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ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΤΗ 
ΣΥΛΛΟΓΗ CRUISE 2020
ΣΤΑ ΠΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ, ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 

Η ΦΕΤΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΜΟΔΑΣ GUCCI. 

Η επίδειξη του ιταλικού οίκου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μα-
ΐου και η επιλογή της τοποθεσίας προκύπτει από το συνεχιζόμενο 
ενδιαφέρον του διευθυντή δημιουργικού του οίκου, Αλεσάντρο Μι-

κέλε, για τον «Παλαιό κόσμο», αντλώντας έμπνευση από ένα μέρος που του 
θυμίζει την παιδική του ηλικία. Σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, πρόσφα-
τα ο Αλεσάντρο Μικέλε φωτογράφισε τη συλλογή του brand για το Φθινό-
πωρο 2019 στους αρχαιολογικούς χώρους της Πομπηίας, του Ηρακλείου 
και του Σελινούντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προηγούμενες επιδείξεις των 
συλλογών Cruise του οίκου πραγματοποιήθηκαν στο Dia Art Foundation στη 
Νέα Υόρκη, στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο, στην Παλατινή 
Πινακοθήκη, στο Pitti Palace στη Φλωρεντία και πέρσι στη Ρωμαϊκή Νεκρό-
πολη (Promenade Des Alyscamps) στην πόλη Αρλ της νότιας Γαλλίας. Τα 
επόμενα δύο χρόνια, με δωρεά του ιταλικού οίκου μόδας που εδρεύει στη 
Φλωρεντία, θα χρηματοδοτηθούν έργα αποκατάστασης της Ταρπηίας Πέ-
τρας. Παράλληλα, πριν από δύο χρόνια, ο Gucci δεσμεύθηκε να χορηγή-
σει 2,1 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει την αποκατάσταση των Κήπων 
Μπόμπολι (Giardini di Boboli) στη Φλωρεντία, όταν ο Μικέλε αποφάσισε 
να διοργανώσει το σόου για τη συλλογή Cruise 2018 στην Παλατινή Πινα-
κοθήκη με θέα τους Κήπους.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΚΥΠΕ  
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ΓιαΤι ειμασΤε ΓΥναιΚεσ
Γυναίκες με Γ κεφαλαίο είναι αυτές 
που ξέρουν τι θέλουν, έχουν άπο-
ψη και αξιοπρέπεια. Είναι οι γυναί-
κες με τις οποίες ζούμε και συνα-
ναστρεφόμαστε καθημερινά, τις 
μεγαλώνουμε, τις στηρίζουμε και 
τις αγαπάμε. Είναι ευγενικές, πρόθυμες, ανθρώπινες, 
μοντέρνες, όμορφες, έξυπνες, αλλά συνάμα νευ-
ρικές, απόλυτες, διεκδικητικές, ικανές αλλά και αυ-
τοκαταστροφικές. Αυτές τις γυναίκες αγαπούμε…. 
Αποκλείουμε τις ψεύτικες, υποκρίτριες και αυτές 
που έχουν έως κύριο στόχο να βλάψουν τους διπλα-
νούς τους. Αγαπάμε αυτές που έχουν χιούμορ και 
αυτοσαρκάζονται, αλλά δεν κατακρίνουν τις υπόλοι-
πες που ίσως είναι καλύτερες από αυτές. Είναι αυτές 
που αγαπούμε εμείς και αγαπάνε όλοι οι άντρες.

χρισΤινα πελεΚανοΥ
christinap@diasmedia.com

Like
κάντε

κάντε Follow

www.facebook.com/OkMagazineCyprus

για να ενημερώνεστε καθημερινά για όλα 
τα νέα από το χώρο της σοουμπίζ

στο Instagram @OkMagazineCyprus
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ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ

Μπέλλα CIAO! 

Ποιος είναι ο λόγος που σε φέρνει στην Κύ-
προ;
Έχω έρθει για το ημερολόγιο και τη διαφημιστική καμπά-

νια του Στράτου Δημητρίου, του οποίου μου αρέσει πάρα πολύ η 
δουλειά και ανυπομονώ να δω το αποτέλεσμα.

Είναι η τρίτη φορά που επισκέπτεσαι το νησί μας. Θα 
σε ενδιέφερε, πέραν του Στράτου Δημητρίου,  να κά-
νεις επαγγελματικές συνεργασίες;
Εννοείται. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι εδώ,  μου βγά-
ζουν όμορφα συναισθήματα. 

Τα σχέδιά σου είναι τις επόμενες εβδομάδες να κυ-
νηγήσεις το όνειρό σου στο εξωτερικό; 
Μου αρέσει να ταξιδεύω συνέχεια. Θα είμαι στην Αθήνα μέχρι 
την 1η Απριλίου, όπου θα βρεθώ στα Madwalk και θα ανοίξω το 
σόου του σχεδιαστή Δημήτρη Πέτρου μαζί με την Τάμτα, η οποία 
θα τραγουδήσει το κομμάτι «Replay», που θα εκπροσωπήσει την 
Κύπρο στην Eurovision. Μετά θα φύγω για Λος Άντζελες για να 
δουλέψω εκεί. 

Σε γνωρίσαμε μέσα από το «κόψιμό» σου από το 
Next Top Model. Αν γύριζες τον χρόνο πίσω, θα πή-
γαινες ξανά; 
Στην αρχή απογοητεύτηκα πολύ. Θα ξαναπήγαινα, όμως, γιατί 
έτσι με γνώρισε ο κόσμος και μετά ήρθε η χαρά με τη νίκη μου 
στα καλλιστεία. 

Η Ειρήνη Καζαριάν πιστεύεις ότι δίκαια ήταν η νική-
τρια;
Μου άρεσε πάρα πολύ από την αρχή. Ήμουν ανάμεσα σε αυτήν 
και την Εβελίνα. Μου αρέσει ο τρόπος που γράφει στη φωτογρα-
φία και το βίντεο. Έχει κάτι το διαφορετικό, είναι μοντέλο εξωτε-
ρικού. 

Νιώθεις δικαιωμένη και ίσως το συναίσθημα της 
εκδίκησης, αφού, ενώ σε απέρριψαν στο Next Top 
Model, λίγες μέρες αργότερα κέρδισες τον τίτλο της 
Σταρ Ελλάς;
Όχι, γιατί είναι δυο πολύ διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι ριά-
λιτι και το άλλο είναι ένας τίτλος. Είσαι η «Σταρ Ελλάς», εκπροσω-
πείς την Ελλάδα. Δεν το είδα ως εκδίκηση. 

Συναντήθηκες με τους κριτές του Next Top Model 
μετά τον τεράστιο ντόρο που δημιουργήθηκε και 
ποια είναι η άποψή σου γι’ αυτούς;
Όχι, δεν έτυχε να τους δω κάπου. Αλλά, λογικά, τώρα θα τους 
δω στα Madwalk. Σίγουρα θα δω την Ηλιάνα και χαίρομαι πάρα 
πολύ γιατί την συμπαθώ και θεωρώ πως ό,τι έχει κάνει το αξίζει. 
Σέβομαι πάρα πολύ την άποψη και τη γνώμη της κ. Καγιά, είναι 

Η ΣΤαΡ έλλαΣ ΙΩαΝΝα Μπέλλα ΒΡέΘΗΚέ ΣΤΗΝ ΚΥπΡΟ 
ΓΙα ΤΗ ΔΙαΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚαΜπαΝΙα ΤΟΥ HAIR STYLIST ΣΤΡαΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΟΡΤαζΟΝΤαΣ ΜαζΙ ΤΟΥ Τα 25χΡΟΝα ΤΟΥ 
ΣΤΟ χΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ. αΝΟΙΞέ ΤΗΝ ΚαΡΔΙα ΤΗΣ, 
ΜΙλΗΣέ ΓΙα ΤΗΝ έΜπέΙΡΙα ΤΗΣ ΣΤΟ NEXT TOP MODEL, ΤΙΣ 

ΣΚλΗΡέΣ ΚΡΙΤΙΚέΣ ΓΙα ΤΙΣ πλαΣΤΙΚέΣ ΚαΙ ΤΙΣ ΔΗλΩΣέΙΣ πΟΥ 
έΚαΝέ, ΤΗΝ πΡΟΣΩπΙΚΗ ΤΗΣ ζΩΗ ΚαΙ ΤΟΥΣ αΝΤΡέΣ

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
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ΕΙΜΑΙ singlE ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΣχΕΣΗ νΑ Εχω ΣΤΟ 

ΜΕΛΛΟν, ΘΑ ΤΟ βγΑΛω 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΟΜωΣ 

ΔΕν ΘΕωρω ΠωΣ ΕΙνΑΙ 
ΣωΣΤΟ νΑ ΠρΟΚΑΛω ΜΕ 

ΤΗν ΠρΟΣωΠΙΚΗ ΜΟυ ζωΗ. 
ΜΟυ ΑρΕΣΕΙ νΑ ΠρΟΚΑΛω 

ΜΕ ΤΗ ΔΟυΛΕΙΑ ΜΟυ. 
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ένα μοντέλο που έχει αποδείξει πολλά. Και τον κ. 
Σκούλλο τον σέβομαι, αν και δεν μου άρεσε ο τρό-
πος του, ήταν πολύ σκληρός, αλλά μην ξεχνάμε πως 
είναι τηλεοπτικό κομμάτι, και ο κ. Μπράτης είναι ένας 
αξιόλογος σχεδιαστής. 

Πηγαίνοντας εκεί πέρασε από το μυαλό 
σου ότι μπορεί να σε απέρριπταν λόγω 
πλαστικών επεμβάσεων;
Όχι, καθόλου. Με πήραν από την παραγωγή και μου 
είπαν κ. Μπέλλα θα θέλαμε να συμμετάσχετε στο 
GNTM  και να έρθετε στα κάστινγκ. Στην αρχή δεν 
ήθελα γιατί μου είχε γίνει και άλλη πρόταση από ριά-
λιτι και δεν ήταν ο απώτερός μου σκοπός τα ριάλιτι. 
Απλώς το σεβάστηκα επειδή με πήραν τρεις φορές 
τηλέφωνο και, γυρνώντας από Αμερική, πήγα στο τε-
λευταίο κάστινγκ και με τίποτα δεν περίμεναν πως θα 
γινόταν όλος αυτός ο ντόρος. Ήξερα πως θα με ρω-
τούσαν αν έκανα κάτι επάνω μου, αλλά δόθηκε μεγα-
λύτερη έμφαση σε αυτό. 

Πριν από λίγες μέρες αφαίρεσες το υαλου-
ρονικό που έβαλες στα χείλη σου. Τι συ-
νέβη;
Ακριβώς. Με έσωσε η εκπληκτική γιατρός μου και 
μου επανέφερε τα χείλη μου στη φυσιολογική τους 

κατάσταση. Για να προλάβω την επόμενη ερώτησή 
σου, δεν το έκανα επειδή με κατέκριναν για τα χεί-
λη μου όταν πήγα στο Next Top Model. Σίγουρα με 
τσίγκλισε λίγο αυτό, αλλά περισσότερο το έκανα για 
τη δική μου δουλειά, γιατί δεν ήθελα να το έχω άλλο 
επάνω μου. Ήταν ένα αισθητικό κομμάτι, δεν ήταν 
πλαστική, γι’ αυτό και το έκανα βίντεο ανεβάζοντάς 
το στα social media για να το δουν και άλλα κορίτσια 
που έχουν το ίδιο πρόβλημα μ’ εμένα. 

Τότε για ποιο λόγο έβαλες το υαλουρονικό 
στα χείλη;
Επηρεάστηκα από τη μόδα. Το έκαναν και οι φίλες μου, 
το δοκίμασα και σ’ εμένα, δεν πέτυχε και έτσι το αφαίρε-
σα και πήρα πολύ θετικά σχόλια.

Τελικά πόσες πλαστικές έχεις κάνει;
Μόνο στο στήθος μου, και αυτό γιατί είχα πρόβλημα, 
αλλά δεν θέλω να συζητήσουμε αυτό το πρόβλημα. 

Στα μαθητικά σου χρόνια ήσουν η ωραία του 
σχολείου;
Όχι. Ήμουν πάντα το πιο ψηλό παιδί και από τα αγόρια 
και ήμουν το πιο αγοροκόριτσο. Έκανα παρέα με αγό-
ρια, έπαιζα μπάλα, φορούσα φαρδιά ρούχα και ξαφνι-
κά γύρω στη 2α Λυκείου μού γυρνάει και μου άρεσαν τα 
τακούνια, τα μακριά μαλλιά και το μακιγιάζ. Ένιωθα ότι 

είχα κάτι ιδιαίτερο που ήταν το ύψος, αλλά δεν ένιωθα 
πως ήμουν η πιο ωραία. Ακόμα και τώρα δεν νιώθω πως 
είμαι η πιο ωραία. Μου αρέσει να έχω προσωπικότητα 
παρά να είμαι τέλεια στην εμφάνιση. 

Είχες όποιο αγόρι ήθελες στο σχολείο;
(Γέλια) Μικρή ήμουν στον κόσμο μου. Ασχολούμουν με 
τα αθλήματα, βόλεϊ και μπάλα και δεν ήμουν τόσο με τα 
αγοράκια. Στο Λύκειο έγινα γυναίκα. 

Στα 16 σου είχες και ένα πολύ σοβαρό ατύ-
χημα και έμεινες ακινητοποιημένη. 
Ήταν ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στη λεκάνη και τη  
μέση μου όταν έπαιζα βόλεϊ. Ευτυχώς ένα χρόνο μετά 
το ξεπέρασα και σημάδεψα το κορμί μου με ένα τα-
τουάζ, που και γι’ αυτό έγινε ντόρος, που στα ελληνικά 
σημαίνει «Όταν χάνεις τα πάντα, μπες και ξαναπαίξε». 
Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου πως μόλις γίνω εντελώς 
καλά θα ξαναπαίξω βόλεϊ. Δυστυχώς αυτό δεν μου το 
επέτρεψε ο γιατρός γιατί θα το διακινδύνευα πάρα πολύ 
και σταμάτησα εντελώς τον αθλητισμό και κάνω συγκε-
κριμένη γυμναστική.  

Το μόντελινγκ πώς προέκυψε στη ζωή σου;
Βλέπαμε με τους γονείς μου τα καλλιστεία κάθε χρόνο 
και πάντα μου άρεσαν και έλεγα μακάρι να πάω κι εγώ. 
Αλλά στη ζωή μου πάντα ήθελα να γίνω αθλήτρια. Θυ-
μάμαι τον εαυτό μου στα γήπεδα με φόρμες. Τυχαία στα 
19 μου με είδε μια ιδιοκτήτρια πρακτορείου στην Ελλά-
δα και έτσι ξεκίνησα δειλά - δειλά. 

Τον τελευταίο ένα χρόνο περίπου γίνεται με-
γάλος ντόρος γύρω από το όνομά σου με 
τα media να σε κατακρίνουν. Όχι μόνο από 
το Next Top Model, αλλά και για δηλώσεις 
σου. Θεωρείς πως οι δημοσιογράφοι ήταν 
άδικοι μαζί σου; 
Δεν νιώθω αδικία. Απλώς με στεναχωρεί το γεγονός ότι 
έγινε όλος αυτός ο ντόρος γύρω από το όνομά μου. 
Με στεναχώρησαν όσα ακολούθησαν μετά τη  δήλω-
σή μου στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου για 
τις γυναίκες, επειδή δεν εννοούσα αυτό που ακούστηκε, 
αλλά γενικά έχουν εστιάσει οι δημοσιογράφοι στις πλα-
στικές και σε όλο αυτό το κακό κομμάτι και μόλις πω 
κάτι, γίνεται ντόρος. Όμως πλέον θεωρώ πως τα πράγ-
ματα έχουν πάρει τη ροή τους. Πλέον δεν είμαι και τόσο 
αυθόρμητη και στην τηλεόραση πρέπει να είσαι και πιο 
προσεκτική. Εγώ γενικά είμαι πιο αυθόρμητο παιδί και 
τώρα έχω έναν  άνθρωπο που με καθοδηγεί και έτσι 
πρέπει να γίνεται. Ήμουν πολύ real για την τηλεόραση 
και αυτά που έλεγα δεν ακούγονταν όπως θα ήθελα. 

Δηλαδή έχεις προσλάβει κάποιο άτομο το 
οποίο σε συμβουλεύει τι θα απαντάς και πώς 
θα αντιδράς σε συνεντεύξεις και τηλεοπτικές 
εμφανίσεις;
Επειδή πλέον ξέρω τι θα με ρωτήσουν ανάλογα με το τι 
είναι στην επικαιρότητα, παίρνω τον άνθρωπό μου και 
τον συμβουλεύομαι πώς θα απαντήσω στις συγκεκριμέ-
νες ερωτήσεις. 

Όσον αφορά την προσωπική σου ζωή, σου 
χρεώνουν συνεχώς συντρόφους και εσύ το 
διαψεύδεις. Τελικά πόσο καιρό είσαι single;
Πραγματικά είναι άδικο να μου χρεώνουν τόσες σχέ-
σεις και περισσότερο για την εικόνα μου, γιατί όταν 
πραγματικά θα θέλω να κάνω κάτι σοβαρό με κάποιον 
άνθρωπο, θα πατήσει το όνομά μου στο google και θα 

«ΘΕΛω νΑ ΚΑνω 
ΤουΛΑχιΣΤον Δυο 

ΠΑιΔιΑ ΚΑι ΘΑ 
ήΘΕΛΑ ΠΑρΑ ΠοΛυ 
νΑ ΒοήΘήΣω ΚΑι 

νΑ υιοΘΕΤήΣω 
ΠΑιΔΑΚιΑ Που Το 
Εχουν ΑνΑΓΚή»
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«ΣΤο ΣχοΛΕιο ήΜουν ΠΑνΤΑ  
ΠΑρΕΑ ΜΕ ΑΓοριΑ, ΕΠΑιζΑ 

ΜΠΑΛΑ, φορουΣΑ φΑρΔιΑ 
ρουχΑ ΚΑι ξΑφνιΚΑ ΣΤή 2Α 

ΛυΚΕιου Μου ΓυρνΑΕι ΚΑι Μου 
ΑρΕΣΑν ΤΑ ΤΑΚουνιΑ, ΤΑ ΜΑΚριΑ 

ΜΑΛΛιΑ ΚΑι Το ΜΑΚιΓιΑζ» 
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Με όνομα βαρύ σαν ιστορία 
στο χώρο της κομμωτικής, 
φέτος συμπληρώνεις 25 
χρόνια.
Ακριβώς. Φέτος γιορτάζω τα 25 
χρόνια στον χώρο της κομμωτι-
κής και ετοιμάζω μια σειρά από 
διάφορα promotions και Fashion 
events για τη δουλειά μου,  κάνο-
ντας αρχή με την φωτογράφηση 
της Ιωάννας Μπέλλα για την κα-
μπάνιά μου. 
Πώς έγινε η επιλογή της Ιω-
άννας Μπέλλα;
Ήθελα να επιλέξω ένα άτομο το 
οποίο να είναι φρέσκο και επίκαι-
ρο και θεώρησα πως ήταν το κα-
τάλληλο πρόσωπο για τις δικές 
μου προδιαγραφές. 
Οι τάσεις που θα πρότεινες 
τώρα που μπαίνουμε στην 

άνοιξη;
Δεν πρέπει να ακολουθούμε τυφλά 
τη μόδα χωρίς να κοιτάζουμε τι 
μας πηγαίνει, διότι η μόδα είναι ό,τι 
μας πάει και μας κάνει να φαινόμα-
στε πιο όμορφοι. 
Εάν μια πελάτισσα σού ζη-
τήσει κάτι το οποίο θεωρείς 
πως δεν της πηγαίνει, πώς 
το διαχειρίζεσαι;
Εγώ θα προσπαθήσω να αλλά-
ξω την γνώμη της και να κάνει κάτι 
που θα της πηγαίνει, αλλά εάν εί-
ναι απόλυτη θα προσπαθήσω να 
προσαρμόσω αυτό που ζητάει στα 
δικά μου ζητούμενα και να κερδί-
σει από την εμφάνισή της. 
Έδιωξες πελάτισσα από το 
μαγαζί σου για κάτι παρά-
λογο που επέμενε να κάνει;
Όχι, αλλά να αρνηθώ, το έκανα. 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

«Στον ΕνΑ 
χρονο θΕωρω 

οτΙ η ΣχΕΣη ΕΙνΑΙ 
ΣοβΑρη κΑΙ το 

κοΙτΑω ΣοβΑρΑ»

δει πόσες σχέσεις μού χρέωσαν. και σχέση να 
έχω στο μέλλον θα το βγάλω στη δημοσιότητα, 
αλλά δεν θεωρώ πως είναι σωστό να προκαλώ με 
την προσωπική μου ζωή. Μου αρέσει να προκαλώ 
με τη δουλειά μου. 

Σε φλερτάρουν οι άνδρες με τις πόζες 
σου στα social media;
Στα social media πολύ, από κοντά όχι. Ποτέ δεν 
είχα κάποιο ακραίο γεγονός. Μου αρέσει όμως 
που λαμβάνω πολλά μηνύματα από γυναίκες. Είναι 
πολύ σημαντικό, αφού από τον άντρα λίγο πολύ το 
περιμένεις, ενώ από μια γυναίκα να δέχεσαι τόσο 
όμορφα μηνύματα στο Instagram με κάνει ευτυχι-
σμένη, επειδή το ίδιο φύλο σε αποθεώνει. 

