 

σχολή οδηγών

στην 

Κομοτηνή

Πρώτη γυναίκα

επαγγελματίας

οδηγός

στο Αστικό ΚΤΕΛ

Κομοτηνής
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Η Χάρις Αλεξίου σταματά το τραγούδι

Χάρις Αλεξίου ανακοίνωσε την απόφασή της να σταματήσει
το τραγούδι, λίγο μετά την κυκλοφορία του δίσκου της με
«Τα τραγούδια της ξενιτιάς». Η σπουδαία ερμηνεύτρια εξο-
μολογήθηκε πως «δεν την ακούει πια η φωνή της» και θα
σταματήσει να τραγουδάει.

Η εξομολόγηση της σπουδαίας ερμηνεύτριας έγινε σε ραδιοφωνική της
συνέντευξη στο Δεύτερο Πρόγραμμα και στην εκπομπή του Φώτη Αυγέρη.

«Εχω απομακρυνθεί από το τραγούδι τελείως. Δεν μπορώ να τραγουδήσω
όπως τραγουδούσα παλιά. Και δεν καταδέχομαι να συνεχίσω και να το κάνω
αυτό, αν δεν μπορώ να το κάνω καλά. Θα με ακούσετε σε λίγο καιρό σε ένα
τραγούδι με την Γιασμίν, ένα ντουέτο που κάναμε μαζί, που έχω γράψει τους
στίχους στα ελληνικά εγώ και εκείνη τη μουσική και τους στίχους στα ισπανικά.
Το ηχογράφησα πέρσι το καλοκαίρι. Είναι μια μπαλάντα που μπορούσα να πω,
αλλά δεν με ακούει η φωνή μου πια και είπα πως είναι καλύτερα να σταματήσω.
Δεν είναι σωστό», είπε.

«Το Χειρόγραφο ήταν το τελευταίο μουσικό που έκανα. Υπήρχε ήδη το πρό-
βλημα. Οταν με κάλεσε ο Μικρούτσικος να τραγουδήσω στους Βράχους του
είπα δεν τραγουδάω Θάνο μου αλλά θα είμαι εκεί για σένα. Πήρα λίγο θάρρος
και μετά συνεργάστηκα με τον Ξαρχάκο στον Ζαμπέτα. Εκεί πήρα την οριστική
απόφαση. Είπα, δεν σου αξίζει να συνεχίσεις. Δεν ήταν κάτι απλό, βεβαίως
και το πένθησα», ανέφερε συγκινημένη.

«Μπορεί κι εγώ να σαμποτάρισα τη φωνή μου. Οταν κατάλαβα ότι δεν απο-
δίδω πια όπως παλιά να της έσκαψα λίγο παραπάνω το έδαφος. Είπα μην
είσαι τώρα ένα νούμερο που βγαίνει και προσπαθεί να φτάσει τη νότα. Δεν
γράφω τραγούδια πια. Οταν γράφω μου βγαίνει να το τραγουδήσω, οπότε τι
να γράψω τώρα;» είπε, μεταξύ άλλων, η Χάρις Αλεξίου.

Αφού δεν μπορεί η φωνή σου να βγάλει τη νότα, σεβάσου αυτά που είχες
κάνει. Και όταν συναντάς κάποιον στον δρόμο και σε ρωτάει τι ετοιμάζεις δεν
μπορείς να εξηγείς στον καθένα. Και είπα, θα βγω σε μία εκπομπή και θα μι-
λήσω γι’ αυτό». 

Η
«Δεν με ακούει η φωνή μου»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Το χειρόγραφο

ήταν

το τελευταίο 

μουσικό 

που έκανα
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Αιθέριες γυναικείες μορφές και σώματα
του Κώστα Ευαγγελάτου στο Αργοστόλι

αλοκαίρι και στο Αργοστόλι όπως κάθε χρόνο ο ζωγράφος,
λογοτέχνης, θεωρητικός τέχνης Κώστας Ευαγγελάτος εκθέ-
τει νέα και αναδρομικά του έργα. Κατά τη φετινή θερινή πε-
ρίοδο εκθέτει στη συλλογή της Σύγχρονης Πινακοθήκης Villa
Ροδόπη / Villa Rodopi art collection, στο Αργοστόλι της Κε-

φαλονιάς μια σειρά από γυναικεία πορτραίτα που έχει φιλοτεχνήσει με μοντέλα
εκ του φυσικού και τα οποία παρουσιάζει από τις σελίδες της «ΓΥΝΑΙΚΑΣ».

Πρόκειται για επιλογή αναδρομι-
κού χαρακτήρα από την εποχή των
σπουδών του με υποτροφία στο Πα-
νεπιστήμιο The New School στο
Μανχάταν της Νέας Υόρκης μέχρι
σήμερα. Ορισμένες συνθέσεις
έχουν εκτεθεί στο Μουσείο της Πό-
λεως των Αθηνών και στη Δημοτική
Πινακοθήκη Πειραιά καθώς και σε
ατομικές και ομαδικές εκθέσεις του
στο Παρίσι.

