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Η Μέγκαν Μαρκλ έχει 
το πιο όμορφο 

πρόσωπο στη βασιλική 
οικογένεια, σύμφωνα 

με τον ελληνικό «χρυσό 
αριθμό φ».

Από την  
Πέγκυ Σαρόγλόυ, 

πλΑστικη χειρόυργό

Η 36χρονη αμερικανίδα ηθοποιός Μέγκαν Μαρκλ τον Μά-
ιο πρόκειται να γίνει μέλος της βρετανικής βασιλικής οικο-
γένειας μετά τον γάμο της με τον πρίγκι-
πα Χάρι. Η ηθοποιός και ο πρίγκιπας γνω-
ρίστηκαν σε ένα πάρτι στο Σόχο του Λον-
δίνου όπου εκείνη είχε πάει για τις καλο-
καιρινές της διακοπές. Η ρομαντική τους 
σχέση απασχόλησε τα διεθνή Μέσα και η 
ηθοποιός σε κάθε της εμφάνιση άρχισε να 
προκαλεί φρενίτιδα για ένα της βλέμμα.

Style icon
Σήμερα θεωρείται πλέον style icon, με 
πολλές νέες γυναίκες να μιμούνται το στυλ 
της και όχι μόνο, αφού επιθυμούν να της 
μοιάσουν. Ετσι αρκετές απευθύνονται σε 
πλαστικό χειρουργό προκειμένου να απο-
κτήσουν μια μύτη ή ένα λαμπερό δέρμα 
σαν αυτό της Μαρκλ. Τι είναι αυτό όμως 
που την καθιστά τόσο ελκυστική, σε ση-
μείο να έχει επισκιάσει ακόμα και τη δού-

μιας αναλογίας. Ετσι η θεϊκή αναλογία εκφράζεται με τον 
αριθμό 1,618 που δίνει την «τιμή» της αρμονίας.

Οι σταρ και τΟ «χρυσΟ φ»
* το πρόσωπο της μέλλουσας δούκισσας 
του σάσεξ λοιπόν είναι κατά 
87,4% ακριβές σύμφωνα με τη χρυσή τομή φ, 
αφού τα φρύδια, η μύτη, το πιγούνι και το περί-
γραμμα του προσώπου της είναι πολύ κοντά στο 
να αγγίξουν την «τελειότητα» πλησιάζοντας τη 
χρυσή αναλογία της ομορφιάς.
* η δούκισσα του κέιμπριτζ κέιτ Μίντλετον, 
επίσης 36 ετών, έρχεται δεύτερη  
στη λίστα με 86,8%.

l beauty αισθητικές επεμβάσεις

κισσα του Κέιμπριτζ Κέιτ Μίντλετον; Να σημειώσουμε εδώ 
πως το «φαινόμενο Κέιτ Μίντλετον», κατέχοντας δική του 

σελίδα στη Wikipedia, σύμφωνα με το 
«Newsweek», αξίζει πάνω από 1 δισ. λί-
ρες Αγγλίας για τη βιομηχανία μόδας του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η τιμΗ  
τΗσ αρμΟνιασ
 Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα πλαστικών 
χειρουργών του Λονδίνου που χρησιμο-
ποίησαν τις τελευταίες τεχνικές χαρτο-
γράφησης προσώπου μέσω υπολογιστή, 
η Μέγκαν Μαρκλ έχει το πιο όμορφο 
πρόσωπο της βασιλικής οικογένειας, το 
οποίο βρέθηκε να είναι κατά 87,4% 
συμβατό με τον ελληνικό «χρυσό αριθ-
μό φ». Τον «χρυσό αριθμό» επινόησαν 
οι Ελληνες οι οποίοι παρατήρησαν ότι 
τα πάντα στη Γη, από τα φυτά ως το αν-
θρώπινο σώμα, αναπτύσσονται βάσει 

* η Μέγκαν Μαρκλ έχει εξαιρετική συμμετρία 
στο πρόσωπο με καλοσχηματισμένη μύτη 
(98,5%) και ιδανικό περίγραμμα προσώπου 
(V-shaped), ενώ στο πρόσωπο της κέιτ Μίντλετον 
είναι «ιδανική» η απόσταση που υπάρχει μεταξύ 
του άνω χείλους και της μύτης, καθώς και η 
απόσταση των ματιών της.
* η Μέγκαν Μαρκλ με 87,4% είναι λίγο πιο 
πίσω από την πιο όμορφη γυναίκα celebrity που 
είναι η γυναίκα του τζόνι ντεπ, Αμπερ χερντ, με 
91,85%.
* στην αντίστοιχη λίστα στους άνδρες την πρώτη 
θέση με 91,86% έχει ένας από τους 
γοητευτικότερους άνδρες στον κόσμο, ο τζορτζ 
κλούνεϊ.