Απαντάς σε μηνύματα;
Αν δεν σε ξέρω, δεν απαντάω. Σε αυτούς που γνω-
ρίζω, ναι. 

Είχες μια μακροχρόνια σχέση.
Ήταν μια σχέση που κράτησε τρία χρόνια. τελεί-
ωσε πριν από ένα χρόνο. Ήταν ο εφηβικός μου 
έρωτας. κρατάω ακόμα επαφές μαζί του 

Γιατί τελείωσε αυτή η σχέση;
θεωρώ ότι κάποιες σχέσεις έχουν ημερομηνία λή-
ξης και η συγκεκριμένη είχε. το ξέραμε όσο περ-
νούσε ο καιρός και με το επάγγελμα που θα ακο-
λουθούσα. το παλέψαμε, αλλά δεν πήγαινε άλλο.

Τώρα μπορώ να πιστέψω πως για ένα χρό-
νο δεν έκανες σχέση;
κάτι είχα στη ζωή μου πριν από τον τίτλο της Σταρ 
Ελλάς, αλλά δεν ήταν τόσο σοβαρό. Ήταν κά-
ποιοι μήνες.

Μου είπες «Δεν ήταν κάτι σοβαρό, ήταν 
κάποιοι μήνες», δηλαδή έχεις χρονοδιά-
γραμμα για το πώς ορίζεις εσύ μια σοβα-
ρή σχέση;
Στον ένα χρόνο θεωρώ ότι η σχέση είναι σοβα-

ρή και το κοιτάω σοβαρά. το να είσαι σε 
μια σχέση κάποια χρόνια δεν είναι εύκολο 
πράγμα. Συμβιβάζεστε και οι δυο, οπότε 
εγώ τη σχέση την βλέπω σοβαρά στον ένα 
χρόνο.  

Μαμά θα ήθελες να γίνεις τώρα που 
είσαι μικρή;
θέλω πάρα πολύ το παιδί μου να έχει νέα 
μαμά. θέλω να κάνω τουλάχιστον δυο παι-
διά και θα ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω 
και να υιοθετήσω παιδάκια που το έχουν 
ανάγκη. θέλω να κάνω και φιλανθρωπικά 
πάνω σε όλο αυτό. 

Πώς τον θες τον άντρα τον ονείρων 
σου;
Δεν με νοιάζει να είναι ωραίος. να είναι 
γοητευτικός και να έχει τρόπους. θέλω να 
είναι τζέντλεμαν. 

Τι θα σε ξενέρωνε σε έναν άντρα;
να μην έχει τρόπους και να είναι τσιγκού-
νης. 

Αν στο πρώτο ραντεβού δεν πληρώ-
σει το τραπέζι έχει τελειώσει!
(Γέλια) θα κάνω την κίνηση, αλλά το σωστό 
είναι να πληρώσει ο άντρας. 

Τηλεόραση θα ήθελες να κάνεις;
Πιο μετά, γιατί τώρα ο απώτερος σκοπός 
μου είναι το μόντελινγκ. ok!   

AΠο τον ΓΙωρΓο ΜΙχΑηΛ
ΦωτοΓρΑΦΙΕΣ: ANTωνηΣ ΕνΓρΑΦοΥ 

ΜΑΛΛΙΑ: ΣτρΑτοΣ ΔηΜητρΙοΥ κΑΙ οΜΑΔΑ 
ΜΑκΙΓΙΑΖ: ΦωτΕΙνη νΙκοΛΑοΥ-ΑΛΕΞΑνΔροΥ

κοΣΜηΜΑτΑ: CHRISTIAN XENON
ροΥχΑ: SPLASH PINKO

ΠΑΠοΥτΣΙΑ: GREY
ART DIRECTOR: τΑτΙΑνΑ ΜΙτΣη

θΕρΜΕΣ ΕΥχΑρΙΣτΙΕΣ Στο LA POTEGA INTERIOR ΓΙΑ 
την ΠΑρΑχωρηΣη τοΥ χωροΥ ΓΙΑ τΙΣ ΑνΑΓκΕΣ 
τηΣ ΦωτοΓρΑΦΙΣηΣ Στο LA POTEGA INTERIOR
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Τελικά η Τζενιφερ άρράβωνιάσΤηκε με Τον άγάπημενο Τησ άλεξ 
ρονΤριγκεζ σε ενά ειδυλλιάκο Τοπιο σΤισ μπάχάμεσ κάι ολοι μάσ 

ζηλεψάμε Το ΤεράσΤιο μονοπεΤρο που σΤολιζει πλεον Το χερι Τησ. 

Τζένιφέρ Λόπέζ 

ειπε Το νάι! 

Η Λόπεζ πρωτογνώρισε τον Ρο-
ντρίγκεζ το 2005, σε έναν 
αγώνα των Yankees, τον οποίο 

παρακολούθησε μαζί με τον τότε σύζυγό 
της Mαρκ Άντονι. Μετά από αυτό η προ-
σωπική της ζωή για χρόνια θύμιζε roller 
coaster στο λούνα παρκ του Hollywood. 
Σήμερα η ίδια δηλώνει πιο ευτυχισμένη 
από ποτέ στο πλευρό του Άλεξ Ροντρί-
γκεζ ή A Rod, όπως είναι γνωστός ο πρώ-
ην παίκτης του baseball, με τον οποίο 
είναι ζευγάρι εδώ και δύο χρόνια. Η ίδια 
δήλωσε σε περιοδικό «Για εμένα, το τα-
ξίδι των σχέσεων είχε πολλά πάνω και 
κάτω. Αλλά αυτό δεν είχε να κάνει με κα-
νέναν άλλο παρά με εμένα. Είχε να κάνει 
με το να γνωρίσω τον εαυτό μου», εξή-
γησε. Η Τζένιφερ, με την εμπειρία και τη 
σοφία των 49 της χρόνων, έχοντας πε-
ράσει από τη διαδικασία του γάμου τρεις 
φορές, έχοντας γίνει μητέρα και έχοντας 
σχέσεις που αποτελούσαν κάθε εβδομά-
δα κεντρικό εξώφυλλο των περιοδικών, 
μοιράζεται στη συνέχεια τη φιλοσοφία 
της για τις σχέσεις, που δεν απέχει κα-
θόλου απ’ όλα όσα έχεις ακούσει να σε 
συμβουλεύουν πολλάκις στη ζωή σου. 
Και αυτή είναι μία ακόμα απόδειξη ότι οι 
συμβουλές αυτές έχουν λόγο ύπαρξης. 
«Μέχρι να μάθεις να αγαπάς τον εαυ-
τό σου, δεν μπορείς να αγαπήσεις ολο-
κληρωτικά κάποιον με τρόπο που είναι 
αγνός και αληθινός. Μόλις το κάνεις 
αυτό, μπορείς να έχεις σχέσεις βασισμέ-
νες στην αγάπη και τον σεβασμό, που 

εμπεριέχουν τη στήριξη και τη φροντίδα. 
Κάτι εξελίσσεται εκεί και αυτό συνέβη 
σ’ εμένα. Τώρα νιώθω ότι βρίσκομαι σε 
ένα καλύτερο σημείο στη ζωή μου», λέει 
η Τζένιφερ Λόπεζ. Ανάμεσα στους πο-
λύκροτους χωρισμούς της περιλαμβά-
νονται ονόματα όπως ο Μπεν Άφλεκ, ο 
Mαρκ Άντονι, ο Sean "Diddy" Combs  
αλλά και ο Κάσπερ Σμαρτ. Μετά απ’ 
όλα αυτά, όμως, η Τζένιφερ συνέχισε να 
πιστεύει στην αγάπη. «Έχω δύο φαντα-
στικά παιδιά κι έναν υπέροχο σύντροφο. 
Δεν έχω βρει τις απαντήσεις για όλα, και 
δεν είναι όλα τέλεια. Αλλά νιώθω πολύ 
υπερήφανη για τα πράγματα τα οποία 
πέρασα στην προσωπική μου ζωή και 
είμαι ακόμα αισιόδοξη και γεμάτη ελπί-
δα». Και οι δύο αγαπούν την οικογένεια 
και, επειδή για την Τζένιφερ η οικογένειά 
της έρχεται πάντα πρώτη, αυτό είναι κάτι 
πολύ σημαντικό. Ο Ροντρίγκεζ έχει δύο 
κόρες, τη Νατάσσα και την  Έλα, από 
τον γάμο του με τη Cynthia Scurtis. Άν-
θρωποι κοντά στη Λόπεζ -η οποία έχει 
αποκτήσει τα δίδυμα Μαξ και  Έμμα με 
τον Mαρκ Άντονι- αποκαλύπτουν πως 
το γεγονός ότι είναι πατέρας τής αρέσει 
πολύ. Της αρέσει τόσο πολύ, που είπε το 
μεγάλο Ναι! Αν και ακούγονται πολλά. 
Εμείς κλείνουμε τ’ αφτιά μας στους κα-
κεντρεχείς και χαιρόμαστε με τη χαρά 
της.  ok!

ΑΠΟ ΤH MonikA ΠΑΠΑΔΟΠΟυΛΟυ
φωΤΟΓΡΑφιΕΣ ΚυΠΕ, inStAgRAM

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δαχτυλίδι 
υπολογίζεται να είναι γύρω στα 20 καράτια και να 
κοστίζει 4,5 εκατομμύρια δολάρια.





Για ποιο λόγο υποβάλατε υποψηφιότητα για να 
διεκδικήσετε μια θέση ως εκπρόσωπος της Κύ-
πρου στο Ευρωκοινοβούλιο;
Καταρχάς σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη, γιατί μου δίνε-
τε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον κόσμο και να μιλή-
σω για την ξεκάθαρη και καθαρή μου προσπάθεια να μετα-
βώ από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Για 25 χρόνια ο 
απλός κόσμος με έχει εμπιστευθεί για την ενημέρωσή του. 
Μ’ έχει εμπιστευθεί για την υποβολή εκείνων των ερωτήσε-
ων που του έδιναν μια σφαιρική ενημέρωση και τον έφερ-
ναν πιο κοντά στην αλήθεια ενός γεγονότος. Προσπαθού-
σαμε μέσα από τη διαφάνεια και το σεβασμό στο δικαίω-
μα του πολίτη και με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας 
της έκφρασης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαι-
οσύνης, να αλλάξουμε τα κακώς έχοντα. Κάποτε τα κατα-
φέρναμε κάποτε όχι. Ένα θεσμικό βήμα, δηλαδή εκπροσω-
πώντας θεσμούς, και μάλιστα μέσα από μια εκλογική διαδι-
κασία κατά την οποία σε επιλέγει απευθείας ο πολίτης, έχει 
πλέον εκείνα τα εργαλεία που εάν τα αξιοποιήσεις σωστά, 
μπορείς να μετατρέψεις τα λόγια σε πράξεις. Ήρθε λοιπόν 
αυτή η ώρα. Η επιλογή των Ευρωεκλογών δεν ήταν τυχαία. 
Στόχος μου είναι να υπηρετήσω την πατρίδα μου και σ’ ένα 
ευρωπαϊκό χώρο να αξιοποιήσω όλες εκείνες τις επαφές, 
όλες εκείνες τις εμπειρίες και ικανότητες που μου πρόσφε-
ρε η δημοσιογραφία στην επικοινωνία, γιατί μεγάλη ση-
μασία έχει και ο τρόπος που επικοινωνείς πολιτικές για το 
καλό του τόπου σου και των πολιτών. 

Όλο και περισσότερες γυναίκες ασχολούνται 
με το χώρο της πολιτικής. Τι είναι αυτό που σας 
ώθησε να ασχοληθείτε με το χώρο;
Ολοένα και περισσότερες γυναίκες θέλουν να ασχολη-
θούν. Δυστυχώς όμως τα στοιχεία λένε ότι πολλές γυναί-
κες ξεκινούν, αλλά στην πορεία φθάνουν ως ένα σημείο, 
καθώς ο συνδυασμός πολλαπλών ρόλων δεν τους επιτρέ-
πει να προχωρήσουν. Για μια γυναίκα που είναι σύζυγος, 
μητέρα, εργαζόμενη απαιτείται πολλαπλάσια προσπάθεια, 
οργάνωση και προγραμματισμός για να αντεπεξέλθει επά-
ξια στις απαιτήσεις της πολιτικής. Για μία γυναίκα απαιτού-
νται περισσότερες θυσίες. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Απαι-
τούνται περισσότερα κίνητρα και στήριξη της γυναίκας από 
την πολιτεία, ώστε συγκριτικά με τους άντρες να έχουν του-
λάχιστον ίσες ευκαιρίες ανέλιξης. 

Ήταν όνειρο ζωής η ανάμειξή σας με την πολι-
τική;
Όχι. Ήταν κάτι το οποίο καλλιεργήθηκε μέσα από την ενα-
σχόλησή μου με τα κοινά, στο δημοσιογραφικό περιβάλ-

λον. Ήμουν πάντα πολιτικοποιημένη, αλλά ποτέ κομματι-
κοποιημένη, παρόλο που προέρχομαι από μια οικογένεια 
που ήταν. 

Πλησιάζοντας προς τις Ευρωεκλογές, ποια εί-
ναι εκείνα τα θέματα που θα σας απασχολή-
σουν περισσότερο;
Προτεραιότητα είναι η σωστή προώθηση του εθνικού μας 
θέματος, ως προβλήματος τουρκικής εισβολής, κατοχής 
και εποικισμού, η σωστή, συνεχής κι επίμονη διαφώτιση για 
το στόχο μιας λύσης, που απελευθερώνει και επανενώνει 
την Κύπρο μας βάσει ευρωπαϊκών αρχών. Παράλληλα, η 
αναχαίτιση οποιασδήποτε προσπάθειας αναβάθμισης του 
ψευδοκράτους ή υπόσκαψης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Ακολούθως η θέση της Κύπριας γυναίκας και η διεκδίκηση 
ίσων ευκαιριών ανέλιξης. Η στήριξη της μικρομεσαίας τά-
ξης, η οποία έχει πληγεί και κινδυνεύει με αφανισμό λόγω 
της διαχείρισης της οικονομίας μας των τελευταίων 11 
ετών. Η στήριξη των νέων μας γενικά και ειδικά των νέων 
επιστημόνων με προσανατολισμό στους τομείς της έρευ-
νας και της καινοτομίας, όπου ως Κύπρος είμαστε πολύ 
πίσω. Η στήριξη των ανέργων, κάθε ηλικίας, για ποιοτικά 
σωστή μείωση της ανεργίας. Δημιουργώντας εργαζομέ-
νους-δούλους των 500 ευρώ το μήνα μπορεί να ρίχνουμε 
τους αριθμούς, αλλά δημιουργούμε άλλα σοβαρότερα 
προβλήματα στον κοινωνικό ιστό. Επενδύσεις που θα δί-
νουν στον κάθε άνεργο δουλειά και την ευκαιρία να ερ-
γασθεί στον τομέα που σπούδασε και να εξασφαλίζει την 
ανάλογη και αξιοπρεπή αμοιβή. Επίσης, τα παραδείγματα 
άλλων χωρών στην αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλη-
μάτων στην παιδεία, την υγεία και τη στεγαστική πολιτική, 
μέσα από τα εργαλεία που παρέχουν οι δομές και η λει-
τουργία του Ευρωκοινοβουλίου και η αποτελεσματική διεκ-
δίκηση των κατάλληλων για την Κύπρο χρηματοδοτήσεων 
και άντληση κονδυλίων από ευρωπαϊκά ταμεία. 

Θεωρείτε ότι ο χώρος της πολιτικής είναι αν-
δροκρατούμενος;
Ανδροκρατούμενο είναι το «ρετιρέ» της πολιτικής, όχι όλος 
ο χώρος. Όπως είπα και πριν, ενώ πολλές γυναίκες μπαί-
νουν στο χώρο της πολιτικής, πολύ λίγες έχουν ίσες ευκαι-
ρίες για ανέλιξη στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. 

Πιστεύετε ότι η γυναίκα στο χώρο της πολιτι-
κής μπορεί να δώσει περισσότερα απ’ ό,τι ένας 
άντρας;
Η προσφορά και οι ικανότητες ΔΕΝ είναι ζήτημα φύλου. 
Υπάρχουν ικανοί άνθρωποι. Το πρόβλημα είναι ότι η κοι-
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ΝΕΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

«η επιλογη των ευρωεκλογων 
δεν ηταν τυχαιa»

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΚΟ

προκληΣη Θεωρειται η διεκδικηΣη ΜιαΣ ΘεΣηΣ Στα εδρανα του ευρωπαΪκου κοινοΒουλιου για 
τιΣ τρειΣ απο τιΣ εΞι γυναικεΣ που ειναι υποΨηΦιεΣ ΣτιΣ ευρωεκλογεΣ. η τΖωρτΖια κωνΣταντινου- 

παναγιωτου, η Μαρινα νικολαου και η κατερινα χριΣτοΦιδου Θελουν να κανουν πραΞη τα 
ονειρα τουΣ και να παλεΨουν για ενα καλυτερο αυριο.
TΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: BAΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, STYLING: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ 
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νωνία έχει αναθέσει στη γυναίκα πολ-
λαπλούς ρόλους, οι οποίοι την αναγκά-
ζουν σε πολλά ζητήματα να μένει πίσω. 
Για παράδειγμα, σε κάθε συνέντευξη που 
παραχώρησα το τελευταίο διάστημα με 
ρωτούν: Εάν εκλεγείς, τι θα κάνεις με τα 
παιδιά σου; Και απαντώ: Είναι όλα διευ-
θετημένα, ώστε ο ένας ρόλος να μη σκιά-
ζει τον άλλον. Χρειάστηκε πολλή οργά-
νωση ώστε να βρω εκείνη τη χρυσή τομή 
και το καταφέραμε ως οικογένεια. Όλα 
έχουν κανονιστεί. Αυτό όμως που με προ-
βληματίζει είναι γιατί αυτή η ερώτηση δεν 
υποβάλλεται σε άνδρες ανθυποψηφίους 
μου, που επίσης τυχαίνει να έχουν ανήλι-
κα παιδιά… 

Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με 
την παρακάτω ρήση: «Στην πολι-
τική εάν θέλεις να ειπωθεί κάτι, 
ρώτα έναν άντρα, εάν θέλεις να 
γίνει κάτι, ρώτα μια γυναίκα». 
(Μάργκαρετ Θάτσερ)
Είναι πολύ κοντά στην αλήθεια, αλλά όχι 
απόλυτο, διότι, όπως προανέφερα, το 
φύλο δεν είναι το κριτήριο της ικανότη-
τας ενός ανθρώπου. Η αλήθεια αυτής της 
αναφοράς βρίσκεται στο αποτέλεσμα της 
συνεχούς «εκπαίδευσης» μιας γυναίκας 
στο στίβο της ζωής -εν αντιθέσει με έναν 
άνδρα- στο να συνδυάζει αποτελεσματικά 
πολλαπλούς ρόλους. Αναγκάζεται να είναι 
πιο πρακτική, δεν έχει το χρόνο που έχει 

ένας άνδρας και εάν δεν δώσει προτεραι-
ότητα στις πράξεις, το αποτέλεσμα αργεί. 

Ποιο είναι το πρότυπό σας;
Σημαντικοί άνθρωποι έχουν σημαδέψει κα-
θοριστικά τη ζωή μου και ως πρότυπα και 
ως αντι-πρότυπα. Ο καθένας και η καθεμία 
για διαφορετικούς λόγους. 

Ποιαν αλλαγή θέλετε να κάνετε, 
ώστε αυτή να έχει θετικό αντίκτυ-
πο στην κοινωνία;
Δια του παραδείγματος κι εμπράκτως, να 
κάνουμε πιο ανθρωποκεντρική την άσκηση 
πολιτικής. Η πολιτική, είτε την αποδεχόμα-
στε είτε την απαξιώνουμε, θα είναι πάντα 

εκεί και θα παίζει καθοριστικό ρόλο στις 
ζωές μας. Με το να γυρίζουμε απλά την 
πλάτη δεν πετυχαίνουμε τίποτα. 

Τι δεν έχουμε πράξει όσον αφορά 
το μέλλον μας στην Ευρώπη;
Μπορώ να σου ετοιμάσω μία πολυσέλιδη 
διατριβή για να απαντήσω αυτήν την ερώτη-
ση! Ας αρχίσουμε από το να συνειδητοποι-
ούμε ότι το μέλλον μας στην Ευρώπη εξαρ-
τάται πλήρως από το μέλλον της ίδιας της 
Ευρώπης. Οι κακές πρακτικές στην άσκη-
ση πολιτικής των τελευταίων ετών, όχι μόνο 
στην Κύπρο αλλά κι ευρύτερα, έχουν «εκ-
κολάψει» ακραία στοιχεία και πραγματικά 
δεν ξέρουμε ποια Ευρώπη θα ξημερώσει 
την 27η Μαΐου. Δεν έχουμε μάθει από την 
ιστορία μας, ως Κύπριοι και ως Ευρωπαί-
οι, ότι ο φανατισμός και οι ακρότητες δεν 
αφήνουν κανένα κερδισμένο. Απελπισμέ-
νοι όλοι στις δυσκολίες της ζωής, συγχύ-
ζουμε την αγωνιστική διεκδίκηση αλλαγών 
που αποκαθιστούν τις αδικίες με την «άτα-
κτη» ανατροπή, η έκβαση της οποίας σε 
κάθε στιγμή της ιστορίας έφερνε περισσό-
τερο πόνο. 