Στην απόδοση της φυσιογνωμίας
και του σωματότυπού τους τον εν-
διαφέρει, όχι τόσο η φωτογραφική
ομοιότητα μορφών, αλλά η εσωτερι-
κή τους έκφραση. Με απαλούς χρω-
ματισμούς, συνήθως με σινική μελά-
νη και ακρυλικά δε διχρωμία αποδί-
δει την αυτόματη αίσθηση που του
προξενούν αναδεικνύοντας στοιχεία
της ψυχοσύνθεσης και του χαρακτή-
ρα τους. Πρόσωπα της νεότητας, με αρμονική μεσογειακή ομορφιά, που με-
τασχηματίζονται νοητικά σε αιθέριες μορφές ενός πνευματικού χώρου ανα-
μνήσεων και εμπειριών ποιητικής αναπόλησης.

Η μόνιμη συλλογή των έργων του, αλλά και των εικαστικών έργων Ελλήνων
και ξένων δημιουργών εκτίθενται στη Σύγχρονη Πινακοθήκη, που έχει ιδρύσει
το 2000 στη μνήμη των γονέων του, είναι ελεύθερα επισκέψιμη. Με όλα τα επι-
βαλλόμενα μέτρα προφύλαξης ένεκα του κορωνοϊού πραγματοποιούνται κάθε
Τετάρτη και Σάββατο στις 8:30 μ.μ. αναλυτικές ξεναγήσεις από τον καλλιτέχνη.

Και βέβαια αν οι ομογενείς Κεφαλλονίτες βρεθούν στο αγαπημένο τους
νησί ή όποιοι άλλοι ταξιδιώτες, ας περάσουν από τη Βίλα Ροδόπη για να απο-
λαύσουν την πλούσια έκθεση.

Για πληροφορίες: τηλ. 26710 28501 

K

Ενδιαφέρει 

η εσωτερική τους

έκφραση
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Ποιος μπορεί να ξεχάσει την Βέρα Λιν;

ραγούδησε για την ειρήνη. Ηταν όμως πόλεμος. Ο Δεύτερος
Παγκόσμιος Πόλεμος. 1943. Μια 26χρονη τραγουδίστρια
ανεβαίνει σε μια υπαίθρια σκηνή, που διακοσμεί ο θυρεός
της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας. Μπροστά της εκα-
τοντάδες άνδρες αλλά και κάποιες γυναίκες, που υπηρετούν

σε αυτήν, την επευφημούν. Είναι η Βέρα Λιν, η «τραγουδίστρια της νίκης»,
που εμψυχώνει από την αρχή του πολέμου τους Βρετανούς στρατιώτες, αε-
ροπόρους και ναύτες. Σήμερα είναι η ημέρα της Αεροπορίας. Μέσα στο λευκό
της ταγιέρ λάμπει από συγκίνηση. Τραγουδά το αισθαντικό «We'll Meet Again»,
και ξεσηκώνει τους αεροπόρους, που σιγοτραγουδούν μαζί της.

Είναι μια εικόνα που συνέβη πάρα πολλές φορές στη διάρκεια του πολέμου.
Μόνο που η τωρινή είναι σκηνοθετημένη, για τις ανάγκες μιας προπαγανδι-
στικής ταινίας, για να υποστηριχτεί η πολεμική προσπάθεια. Στην πραγματικό-
τητα η Βέρα Λιν, που την Πέμπτη 18 Ιουνίου «έφυγε» πλήρης ημερών στα
103 της χρόνια, κρατούσε «πολλούς άσους» στο μανίκι της.

Γεννημένη το 1917 στο Ιστ Χαμ του Έσσεξ, ήταν κόρη υδραυλικού, και από
πολύ νωρίς φανέρωσε το πηγαίο ταλέντο της τόσο στη μουσική αλλά και στην
υποκριτική.

Το 1939 με το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με την
εφημερίδα «Ντέιλι Εξπρές», η Βέρα Λιν γίνεται η αγαπημένη τραγουδίστρια
των Βρετανών στρατιωτών χάρις στο νοσταλγικό τραγούδι «We'll Meet Again»
των Ρος Πάρκερ και Χιούι Τσαρλς, μια επιτυχία του 1939 –ανάχωμα- στο κλίμα
φόβου και αβεβαιότητας της εποχής. Είναι η στιγμή που το BBC για να κρατήσει
το ηθικό του κόσμου αλλά και των στρατιωτών ακμαίο, μεταδίδει χορευτική
μουσική αλλά και «ποπ», ακόμα και την άγνωστη στους πολλούς τζαζ, προ-
κειμένου να ενισχυθεί η βρετανοαμερικανική φιλία.

