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ΑΡΙΑΝΑ ΓΚΡΑΝΤΕ

Η Aριάνα Γκράντε συνεργάστηκε με όλους τους 
επιτυχημένους καλλιτέχνες: από τον Φαρέλ 
Γουίλιαμς μέχρι και τον Αντρέα Μποτσέλι. Το 

ταλέντο της δεν έχει όρια, καθώς μπορεί να μιμηθεί φω-
νές άλλων καλλιτεχνών όπως Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Κριστίνα 
Αγκιλέρα και Σελίν Ντιόν, και δεν είναι καθόλου περίερ-
γο το γεγονός ότι έχει παρά πολλούς ακόλουθους στο 
Instagram. Αδιαμφισβήτητα, έρχεται ακόμα μια πολυά-
σχολη χρονιά για τη σούπερ σταρ. Τον Φεβρουάριο το 
τελευταίο άλμπουμ της, με τίτλο "Τhank U, Next", έκανε 
το ντεμπούτο του στο νούμερο ένα στο Billboard Hot 
100 -πρώτη φορά που μια γυναίκα καλλιτέχνις καταφέρ-
νει κάτι τέτοιο μετά την Αντέλ το 2015. Από το εν λόγω 
κομμάτι αφιέρωσε από ένα στίχο σε κάθε πρώην σύντρο-
φό της, λέγοντας συγκεκριμένα: «Νόμιζα ότι θα κατα-
λήξω με τον Σον αλλά δεν ταιριάζαμε, έγραψα μερικά 
τραγούδια για τον Ρίκι, τα οποία τώρα ακούω και γελάω, 
παρά λίγο κιόλας να παντρευτώ, για τον Πήτερ είμαι ευ-
γνώμων και εύχομαι να μπορούσα να πω ένα ευχαριστώ 
στον Μάλκολμ, επειδή ήταν ένας άγγελος».
Το επερχόμενο καλοκαίρι η δημοφιλής καλλιτέχνις θα 
είναι η επικεφαλής του Φεστιβάλ Περηφάνιας στο Μά-
ντσεστερ, την πόλη-ορόσημο πλέον για εκείνη, καθώς 
τον Μάιο του 2017 σημειώθηκε τρομοκρατικό χτύπημα 
κατά τη διάρκεια της συναυλίας που έκανε στο Μάντσε-
στερ Αρένα.
Για την ιστορία, η Αριάνα γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου 
1993 στη Φλόριντα. Οι γονείς της είναι η Τζόαν Γκρά-
ντε και ο Έντουαρντ Μπουτέρα. Η οικογένειά της, ωστό-
σο, μετακόμισε από τη Φλόριντα στη Νέα Υόρκη όταν 
η μητέρα της ήταν έγκυος εκείνην. Όταν η Αριάνα έγινε 
8 ετών οι γονείς της χώρισαν, ενώ αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός ότι όλη της τη ζωή πίστευε ότι είχε ιταλική κατα-
γωγή, ωστόσο τον Απρίλιο του 2014 ανακάλυψε ότι οι 
παππούδες της ήταν Έλληνες. 
Όταν ήταν μικρή είχε εμμονή με το Χάλογουιν και για τα 
5α γενέθλιά της είχε ως θέμα το “Jaws” και όλοι οι φίλοι 
της έκλαιγαν από το φόβο τους. Όταν δεν τρομοκρα-
τούσε τους φίλους της, η νεαρή Aριάνα απολάμβανε τη 
συμμετοχή της σε σχολικά παιχνίδια, ενώ παράλληλα 
εντάχθηκε και στο παιδικό θέατρο του Fort Lauderdale, 
όπου έπαιξε τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο. Εκείνη 
την περίοδο οι γονείς της πήραν διαζύγιο, οπότε η ερμη-
νείες της στο θέατρο έγιναν ουσιαστικά το «καταφύγιό» 
της. «Μου άρεσε να ενσαρκώνω κάποιο ρόλο. Ήταν λες 
και έκανα διακοπές από όσα συνέβαιναν αλλά και από 
τον ίδιό μου τον εαυτό». Μπορεί η ζωή της στο σπίτι να 
μην ήταν ρόδινη, ωστόσο η αγάπη της για την υποκριτι-
κή μεγάλωνε. Ξεκίνησε να παρακολουθεί τον ετεροθαλή 