Ο ρόλος του ευρωβουλευτή πι-
στεύετε ότι αναβαθμίστηκε μέσα 
από την απευθείας επιλογή του 
από τον λαό;
Οι θεσμοί και οι διαδικασίες έχουν ανα-
βαθμιστεί και αυτό ναι, ισχύει. Δυστυχώς 
όμως δεν ήταν αρκετές ώστε να κινήσουν 
το ενδιαφέρον του πολίτη, με αποτέλεσμα 
να έχουμε κάθε φορά ολοένα και μεγαλύ-
τερη αποχή. Όχι μόνο στην Κύπρο. Πολύ 
σωστά ο πολίτης κρίνει, βάσει δημοσκο-
πήσεων, ότι η προσωπικότητα ενός υπο-
ψηφίου παίζει μεγάλο ρόλο. Η Κύπρος 
εκπροσωπείται από μόνο έξι ευρωβουλευ-
τές. Συνεπώς στις 705 αυτές οι έξι φωνές 
πρέπει να ακούγονται πιο ισχυρά. Αυτοί 
οι έξι εκπρόσωποι έχουν επιφορτισμένο 
ρόλο να διαδραματίσουν. Ο ρόλος τώρα 
του πολίτη είναι εξίσου σημαντικός. Αυτό 
που πρέπει να προβληματίζει τον καθένα 
από εμάς είναι να μην επιτρέπουμε στους 
λίγους να αποφασίζουν για όλους μας. 
Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των νομοθεσι-
ών που ορίζουν την καθημερινότητά μας 
πηγάζει από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχουν 
ρόλο οι πολίτες και όταν η δική τους δύ-
ναμη είναι θάλασσα, η δική μας θέληση 
γίνεται βράχος. 

«ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΡΕΤΙΡΕ» 

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΟΧΙ 
ΟΛΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ»
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Για ποιο λόγο υποβάλατε υποψηφιότητα για 
να διεκδικήσετε μια θέση ως εκπρόσωπος της 
Κύπρου στο Ευρωκοινοβούλιο;
Υπάρχει ένας στίχος του Οδυσσέα Ιωάννου που λέει κάτι 
απλό και αυτονόητο: Τώρα θα γίνουμε εμείς αυτό που πε-
ριμένουμε. Όλα όσα θέλουμε να αλλάξουν στην Ευρώπη 
και στην Κύπρο και αφορούν όλους μας δεν αρκεί να τα 
υποδεικνύουμε, δεν αρκεί να τη στηλιτεύουμε. Πρέπει να 
κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Θα μπορούσα να αναφέρω πολ-
λά παραδείγματα, θα αρκεστώ μόνο σε κάποια που αφο-
ρούν τις γυναίκες. Τα εργασιακά δικαιώματα, το χάσμα 
αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, η προστασία της 
μητρότητας, η προάσπιση των δικαιωμάτων της γυναίκας 
γενικότερα είναι θέματα που απασχολούν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Το θέμα είναι αν θα αφήσουμε να συζητούν 
για εμάς χωρίς εμάς. Πιστεύω ότι είναι καιρός να πάρουμε 
θέση για τα θέματα που μας αφορούν. Γι’ αυτό και μπήκα, 
μαζί με τους συνυποψηφίους μου, σε αυτή τη διαδικασία.

Όλο και περισσότερες γυναίκες ασχολούνται 
με το χώρο της πολιτικής. Τι είναι αυτό που 
σας ώθησε να ασχοληθείτε με το χώρο;
Προέρχομαι από έναν πολιτικό χώρο που ξεκίνησε με 
τις γυναίκες και στην εκατοντάχρονη σχεδόν πορεία του 
γυναίκες βρίσκονταν και στη βάση και στην κορυφή του. 
Το 1926 ήταν σκανδαλώδες αν μια γυναίκα βρισκόταν 
οπουδήποτε αλλού εκτός από την κουζίνα και την κρεβα-
τοκάμαρά της. Και όμως, τότε το ΑΚΕΛ είχε γυναίκα ανά-
μεσα στα ιδρυτικά του μέλη και άλλες πολλές γυναίκες 
που συμμετείχαν ενεργά και από θέσεις ευθύνης στο κίνη-
μα. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η πρώτη γυναίκα που 
εξελέγη στην τοπική αυτοδιοίκηση προερχόταν από το 
ΑΚΕΛ. Όλες αυτές οι γυναίκες βγήκαν μπροστά και μά-
λιστα σε νεαρή ηλικία. Ασφαλώς κάποιος θα διερωτηθεί: 
Είναι το φύλο το αποκλειστικό κριτήριο; Όχι, δεν είναι. Το 
θέμα είναι οι πολιτικές θέσεις που εκφράζει ο καθένας. 
Όμως οι γυναίκες μπορούν και πρέπει να έχουν φωνή 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ασχολήθηκα με την πολι-
τική από τα φοιτητικά μου χρόνια, ακριβώς γιατί πίστευα 
ότι έπρεπε να κάνω και εγώ κάτι για να αλλάξουν όσα 
ονειρεύομαι να αλλάξουν.

Ήταν όνειρο ζωής η ανάμειξή σας με την πο-
λιτική;
Όχι. Τώρα ζω στις Βρυξέλλες. Όνειρο ζωής για εμένα 
όμως παραμένει μια άλλη-διαφορετική Κύπρος. Επανενω-
μένη, ευημερούσα, που να είναι μια γέφυρα ειρήνης όλη 
την περιοχή και παράδειγμα μιας ανοικτής και ανοικτό-
μυαλης κοινωνίας. Μια χώρα με σύγχρονη παιδεία και 
υγεία, με πρόσφορο έδαφος για την προαγωγή των δικαι-
ωμάτων του ανθρώπου, του σεβασμού στο περιβάλλον, 
χωρίς διακρίσεις, χωρίς τείχη στη γη και στα μυαλά των 
ανθρώπων της. Όλα αυτά περνούν μέσα από την πολιτι-
κή, γι’ αυτό και πιστεύω ότι ειδικά εμείς οι νέοι ανθρώπου 
πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι.

Πλησιάζοντας προς τις Ευρωεκλογές, ποια εί-
ναι εκείνα τα θέματα που θα σας απασχολή-
σουν περισσότερο;
Όλα τα θέματα που απασχολούν περισσότερο την πλειο-
ψηφία της κυπριακής κοινωνίας και φτάνουν μέχρι το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πώς είναι για μια γυναίκα να συνδυάζει την 
καριέρα της με το ρόλο τής συζύγου-μητέρας;
 Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο. Σε κάθε περί-
πτωση, το πιο δύσκολο για μια γυναίκα, για την κάθε γυ-
ναίκα, είναι να νικήσει τα στερεότυπα και να ζήσει ευτυχι-
σμένη με τις επιλογές της. Σίγουρα τα δύσκολα είναι αλ-
λού. Στη ζωή της γυναίκας που παλεύει να ανταποκριθεί 

σε όλους τους ρόλους και δουλεύει δωδεκάωρα, ακόμα 
και τις Κυριακές. Στη ζωή της γυναίκας που δεν θέλει να 
επιστρέψει στο σπίτι της, γιατί η βία είναι η καθημερινότη-
τά της εκεί, που δεν έχει σε ποιον να τα πει, που φοβάται 
να κάνει το βήμα και να γλιτώσει από την κόλαση, που 
δεν μπορεί να σπάσει τον κύκλο. Στη ζωή της γυναίκας 
που αντιμετωπίζει την κοινωνική πίεση και τα «πρέπει», ενώ 
παλεύει να γίνει μάνα, ενώ φορτώνεται ορμόνες για να το 
πετύχει. Στη ζωή της γυναίκας που προσπαθεί μόνη της να 
μεγαλώσει τα παιδιά της, στη ζωή της γυναίκας που πα-
λεύει με τον καρκίνο, στη ζωή της γυναίκας που ξενυχτά 
στα νοσοκομεία παλεύοντας για το παιδί της, στη ζωή της 
γυναίκας που οι συνθήκες ματαίωσαν τα όνειρά της, στη 
ζωή της γυναίκας που την φόρτωσαν με δεκάδες κοινωνι-
κές επιταγές και την υποχρεώνουν να δηλώνει ευτυχισμέ-
νη, ακόμα και όταν δεν είναι.

Θεωρείτε ότι ο χώρος της πολιτικής είναι αν-
δροκρατούμενος;
Δε νομίζω ότι κάποιος μπορεί να υποστηρίξει το αντίθε-
το. Το θέμα όμως είναι ποιες πολιτικές προτείνουμε για 
να αλλάξει το τοπίο. Πώς απελευθερώνουμε τα χέρια της 
γυναίκας για να μπορέσει να ασχοληθεί με τα κοινά. Εδώ 
δεν έχει να κάνει με την καλή θέληση ή τις αντιλήψεις του 
καθενός, αλλά με συγκεκριμένες πολιτικές που το κράτος 
οφείλει να προωθήσει.

Πιστεύετε ότι η γυναίκα στο χώρο της πολι-
τικής μπορεί να δώσει περισσότερα απ’ ό,τι 
ένας άντρας;
 Η ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα που μπορούν 

να ενισχύσουν αυτή την άποψη αλλά και να την καταρρί-
ψουν. Το φύλο δεν είναι το αποκλειστικό κριτήριο. Αν το 
πιστέψουμε αυτό, θα είναι ισοπεδωτικό και άδικο για τα 
εκατομμύρια ανδρών και γυναικών που αγωνίστηκαν για 
την ελευθερία της πατρίδας τους, για την πρόοδο της αν-
θρωπότητας και έδωσαν μέχρι και τη ζωή τους για τα ιδα-
νικά και τους αγώνες τους.

Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παρα-
κάτω ρήση: «Στην πολιτική εάν θέλεις να ει-
πωθεί κάτι, ρώτα έναν άντρα, εάν θέλεις να 
γίνει κάτι, ρώτα μια γυναίκα». (Μάργκαρετ 
Θάτσερ)
Το θέμα είναι τι κάνει ο καθένας. Ας πάρουμε για πα-
ράδειγμα την κα Θάτσερ. Έκανε όντως πολλά. Αλλά 
τι έκανε; Απάλλαξε τους λίγους από τη φορολογία, 
αλλά έλιωσε τους πολλούς με έμμεσους φόρους. Με 
τις πολιτικές της απογείωσε τον πληθωρισμό και την 
ανεργία και έθεσε τη Βρετανία σε μια σκληρή περίο-
δο ύφεσης, τη σκληρότερη μεταπολεμικά. Ιδιωτικοποί-
ησε μέχρι και το Διαστημικό Πρόγραμμα της Βρετα-
νίας! Επιμένω ότι το φύλο δεν είναι και δεν πρέπει να 
είναι το αποκλειστικό κριτήριο.

Ποιο είναι το πρότυπό σας;
Την λένε Αντρούλα Χριστοφίδου. Δεν θα την δείτε στις 
κοσμικές στήλες ούτε στις λαμπερές εκδηλώσεις. Είναι 
πρόεδρος του Cyprus Stop Trafficking και τη θαυμάζω 
για την επιμονή και το σθένος της να παλεύει ενάντια 
στην εμπορία ανθρώπων και να σώζει καθημερινά πολ-
λές βασανισμένες γυναίκες που προσπαθούν να γλιτώ-
σουν από τη βία και την εκμετάλλευση, πολλές φορές 
με προσωπικό κόστος. 

Ποιαν αλλαγή θέλετε να κάνετε, ώστε αυτή 
να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία;
Θέλω να παλέψουμε όλοι μαζί για να προωθήσουμε 
πολιτικές για τα παιδιά. Για την παιδεία, την υγεία, την 
ολόπλευρή στήριξή τους ώστε το αύριο να είναι ελπιδο-
φόρο.

Τι δεν έχουμε πράξει όσον αφορά το μέλλον 
μας στην Ευρώπη;
Δεν ασχολούμαστε με αυτήν. Νομίζουμε ότι είναι κάτι 
τόσο μακρινό, ενώ δεν είναι. Ευρώπη είμαστε εμείς, είμα-
στε και εμείς. Και γι’ αυτό πρέπει να έχουμε λόγο στο τι 
συμβαίνει και στο τι αποφασίζεται.

Ο ρόλος του ευρωβουλευτή πιστεύετε ότι 
αναβαθμίστηκε μέσα από την απευθείας επι-
λογή του από τον λαό;
Αναμφίβολα. Όμως πιστεύω ότι ο κάθε ευρωβουλευ-
τής αναβαθμίζει το ρόλο του με τη σκληρή δουλειά που 
οφείλει ο ίδιος να κάνει μαζί με την ομάδα του για να τι-
μήσει τη στήριξη που του δόθηκε.

ΝΕΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ 

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ!
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ

«ΘΕΛω ΝΑ ΠΑΛΕψΟΥΜΕ ΟΛΟΙ 
ΜΑζΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠρΟωΘΗΣΟΥΜΕ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»
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Για ποιο λόγο υποβάλατε υποψηφιότητα για 
να διεκδικήσετε μια θέση ως εκπρόσωπος της 
Κύπρου στο Ευρωκοινοβούλιο;
Επειδή πραγματικά πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω στην 
πατρίδα μου. Επιπλέον, η πολιτική χρειάζεται αλλαγή. Χρει-
άζεται εκσυγχρονισμό στον πολιτικό λόγο, στις ιδέες και 
στις πρακτικές. Η κοινωνία των πολιτών έχει τη δύναμη με 
την ψήφο της να αλλάξει και να εκσυγχρονίσει την πολι-
τική, εμβολιάζοντάς την και με νέα δυναμικά πρόσωπα. 
Πιστεύω στην ενωμένη Ευρώπη και στις θεμελιώδεις αξί-
ες της. Έχοντας σπουδάσει Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ζώντας 
εδώ και 17 χρόνια ως επαγγελματίας μέσα στην ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά, γνωρίζω από πρώτο χέρι ποιες είναι 
οι αρχές, τα συμφέροντα και οι προτεραιότητές μας. Πι-
στεύω ότι η Ευρώπη σήμερα χρειάζεται κοινό όραμα και 
κοινή συλλογική δράση. Να κινηθούμε όλοι οι Ευρωπαί-
οι προς τα μπρος ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΑ, και τότε η αλλαγή 
θα έρθει.

Όλο και περισσότερες γυναίκες ασχολούνται 
με το χώρο της πολιτικής. Τι είναι αυτό που 
σας ώθησε να ασχοληθείτε με το χώρο;
Η πολιτική και το μέλλον του τόπου μας δεν θα έπρεπε 
να είναι θέμα φύλου, νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό. 

Ήμουν πάντα πολιτικοποιημένο άτομο με άποψη, από τα 
φοιτητικά μου χρόνια μαζί με τους συμφοιτητές μου στην 
Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι με την επιστροφή μου στην Κύ-
προ συνέχισα να ενδιαφέρομαι και να συμμετέχω στα πο-
λιτικά δρώμενα, όμως επέλεξα για πολλά χρόνια να αφο-
σιωθώ στην οικογένεια και την απαιτητική καριέρα μου. Η 
τιμητική πρόταση του προέδρου Αβέρωφ Νεοφύτου πριν 
κάποιους μήνες να αναλάβω ως αναπληρώτρια εκπρόσω-
πος Τύπου του ΔΗΣΥ και γραμματέας Πολιτικού Εκσυγ-
χρονισμού με έφερε αντιμέτωπη με το εξής δίλημμα: Να 
επενδύσω ώρες και κόπο με πιθανό κόστος στην επαγγελ-
ματική μου καριέρα και στερώντας χρόνο από την οικογέ-
νειά μου ή να παραμείνω στις πιο πίσω γραμμές; Όμως 
δεν είμαι ούτε και υπήρξα ποτέ κριτής του πληκτρολογίου. 
Όραμά μου, όσο μακρινό και αν ακούγεται, είναι η Κύπρος 
να γίνει ένα ευρωπαϊκό κράτος - πρότυπο! Έγνοια μου είναι 
οι δύο μου κόρες να μεγαλώσουν σε μία χώρα όπου θα 
έχουν ίσες ευκαιρίες για να παλέψουν για όσα θα ονειρευ-
τούν. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να πρώτα να γίνει ένα 
restart. Ένα restart στον τρόπο σκέψης μας, στη νοοτροπία 
μας, στον τρόπο αντιμετώπισης των συνανθρώπων μας και 
απαλλαγμένοι από τα πάθη και τα λάθη του παρελθόντος, 
να εκσυγχρονίσουμε το κράτος μας και να προχωρήσουμε 
με τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις και τομές.

ΝΕΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ 

ΤΖΩΡΤΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

«RESTART 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ Ήταν όνειρο ζωής η ανάμειξή σας με την πο-
λιτική;
Δεν θα το έλεγα (γελά)! Το να ονομάζεις κάτι σαν όνει-
ρο ζωής το αντιλαμβάνεσαι όταν αυτό κάνει τον  κύκλο 
του και έχεις πια πετύχει όσα ήθελες. Όνειρο ζωής για 
μένα θα έλεγα ότι είναι να συμβάλω όπως εγώ μπορώ, 
σε μια καλύτερη κοινωνία. Θα προσπαθήσω μέσα από 
μικρές χειροπιαστές ενέργειες να αλλάξω προς το καλύ-
τερο ό,τι μπορώ, όπου μπορώ. Οι Beatles είχαν πει κάπο-
τε “WE ALL WANT TO CHANGE THE WORLD!”. Εγώ 
είμαι λίγο πιο σεμνή από αυτό! 

Πλησιάζοντας προς τις Ευρωεκλογές, ποια εί-
ναι εκείνα τα θέματα που θα σας απασχολή-
σουν περισσότερο;
Θα επικεντρωθώ στα θέματα που γνωρίζω καλά. Άλλω-
στε ζούμε στην εποχή της εξειδίκευσης και της εμπειρί-
ας. Αν οι Κύπριοι πολίτες μού κάνουν την τιμή να εκλεγώ 
ευρωβουλευτής, θα προσπαθήσω να προωθήσω θέματα 
που αγγίζουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μου. 
Οπόταν, βάσει και της επαγγελματικής μου ιδιότητας ως 
δικηγόρου και της μορφωτικής μου κατάρτισης ως κατό-
χου μεταπτυχιακού στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θα επικεντρω-
θώ ειδικά στα θέματα που μας αφορούν ως Κύπρο σε 
κρίσιμο βαθμό. Δηλαδή στα θέματα  Μετανάστευσης 
και Πολιτικού Ασύλου, Επιχειρηματικότητας, Προώθη-
σης των Επενδύσεων και της Φορολογίας, στον τομέα 
της Απασχόλησης, Ανάπτυξης και καταπολέμησης της 
Ανεργίας, στην προώθηση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, 
δηλαδή την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων, και 
στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Και τέλος σκο-
πεύω να συμμετέχω ενεργά στην προστασία των δικαιω-
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μάτων του παιδιού, για τα οποία ως μητέρα έχω ιδιαίτερη 
ευαισθησία.

Πώς είναι για μια γυναίκα να συνδυάσει την 
καριέρα της με το ρόλο της συζύγου-μητέρας;
Δεν νομίζω να έχει απευθυνθεί ξανά παρόμοια ερώτηση 
σε άνδρες υποψηφίους που είναι παράλληλα σύζυγοι και 
πατέρες! Είναι αλήθεια πως η καθημερινότητα και για τα 
δύο φύλα γίνεται όλο και πιο απαιτητική, όλο και πιο πιε-
στική. Για μένα το μυστικό βρίσκεται στο να θέτεις ορθά 
τις προτεραιότητές σου. Έρχεται μια στιγμή που ο χρόνος 
απλώς δεν αρκεί. Είναι σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή που 
οφείλεις να ζυγίσεις τα πράγματα και να επικεντρωθείς σε 
αυτό που έχεις και να κάνεις σωστό time-management. Για 
μένα προτεραιότητα έχει πάντα η οικογένειά μου. Εφόσον 
στο μέτωπο εκείνο έχω ισορροπία, έχω το χρόνο και τη 
δημιουργική διάθεση να ασχοληθώ με τα υπόλοιπα. Από 
εκεί μάλιστα αντλώ τη δύναμη και την έμπνευση και σε εκεί-
νους οφείλω ό,τι έχω πετύχει μέχρι σήμερα. Στην αγάπη 
και την υποστήριξή τους. 