To 1941, σε μια κρίσιμη στιγμή του πολέμου η Λιν ξεκινά μια ραδιοφωνική
εκπομπή με τίτλο «Ειλικρινά δική σας». Θέλοντας να δώσει μια προσωπική
νότα στον αγώνα των στρατιωτών, μεταδίδει μηνύματα αλλά και τραγουδά
ζωντανά με την ορχήστρα της. Με την κλιμάκωση του πολέμου, σαν μια άλλη
Σοφία Βέμπο περιοδεύει στην Αίγυπτο, τις Ινδίες και τη Βιρμανία, δίνοντας
υπαίθριες συναυλίες για τους στρατευμένους, φορώντας τη στολή του βοη-
θητικού γυναικείου σώματος της RAF. Το 1944 στη Βεγγάλη τραγούδησε μπρο-
στά σε ετοιμοπόλεμους Βρετανούς και στρατιώτες της Κοινοπολιτείας πριν τη
Μάχη της Κοχίμα, όπου Βρετανοί και Ινδοί αντιμετώπισαν τους Ιάπωνες σε μια
κορυφογραμμή γνωστή και ως «Στάλινγκραντ της Ανατολής».

Ο λοχαγός Τομ Μουρ, ο αιωνόβιος βετεράνος αξιωματικός του Βρετανικού
στρατού, που εν μέσω πανδημίας κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 23
εκατομμύρια λίρες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS), κάνο-
ντας βόλτες 100 φορές γύρω από το σπίτι του, παρά τα κινητικά του προβλή-
ματα, δήλωσε: «Η Βέρα Λιν είχε τρομερό αντίκτυπο πάνω μου στη Βιρμανία,
και παρέμεινε σημαντική σε όλη μου τη ζωή».

Μεταπολεμικά συνέχισε να τραγουδά και να ηχογραφεί. Αλλες επιτυχίες
της ήταν επίσης το «The White Cliffs of Dover», «A Nightingale Sang in Ber-
keley Square» και το «There'll Always Be an England». Το 2009, σε ηλικία
92 ετών, έγινε η γηραιότερη εν ζωή καλλιτέχνιδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που
μπήκε στην κορυφή των πωλήσεων άλμπουμ με το «We'll Meet Again: The
Very Best of Vera Lynn», ενώ το 2017 έβγαλε το άλμπουμ «Vera Lynn 100»
με αφορμή τα εκατοστά γενέθλιά της.

Και ενώ τίποτα δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «ως επείγον» στην προ-
σωπική της ζωή, έχοντας ήδη κλείσει περισσότερο από έναν αιώνα ζωής και
απολαμβάνοντας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή στην αγγλική εξοχή του
ανατολικού Σάσσεξ, τον Μάρτιο, λίγο πριν κλείσει τα 103 της χρόνια, η ίδια
ζήτησε από τον Βρετανικό λαό μέσα στην καθολική απαγόρευση της πανδημίας
να βρει την καρτερία και το πνεύμα του πολέμου.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 5 Απριλίου, η βασίλισσα Ελισάβετ στο μήνυμά
της προς τον βρετανικό λαό δανείστηκε κάποιους στίχους από το τραγούδι
«We 'll Meet Again».

«Θα έρθουν καλύτερες μέρες, θα ξαναβρούμε τους φίλους μας, θα ξανα-

T

βρούμε τις οικογένειές μας, θα ξαναβρεθούμε», δήλωνε τότε η Βρετανή μο-
νάρχης.

«Η γοητεία της και η αισθαντική της φωνή μάγεψε και ανύψωσε τη χώρα
μας στις πιο σκοτεινές μας ώρες», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις
Τζόνσον. «Η φωνή της θα ζει για πάντα για να ελαφραίνει τις καρδιές των επό-
μενων γενεών», συμπλήρωσε.

Ισως ο καλύτερος αποχαιρετισμός για την Βέρα Λιν, που σύμφωνα με δη-
μοσκόπηση είναι «η Βρετανίδα που χαρακτήρισε καλύτερα το πνεύμα του 20ού
αιώνα», βρίσκεται στο άλμπουμ «The Wall» (1979) των Πινκ Φλόιντ, όπου
είχαν κυκλοφορήσει ένα τραγούδι με τον τίτλο «Vera», με αναφορά στη Βέρα
Λιν και τους στίχους: «Θυμάται κάποιος την Βέρα Λιν; Θυμάσαι πως το είπε
αυτό - Θα συναντηθούμε ξανά - Κάποια ηλιόλουστη μέρα;».

Πηγή: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: «ASSOCIΑTED PRESS»

«Η Βρετανίδα που χαρακτήρισε καλύτερα
το πνεύμα του 20ού αιώνα» 

Η Βέρα Λιν στις 20 Αυγούστου 2010 στην επέτειο της Μάχης της Βρετανίας στο Λονδίνο. 
AP Photo/Lefteris Pitarakis, File