EXEI ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ!
ΑΠΟ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΕΤYΧΗΜΕΝΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Η ΑΡΙΑΝΑ ΓΚΡΑΝΤΕ ΕΙΝΑΙ 
ΜΟΛΙΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 70 ΒΡΑΒΕΙΑ. ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ…
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αδελφό της, Φράνκι, ο οποίος έκανε μαθήματα 
στο Μπρόντγουεϊ και έτσι έκανε τα πρώτα της 
βήματα στη βιομηχανία του θεάματος.
Ο δεσμός μεταξύ τους έγινε ακόμη πιο ισχυ-
ρός και αυτό έγινε η αφορμή για να παραδε-
χθεί ο Φράνκι την πραγματική σεξουαλική του 
ταυτότητα. Αυτή η παραδοχή έθεσε την πίστη 
της Αριάνας υπό αμφισβήτηση. Έτσι πήραν την 
απόφαση να ασπαστούν το θρησκευτικό κίνημα 
Καμπάλα.
Η Αριάνα ακολούθησε τα βήματα του αδελφού 
της και κατάφερε να κερδίσει ένα ρόλο σε παι-
δικό μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ. Η επιτυχία 
δεν άργησε να ’ρθει, καθώς στα 13 της εντά-
χθηκε στο δυναμικό της Nickelodeon. Η ίδια 
δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στα δεδομένα 
του Χόλιγουντ. «Προσπαθώ να προσαρμοστώ 
στη νέα τάξη πραγμάτων. Είναι περίεργο όταν 
μου ζητάνε φωτογραφίες. Υπάρχουν ορισμένες 
φορές που βλέπω φωτογραφίες μου και δεν 
γνωρίζω ότι υπάρχουν φωτογράφοι που με τρα-
βάνε», σημείωσε.
Μπορεί να τα πήγαινε περίφημα στην υποκριτι-
κή, ωστόσο το αληθινό πάθος της Αριάνα ήταν 
η μουσική. Γι’ αυτό έκανε διάφορα εξώφυλλα 
πασίγνωστων τραγουδιών στο Youtube και έτσι 
κατάφερε να την εντοπίσουν και να υπογράψει 
συμβόλαιο με τη δισκογραφική “Republic” τo 
2011 σε ηλικία 17 ετών. Δύο χρόνια αργότερα 
έκανε το ντεμπούτο της με το άλμπουμ “Yours 
Truly”. Ορισμένοι μάλιστα την παρομοίασαν με 
τη Μαράια Κάρεϊ. Σε διάστημα τεσσάρων χρό-

νων κατάφερε να καταξιωθεί στη μουσική βιο-
μηχανία, ενώ κυκλοφόρησε και τρία άλμπουμ.
Το 2017 η ζωή της έμελλε να αλλάξει, καθώς 
κατά τη διάρκεια της sold out συναυλίας στο 
Μάντσεστερ της Βρετανίας σημειώθηκε τρο-
μοκρατικό χτύπημα με αποτέλεσμα να σκοτω-
θούν 22 άνθρωποι. Το μετατραυματικό σοκ 
που υπέστη την άλλαξε. «Η μουσική υποτίθεται 

πως είναι το πιο ασφαλές πράγμα στον κόσμο. 
Γι’ αυτό νομίζω πως το τρομοκρατικό χτύπημα 
εξακολουθεί να βαραίνει την καρδιά μου κάθε 
μέρα από τότε. Εύχομαι να μπορούσα να κάνω 
κάτι για να το διορθώσω», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά σε συνέντευξή της.
Δύο εβδομάδες μετά το μακελειό, η τραγου-
δίστρια πραγματοποίησε τη συναυλία «One 
Love», δείχνοντας την έμπρακτη αγάπη της αλλά 
και τη συμπόνια της για τα θύματα της τραγω-
δίας.
Η Αριάνα όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να 