Θεωρείτε ότι ο χώρος της πολιτικής είναι αν-
δροκρατούμενος;
Με το να ονομάζουμε έναν χώρο ως ανδροκρατούμενο, 
ή σε αντίθετη περίπτωση γυναικοκρατούμενο, είναι αυτό 
που δημιουργεί τα οποιαδήποτε στερεότυπα, τα οποία 
πρέπει να εξαλείψουμε. Είναι λυπηρό γεγονός το ότι οι γυ-
ναίκες υποεκπροσωπούνται. Γιατί άραγε υπάρχουν σχετικά 
λίγες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις ενώ έχουν τόσο καλές 
επιδόσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όμως, 
στην Ευρώπη τού σήμερα, οι γυναίκες καταλαμβάνουν 
ανώτατα πολιτικά πόστα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγω-
νίζεται για να διασφαλίσει ότι θα ακούγεται η άποψη των 
γυναικών. Όμως, ακόμη υπάρχει πολύς δρόμος. Το Κοι-
νοβούλιο ζητά συνεχώς ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο 
φύλων στις εκλογικές λίστες για τις ευρωπαϊκές εκλογές. 
Εντούτοις, τα προγνωστικά για τις Ευρωεκλογές του Μάη 
λένε πως η Κύπρος δεν θα στείλει ούτε και μια γυναίκα Κύ-
πρια Ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες. Αυτή είναι η Κύπρος 
που θέλουμε;

Πιστεύετε ότι η γυναίκα στο χώρο της πολιτι-
κής μπορεί να δώσει περισσότερα απ’ ό,τι ένας 
άνδρας;
Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ πως η ικανότητα ενός πο-
λιτικού κρίνεται με βάση το φύλο του. Μια ικανή γυναίκα 
πολιτικός μπορεί να δώσει εξίσου τη δική της μάχη για το 
καλό του τόπου και των πολιτών όπως ένας ικανός άν-
δρας πολιτικός. Για εμένα κριτήριο της ικανότητας ενός 
ατόμου είναι τα όσα προσφέρει, ο τρόπος που τα προ-
σφέρει και ο λόγος. Ως μια νέα πολιτικός θα συμμετάσχω 
στο περιβάλλον αυτό με βάση τις δικές μου δυνάμεις, το 
δικό μου υπόβαθρο και γνώσεις με στόχο να πράξω το 
καλύτερο δυνατό.

Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παρα-
κάτω ρήση: «Στην πολιτική εάν θέλεις να ειπω-
θεί κάτι, ρώτα έναν άντρα, εάν θέλεις να γίνει 
κάτι, ρώτα μια γυναίκα». (Μάργκαρετ Θάτσερ)
Η συγκεκριμένη φράση ειπώθηκε από μία γυναίκα που για 
πρώτη φορά ανέλαβε ένα αξίωμα στο οποίο δεν είχε επα-
νεκλεγεί κάποια άλλη γυναίκα, σε μια εποχή που η συμμε-
τοχή των γυναικών στον πολιτικό χώρο δεν ήταν ακόμη δι-
αδεδομένη, γι’ αυτό και το γεγονός του φύλου απασχόλη-
σε την κοινή γνώμη αρκετά. Στην πολιτική, η πραγμάτωση 

ενός σκοπού δεν θα έπρεπε να κρίνεται απ’ το εάν αυτός 
που τον επιτυγχάνει είναι γυναίκα ή άνδρας. Κριτήριο πρέ-
πει να είναι οι δυνατότητες και ο επαγγελματισμός του ατό-
μου στην επίτευξη αυτού του έργου. 

Ποιο είναι το πρότυπό σας;
Πρότυπο για μένα είναι αυτός που ζει τη ζωή του στη βάση 
των αρετών και των αξιών τις οποίες θαυμάζω και που πα-
λεύει μέχρι τελικής πτώσης για να πετύχει τους στόχους 
του, μένοντας όμως πιστός στις αρχές του. Για μένα, η αγά-
πη και η καλοσύνη είναι οι δύο υπέρτατες πανανθρώπινες 
αξίες. Αυτές που πιστεύω έχουμε ανάγκη οι άνθρωποι για 
να μπορούμε να συνυπάρχουμε και να πορευόμαστε μαζί 
σε αυτήν τη ζωή. Ανήκω,  λοιπόν, σε αυτούς που πιστεύουν 
ότι η αγάπη είναι η ουσία της ζωής και η δυνατότερη σχέ-
ση που υπάρχει μεταξύ των ατόμων, η σχέση πάνω στην 
οποία βασίζονται η οικογένεια, η κοινωνία και το έθνος, 
και με αυτήν προκύπτουν άλλες σπουδαίες αρετές όπως η 
καλοσύνη, η φιλοπατρία, η συμπόνοια και η συγχώρεση. 
Όποιος άνθρωπος ζει τη ζωή του με αγάπη και καλοσύνη, 
είναι για μένα το πρότυπό μου. 

«ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ζΕΙ 
ΤΗ ζΩΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΓΑΠΗ 

ΚΑΙ ΚΑλΟΣΥΝΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 
ΜΕΝΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΥ»

Ποιαν αλλαγή θα κάνετε, ώστε αυτή να έχει θε-
τικό αντίκτυπο στην κοινωνία;
Δεν θα δώσω προεκλογικές υποσχέσεις. Δεν με εκφρά-
ζει αυτό. Ξέρετε, έχουμε πραγματικά κουραστεί να ακούμε 
καθημερινά πολιτικά συνθήματα και υποσχέσεις και νομί-
ζω ο κόσμος πλέον δεν τα πιστεύει κιόλας. Αυτό όμως που 
μπορώ να πω με σιγουριά είναι τι είδους πολιτικός θέλω 
να είμαι. Αν έβαλα ένα στοίχημα με τον εαυτό μου είναι να 
καταφέρω να παραγάγω σημαντικό έργο και να γίνω κομ-
μάτι μίας προσπάθειας, η οποία θα πάρει τον τόπο σε μια 
νέα εποχή, χωρίς όμως να αλλοτριωθώ. Να μην αλλάξω 
τον τρόπο που ενεργώ και εκφράζομαι. Όσο σύνθετα και 
να σκέφτομαι, πάντα να μιλώ και να εκφράζομαι κατανοη-
τά, απλά και έντιμα. Κάτι που αντιπαθώ στην πολιτική είναι 
το συνεχές αναμάσημα των ίδιων όρων και επιχειρημάτων. 
Επίκεντρο της πολιτικής πρέπει να είναι ο πολίτης. Αυτόν 
πρέπει να εξυπηρετεί η πολιτική. Και τότε κατ’ επέκτασιν θα 
εξυπηρετήσει και τον τόπο μας.

Τι δεν έχουμε πράξει όσον αφορά το μέλλον 
μας στην Ευρώπη;
Δεν έχουμε πιστέψει αρκετά στο ρόλο μας στην Ευρώπη και 
βιώνουμε τη συμμετοχή μας στην Ευρώπη μάλλον παθητικά. 
Η Ευρώπη είναι όμως ο φυσικός πολιτικός μας χώρος. Και 
όπως πράττουμε με την οικογένειά μας, θα πρέπει να προ-
σπαθήσουμε να τον βελτιώσουμε. Να κάνουμε την Ευρώ-
πη καλύτερη, να την φέρουμε πιο κοντά μας.Πολλοί θέτουν 
το ερώτημα «τι κάνει η ΕΕ για μένα;» Ο νέος σχεδιασμός 
Πολιτικής Προστασίας- RescEU είναι μια πολύ χειροπιαστή 
απάντηση στο ερώτημα αυτό, εμπνευστής και υπεύθυνος 
της οποίας είναι ο Κύπριος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Δρά-
σης Χρήστος Στυλιανίδης. Η ΕΕ βρίσκεται δίπλα στα κράτη-
μέλη, δίπλα στους πολίτες που αντιμετωπίζουν κινδύνους. 
Ο νέος σχεδιασμός δείχνει το χαρακτήρα της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης την ώρα μιας πραγματικής κρίσης. Η ΕΕ δεν 
είναι ανάγκη να είναι κάτι απόμακρο και αφηρημένο. Σε πεί-
σμα κάθε ευρωσκεπτικιστή, η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να παίρ-
νει αποφάσεις που την φέρνουν πολύ κοντύτερά μας: από 
την εκδήλωση πυρκαγιάς,  μέχρι την εκδήλωση ενός ατυχή-
ματος από τη χρήση χημικών ουσιών. Αυτήν την Ευρώπη θέ-
λουμε, αυτή η Ευρώπη μάς αξίζει και πρέπει να προσπαθή-
σουμε να την έχουμε.

Ο ρόλος του ευρωβουλευτή πιστεύετε ότι ανα-
βαθμίστηκε μέσα από την απευθείας επιλογή 
του από τον λαό;
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό θεσμικό όρ-
γανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ψηφίζεται άμεσα 
και δημοκρατικά από τους Ευρωπαίους Πολίτες. Οπόταν 
είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα του καθενός από εμάς να 
ασκήσει αυτό το δικαίωμα που του παρέχεται και, μέσω αυ-
τού, να ακουστεί η φωνή του στις Βρυξέλλες. Ως Ευρωπαί-
οι πολίτες δικαιούμαστε να έχουμε και λόγο και ρόλο και 
δεν υπάρχει ισχυρότερος τρόπος να είμαστε παρόντες στα 
κέντρα λήψεως αποφάσεων που μας επηρεάζουν. Οι πε-
ρισσότεροι νόμοι που τίθενται σε ισχύ στη χώρα μας, είναι 
ενσωμάτωση ευρωπαϊκής νομοθεσίας που έχει ψηφίσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κι αυτό δεν αφορά μόνο νόμους 
αλλά και κονδύλια για νέους δρόμους, καθαρότερες παρα-
λίες, έρευνα, παιδεία, αναπτυξιακή βοήθεια. Ειδικά για τον 
ΔΗΣΥ που συμμετέχει στην μεγαλύτερη πολιτική ομάδα της 
ΕΕ, το Ευρωπαϊκό λαϊκό Κόμμα, η επιρροή είναι σημαντική. 
Η αποστολή ανθρώπων με ευρωπαϊκό όραμα θα αποτελέ-
σει ένα ισχυρό όπλο για την πατρίδα μας στην καθημερινή 
προσπάθεια που γίνεται, ούτως ώστε να αποκομίσουμε τα 
μέγιστα δυνατά οφέλη. 
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ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΟΜΑΔΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ MADAME FIGARO ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑζΕΙ Η shIsEIDO

ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ 

Ο ι ετοιμασίες για τα βραβεία Madame Figaro Γυ-
ναίκες της Χρονιάς που παρουσιάζει η Shiseido 
μπαίνουν στην τελική ευθεία, με τον Φωκά Ευαγ-

γελινό να έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση και να υπόσχεται 
πολλά για τους παρευρισκομένους αλλά και τους τηλεθεα-
τές. Τα 14α βραβεία Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 
θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου 
την Τρίτη, 16 Απριλίου. Η συνάντηση για τις τελευταίες λε-
πτομέρειες πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες σε κλί-
μα απόλυτου ενθουσιασμού. Οι παρουσιαστές της βραδιάς 
καθώς και το ψυχαγωγικό μέρος κρατούνται επτασφράγιστο 
μυστικό, με την ομάδα παραγωγής και φέτος να ετοιμάζει 
μια φαντασμαγορική βραδιά.   ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕυΤΕΡΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ

ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤΟ SOLDOUTTICKETS.COM.CY  Ή ΣTO 70007705.
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: €45 ΠΛΑΤΕΙΑ, €30 ΕΞΩΣΤΗΣ

Μαζί με κάθε εισιτήριο εξασφαλίζετε και την είσοδό σας 
στο After Party στο State Night Club.

βραβεια MADAME FIGARO

Η Μαριλένα Ιεροδιακόνου μαζί 
με τον Φωκά Ευαγγελινό συζητούν 
τις λεπτομέρειες της βραδιάς.

Η ομάδα των βραβείων  Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς

Η συνάντηση για τις τελευταίες ετοιμασίες  πραγματοποιήθηκε 
πριν από λίγες μέρες σε κλίμα απόλυτου ενθουσιασμού.
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αφιερωμα Ύπνος 

ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΤΟΝ!
ΕίΝΑί Οί ώρΕΣ ΠΟΥ ξΕκΟΥρΑζΕίΣ ΤΟ ΣώμΑ 

κΑί ΤΟ ΠΝΕΥμΑ. ΕίΝΑί Οί ώρΕΣ ΠΟΥ 
ΕΠΑΝΑφΟρΤίζΕίΣ ΤίΣ μΠΑΤΑρίΕΣ ΣΟΥ. Ο 

ΥΠΝΟΣ ΕχΕί ΠΑγκΟΣμίΑ μΕρΑ κΑί ΕμΕίΣ Τη 
γίΟρΤΑζΟΥμΕ μΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ Οκ! ΑφίΕρώμΑ.  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: gettyimages

γίΑ 
ΤΟΥΣ ΕΝηΛίκΕΣ 
ΣΥΝίΣΤΑΤΑί Ο 

ΝΥχΤΕρίΝΟΣ ΥΠΝΟΣ 
ΝΑ μηΝ ΕίΝΑί 

ΛίγΟΤΕρΟΣ ΑΠΟ 6 ώρΕΣ 
κΑί ΠΕρίΣΣΟΤΕρΟΣ 

ΑΠΟ 9 ώρΕΣ
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Ποιες ειναι 
οι αιτιες ελλειψης 

του υΠνου
Οι αιτιες της αϋπνιας ειναι πΟλ-

λες. Οι κυριΟτερες απΟ αυτες ςχετι-
ζΟνται με πρΟβληματα υγειας Οπως 

χρΟνια νΟςηματα (κυριως καρδιΟανα-
πνευςτικα, νευρΟλΟγικα, αρθριτιδα), 
εμμηνΟπαυςη, αναπηριες, ειτε με 
ψυχικες διαταραχες, Οπως ειναι η 
καταθλιψη, τΟ αγχΟς ακΟμα και 

η ςχιζΟφρενεια.

Ποια ειναι ομως τα οφελη 
του υΠνου ςτην υγεια μας
• Βελτίωση της λειτουργίας της μνήμης 
και κατ’ επέκταση της σκέψης και της 
μάθησης.
• Καλύτερη φυσική κατάσταση και λει-
τουργία του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος. Σίγουρα, ο σωστός ύπνος μάς καθι-
στά λιγότερο ευάλωτους σε λοιμώξεις 
και άλλες νόσους.
• Διαμόρφωση της διάθεσής μας και 
της κοινωνικής μας συμπεριφοράς. 
Όταν κοιμόμαστε, ο εγκέφαλός μας 

έχει τη δυνατότητα να ξεκουραστεί και 
να ανακτήσει την καλύτερη δυνα-

τή λειτουργία του και να απο-
δώσει την επόμενη ημέρα.

• Μείωση του άγχους.
• Αναζωογόνηση του 
οργανισμού μας, επη-
ρεάζοντας μια σημα-
ντική ουσία του αν-
θρώπινου σώματος, 
τη σεροτονίνη, που 
είναι υπεύθυνη για τη 
ρύθμιση της συναι-
σθηματικής μας κατά-

στασης.

η ελλειψη υΠνου 
οδηγει ςε:

Πνευματική κόπωση: Αδυνα-
μία συγκέντρωσης, δυσκολία 

εστίασης και παρακολούθησης, προ-
βλήματα μνήμης.
Αυξημένη όρεξη: Έρευνες έχουν δείξει 
πώς η καθημερινή έλλειψη ύπνου ανε-
βάζει την όρεξη μέσα στην ημέρα, κάτι 
που μπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει 
σε αύξηση βάρους, καθώς ο μεταβολι-
σμός ταυτόχρονα μειώνεται.

Προβληματα οραςης μεςω 
των κουραςμενων κοκκι-
νων ματιων αΠο την ελ-
λειψη υΠνου και τις οθο-
νες των υΠολογιςτων.
Έχει φανεί πως η έλλειψη ύπνου επηρε-
άζει ιδιαίτερα τη διάθεσή μας. Η εναλ-
λαγή διάθεσης, όπως η κυκλοθυμικό-
τητα, η κατάθλιψη και το άγχος, αυξά-
νεται όταν ο βραδινός ύπνος δεν είναι 
σωστός.

βραδινος υΠνος 
Ο ύπνος είναι, σίγουρα, μία απαραίτητη προϋπόθεση 
της καλής υγείας του ανθρώπου, ωστόσο η έλλειψή του 
αποτελεί σύνηθες φαινόμενο της εποχής μας, εξαιτί-
ας του σύγχρονου τρόπου ζωής. Σύμφωνα με μελέτες 
του Αμερικάνικου Ιδρύματος για τον Ύπνο (NSF), οι συ-
νιστώμενες ώρες ύπνου ποικίλουν ανά ηλικία. Ενδεικτι-
κά, για τους ενήλικες συνιστάται ο νυχτερινός ύπνος να 
μην είναι λιγότερος από 6 ώρες και περισσότερος από 
9 ώρες.
Ωστόσο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ποιότη-
τά του, η οποία εξαρτάται από παράγοντες όπως ο κα-
τάλληλος φωτισμός του δωματίου, η έλλειψη θορύβων, 
η κατάλληλη θερμοκρασία του δωματίου, τα ελαφριά 
γεύματα το βράδυ αλλά και η γενική φυσική κατάσταση 
του ατόμου.

Aireloom California Hand Made Mattresses
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αφιερωμα Ύπνος 

  μικρες ςυμβουλες

• Διατηρήστε καθημερινά ένα σταθερό ωράριο ύπνου. Εκπαιδεύστε 
τον οργανισμό σας να κοιμάται μια σταθερή ώρα.

• Κάντε ένα ζεστό μπάνιο με ένα αφρόλουτρο με αιθέρια έλαια ή λεβά-
ντα, που θα σας βοηθήσει να αποφορτιστείτε από το άγχος της ημέρας. 
Υπάρχουν αφρόλουτρα ειδικά για να κατεβάσετε τόνους το βράδυ με χα-
λαρωτικούς παράγοντες.

• Το βράδυ δοκιμάστε ένα ελαφρύ γεύμα, όπως ένα ποτήρι ζεστό γάλα 
ή ένα χαμομήλι.

• Για εσάς που δεν σας πιάνουν τα παραπάνω, δοκιμάστε να πάρετε 
ένα συμπλήρωμα μελατονίνης, βαλεριάνας ή μαγνήσιο για να σας πάρει 
ο ύπνος πιο σωστά και για περισσότερη ώρα.

•Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο στρώμα αλλά και αναπαυτικά μα-
ξιλάρια που ταιριάζουν στο σώμα σας και προάγουν έναν πιο ξεκούρα-
στο ύπνο.

• Καλό θα ήταν να αποφεύγετε τους καφέδες, το τσιγάρο ή το αλκοόλ 
2-3 ώρες πριν τον ύπνο.

• Μία με δύο ώρες πριν κοιμηθείτε χαμηλώστε το φωτισμό, κλείστε την 
τηλεόραση και το κινητό και άστε τους τόνους σας να χαλαρώσουν και 
να μειωθούν.

ΜεςηΜεριανος Ύπνος 
Υπέρ
Ο σύντομος «υπνάκος» προσφέρει διάφορα οφέλη 
για την υγεία, όπως:
• Χαλάρωση
• Μειωμένη κόπωση
• Αυξημένη επαγρύπνηση
• Βελτιωμένη διάθεση
• Βελτιωμένη απόδοση (π.χ. μικρότερος χρόνος 
αντίδρασης)
• Καλύτερη μνήμη
• Λιγότερη σύγχυση
• Λιγότερα ατυχήματα και λάθη
• Οι άνθρωποι που έχουν τη συνήθεια να παίρνουν 
ένα μεσημεριανό ύπνο είναι πιθανότερο να έχουν 
χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και να αποφύγουν την 
υπέρταση, σύμφωνα με ελληνική επιστημονική έρευ-
να.

ΚΑτΑ
Ο σύντομος ύπνος, όμως, δεν είναι καλός για 
όλους. Μερικοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τον 
ύπνο σε άλλα μέρη εκτός από το δικό τους κρεβάτι, 
ενώ άλλοι απλά δεν μπορούν να κοιμηθούν κατά τη 
διάρκεια της ημέρας.
Ο σύντομος μεσημεριανός μπορεί επίσης να έχει 
αρνητικές συνέπειες, όπως:
• Αδράνεια ύπνου: έίναι η κατάσταση κατά την 
οποία, όταν ξυπνάτε από τον μεσημεριανό ύπνο, 
αισθάνεστε «ζαλισμένοι», σαν να έχετε μια μικρή 
μέθη, είστε «αποπροσανατολισμένοι και είστε «σαν 
να μην έχετε ξυπνήσει ποτέ».
• προβλήματα ύπνου τη νύχτα: Ο σύντομος ύπνος 
γενικά δεν επηρεάζει τη διάρκεια ή την ποιότητα του 
νυχτερινού ύπνου για τους περισσότερους ανθρώ-
πους. Ωστόσο, εάν γενικά έχετε αϋπνίες ή κακή ποιό-
τητα ύπνου τη νύχτα, τότε ο σύντομος μεσημεριανός 
μπορεί να επιδεινώσει αυτά τα προβλήματα αυτά.
 
 

Κρεβάτι King Koil & Charisma Natural Collection

ςετ Λευκά είδη 
Cannonςετ πετσέτες Charisma

πετσέτες Fieldcrest
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Ώρα για 
αποτοξινΏση 
Μπορει η επιδερΜιδα σασ 
να ταλαιπΏρειται, αλλα 
τΏρα που αρχισε η νηστεια 
Μπορειτε να κοιΜαστε 
ησυχεσ! ακολουθηστε 
Μια αποτοξινΏτικη 
διατροφη, ενΏ οι λυσεισ 
που σασ προτεινουΜε θα 
καθαρισουν σε βαθοσ και 
θα αναζΏογονησουν 
την επιδερΜιδα 
σασ στα σιγουρα!  

VITA C serum, 
pHformula, ένας 

θαυματουργός 
ορός με τρεις δια-

φορετικές πηγές 
βιταμίνης C, που 
ενισχύει μοναδι-
κά τη φωτεινότη-

τα του δέρματος, 
συμβάλλοντας, 

παράλληλα, στην 
εξάλειψη των ση-
μαδιών της φωτο-

γήρανσης.

Pure Clay Detox Mask, L'Oreal 
Paris, η πιο οικονομική εκδοχή της 

αποτοξίνωσης της επιδερμίδας. αυτή η 
μάσκα από άργιλο απορροφά τους ρί-
πους σαν μαγνήτης και δίνει αυτή την 

αίσθηση της αποτοξίνωσης. 

Booster with 
Vitamin C, 

Novexpert, ορός 
με συμπυκνωμένη, 

καθαρή βιταμίνη C, 
ιδανικός για σένα 

που έχεις θαμπή επι-
δερμίδα, κουρασμέ-
να χαρακτηριστικά ή 

πανάδες.

Nuxellence Éclat 
και Nuxellence 
Detox, Nuxe, 
δύο μοναδικές 
κρέμες αντιγή-
ρανσης και απο-
τοξίνωσης, για 
πρωί και βράδυ 
αντίστοιχα, και 
για όλους τους 
τύπους δέρματος, 
που το επαναφορ-
τίζουν καθημε-
ρινά.

Purifying Peel Off Mask, από τη σειρά Waso, 
Shiseido, μια ροζ - περλέ μάσκα με φυτικά συστατικά 
που αφαιρεί τους ρύπους και καταπραΰνει το δέρμα, 
διατηρώντας το απαλό και ενυδατωμένο. Μία μάσκα 
κατάλληλη για κάθε τύπο δέρματος, για επιδερμίδες 
που χρειάζονται βαθύ καθαρισμό, για θαμπές επιδερ-
μίδες και επιδερμίδες με ορατούς πόρους.

Cilantro & Orange Extract Pollutant 
Defending Masque, Kiehl's, μάσκα 
που προστατεύει την επιδερμίδα από τις 
καθημερινές εξωτερικές επιθέσεις. Με 
99,6% φυσική σύνθεση, αυτή η μάσκα 
συνδυάζει κορίανδρο και εκχύλισμα 
πορτοκαλιού, που προστατεύουν και 
αναπληρώνουν την επιδερμίδα.

Detox Clarifying Charcoal Mask, 
Vichy, η 1η μάσκα αποτοξίνωσης που ανα-
ζωογονεί την επιδερμίδα, ειδικά όταν είναι 
εκτεθειμένη σε συνθήκες αστικής ρύπαν-
σης, χωρίς να προκαλεί ξηρότητα. Με άν-
θρακα από ηφαιστειογενή εδάφη ενεργο-
ποιείται φυσικά, μαγνητίζει τους ρύπους 
και τις τοξίνες, ενώ μικραίνει το μέγεθος 
των πόρων και θα νιώθετε την επιδερμίδα 
σας απαλή, αναζωογονημένη.

Intral, Darphin, ο αφρός Intral Air Mousse Cleanser απομακρύ-
νει από την επιδερμίδα τους ρύπους και η λεπτόρρευστη κρέμα Intral 
Environmental Lightweight Shield, με SPF 50, προστατεύει το δέρμα από 
την περιβαλλοντική ρύπανση.

Booster Detox, 
Clarins, με υπερσυ-
μπυκνωμένη σύνθε-
ση, εμπλουτισμένη 
με εκχύλισμα πρά-
σινου καφέ, αποκα-
θιστά τη λάμψη της 
θαμπής επιδερμί-
δας, αποτοξινώνει 
και συσφίγγει την 
επιδερμίδα. απλώς 
βάλτε μια - δύο στα-
γόνες στο serum ή 
στην κρέμα σας και 
απλώστε την στο 
πρόσωπό σας.
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ΑπόλΑυση 
στό μπΑνιό
τι περιλΑμβΑνει τό 
μπΑνιό σΑσ; σιγόυρΑ, 
εκτόσ Από τΑ πρόϊόντΑ 
γιΑ τό ντόυσ σΑσ, 
χρειΑζεστε ΑρκετΑ 
ΑκόμΑ! εμεισ σΑσ τΑ 
επισημΑινόυμε, μηπωσ 
κΑι σΑσ διΑφευγει κΑτι! 

BEAUTYshopping

Body lotions, bioten, με σαγηνευτικές υφές, 
αποτελείται από έξι εκλεπτυσμένα αρώματα. 
η μοναδική τους φόρμουλα περιέχει συστατι-
κά φυσικής προέλευσης (κατά 90%), ενώ είναι 
paraben, paraffin και colorants  free (0%). όι 
bioten body lotions προσφέρουν ενυδάτωση που 
διαρκεί για 48 ώρες και είναι κατάλληλες για 
όλους τους τύπους δέρματος.

In Action Zero%, BU, γυναικεία αποσμητικά, 
με 0% άλατα αλουμινίου και 0% αλκοόλ και με 
φόρμουλα που δεν αφήνει λευκά σημάδια στα 
ρούχα σας. προσφέρουν τον τέλειο συνδυασμό 
48ωρης αντιδρωτικής προστασίας και επιτρέ-
πουν στην επιδερμίδα να αναπνέει (δεν φράζει 
τους πόρους), διατηρώντας τη φυσική χλωρίδα 
της. επίσης, χάρη στην ειδική φόρμουλα αρώμα-
τος, που ενεργοποιείται με τον ιδρώτα, ενισχύεται 
η αίσθηση φρεσκάδας.

Caring, Nutritive και Sensitive, Barnängen, σειρές για το 
μπάνιο, που περιλαμβάνουν shower cream και body lotion και 
το All Over Rescue Body Balm, θα σας χαρίσουν περισσότε-
ρες στιγμές χαλάρωσης γεμάτες στιλ.

Fuoco Line Moonstone Body Cream, 
VAGHEGGI Phytocosmetics, με μαγική 
ιριδίζουσα υφή που λειώνει με τη θερ-
μότητα του σώματος, κάνοντας λιπογλυ-
πτική του σώματος και βελτιώνοντας την 
κυτταρίτιδα. Αποκλειστικά σε ινστιτούτα 
αισθητικής. 

The Cleansing Collection, Chanel, νέα σει-
ρά ντεμακιγιάζ και καθαρισμού με έξι προϊό-
ντα για κάθε ηλικία και τύπο δέρματος, που 
σχεδιάστηκε για να αφαιρεί περιβαλλοντι-
κούς ρύπους και μακιγιάζ.

Myrrh & Tonka body cream, Jo Malone 
London, ενυδατώνει την επιδερμίδα του σώματός 
σας και της αφήνει ένα ξυλώδες άρωμα, εμπνευ-
σμένο από την Ανατολή και εμπλουτισμένο με 
βαθύ ρητινώδες μύρο και ξύλο κασμίρ.

Dry Oil, Youth Lab, ξηρό λαδάκι 
για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. προ-
σφέρει βαθιά ενυδάτωση και θρέψη 
της επιδερμίδας, λείανση των ρυτίδων 
και επαναφορά της ελαστικότητας, με 
αντιοξειδωτική δράση για προστασία 
από τις ελεύθερες ρίζες 
και την πρόωρη γή-
ρανση. Έχει ευχά-
ριστο διακριτικό 
άρωμα από λου-
λουδένιες 
και ξυλώδεις 
νότες. στα 
φαρμακεία. 

Beauty Tool All Skin Types, Youth Lab, 
βουρτσάκι καθαρισμού και απολέπισης 
προσώπου. Θα το βρείτε στα φαρμακεία.

Jordan Expert 
Clean, μοντέρνα και 
κομψή οδοντόβουρ-
τσα, με διαφορετι-
κούς χρωματισμούς 
και στιλ. μιλάμε για 
μια οδοντόβουρτσα 
κορυφαίας ποιότητας 
με εργονομική λαβή 
για απαλό και απο-
τελεσματικό καθαρι-
σμό των ούλων, χάρη 
στις μαλακές της ίνες 
σε δύο σειρές με δια-
φορετικά ύψη και γω-
νίες με τεχνολογία 
CleanTech & GumCare.
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style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Black&white 
dot com
Το μαυροασπρο πουα 
είναί η πίο γλυκία καί chic 
επίλογη Τησ σεζον!

Η round bag είναί τασΗ, 
εμείς ξεχωρίσαμε αυτήν την υπέροχη 
faux leather round bag με τα laser cut 

από τα καταστήματα Μανgo, €35.99.

instagram:mariannahadjimina

insta-tip

D
O

LC
E&

G
A

BB
A

N
A

Φόρεμα €32, doroTHY 
PErKInS.

Παντελόνι €99, 
Η&Μ.

Πέδιλο, 
aLdo.

Σκουλαρίκια, 
ParFoIS.

Παντελόνι Springfield, 
ubEr.

Ζιβάγκο €12.99, 
STradIVarIuS.

Μπλούζα €53, 
EVanS.

Σακάκι, PIaZZa 
ITaLIa.



17.032

  

  

  

   ALMIRON 3 ALMIRON 4
  

 k

g

 g

x5

4

5

6

5x er

1

2

3  

x2



32

style icon ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Red animal
Το animal print συνανΤα
Το κοκκινο σΤον πιο 
δυναμικο και ΤαυΤοχρονα 
θηλυκο συνδυασμο!

ER
M

A
N

N
O

 S
C

ER
VI

N
O

Φούστα €59.95, 
ZARA.

Σκουλαρίκια, 
PARFOIS.

T-shirt €5.99, 
STRADIVARIUS.Γυαλιά ηλίου €19.99, 

MANGO.

Γόβα, 
ALDO.

Φόρεμα €59, 
TOP SHOP.

Ζιβάγκο, TALLY 
WEIJL.

Γόβα 
€35.99, 

MANGO. Παντελόνι €49, 
EVANS.

Τσάντα, PARFOIS.

shopping
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cappuccino
Γλυκές αποχρώςέις του καφέ 
Για chic έμφανιςέις καθ’ 
ολη τη διαρκέια της μέρας.

D
IO

R

Παλτό €59.99, 
STRADIVARIUS.

Zώνη, PIAZZA ITALIA.

Φούστα €199, Η&Μ.

Παντελόνι €49.99, 
MANGO.

Παπούτσι, ALDO.

Πουκάμισο €79.99, 
Η&Μ.

Ρολόι Trussardi, ΣΕ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.

Τσάντα €24.99, Η&Μ.

Γόβα, 
ALDO.

Φούστα, 
TALLY 

WEIJL.
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AGENDA ΑΠΟ ΤΗ χρισΤινΑ ΠελεκΑνΟυliving

ΠΑιΔικΗ ΠΑρΑσΤΑσΗ
«Ο ΓΑρΓΑλΗσΤΗσ» 
Ο Δημήτρης Μπασλάμ μετά την παράστα-
ση «Σοφία η Μέλισσα», που παρουσιάστη-
κε πέρσι από τον ΘΟΚ κερδίζοντας μικρούς 
και μεγάλους, επιστρέφει με την παράσταση 
«Ο Γαργαληστής» στις 12:00 στο Θέατρο 
Δέντρο. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 
Κυριακές 17, 24, 31 Μαρτίου και 21 Απρι-
λίου. Διάρκεια: 60 λεπτά. Εισιτήρια προπω-
λούνται: www.soldoutticketbox.com . Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 99 
520835.

EνΑ λΑΜΠερΟ σΟΟυ 

Συνεχίζονται με επιτυχία οι παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου 
σήμερα Κυριακή 17, αύριο Δευτέρα 18 και Τρίτη 19 Μαρ-
τίου, στις 21:00, στη Μουσική Σκηνή Red στη Λευκωσία. 
Ο αγαπημένος showman αυτή την περίοδο εμφανίζεται στο 
Vergina Theatro του Regency Casino Thessaloniki, παρουσι-
άζοντας το «Ζω για σένα», το πιο εντυπωσιακό σόου της κα-
ριέρας του με τις περισσότερες μιμήσεις και τις περισσότερες 
μεταμφιέσεις που έχει κάνει ποτέ, φαντασμαγορικά σκηνικά 
και κοστούμια, μοναδικές χορογραφίες και καταιγιστικά κεί-
μενα γέλιου, χαράς και αισιοδοξίας. Τιμές εισιτηρίων: Κεντρι-
κές θέσεις - €50 το άτομο, συμπεριλαμβάνεται μια φιάλη 
whisky / vodka ανά 4 άτομα. Κανονικές θέσεις - €35 απλά 
είσοδος. (shop.tickethour.com). Για προκρατήσεις μόνο με 
αγορά των εισιτηρίων στο Red στο τηλέφωνο 96245929.

«I-FITNESS DAY»
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση «I-Fitness Day» διοργανώνεται σήμερα 
Κυριακή, 17 Μαρτίου, στους χώρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου στη Λευκωσία, και είναι αφιερωμένη στη γυμναστική. Απευθύ-

νεται σε όλους, παιδιά και μεγάλους, είτε αυτοί είναι γυμνασμένοι είτε δεν είναι 
και τόσο γυμνασμένοι. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν 
το πρόγραμμα που επιθυμούν να γυμναστούν και μάλιστα από τους επαγγελμα-
τίες εγκεκριμένους εκπαιδευτές της LesMills Κύπρου. Από φέτος θα προσφέρο-
νται παράλληλα και ειδικά προγράμματα γυμναστικής για παιδιά κάθε ηλικίας. 
Μεταξύ άλλων, ειδικοί εκπαιδευτές θα παραδώσουν μαθήματα Ζούμπα, Καπο-
έιρα και Κυκλικής Γυμναστικής. Το ποσό συμμετοχής θα είναι 9 ευρώ το άτομο 
και στο χώρο της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα παραλαμβάνουν ένα πακέ-

το δώρων. Όλα τα έσοδα από τις συμμετοχές θα διατεθούν στο φιλανθρωπι-
κό θεσμό Telethon. Επίσης στο χώρο θα λειτουργεί οργανωμένος παιδότοπος 
με την επίβλεψη αδειούχου νηπιαγωγού και δωρεάν face-painting. Μεγάλος 
χορηγός Telethon, ΟΠΑΠ Κύπρου. Στηρίζουν το Συγκρότημα ΔΙΑΣ και η Τη-
λεόραση ΣΙΓΜΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο 
Facebook i-Fitness Day ή καλώντας το 99 663 255.

ΤΑκΗσ ΖΑχΑρΑΤΟσ

ΤεχνΑσΜΑ

ΑνΑΔρΟΜικΗ εκΘεσΗ
MICHAEL ANASTASSIADES
ΜΕΧΡΙ 26/06/2019
Στo πλαίσιo στήριξης της καινοτομίας αλλά και των 
καινοτόμων δράσεων, η Τράπεζα Κύπρου συμμετέχει 
στην υλοποίηση της αναδρομικής έκθεσης του ανα-
γνωρισμένου σε διεθνές επίπεδο σχεδιαστή Μιχάλη 
Αναστασιάδη. Η έκθεση φέρει τον τίτλο «Things that 
go together» και περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα πε-
ριλαμβάνει τις επώνυμες δημιουργίες του καλλιτέχνη, καθώς και συνεργα-
σίες του στούντιό του με διάσημους κατασκευαστές, όπως οι Flos, B&B 
Italia, Herman Miller, Cassina, Bang & Olufsen, Puiforcat, Fratelli Fantini κ.ά. 
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Τρίτη – Σάββατο, 10:00-21:00. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22797400

OI ΔεινΟσΑυρΟι εΠισΤρεΦΟυν 
σΤΗν κυΠρΟ
ΜΕΧΡΙ 7/04/2019
Δεκαπέντε διαφορετικά είδη ρομποτικών τερά-
των, σε πραγματικά μεγέθη, έρχονται στην Κύ-
προ για μια έκθεση που παρουσιάζει η Ελληνική 
Τράπεζα. Η εντυπωσιακή έκθεση επιστρέφει σε μια διαφορετική έκδοση, 
όπου ο επισκέπτης θα γνωρίσει και θα ακούσει τους «Δεινοσαύρους του 
Ωκεανού – Dinosaurs of the Ocean». Η έκθεση θα βρίσκεται στην Κύπρο 
έως τις 7 Απριλίου 2019 στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης (Περίπτερο 3). 
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30-12:30 και 15:00-19:00. 
Σάββατο & Κυριακή (και αργίες): 10:00-19:00. Εισιτήρια στην είσοδο και 
στον ιστότοπο www.dinoscy.com. Γενική είσοδος: €10. Χορηγοί επικοι-
νωνίας: Συγκρότημα Δίας και Τηλεόραση Σίγμα. Πληροφορίες στο www.
dinoscy.com

«LIONESS»  λευκΩσιΑ-
κερυνειΑ
ΦιλΑνΘρΩΠικΗ εΠιΔειΞΗ 
ΜΟΔΑσ 
 Η Λέσχη 
Lions Λευκω-
σία - Κερύνεια   
"LIONESS" δι-
οργανώνει την 
Τετάρτη, 20 
Μαρτίου, στις 
18.00, φιλαν-
θρωπική επίδει-
ξη μόδας στην 
αίθουσα Grand Hall Venue, στο Οίκημα 
της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ. Προσέλευση 18.00 και 
έναρξη 18.30.  Τιμή Εισόδου 10 ευρώ με 
ροφήματα και εδέσματα. Η  πιο πάνω εκ-
δήλωση  σκοπόν έχει να βοηθήσει στις 
θεραπείες ατόμων με αυτισμό και παιδιών 
που υποφέρουν από καρκίνο.  Ήδη η Λέ-
σχη έχει προχωρήσει, σε πρώτο στάδιο, 
στις προσφορές ηχοαπομόνωσης αιθου-
σών θεραπειών ατόμων με αυτισμό στο 
Κέντρο  Παρέμβασης Λευκωσίας του Συν-
δέσμου για Άτομα με Αυτισμό. Για περισ-
σότερες πληροφορίες και κρατήσεις στα 
τηλέφωνα 99488417 και 99473300.
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ΑΦιερΩΜΑ σΤΟυσ 
ΘεΟΔΩρΑκΗ - χΑΤΖιΔΑκι
Ο Γιώργος Κατσαρός έρχεται για μια 
παρουσίαση την Τρίτη 19 Μαρτίου, 
στις 20:00, στο Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου. Ο συνθέτης, μαέστρος 
και δεξιοτέχνης του σαξοφώνου θα 
πραγματοποιήσει ένα μικρό αφιέρω-
μα στους Θεοδωράκη-Χατζιδάκι για το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας Αγ. 
Ομολογητών. Θα ερμηνεύσουν η Λένα Αλκαίου, Τάνια Τούπη και Νικόλας 
Καραγκιαούρης. Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη. Θέσεις κατά σειρά προσέλευ-
σης. Για περισσότερες πληροφορίες στο www.tickethour.com.cy

ΓιΩρΓΟσ κΑΤσΑρΟσ

Best of the Rest
ΣΟΥΛΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΓιΑ ΔυΟ ΒρΑΔιεσ
Η Ρένα Μόρφη, ή αλλιώς Σούλη Ανατολή, 
έρχεται το Σαββατοκύριακο 23-24 Μαρ-
τίου, στις 21:30, στο Vinylio Wine Etc στη 
Λεμεσό. Η ερμηνεύτρια έχει στις αποσκευές της τη μεγάλη 
της επιτυχία «Όταν σου χορεύω» αλλά και το «Αμάντο 
μίο» που μόλις κυκλοφόρησε. Εκτός από τις επιτυχίες του 
Φοίβου Δεληβοριά και του Δημήτρη Μπαλογιάννη που 
υπογράφουν το δίσκο της, οι θαυμαστές της θα ακούσουν 
και ασυνήθιστες διασκευές που θα συζητηθούν. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 99300430.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
ΠΑρεΑ Με ΤΟν κΩσΤΑ λΑΪνΑ
Την Κυριακή 24 Μαρτίου, στις 23:30, 
ο Διονύσης Σχοινάς έρχεται στο State 
Night Club στη Λευκωσία παρέα με τον 
Κώστα Λαϊνά. Οι δυο τους «απογείωσαν» 
Μύκονο και Αθήνα με τις μουσικές 
τους επιλογές. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 22255111.

σΤΗ ΜΑριΑ κΑλλΑσ
Η σοπράνο Sfogato Anok Von Arx από την 
Αυστρία μαζί με τον Τσέχο πιανίστα Petr Vasicek 
θα παρουσιάσουν την Πέμπτη 21 Μαρτίου, στις 
20:00, στον πολιτιστικό χώρο Τεχνόπολις 20 
στην Πάφο, μια μουσική ιστορία με γνωστές 
άριες της θρυλικής ντίβας της όπερας, Μαρία 
Κάλλας. Οι δύο μουσικοί συνεργάστηκαν ξανά 
για ένα αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας, όπου 
παρουσιάστηκε στο Παρίσι. Για περισσότερες 
πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 
70002420 (μόνο τηλεφωνικώς).