έχει πλήθος θαυμαστών. Η προσωπική της ζωή 
«κοσμεί» συνεχώς εξώφυλλα περιοδικών. Η εκ-
θαμβωτική τραγουδίστρια έκανε σχέση με πολ-
λούς αστέρες του Χόλιγουντ, ανάμεσά τους ο 
Nathan Sykes, o ράπερ Big Sean καθώς και ο 
ράπερ Mac Miller, ο οποίος απεβίωσε τον πε-
ρασμένο χρόνο. Έπειτα, προχώρησε στη ζωή 
της και αρραβωνιάστηκε σε σύντομο χρονικό 
διάστημα τον ηθοποιό Πήτερ Ντέιβισον, με τον 
οποίο διέλυσε τον αρραβώνα λίγους μήνες αρ-
γότερα.
Η ίδια εξηγεί ότι δεν θέλει να ορίζεται η ζωή της 
από τους άνδρες με τους οποίους κάνει σχέση. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγο-
νός ότι κατάφερε να βάλει λουκέτο σε ραδιο-
φωνικό σταθμό, καθώς ο ραδιοφωνικός παρα-
γωγός που την είχε καλέσει στην εκπομπή του 
της έκανε μια σεξιστική ερώτηση και η απάντη-
σή της ήταν αποστομωτική.
Την 1η Απριλίου του 2019 η ταλαντούχα καλ-
λιτέχνις κυκλοφόρησε το βίντεο-κλιπ για το τρα-
γούδι της "Monopoly" σε συνεργασία με την 
Βικτόρια Μονέτ και τα views ήταν κυριολεκτικά 
θεαματικά.
Η Αριάνα Γκράντε είναι, χωρίς αμφιβολία, μια 
καλλιτέχνις-φαινόμενο και μια λαμπερή παρου-
σία στη βιομηχανία του θεάματος, η οποία έχει 
πολλά ακόμη να προσφέρει! The stage is yours, 
Αριάνα!  ok!   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ANNA BAILEY
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WENN.cOM. 

ΤΟΝ ΑΠΡΙλΙΟ ΤΟΥ 
2014 ΑΝΑΚΑλΥψΕ ΟΤΙ 
ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΤΗΣ 

ΗΤΑΝ ΕλλΗΝΕΣ
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Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ 
ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥ 
ΤΟΥ GAME OF THRONES ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΑΝΕΥΡΙΣΜΑ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΩΤΕΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΕΜΙΛΙΑ ΚΛΑΡΚ

ΣΩΘΗΚΕ 
ΑΠΟ ΘΑΥΜΑ

Γ ια την πιο δύσκολη περίοδο 
της ζωής της μίλησε η διάση-
μη ηθοποιός Εμίλια Κλαρκ, 

ενώ έδωσε στη δημοσιότητα φω-
τογραφίες από τα νοσοκομεία στα 
οποία νοσηλεύτηκε, κατά τη διάρ-
κεια των γυρισμάτων του Game of 
Thrones. «Το πρωί της 11ης Φεβρου-
αρίου 2011 ντυνόμουν στα αποδυ-
τήρια, όταν άρχισα να νιώθω έναν 
δυνατό πονοκέφαλο. Ήμουν τόσο 
κουρασμένη, που καλά-καλά δεν 
μπορούσα να βάλω τα παπούτσια 
μου. Όταν άρχισα την προπόνηση, 
έπρεπε να καταβάλω προσπάθεια 
για να κάνω τις πρώτες λίγες ασκή-
σεις. Μετά ο γυμναστής μου με έβα-
λε να πάρω θέση σανίδας, και ένιω-
σα ένα λάστιχο να πιέζει τον εγκέφα-
λό μου. Προσπάθησα να αγνοήσω 
τον πόνο, μα απλώς δεν μπορούσα. 
Είπα στον γυμναστή μου ότι έπρεπε 
να κάνω διάλειμμα. Κάπως βρέθηκα 
στα αποδυτήρια. Πήγα στην τουαλέ-
τα, έπεσα στα γόνατα, και έκανα εμε-
τό. Στο μεταξύ, ο πόνος χειροτέρευε. 
Σε κάποιο βαθμό, ήξερα τι συνέβαι-
νε: Ο εγκέφαλός μου είχε πάθει ζη-
μιά», περιέγραψε η ίδια και πρόσθε-
σε ότι το επόμενο που θυμάται είναι 
στο ασθενοφόρο να πηγαίνει στο 
νοσοκομείο, όπου της έκαναν μαγνη-