«ρενΑ»
ΠΑρΑσΤΑσεισ σΤΗν κυΠρΟ
Η θεατρική παράσταση «Ρένα», σε σκηνο-
θεσία της Νικαίτης Κοντούρη, με πρωταγω-
νίστρια στον ομώνυμο ρόλο την Υρώ Μανέ, 
θα ανεβεί στην Κύπρο την Παρασκευή 22 
Μαρτίου στις 20:30 στο Παττίχειο Θέατρο 
Λεμεσού. Παραστάσεις θα δοθούν και το 
Σάββατο 23 Μαρτίου στις 20:30 στο Δημο-
τικό Θέατρο Στροβόλου και την Κυριακή 24 
Μαρτίου στις 20:30 στο Δημοτικό Θέατρο 
Λάρνακας. Για περισσότερες πληροφορί-
ες στο τηλέφωνο 25377277, 22313010, 
24665795

Ο ΑνΘρΩΠΟσ ΤΗσ νυχΤΑσ
JORN LIER HORST
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Ο Βίλιαμ Βίστιν βρίσκε-
ται μπροστά στην πιο 
αποτρόπαια δολοφονία 
που έχει αντιμετωπίσει 
ποτέ στην καριέρα του. 
Θα περπατήσει σε σκο-
τεινά μονοπάτια με εμπό-
ρους ναρκωτικών και 

όπλων και παράσιτα που τρέφονται με την 
ανθρώπινη αδυναμία.

λυκΟΦΩσ 4 - χΑρΑυΓΗ
STEPHENIE MEYER
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ψΥχΟΓΙΟΣ
Η τετραλογία ΛΥΚΟ-
ΦΩΣ (The Twilight 
Saga) της Stephenie 
Meyer αποτελεί εκδο-
τικό φαινόμενο, καθώς 
γέννησε την παγκόσμια 
τάση του «παραφυσικού 
ρομαντικού μυθιστορή-

ματος». Κυκλοφορεί σε περισσότερες 
από 50 χώρες κι έχει πουλήσει πάνω από 
155 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, 
ενώ μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στον 
κινηματογράφο. Με πάθος και απρόσμε-
νες ανατροπές, αυτό το ερωτικό έπος εί-
ναι έτοιμο να κατακτήσει τη λογοτεχνική 
αθανασία.

Books Etc

ΜΟυσικΟ ΑΦιερΩΜΑ

ΜΑριΟσ ΦρΑΓκΟυλΗσ
«LET’S FALL IN LOVE»
O πολυαγαπημένος διεθνής σταρ 
Μάριος Φραγκούλης έρχεται στο 
νησί μας για να ερμηνεύσει εμβλη-
ματικά τραγούδια που έχουν χα-
ραχτεί στο μυαλό και τις καρδιές 
των θαυμαστών του με θέμα την 
αγάπη και τον έρωτα. Συγκεκριμέ-
να, η συναυλία με το όνομα «Let’s 
fall in Love» θα παρουσιαστεί την 
Πέμπτη 21 Μαρτίου στις 20:30 
στο Δημοτικό Θέατρο Στροβό-
λου στη Λευκωσία, ενώ την Παρασκευή 23 Μαρτίου, στις 20:30, θα εμφανιστεί στο 
Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας και την Κυριακή 24 Μαρτίου στις 20:30 στο Παττίχειο 
Θέατρο Λεμεσού. Για περισσότερες πληροφορίες στο www.tickethour.com.cy

SCHOOL OF ROCK!
ΤΟ ενΤυΠΩσιΑκΟ ΜιΟυΖικΑλ
Το μιούζικαλ «School of Rock» θα ανεβάσει  
την Πέμπτη, 4 και την Παρασκευή, 5 Απρι-
λίου, στις 19.30, στο Σατιρικό Θέατρο το 
Senior School. Το θρυλικό hit «School of 
Rock»  έχει ανεβεί στο Broadway και στο 
West End και είναι βασισμένο στην ομώ-
νυμη ταινία.  Τα εισιτήρια για είσοδο διατί-
θενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.
tickethour.com.cy στην τιμή των €12.

ΠΑρΟυσιΑσΗ ΒιΒλιΟυ
«COFFEE WITH THE DOCTOR»
Την Δευτέρα 18 Μαρτίου στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί 
η παρουσίαση του βιβλίου της Δήμητρας Μολυβά με τον 
τίτλο «Coffee with the Doctor-Deep thoughts on Cyprus - Dr. 
Vassos Lyssarides» στη Δημοσιογραφική Εστία (Ένωση Συ-
ντακτών Κύπρου). Η παρουσίαση θα γίνει από τον πρώην 
Υπουργό Δικαιοσύνης Δώρο Θεοδώρου και τον δημοσιο-
γράφο-καθηγητή ΜΜΕ, Γιώργο Νικολάου. Θα συντονίσει η 
δημοσιογράφος Τώνια Σταυρινού. 
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ GALA
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ 
ΤΡΙΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ 
ΠΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
Μια μοναδική βραδιά έζησαν όσοι 
παρευρέθηκαν στο φιλανθρωπικό γκαλά 
που ζωντάνεψε στην πλατεία του Αγίου 
Μάρκου στη Λεβέντειο Πινακοθήκη. Τα 
καθαρά έσοδα της βραδιάς θα δοθούν 
για τη δημιουργία τρίτου χειρουργείου για 
το Παιδοογκολογικό του Νοσοκομείου 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ

Ο Μάριος και η Ντίνα 
Ηλιάδη

Η Ειρήνη Δράκου, η Δήμητρα Θεοδότου 
Αναγνωστοπούλου, η Λουκία Λοΐζου 
Χατζηγαβριήλ

Η Ρένα και ο Δήμος 
Δημοσθένους

Ο Νίκος και η Άντρη 
Αναστασιάδη

Ο Ανδρέας και η Ντόρις Πίττα Ο Μάριος Παναγίδης και ο 
Κωνσταντίνος Ιωάννου

Ο Βάσος και η Άντρη 
Χαραλάμπους

Ο Νικόλας και η Γιώτα 
Παπαδοπούλου

Η Αθηνούλα και ο 
Μάριος Παναγίδη

Ο Αλέξης και η Ελισάβετ 
Νεάρχου

Η Φωτεινή 
Παπαδόπουλου
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Ο Χρύσανθος 
Τσουρούλλης.

Η Λίζα 
Δημοσθένους.

Η Στέλλα Ορατίου και 
ο Κρίτωνας Ερωτοκρίτου.

Η Μάρα 
Κωνσταντίνου.

Η Κύνθια 
Παυλίδου.

ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ, Η ΤΑΙΝΙΑ 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΝ 
ΠΕΜΠΤΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
η παρουσίαση της κυπριακής 
παραγωγής “Βουράτε Γειτόνοι” στους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ, στη Λευκωσία. 
Στην παρουσίαση συμμετείχαν οι 
συντελεστές της ταινίας, οι ηθοποιοί και 
οι εκπρόσωποι των χορηγών. Η ταινία 
«Βουράτε Γειτόνοι» θα προβάλλεται 
από την Πέμπτη, 21 Μαρτίου, 
παγκυπρίως στους κινηματογράφους. 
Χορηγός επικοινωνίας: ΣΙΓΜΑ. 

Στιγμιότυπο από τη 
δημοσιογραφική διάσκεψη. 

Οι πρωταγωνιστές της σειράς 
«Βουράτε Γειτόνοι».

Η Φωτεινή 
Σφακιανάκη.

Ο Στάμος Τσάμης, ο Σοφοκλής 
Κασκαουνιάς και ο Χάρης Νικολάου.

Ο Αλέξης Χαραλαμπίδης, 
η Σωτηρούλα Σωτηρίου και η Χριστιάννα 
Χριστοδουλίδου –Νικολάου.

Η Δάφνη Κολώτα, ο Γιώργος 
Ζένιος, η Γεωργία Κωνσταντίνου 
και ο Κωστάκης Κωνσταντίνου.

O Γιώργος 
Τσιάκκας.
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DIARY

MANGO
ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΤΟΥ NICOSIA MALL
Ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ! 
βρέθηκε στο νέο κατάστημα Mango, 
που βρίσκεται στο Nicosia Mall. Στο 
νέο κατάστημα MANGO είδαμε 
από κοντά  τις γυναικείες και παιδικές 
συλλογές για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 
2019, σε ένα φιλόξενο περιβάλλον, 
που σε προδιαθέτει να ζήσεις ένα 
μοναδικό shopping experience!

Ο Κωστάκης και η Πάολα 
Παπακώστα.

Ο Φίλιππος Ονησιφόρου 
και η Μαρία Παντελή. 

Η Aurelia Pavel και η 
Άρτεμις Καρδαμήλα. 

Η Ραφαέλλα 
Χαραλάμπους.

Η Ιωάννα 
Γεωργίου. 

Η Σύλβια 
Μαυροπούλου. 

Η Μάρθα 
Μαλλούπα. 

Η Γλυκερία 
Γιάκουμου. 

Η Αντριάνα 
Τσιβιτάνου. 
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Σε έναν από τους 
δηµοφιλέστερους χώρους 

διασκέδασης της νυχτερινής 
ζωής της πρωτεύουσας, 

το Patio Cocktail Bar, έρχεται 
ο γνωστός σεφ Θάνος Στασινός. 

Ο άνθρωπος πίσω από το επιτυχηµένο 
εστιατόριο Nikkei της Αθήνας και 
Μυκόνου κλήθηκε από την οµάδα 
του Patio για να φέρει αυτό το νέο 
γαστρονοµικό trend στην καρδιά 
της Λευκωσίας, µέσα από τη δική 

του οπτική και ταλέντο. Έτσι, από τις 
αρχές Μαρτίου το µενού του Patio, 

διατηρώντας τη φιλοσοφία to share, 
ανανεώνει πλήρως το µενού του µε 
πιάτα και γεύσεις από τη λατινική, 

κυρίως περουβιανή, αµερικανική και 
ισπανική κουζίνα µε γιαπωνέζικες 
πινελιές. Ο Θάνος Στασινός φέρνει 
τη Nikkei κουζίνα στο Patio και την 

προσαρµόζει στις ανάγκες και 
τον χαρακτήρα του δηµοφιλούς 

µαγαζιού της πρωτεύουσας.    

ΜΙΑ ΣΠΟΥ∆ΑΙΑ 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ 

ΜΕΤEΓΓΡΑΦΗ
ΣΤΟ PATIO COCKTAIL BAR
Ο ΣΕΦ ΘΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΛΕΒΕΝΤΕΙΟΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
Στο πλαίσιο του εορτασμού των πέντε 
χρόνων λειτουργίας της Λεβέντειου 
Πινακοθήκης, διοργανώθηκε δημοσι-
ογραφική διάσκεψη σε μία ζεστή και 
φιλική ατμόσφαιρα. Οι εκπρόσωποι των 
ΜΜΕ είχαν την ευκαιρία να ενημερω-
θούν για το έργο που έχει συντελεστεί 
μέχρι τώρα αλλά και τις επερχόμενες 
εορταστικές εκδηλώσεις κατά το 2019.

MIELE HAIR SPA
ΣΤΟ NICOSIA 
MALL
Ο φωτογραφικός 
φακός του ΟΚ! βρέθηκε 
στα εγκαίνια του νέου 
Miele Hair Spa, το 
οποίο βρίσκεται στο 
νέο Nicosia Mall 
στη Λευκωσία. 

Ο Μιχάλης Ιωαννίδης, η Συλβάνα 
Δεσπότη, η Ελένη Μίμη, η Ρένα 
Μιχαηλίδου και ο Σάββας Μουζούρης

H Joanna 
Κασουλίδου

Ο Νικόλας 
Ιωαννίδης

Η Λία
Αριστείδου

Η Λουκία 
Χατζηγαβριήλ 
και η Μαριλένα 
Ιεροδιάκονου

Η Μυρτώ Χατζάκη, ο Αντρέας Άππιος και η 
Δήμητρα Θεοδότου Αναγνωστοπούλου

O Ντίνος Κοζάκος 
και η Άννα Χατζίδου 

Ο Γιώργος Φραντζέσκου
και η Στέλλα Μαυρή

Η Ελένη Μίμη, η Μιράντα Μαυράκη, ο 
Ελευθέριος Γιαννακός, η Κωνστάντια 
Δημητριάδου, ο Σωτήρης Σαριδάκης και ο 
Τουμάζος Χαραλάμπους

Η Κυριακή 
Χριστοδούλου

Η Δήμητρα
Γιάγκου
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DIARY

TELETHON
KAΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ 
ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΣΚΟΠΟ
Καρναβαλίστικο πάρτι στο Boulevard στη 
Λευκωσία διοργάνωσαν οι Ροταριανοί 
Σύλλογοι με έδρα τη Λευκωσία. Στο πάρτι 
υπήρξε και διαγωνισμός για καλύτερο 
καρναβαλίστικο κοστούμι καθώς και πολλά 
άλλα δώρα. Μέρος των εσόδων από την 
εκδήλωση θα δοθούν στο Telethon. 

Ο Παναγιώτης και 
η Μύρω Μίρα

Η Μαρία και ο Λεωνίδας 
Γεωργιάδη

Η Μαίρη και ο Γιώργος Δράκου

Η Νάτα και ο Χαράλαμπος 
Παναγιώτου

Η Γαβριέλλα και ο Μιχάλης Ψωμά, 
η Μαριάννα και ο Ανθούλης Τροκούδη

Ο Παράσχος Παράσχου και 
η Στάλω Παπαϊωάννου

Ο Κώστας Δρόσος και 
η Μαρία Χριστοπούλου

Η Στάλω Χριστοδούλου

Η Άννα 
Χατζημάρκου
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ΤΟΥΟΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ TOYOTA 
COROLLA
Η παρουσίαση του νέου 
Toyota Corolla στην Κύπρο 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
μιας τελετής αντάξιας της 
φήμης που έχει κατακτήσει το 
θρυλικό μοντέλο, της εταιρείας 
Δικράν Ουζουνιάν & Σία Λτδ.

G.BAR KAI WESPACE
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 
ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Το θρυλικό beauty bar G.Bar, το café 
boutique και party place WeSpace άνοιξαν 
στην καρδιά της παραλιακής πόλης. 
Πρόκειται για έναν πολυχώρο ομορφιάς 
που περιλαμβάνει τρία διαφορετικά 
concepts, τα οποία δένουν μεταξύ τους. Η Olga Smulianska, ο Evgenia Staroselskiy και 

η Olga Loktionova

Ο Piotr IordosopolH Mαρίνα ΑβραάμΗ Ζωή Σοφοκλέους

Η Κωνσταντίνα Χατζηζαχαρία, ο Λούης 
Πολυκάρπου και ο Δικράν Ουζουνιάν

Η Κρίστα Κουρσάρου, ο 
Μιχαήλ Φιλιππάκης και 
η Άγγελλα Χατζηλοΐζου

Στη δεξίωση αποκαλύφθηκε  στους εκπροσώπους 
των ΜΜΕ η 12η γενιά Toyota Corolla

Η Γιούλα και ο Δημήτρης 
Μελανθίου
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Tv news ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Ο μεγάλΟς χάμΟς γιά τΟ ςεξ ςτην ΚύπρΟ 
η ναταλία γερμανού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Θέμη γεωργαντά 
«After Dark» και ενώ βρισκόταν στο εξομολογητήριο της εκπομπής απά-
ντησε, μεταξύ άλλων, στην ερώτηση εάν έχει κάνει σεξ σε δημόσιο χώρο 
λέγοντας: «Σε ένα στούντιο ηχογραφήσεως και σε μια σάουνα. Κόντεψα 
να πεθάνω από τη ζέστη στη σάουνα, αλλά ευτυχώς ήταν γρήγορο. Σάου-
να, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην Κύπρο». η απάντησή της έφερε 
δεκάδες δημοσιεύματα για το νησί μας και τον πιθανόν παρτενέρ της. 

πρΟΚάλεςε ςύγΚινηςη ςε ΟλΟύς
Συγκίνηση προκάλεσε σε όλους η αγαπημένη ηθοποιός Άλκηστις Παυλί-
δου, όταν στη διάσκεψη Τύπου για την ταινία «Βουράτε γειτόνοι» σηκώθη-
κε και μίλησε για όλους τους ηθοποιούς αλλά και την παραγωγή, λέγο-
ντας πως «τέσσερα χρόνια ήμασταν τόσο αγαπημένοι… πείτε το… περ-
νούσαμε υπέροχα». η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της ταινίας θα είναι 
στις 21 μαρτίου. 

χριΣΤινΑ ΠΑΥλιΔΟΥ

Τηλεοπτική βόμβα έριξε ο χρύσαν-
θος Τσουρούλλης κατά τη διάρ-
κεια της διάσκεψης Τύπου για την 

ταινία της θρυλικής σειράς «Βουράτε 
γειτόνοι» το μεσημέρι της Τρίτης 12 
μαρτίου. Ο ισχυρός άνδρας της τηλεό-
ρασης ΣιγμΑ αποκάλυψε πως η χριστί-
να Παυλίδου επιστρέφει ξανά στην αγα-
πημένη σειρά εποχής «γαλάτεια» στον 
ίδιο ρόλο που είχε. Σίγουρα η επιστρο-
φή της κυρίας Φίσερ θα αναστατώσει 
τους ήρωες της σειράς και κυριότερα 
τον Καράγιωρκη, φέρνοντας πολλές 
ανατροπές.

ΑλΚηΣΤιΣ ΠΑΥλιΔΟΥ νΑΤΑλιΑ γΕρμΑνΟΥ

επιςτρεφει 
ςτη γάλάτειά
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Διέκοψέ το γύρισμα τησ σέιρασ 
και έκανέ προταση γαμού την 
αγαπημένη τού 
Σε μια τρυφερή κίνηση που κανείς δεν περί-
μενε προέβη ο ηθοποιός Γιώργος Θεοχά-
ρους, ο οποίος έκανε πρόταση γάμου 
στη Μαργαρίτα Παντελή. Το όλο 
σκηνικό έγινε κατά τη διάρκεια των 
γυρισμάτων πιλοτικού επεισοδίου 
κυπριακής κωμωδίας που ετοιμά-
ζεται για τη νέα τηλεοπτική 
σεζόν. Ακόμα και οι συνάδελφοί 
τους δεν περίμεναν αυτή την 
κίνηση και έμειναν με το στόμα 
ανοιχτό βλέποντας το όλο σκηνικό. 

σιγμα 
νέο μαγκαΖινο στην 
κύπριακη τηΛέοραση 
Με άκρα μυστικότητα η τηλεόραση 
ΣΙΓΜΑ ετοιμάζει μεσημεριανό μαγκα-
ζίνο, όπου θα προβάλλεται κάθε Σαβ-
βατοκύριακο και το οποίο θα βγει 
στις οθόνες μας κοντά στο Πάσχα. 
Το μαγκαζίνο θα έχει έντονο κυπριακό 
χρώμα με ομάδα παρουσιαστών 
έκπληξη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΕΞΟΔΟ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟ-

ΣΙΟΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΟΥ 
ΕΚΑΝΕ ΚΥΠΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ. 
ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΤΙ ΕΚΕΙΝΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ, ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΝΑ 
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΝ 

ΕΡΩΤΑ ΤΟΥΣ

κουίζ της βδομάδας

στην έΛΛηνικη ομαΔα 
ο πατρικ ογκούνσοτο
Οι παίκτες της ελληνικής ομάδας και κυρίως οι 
άνδρες τρελάθηκαν στο άκουσμα της ανακοίνω-

σης του Σάκη Τανιμανίδη ότι μπαίνει στην 
ελληνική ομάδα ο Πάτρικ Ογκουνσότο. 

Μάλιστα λέγεται πως γι’ αυτή του τη 
συμμετοχή στο ριάλιτι επιβίωσης 

θα αμείβεται με 10.000 ευρώ τη 
βδομάδα. Ο ποδοσφαιριστής 
έγινε viral στο πανελλήνιο, 
όταν σε ερώτηση δημοσιο-
γράφου μετά από έναν αγώνα 
μεταξύ ΟΦΗ και Εργοτέλη 
είχε πει την ατάκα: «Το ντώσει 
πενάλντι; Πώς γκένεν αυτό;»

AΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

SURVIVOR

στροφή στήν πλοκή 
κανει ο σκαΪ 
έρχονται κι αΛΛέσ σέιρέσ 
απο το παρέΛθον 
Μετά το come back της αγαπημένης 
σειράς «Λόγω τιμής» στον ΣΚΑΪ υπάρ-
χουν σκέψεις να επαναφέρουν και 
άλλες σειρές που μεγαλούργησαν τα 
προηγούμενα χρόνια στο Mega. Το 
κανάλι θέλει να ενισχύσει το προφίλ 
του με πλοκή, κωμωδίες και κοινωνικές 
σειρές, μετά τις προβληματικές αποδό-
σεις των ριάλιτι σόου του καναλιού. 

αλ τσιαντιρι νιοΥΖ
πώσ τα πηγέ στην 
πρέμιέρα τού στην 
κύπρο;
Με καθυστέρηση δύο ώρες λόγω 
Master Chef έκανε πρεμιέρα στο 
Omega Κύπρου ο καυστικός Λάκης 
Λαζόπουλος με το Αλ Τσαντίρι Νιουζ, 
σημειώνοντας μέσο μερίδιο τηλεθέα-
σης 16,7%, δίνοντας πάσα και στο Αλ 
Σιχτίρι, που είχε γκεστ καλεσμένο τον 
Κωνσταντίνο Αργυρό με νούμερα τηλε-
θέασης 15,1%. Η Διεύθυνση του 
κυπριακού καναλιού έμεινε απόλυτα 
ικανοποιημένη και ευελπιστεί σε υψηλό-
τερα νούμερα στα επόμενα επεισόδια.

η έπισημη ανακοινώση-Διαψέύση για τα «αστέρια στην αμμο»
Tα όσα γράφτηκαν για τη νέα παραγωγή που ετοιμάζει ο Αντρέας Γεωργίου και αφορούν τη μεταφορά 
του βιβλίου «Αστέρια στην άμμο», διέψευσε με επίσημη ανακοίνωσή του ο Κύπριος ηθοποιός. «Για να 
μη γράφονται διάφορα που δεν ευσταθούν, επειδή έλαβα πολλά μηνύματα που με ρωτάτε, το σίριαλ 
“Αστέρια στην Άμμο“ είναι ένα σίριαλ που ετοιμάζει η εταιρεία παραγωγής που έχω μαζί με τον Κούλ-
λη Νικολάου. Δεν έχω καμία καλλιτεχνική ανάμειξη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Θόδωρος Νικολαΐ-
δης και το σενάριο η κυρία Ρένα Ρίγγα. Σκηνοθετικά ετοιμάζω κάτι άλλο σε σενάριο της κυρίας Βάνας 
Δημητρίου, που θα έχετε νέα σύντομα. Το καστ είναι προς μελέτη, γι’ αυτό και γίνονται τα κάστινγκ που 
ανακοινώθηκαν. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και τη στήριξή σας». 
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ΤίΤλοί Τέλους 
μέ 8ο κυκλο
Η πίο πολυςυζΗΤΗμένΗ ςέίρά. Η 
ςέίρά που έκάνέ Το ονομά κάλίςί 
trend ςΤίς βάπΤίςέίς, που έπΗρέάςέ 
ΤΗ μοδά, ΤΗν άίςθΗΤίκΗ, Το design, 
άκομά κάί ΤΗ γάςΤρονομίά. Η ςέίρά 
φάίνομένο φΤάνέί ςΤο Τέλος ΤΗς!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα 
σε ό,τι αφορά την προβολή 
της πρεμιέρας του 8ου και 

τελευταίου κύκλου του «Game of 
Thrones», η οποία θα πραγματοποιηθεί 
αποκλειστικά στη Nova Cyprus, 
ταυτόχρονα με την Αμερική, την Κυριακή 
14 Απριλίου, στις 4 μετά τα μεσάνυχτα 
και με ελληνικούς υπότιτλους, ενώ 
θα προβληθεί Prime Time τη Δευτέρα 
15 Απριλίου, στις 22:00, από το 
Novacinema1HD.

Πόσα εΠεισόδια Περιλαμβανει;
Ο όγδοος κύκλος ολοκληρώνεται 
σε έξι επεισόδια και θα είναι ο 

συντομότερος της σειράς. Κάθε 
κεφάλαιό του ωστόσο μπορεί να έχει 
τη διάρκεια μιας ταινίας μεγάλου 
μήκους, ήτοι 80 λεπτών, όσο δηλαδή 
θα διαρκέσει και το φινάλε της έβδομης 
σεζόν. Τα επεισόδια θα προβάλλονται 
σε εβδομαδιαία βάση από την Κυριακή 
14/4, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα 
πραγματοποιούνται και επαναλήψεις του 
κάθε επεισοδίου στο Novacinema1HD 
και στο Novacinema4HD. Κάθε νέο 
επεισόδιο θα ανεβαίνει στο Nova On 
Demand μετά την ολοκλήρωση του, ενώ 
όλος ο 8ος κύκλος θα παραμείνει στο 
Nova On Demand μέχρι την Κυριακή 
30 Ιουνίου.

GAME OF THRONES 

Τα βραβεια
Η σειρά «Game of Thrones», 
εκτός από τις πολυάριθμες 
βραβεύσεις (Golden Globes, 
SAG και βραβεία Emmy), 
έχει προσελκύσει ρεκόρ 
τηλεθεατών, όπου και αν έχει 
προβληθεί, αναπτύσσοντας 
μία εξαιρετικά ευρεία και 
ενεργή βάση οπαδών. 
Παράλληλα, έχει λάβει 
μεγάλη αναγνώριση από 
τους κριτικούς, ιδιαίτερα 
για τις ερμηνείες των 
ηθοποιών, τους πολύπλοκους 
χαρακτήρες, την ιστορία, την 
έκταση και την ποιότητα της 
παραγωγής της. Σύμφωνα με 
το IMDB, είναι η καλύτερη 
τηλεοπτική σειρά όλων 
των εποχών, γεγονός που 
αποδεικνύεται από τη 
στήριξη των τηλεθεατών, τις 
αμέτρητες βραβεύσεις και τις 
διθυραμβικές κριτικές, καθώς 
επίσης και την εκπληκτική 
αφοσίωση των οπαδών της, 
η οποία έχει δημιουργήσει 
ένα μοναδικό τηλεοπτικό 
φαινόμενο.

Kx GoT-Cyprus 7x30cm.indd   1 04/03/2019   11:34
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 SPOIlERS

Και Τό box set
Παράλληλα, η Nova Cyprus 

εξασφάλισε αποκλειστικά και όλους 
τους προηγούμενους επτά κύκλους 
της σειράς οι οποίοι θα διατίθενται 
σε box set στην υπηρεσία Nova on 

Demand, έτσι ώστε οι συνδρομητές να 
έχουν τη δυνατότητα να δουν όλα τα 

προηγούμενα επεισόδια, όποτε εκείνοι 
θέλουν, πριν την πρεμιέρα του 8ου 

κύκλου στις 14 απριλίου. Το box set 
θα βρίσκεται στην υπηρεσία Nova on 

Demand για τέσσερις ολόκληρους 
μήνες, από την Παρασκευή 1η 

μαρτίου έως και την Κυριακή 30 
ιουνίου.

• Grand Finale με 90λεπτα 
επεισόδια. Όλα δείχνουν 
ότι οι δημιουργοί θέλουν να 
ολοκληρώσουν τη σειρά όπως 
της αξίζει. Από την αρχή μιλάμε 
για επίπεδα κινηματογραφικής 
παραγωγής κι όχι τηλεοπτικής. Οπότε 
τα τελευταία έξι επεισόδια (τόσα 
θα έχει ο 8ος κύκλος) θα είναι μία 
ταινία το κάθε ένα, τουλάχιστον σε 
διάρκεια.
 • Το φινάλε της σειράς δεν θα 
προετοιμάζει τα spin-offs. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν θα μας αφήσει 
με cliffhangers -δεν θα θυσιαστεί η 
κάθαρση, η κορύφωση, το τέλος 
που ονειρεύτηκε ο Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν 
για να στηθεί και να πλασαριστεί 
η επόμενη spin-off σειρά. Το Game 
of Thrones θα τελειώσει χωρίς 
εκκρεμότητες.
 • όι ντέιβιντ μπένιοφ και 
ντ. μπ. βάις θα γράψουν τα 
τελευταία τέσσερα επεισόδια. 
Όπως αποκαλύφθηκε στο φεστιβάλ 
του South by Southwest πριν λίγους 
μήνες, το πρώτο επεισόδιο του 8ου 
κύκλου έχει γράψει ο Ντέιβ Χιλ (ο 
οποίος είχε γράψει το “Home” από 
την 6η σεζόν και το “Eastwatch” 
της 7ης) και ο Μπράιαν Γόγκμαν 
(υπεύθυνος για το “Stormborn” 
επεισόδιο του 7ου κύκλου) θα 
υπογράψει το δεύτερο. Τα τελευταία 
τέσσερα όμως, το μεγάλο φινάλε, θα 
τα γράψουν οι δημιουργοί της σειράς.

 • όικογενειακές ανισορροπίες 
και ερωτικά τρίγωνα. Θυμάστε 
το αγωνιώδες βλέμμα του Τίριον 
στο τέλος του επεισοδίου; Όταν 
κατάλαβε τι διαδραματίζεται πίσω από 
τις κλειστές πόρτες της Βασίλισσάς 
του; Αυτό, υπάρχει μία θεωρία ότι 
έχει να κάνει με το ερωτικό τρίγωνο 
που είχε εξ αρχής στο μυαλό του 
ο Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν (όπως το είχε 
φανταστεί το 1993): μεταξύ Τζον 
Σνόου, Ντενέρις και Τίριον. Με 
την αποκάλυψη της πραγματικής 
ταυτότητας του Τζον Σνόου (που τον 
θέλει ανιψιό της Ντενέρις), τι έχουν 
στο μυαλό τους οι Μπένιοφ και Βάις;
 • Θα γεννήσει η ντενέρις το 
μωρό του Τζον σνόου / Έγκον 
Ταργκάριεν; Μήπως θα αποδειχθεί 
ότι δεν θα είναι μόνο η Μητέρα 
των Δράκων; Μήπως κανείς δεν θα 
καθίσει στο θρόνο, παρά αυτό το 
μωρό;
 • Θα σκοτώσει ο Τζέιμι τη σέρσεϊ; 
Σύμφωνα με την «θεωρία του μικρού 
αδελφού», η Σέρσεϊ θα πέσει από το 
σπαθί του Τζέιμι. Αν θυμάστε, υπήρξε 
μια προφητεία από τα παιδικά χρόνια 
της σιδηράς κυρίας. Η Maggy the 
Frog τής είχε πει ότι θα κάνει τρία 
παιδιά και θα τα δει και τα τρία να 
πεθαίνουν. Και στο τέλος θα πεθάνει 
και η ίδια στα χέρια του “valonqar” 
-που σημαίνει «μικρός αδελφός» στα 
Βαλιριανά. Κι ο Τζέιμι μπορεί να είναι 
δίδυμος, αλλά είναι μικρότερός της. 

Μήπως το μωρό που περιμένει δεν 
είναι δικό του; Μήπως δει ξεκάθαρα 
πλέον (κάτι που ξεκίνησε από αυτό 
το πληγωμένο βλέμμα στο τελευταίο 
επεισόδιο) πόσο αδίστακτη είναι η 
αδελφή/ερωμένη του; 
• Ή η Άρια θα σκοτώσει τη 
σέρσεϊ, φορώντας τη μάσκα/
πρόσωπο του Τζέιμι; Γιατί μπορεί. Και 
γιατί η Σέρσεϊ βρίσκεται στη λίστα 
της. Γιατί η μικρή δεν αστειεύεται. Και 
γιατί ο Βορράς θυμάται.
 • Θα προδώσει ο Τζόν σνόου την 
ντενέρις; Σύμφωνα με μία θεωρία, 
για να βγει ότι ο Τζον Σνόου / Έγκον 
Ταργκάριεν είναι ο Πρίγκιπας-
Μεσσίας, (The Prince Who Was 
Promised), τότε πρέπει να «θυσιάσει 
τη γυναίκα του με το ίδιο του το 
ξίφος» (lightbringer) για να νικήσει 
τον Βασιλιά του Σκότους (τον Night 
King). Αν αυτό ισχύει, τότε η Ντενέρις 
θα πέσει από το σπαθί του Σνόου. 
Κάποιοι όμως υποστηρίζουν ότι 
μπορεί να θυσιαστεί ένας από τους 
δράκους της, στη θέση της.
 • Ήταν όλα στο μυαλό του 
μπραν; Αν ο Μπραν μπαίνει 
μέσα στα οράματά του και όσοι 
παρακολουθούν τον ακούνε, μήπως 
ο Έιρις Ταργκάριεν (ο Παράφρων 
Βασιλιάς που τα ξεκίνησε όλα) δεν 
ήταν τόσο τρελός; Μήπως άκουγε 
τον Μπραν, ο οποίος επέστρεψε στο 
παρελθόν για να βοη θήσει, αλλά 
μιλώντας του τον τρέλανε; Μήπως ο 
Μπραν τα ξεκίνησε όλα;

Kx GoT-Bleed Jon 7x30cm.indd   1 12/03/2019   17:56
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lidl food academy 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Τα μαθήματα μαγειρικής στη 
Lidl Food Academy συνεχίζο-
νται κάθε Σάββατο, με όλο και 

περισσότερους ενθουσιασμένους 
συμμετέχοντες. Ο σεφ της Ακαδη-
μίας, Κωνσταντίνος Πετεβίνος, τις 
προηγούμενες μέρες ταξίδεψε τους 
συμμετέχοντες των μαθημάτων μα-
γειρικής με τις νόστιμες συνταγές 
του, στη Γαλλία και τη Μέση Ανα-
τολή. Αρχή έγινε με το μάθημα που 

ήταν αφιερωμένο στην εκλεπτυσμέ-
νη γαλλική κουζίνα. Η παραδοσιακή 
συνταγή της κρεμμυδόσουπας εντυ-
πωσίασε τους πάντες με τα αρώμα-
τά της. Το φρεσκοτριμμένο μαύρο 
πιπέρι Kania, και το Emmental τυρί 
Milbona, χάρισαν σε αυτήν την πα-
ραδοσιακή συνταγή μία ιδιαίτερη 
γεύση, που την έκαναν να ξεχωρίσει 
και αμέσως να αγαπηθεί από τους 
παρευρισκομένους. 

emirates

ΧαΙρΕΤΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕργαΖοΜΕΝΕΣ ΜΕ αΦορΜΗ 
ΤΗΝ ΠαγΚοΣΜΙα ΗΜΕρα ΤΗΣ γΥΝαΙΚαΣ
Κάθε μέρα, σε κάθε γωνιά του κόσμου, οι πτήσεις της Emirates 
συνδέουν επιχειρήσεις και ανθρώπους, διευκολύνοντας τις με-
τακινήσεις, τον τουρισμό και το εμπόριο. Από το πιλοτήριο, την 
καμπίνα του αεροσκάφους, τη ράμπα και το υπόστεγο αερο-
πλάνων, οι εργαζόμενες της Emirates συμβάλλουν στην επιτυχή 
λειτουργία όλων των πτήσεων της αεροπορικής σε καθημερινή 
βάση. Με την αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, 
η Emirates κυκλοφόρησε βίντεο που γιορτάζει τη διαφορετικό-
τητα του γυναικείου προσωπικού της, τονίζοντας τους ποικίλους 
ρόλους που κατέχουν οι γυναίκες στην εταιρεία. Ο Εκτελεστι-
κός Αντιπρόεδρος του Ομίλου της Emirates, Abdulaziz Al Ali, 
δήλωσε σχετικά: «Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 
της Γυναίκας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες τις υπαλλή-
λους για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη σημαντική 
συμβολή τους στην επιτυχία της Emirates. Είμαστε πολύ περή-
φανοι για τις ταλαντούχες και παθιασμένες συναδέλφους μας 
και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ένα περιβάλλον που ενισχύ-
ει τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και τη σταδιοδρομία τους 
στον κλάδο των αερομεταφορών». Για περισσότερες πληροφο-
ρίες: www.emirates.com/cy.

ΠαΣΚαΛ ΛEMEΣοΥ 
- ΤΕΧΝοΛογΙΚο 
ΠαΝΕΠΙΣΤΗΜΙο ΚΥΠροΥ
 ΕΚδΗΛωΣΗ «ΕΠαγγΕΛΜαΤα 
ΤοΥ ΜΕΛΛοΝΤοΣ - 
ΚαΙΝοΤοΜΙα»
Οι Σχολές ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού, σε συνερ-
γασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ),  διοργανώνουν εκδήλω-
ση με θέμα: «Επαγγέλματα του Μέλλοντος 
- Καινοτομία». Η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019 
και ώρα 15:00, στις εγκαταστάσεις του ΤΕ-
ΠΑΚ (Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Πα-
παδόπουλος). Κύριοι ομιλητές της εκδή-
λωσης θα είναι οι: Δρ. Νίκος Ζάμπογλου 
(Ιατρικός Διευθυντής Γερμανικού Ογκολο-
γικού Κέντρου), Πόλυς Χατζηιωάννου (Δι-
ευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Διοι-
κητικού Συμβουλίου SafeBulkers Inc.), Νί-
κος Κωνσταντίνου (Επίκουρος Καθηγητής 
ΤΕΠΑΚ), Μαρλέν Βάσκες (Ειδικό Εκπαι-
δευτικό Προσωπικό ΤΕΠΑΚ) και Κωνστα-
ντίνος Παναγιώτου (Λειτουργός Ανθρωπί-
νου Δυναμικού ΑΝΑΔ).

Η Tezenis γιορτάζει την επέτειο του 
πιο αγαπημένου ιαπω-
νικού χαρακτήρα  του 
20ού αιώνα, με μια ει-
δική συλλογή για γυ-
ναίκες και κορίτσια. Η 
Hello Kitty έκανε για 
πρώτη φορά την εμ-
φάνισή της το 1974, 
πάνω σε ένα διάφανο 
βινύλ πορτοφολάκι. 
Έκτοτε, έχει καταφέ-
ρει να γίνει ένας από 
τους πιο ξεχωριστούς 

και δημοφιλείς χαρακτήρες του κό-
σμου, ένα κοινωνικό εί-
δωλο που έχει αγγίξει 
τις καρδιές γυναικών 
και κοριτσιών όλων των 
ηλικιών και εθνικοτήτων, 
αποτελώντας παράλλη-
λα πηγή έμπνευσης για 
πολλούς σχεδιαστές 
μόδας και καλλιτέχνες. 
Η Tezenis γιορτάζει την 
45η επέτειο της Hello 
Kitty με μία μοναδική 
συλλογή!

EFFACLAR EAU MICELLAIRE
αΠΛΕΣ ΚαΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
γΙα ΜΙα ΕΠΙδΕρΜΙδα ΠΙο 
ΥγΙΗ ΚαΙ οΜορΦΗ!
Μια υγιής επιδερμίδα ξεκινάει απ' τη σωστή περι-
ποίηση και με την έξυπνη χρήση των κατάλληλων 
προϊόντων! 3 χρήσιμα προϊόντα, δοκιμασμένα, που 
θα κάνουν την καθημερινή φροντίδα πιο αποτελε-
σματική και σίγουρα πιο εύκολη! EFFACLAR EAU 
MICELLAIRE. Ένα νερό Micellaire εμπλουτισμένο με 
ψευδάργυρο και Ιαματικό νερό La Roche-Posay. Ο 
σωστός καθαρισμός του προσώπου από τα ρυπογό-
να στοιχεία του περιβάλλοντος, που φράζουν τους 
πόρους της επιδερμίδας, είναι ένα από τα πιο σημα-
ντικά καθημερινά βήματα. Με τα οφέλη που προ-
σφέρει, το Effaclar Eau Micellaire επάξια θα κερδί-
σει μια θέση στο νεσεσέρ σας. Αφαιρεί το make-up 
από το πρώτο κιόλας βαμβάκι. Καθαρίζει απαλά χω-
ρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα.
Χαρίζει ενυδάτωση και καταπράυνση.

 ΕΛΛΗΝΙΚα ΠΕΤρΕΛαΙα ΚΥΠροΥ

ΣΤο ΝΕο SHOWROOM ΤΗΣ Θα ΒρΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΠοΥ ΨαΧΝΕΤΕ
Mε τεχνογνωσία 60 ετών και με μια ομά-
δα κορυφαίων επαγγελματιών στον τομέα 
τους, η ΜUSKITA Aluminium Industries 
υποδέχεται το κοινό στο υπερσύγχρονο 
και ολοκαίνουργιο showroom της, στην Α’ 
Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού. Πρόκειται 
για έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό εκθεσιακό χώρο, με 420 τετραγωνικά μέτρα 
έκταση, πράγμα που στον κλάδο του αλουμινίου τον καθιστά ίσως τον μεγαλύ-
τερο και πληρέστερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο νέο showroom, που αποτελεί 
μοντέρνο σημείο αναφοράς  για το ποιοτικό αλουμίνιο, η MUSKITA φρόντισε 
να παρέχει όλες τις ευκολίες για τον ιδιώτη, τον αρχιτέκτονα, τον κατασκευαστή 
αλουμινίου και τον απαιτητικό επαγγελματία και με μια βόλτα στον χώρο μπορεί 
ο καθένας να βρει τις ιδανικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες του. 

   TEZENIS     MUSKITA
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   S. PELLEGRINO 

Οθεσμοθετημένος και επιτυχημένος Μα-
ραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ, ο οποίος θα 
πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 

23-24 Μαρτίου 2019, θα έχει και φέτος ως με-
γάλο χορηγό την ΟΠΑΠ Κύπρου, ενώ για τέταρ-
τη συνεχή χρονιά θα στηριχθεί μέσω του αγώνα 
και το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα. Η ανανέωση της 
σύμπραξης ανθρωπιάς έγινε τη Δευτέρα (25 Φε-
βρουαρίου 2019) στο Ολυμπιακό Μέγαρο και 
είχε ιδιαίτερη σημασία, αφού ο 13ος ΟΠΑΠ 
Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ τρέχει παράλλη-

λα με τις εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια παρου-
σίας της ΟΠΑΠ στην Κύπρο. «Πενήντα χρόνια 
με δημιουργικές διαδρομές στην υγεία, τον πο-
λιτισμό, την παιδεία, το περιβάλλον και βέβαια 
στον αθλητισμό», είπε χαρακτηριστικά ο διευθύ-
νων σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου, Δημήτρης 
Αλετράρης, εκφράζοντας τη χαρά του γιατί «την 
ιστορική επέτειο για μας και για τον τόπο θα την 
τιμήσουμε μαζί και με τους χιλιάδες δρομείς, οι 
οποίοι θα λάβουν μέρος στον 13ο ΟΠΑΠ Μα-
ραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ».

CELESTYAL CRUISES:
ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2018
Με εδραιωμένη την παρουσία της σε Ελλάδα και 
Κύπρο, η Celestyal Cruises, μέλος του Ομίλου Louis, 
έδωσε στη δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα 
της επιτυχημένης για την εταιρεία προηγούμενης χρο-
νιάς, ενώ παρουσιάστηκαν τα νέα δρομολόγια για το 
2019 και το 2020. Στο δημοσιογραφικό γεύμα που 
παρέθεσε την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, ο νέος CEO 
της Celestyal Cruises, κ.  Κρις  Θεοφιλίδης, παρου-
σίασε στους εκπροσώπους Τύπου επίσημα στοιχεία 
στα οποία καταγράφεται η ανοδική πορεία της εται-
ρείας. Σύμφωνα με αυτά, το 2018 σημειώθηκε σημα-
ντική αύξηση επιβατών, της τάξης του 8% συγκριτικά 
με το 2017, φιλοξενήθηκαν 108.000 επιβάτες από 
όλο τον κόσμο, σημειώνοντας υψηλή πληρότητα και 
στα δύο κρουαζιερόπλοια. Ενδεικτικά καταγράφηκε 
μεγάλη προσέλευση τουριστών από τη Βόρεια Αμε-
ρική (32%), Ισπανία (12%), Λατινική Αμερική (10%), 
Ελλάδα (10%), ενώ ανοίχτηκαν νέες αγορές από το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την 
Αυστρία, την Ελβετία και την Αυστραλία. 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΟ NICOSIA MALL
Η εμπειρία της μεγάλης οθόνης αλλάζει σύντο-
μα στη Λευκωσία. Το εμπορικό κέντρο Nicosia 
Mall ετοιμάζεται πυρετωδώς να υποδεχτεί στους 
χώρους του το ιστορικό RIO Cinema, σε έξι αί-
θουσες που θα καθηλώσουν όλους τους σινεφίλ 
με τεράστιες οθόνες ακριβείας, πολυτελή ανα-
παυτικά καθίσματα, σύγχρονες εγκαταστάσεις 
και τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ήχου και 
εικόνας, που για πρώτη φορά εγκαθίστανται στην 
Κύπρο, όπως το μοναδικό DOLBY ATMOS που 
θα εντυπωσιάσει με τον επαναστατικό ήχο του, σε 
συνδυασμό με καθίσματα που αλληλοεπιδρούν 
διεγείροντας την αδρεναλίνη και μεγιστοποιώντας 
τις ανθρώπινες αισθήσεις, ως επίσης 2D και 3D 
DIGITAL προτζέκτορες με LAZER 4K διαύγεια και 
ευκρίνεια εικόνας. 

DRIVE SAFE
ΔΩΡΕΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
Στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας για καλ-
λιέργεια οδικής συ-
νείδησης, οι Γενικές 
Ασφάλειες Κύπρου 
έχουν ανακοινώσει 
στην αγορά την εφαρ-
μογή κινητού τηλε-
φώνου Drive Safe. 
Το Drive Safe βοηθά 
τους οδηγούς να γί-
νουν ακόμη καλύτεροι στο δρόμο και να οδηγούν με 
έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Με το 
Drive Safe, ο οδηγός ενημερώνεται στο τέλος κάθε 
διαδρομής για την οδηγική του συμπεριφορά, λαμ-
βάνει μια βαθμολογία (0 – 100), έτσι είναι σε θέση, 
άμεσα, να αντιληφθεί τα αδύνατα σημεία στην οδηγι-
κή του συμπεριφορά και να τη βελτιώσει. Πρόσθετα, 
ο οδηγός μπορεί να δει την οδηγική του συμπεριφο-
ρά διαχρονικά και πώς αυτή συγκρίνεται με άλλους 
οδηγούς. Παράλληλα, ανάλογα με την οδηγική τους 
συμπεριφορά, οι Drive Safe οδηγοί μαζεύουν GIC 
SafeMiles. Όσο πιο ψηλά είναι τα σκορ των οδηγών, 
τόσα περισσότερα GIC SafeMiles μαζεύουν. Στη 
φωτογραφία, η διευθύντρια Προσωπικών Ασφαλίσε-
ων των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου, Έφη Γεωργίου, 
παραδίδει την επιταγή στον διευθυντή του Ογκολογι-
κού, Πάνο Εργατούδη.

ΓΙΑ 4Η ΦΟΡΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΟΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ YOUNG CHEF ΣΕ 
ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Μέσα από τη φετινή ανακοίνωση του 
παγκόσμιου διαγωνισμού γαστρονο-
μίας, το S.Pellegrino καινοτομεί αξιο-
ποιώντας τη γαστρονομία ως «εργα-
λείο» για κοινωνική αλλαγή, αναζη-
τώντας την επόμενη γενιά των chefs. 
Το S. Pellegrino, πιστεύει πραγματικά 
στη μετασχηματιστική δύναμη της γα-
στρονομίας. Για το 
λόγο αυτό ανακοινώ-
νει την επιστροφή του 
S.Pellegrino Young 

Chef, του παγκόσμιου διαγωνισμού 
γαστρονομίας που διευκολύνει την 
πρόσβαση στην κοινότητα αυτή, επι-
τρέποντας στα νέα ταλέντα να συμβά-
λουν με την προσωπική τους πίστη στη 
μετασχηματιστική δύναμη της γαστρο-
νομίας. Οι αιτήσεις για το διαγωνισμό 
S. Pellegrino Young Chef 2019/20 
έχουν ανοίξει από τις 4 Φεβρουαρί-
ου 2019 στο Sanpellegrino.com και 
θα διαρκέσουν έως τις 30 Απριλίου 

2019. Ακολουθήστε μας 
στο www.sanpellegrino.
com και www.facebook.
com/SanPellegrino/.

Ο 13ος ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΣΟ 
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

  ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ  «Η ΠΑΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ»
Το Σάββατο, 2 Μαρτίου, καλωσορί-
σαμε την άνοιξη στην πλήρως ανα-
καινισμένη φρουτολαχαναγορά «Η 
Παλιά Αποθήκη», στην Παλουριώτισ-
σα, και γιορτάσαμε τα 6 χρόνια λει-
τουργίας της.Με φρέσκα εικόνα και 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες, η «Πα-
λιά Αποθήκη» προσφέρει πλέον μια 
ολοκληρωμένη εμπειρία ψωνίσματος 
στους πελάτες της. Διαθέτει άφθονες 
ποικιλίες φρούτων και 
λαχανικών, όσπρια, 
έτοιμες συσκευα-
σμένες σαλάτες, 
κρεοπωλείο, κυπρι-

ακά χειροποίητα ψωμιά και εδέσμα-
τα, και φρεσκοαλεσμένο κυπριακό 
καφέ. Αν είσαι λάτρης των εξωτικών 
φρούτων, εδώ θα βρεις μια τερά-
στια γκάμα από κάθε γωνιά της γης 
όπως Berries, Dragon Fruit, Lychee, 
Tamarillo, Buddha’s Hand, Rambutan, 
Mangosteens, Kiwano.  Facebook: 
H Palia Apothiki (paliaapothiki/). 
Instagram: HPaliaApothiki_Cyprus 

(hpaliaapothiki_cyprus). 
Διεύθυνση: Τζον Κέννε-
ντυ 55,  Παλουριώτισσα, 
Τ. Κ. 1046, Λευκωσία. 
Tηλ. 22 436077.

RIO PREMIER CINEMA 



να κάνεις τα ίδια λάθη και θα απομα-
κρυνθείς από πρόσωπα που στο πα-
ρελθόν σε απογοήτευσαν. Ο Άρης 
σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα θα σε 
ωθήσει να προχωρήσεις μπροστά και 
ανανεωμένες θα είναι τόσο οι διαθέ-
σεις σου όσο και οι προσδοκίες σου. 

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Με τον ανάδρομο Ερμή 

στους Ιχθύς προσοχή να μην προ-
σκολληθεί η σκέψη σου σε παλιές 
αρνητικές ιστορίες. Μπερδεμένες θα 
είναι οι διαθέσεις σου, ενδεχομένως 
να μην μπορείς να δώσεις μια λογική 
εξήγηση. Από τη μια θα θελήσεις να 
αποκοπείς από το παρελθόν, από την 
άλλη όμως ίσως να μην είσαι σε θέση 
να περάσεις σε ενεργή δράση. Προ-
σπάθησε να βρεις την άκρη του νήμα-
τος, η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς θα σε 
βοηθήσει να ξανασκεφτείς επάνω σε 
μια νέα συναισθηματική βάση. 

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Ο ερχομός του Ου-
ρανού στον Ταύρο θα 

τονώσει την αισιοδοξία σου και γενι-
κότερα την εσωτερική σου διάθεση. 
Μέσα στην εβδομάδα κάτι διαφορε-
τικό και ουσιαστικό θα προκύψει στη 
ζωή σου που ουσιαστικά θα διαφο-
ροποιήσει τον τρόπο σκέψης σου. Τα 
γεγονότα θα είναι ενθαρρυντικά και 
αισιόδοξα και δεν θα σε αφήσουν να 
παγιδευτείς στις αρνητικές εκδοχές. 
Με τον Άρη σε εξάγωνο με τον Πο-
σειδώνα θα κινηθείς με αποφασιστι-
κότητα και θα βάλεις τον συναισθη-
ματικό σου κόσμο σε τάξη. 

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Ο ανάδρομος Ερμής 
στο ζώδιό σου και η 

Νέα Σελήνη θα διαφοροποιήσουν 
τη σκέψη σου, ίσως να αλλάξεις 
οπτική και συναισθηματική γωνία. Εί-
ναι πολύ πιθανόν να πάρεις την από-
φαση να απαγκιστρωθείς συναισθη-
ματικά από πρόσωπα που σε απογο-
ήτευσαν. Θα αναζητήσεις ανανέωση 
και αισθησιακή αφύπνιση, βγαίνει 
στην επιφάνεια η απελευθερωμένη 
πλευρά του χαρακτήρα σου, θα εί-
σαι σε θέση να στρέψεις τις βλέψεις 
και τις προσδοκίες σου προς άλλη 
κατεύθυνση. Εσύ που έχεις σταθε-
ρό ταίρι δίπλα σου θα αναζητήσεις 
μέσα στη σχέση σου ουσιαστική και 
ανανεωτική εξέλιξη.
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ZωδιΑ

κριός 
21/3 - 20/4
Μπορείτε να βρεθείτε 
τόσο σε κύκλους γνω-

στών μα όσο και σε νέους κύκλους 
και να δημιουργήσετε νέες παρέες μα 
και φιλίες. Αυτό που σας ζητά ο Μάρ-
τιος είναι να κάνετε μία ειλικρινή εν-
δοσκόπηση, να παραμερίσετε ανόητα 
πείσματα και εγωισμούς και αν κάπου 
έχετε φταίξει, να διορθώσετε σχέσεις 
και συμμαχίες που από δικά σας λάθη 
και συμπεριφορές έχετε χάσει. Ακόμα 
από τις υποτιθέμενες προτάσεις ή ευ-
καιρίες μόνο οι ευνοημένοι Κριοί που 
αναφέρουμε μπορούν να κερδίσουν 
πραγματικά. Οι υπόλοιποι προσοχή, 
γιατί πιθανόν να χάσετε τον έλεγχο 
των καταστάσεων.

 
ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5
Με τη Νέα Σελήνη στους 
Ιχθύς και την είσοδο του 

Ουρανού στο ζώδιό σου θα έχεις τη 
διάθεση να ανατρέψεις τα αρνητικά 
δεδομένα, θα φλερτάρεις και θα είσαι 
σε θέση να προσεγγίσεις. Ανοιχτό θα 
είναι το ενδεχόμενο να ερωτευτείς, ο 
ενθουσιασμός σου θα σε ωθήσει σε 
απελευθερωμένες ενέργειες και θα 
εκφραστείς ελεύθερα χωρίς επιφυλά-
ξεις. Η ανάγκη σου για σταθεροποίη-
ση θα σε ωθήσει στο να αποκτήσεις 
κάτι δεσμευτικό και η επιθυμία σου θα 
είναι να προχωρήσεις τη σχέση σου, 
ίσως να συζητήσεις για το θέμα της 
συγκατοίκησης. 

διδΥμόι
 22/5 - 21/6
Με την είσοδο του Ουρα-
νού στον Ταύρο και τον 

Άρη σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα 
είναι πολύ πιθανόν να δεχτείς να βγεις 
ραντεβού με πρόσωπο αρκετά διαφο-
ρετικό από τις έως τώρα επιλογές σου. 
Θα σε κυριεύει ενθουσιασμός, δεν 
θα φοβηθείς να ρισκάρεις, θα νιώσεις 
τη δύναμη να χαράξεις νέα πορεία και 
όπου σε βγάλει. Σε ασυνήθιστες ενέρ-
γειες θα σε ωθήσει η ανάγκη σου για 
ανανέωση και οι επαφές που θα ξε-
κινήσεις δεν αποκλείεται να καταφέ-
ρουν να αλλάξουν το ρυθμό της ζωής 
σου. Με τον ανάδρομο Ερμή στους 
Ιχθύς ίσως να υπάρξουν απρόσμενες 
αποκαλύψεις.

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Ο Ερμής στους 

Ιχθύς γυρίζει σε ανάδρομη πορεία, 
ίσως να νιώσεις την ανάγκη να διορ-

θώσεις παλιές απογοητευτικές υποθέ-
σεις και πολύ πιθανόν να πάρεις και 
την απόφαση να έρθεις σε επαφή με 
ένα πρώην ταίρι σου. Με τη Νέα Σε-
λήνη στους Ιχθύς θα προσεγγίσεις, 
θα εξηγήσεις και θα καταφέρεις να 
επανορθώσεις στην περίπτωση που 
ξέρεις πως κάτι είχες πράξει λάθος. 
Με δικές σου πρωτοβουλίες θα ανοι-
χτεί προοπτική για επανασύνδεση και 
η στάση σου θα είναι δίκαιη, ειλικρι-
νής και συγκαταβατική. 

Λεων
 23/7 - 23/8
Μέσα στην εβδομά-

δα θα νιώσεις έντονα την ανάγκη να 
βγεις από τη στασιμότητα, ωστόσο 
με τον ανάδρομο Ερμή στους Ιχθύς 
ίσως να μπερδευτούν οι σκέψεις και 
οι επιθυμίες σου. Καλό θα είναι να 
αποφύγεις τις βιαστικές ή παρορμη-
τικές προσεγγίσεις. Μην προσπαθή-
σεις να τρέξεις τα γεγονότα, η εσω-
τερική σύγχυση θα σε οδηγήσει σε 
ενέργειες και σε επιλογές που δεν 
αποκλείεται λίγο αργότερα να συνει-
δητοποιήσεις πως δεν έπρεπε να γί-
νουν. Με την είσοδο του Ουρανού 
στον Ταύρο ίσως να εναντιωθείς σε 
συνθήκες καταπίεσης. 

ΠΑρθενός
 24/8 - 23/9
Με τον ανάδρομο Ερμή 

στους Ιχθύς πολύ πιθανόν παρελθο-
ντικές υποθέσεις να βγουν στο προ-
σκήνιο. Θα ψάξεις να βρεις πού έγι-
ναν τα λάθη και πού υπήρξαν υπερβο-
λές, ουσιαστικά θα θελήσεις να διορ-
θώσεις την κατάσταση που οδήγησε 
σε λάθος αποφάσεις. Η Νέα Σελήνη 
στους Ιχθύς θα σε ωθήσει στο να δώ-
σεις μια δεύτερη ευκαιρία, θα ξανα-
σκεφτείς τα γεγονότα με άλλη πλέον 
οπτική. Η κατάληξη δεν θα είναι απο-
γοητευτική, ωστόσο η εξέλιξη θα εί-
ναι σταδιακή, όλα θα χρειαστούν το 
χρόνο τους.  

ΖΥγός
 24/9 - 23/10
Η Νέα Σελήνη στους 
Ιχθύς θα σε ωθήσει 

στο να ξανασκεφτείς κάποιες κατα-
στάσεις, τονώνεται η διάθεσή σου για 
προσεγγίσεις και η διαίσθησή σου θα 
είναι δυνατή και σωστή. Ένα συγκεκρι-
μένο πρόσωπο θα προσπαθήσει να 
γνωριστεί μαζί σου και θα σε ενθου-
σιάσει, θα το βρεις ιδιαιτέρως συμπα-
θητικό. Ακολούθησε το ένστικτό σου, 
οι αποφάσεις που θα πάρεις ναι μεν 
θα παρθούν υπό έντονο συναισθημα-
τισμό, ωστόσο η διαίσθησή σου δεν 
θα σε προδώσει. Με την εμφάνιση 
της Σελήνης στους Ιχθύς ρομαντική 
θα είναι η διάθεσή σου.

ςκόρΠιός
24/10 - 22/11
Με τον ανάδρομο Ερμή 
στους Ιχθύς προσοχή να 

μην παρερμηνεύσεις παρελθοντικά γε-
γονότα. Η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς θα 
σε βοηθήσει να ξανασκεφτείς και να 
ξεκαθαρίσεις μέσα σου τι είδους αι-
σθήματα διατηρείς και θα καταφέρεις 
να βρεις τη συναισθηματική διέξοδο 
που χρειάζεσαι. Η εξέλιξη των γεγονό-
των θα οριστεί από τον τρόπο αντίλη-
ψής σου. Στο κλείσιμο της εβδομάδας 
με τον Άρη να βρίσκεται σε εξάγωνο 
με τον Ποσειδώνα χαλαρώνεις και αλ-
λάζεις συναισθηματική πλεύση. Με τη 
Νέα Σελήνη στους Ιχθύς θα εκδηλώ-
σεις τα αισθήματά σου.

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12   
Με τον ανάδρομο 

Ερμή στους Ιχθύς προσοχή στη συ-
ναισθηματική και πνευματική σύγχυ-
ση, προσπάθησε να βρεις τη ρεαλι-
στική εκδοχή των καταστάσεων και να 
επικεντρωθείς σε αυτήν. Με τη Νέα 
Σελήνη στους Ιχθύς η διαίσθησή σου 
θα είναι εμπιστεύσιμη, θα καταφέ-
ρεις να αποφύγεις 

  ΕΒΑ ΛΟΝΓΚΟΡΙΑ- 15/03/1975

Η Έβα Λονγκόρια είναι Αμερικανίδα ηθοποιός. 
Για πρώτη φορά στην ηλικία των 42 ετών η πρώ-
ην «Νοικοκυρά σε Απόγνωση» Εύα Λονγκόρια 
έγινε μαμά. Η σταρ του Χόλιγουντ παντρεύτηκε 
τον Μάιο τον αγαπημένο της Χοσέ Μπαστόν, 
ο οποίος είναι είναι επιχειρηματίας στα μέσα 
ενημέρωσης. Η γνωστή ηθοποιός έχει λάβει 
μέρος σε αρκετές παραγωγές όπως το «Ζευγά-
ρι με το ζόρι», «Lowriders», «Visions», «Τζον Γουίκ» 
και άλλες πολλές.

EP
A



ΜΕΛΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

presents the
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ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ

ΣΠΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΜΑΖΙ ΜΕ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΣΑΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΘΕΑ 

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Η ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΗΣ 

ΤΑΙΝΙΑΣ «DUMBO». ΦΟΡΩΝΤΑΣ 
ΜΙΑ ΛΕΥΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΕΚΑΝΕ 
ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ 
ΜΑΣ ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ

Μια από τις ομορφότερες 
και αγαπημένες ηθοποιούς 
του Χόλιγουντ, η Αντζελίνα 

Τζολί, εμφανίστηκε ντυμένη στα λευκά 
και φωτογραφήθηκε μαζί με τα παιδιά 
της στην πρεμιέρα της ταινίας Dumbo, 
παραγωγής του Disney. Η γνωστή ηθο-
ποιός και μητέρα έξι παιδιών αλλά και 
η κακιά μάγισσα της ταινίας κατέφθα-
σε τη Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου, στο 
θέατρο Ελ Καπιτάν στο Λος Άντζελες, 
συνοδευόμενη από τα τέσσερα από τα 
έξι παιδιά της, την 14χρονη Ζαχάρα, 

τη 12χρονη Σιλό, και τα 10χρονα δί-
δυμα Βίβιεν και Νοξ. Η διάσημη μητέ-
ρα φωτογραφήθηκε με το λευκό φό-
ρεμα με την αποκαλυπτική πλάτη φανε-
ρώνοντας παράλληλα τα τατουάζ της. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η εμφάνι-
ση είναι η δεύτερη επίσημη εμφάνισή 
της μαζί με τα παιδιά της σε κινηματο-
γραφική πρεμιέρα σε διάστημα λίγων 
εβδομάδων. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

Σε διάστημα λίγων εβδομάδων η 
Αντζελίνα Τζολί έκανε την εμφά-

νισή της μαζί με τα παιδιά της.

Η διάσημη ηθοποιός φαίνεται να νιώθει καλύτερα 
και να έχει λύσει πολλά από τα θέματα που είχε 
προκαλέσει η πολύμηνη νομική διαμάχη με τον 
πρώην σύζυγό της.
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Συμβουλευτείτε  τον γ ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας 

ΤΗΛ:  22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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