τική τομογραφία στον εγκέφαλο, και 
η διάγνωση έδειξε υποαραχνοειδή 
αιμορραγία, ένα είδος εγκεφαλικού, 
που προκαλείται από αιμορραγία 
στον χώρο γύρω από τον εγκέφαλο. 
«Το ένα τρίτο των ασθενών με αυ-
τήν την ασθένεια πεθαίνουν αμέσως 
ή λίγο μετά. Γι’ αυτούς που επιζούν, 
απαιτείται επείγουσα θεραπεία για 
σφράγισμα του ανευρύσματος, κα-
θώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για 
δεύτερη, θανατηφόρα αιμορραγία». 
Μάλιστα μετά την πρώτη επέμβαση 
η περιγραφή είναι συγκλονιστική. 
«Βγήκα με έναν σωλήνα να βγαίνει 
από το κεφάλι μου. Τμήμα του κρα-
νίου μου είχε αντικατασταθεί από 
τιτάνιο. Σήμερα δεν φαίνεται η ουλή, 
αλλά δεν το ήξερα από την αρχή 
ότι δεν θα φαινόταν. Και πάνω απ’ 
όλα ήταν η συνεχής ανησυχία για 
προβλήματα στις διανοητικές λει-
τουργίες ή στις αισθήσεις. Τώρα λέω 
ότι αυτό που έχασα ήταν το καλό 
γούστο στους άνδρες. Αλλά φυσι-
κά τότε τίποτα δεν έμοιαζε αστείο. 
Πέρασα ένα μήνα στο νοσοκομείο 
ξανά. Θυμάμαι να πιστεύω πως δεν 
θα επιζούσα».  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ, INSTAGRAM

SAVE THE DATE
Η τελευταία σεζόν του Game of 
Thrones κάνει πρεμιέρα σήμερα 
Κυριακή, 14 Απριλίου, στις 
4:00 το πρωί, σε ταυτόχρονη 
μετάδοση με την Αμερική, ενώ θα 
προβληθεί Prime Time, τη Δευτέρα, 
15 Απριλίου, στις 22:00, από το 
Novacinema1HD.
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ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΣΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΑ ΦΛΑΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΠΙΣΤΕΥΑΜΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ

TZENH MΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ –  ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΕβΑΛΑΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ! 

Σ τον ύπνο μάς έπιασαν όλους 
ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη 
Μπαλατσινού όταν την Τετάρτη, 

10 Απριλίου, είδαμε αγγελία γάμου τους 
στην εφημερίδα «Καθημερινή» για τον ερ-
χόμενο Ιούνιο στην Αθήνα. «Ο Βασίλειος 
Κικίλιας, γεννηθείς εις Αθήνας Αττικής, κά-
τοικος Γλυφάδας Αττικής, γιος του Πανα-
γιώτη και της Μαρίας, το γένος Βουτσινού 
και η Πολυξένη-Τζένη Μπαλατσινού, γεν-
νηθείσα εις Θεσσαλονίκη, κάτοικος Αθη-
νών Αττικής, κόρη του Βασιλείου και της 
Σοφίας, το γένος Χριστοδούλου, πρόκει-
ται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στην 
Αθήνα Αττικής». Η είδηση έκανε αστραπι-
αία τον γύρο του πανελληνίου. Μέχρι και 
η κουμπάρα της, Ελένη Μενεγάκη, έπα-
θε σοκ όταν το άκουσε on air, λέγοντας: 
«Ένα – ένα, παιδιά, μισό λεπτό να κάτσω… 

όχι να μείνω όρθια! Πότε έγιναν αυτά, αυ-
τοί οι δυο δεν είχαν χωρίσει πέρσι; Καλέ, 
πότε έγιναν αυτά;  Συγγνώμη βγήκε κάτι 
χθες; Ρε είναι αληθινό;». Η Τζένη Μπα-
λατσινού λίγες ώρες αργότερα έκανε την 
πρώτη της δήλωση λέγοντας ευγενικά: 
«Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. 
Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν θα μιλήσου-
με σε κανέναν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ 
για το ενδιαφέρον και την ευγένειά σας. 
Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και αυτό αρ-
κεί. Δεν θα θέλαμε να πούμε τίποτα, γιατί 
είναι καθαρά προσωπικό και δεν θα θέ-
λαμε να δώσουμε περισσότερες πληρο-
φορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το 
ενδιαφέρον».  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΧΕΙΟ ΟΚ!





24

H ΕΙΔΗΣΗ ΟΤΙ Η ΒΑΣΩ 
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ 

ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΕΒΟΥΝ 
ΤΑ ΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΔΙΕΡΡΕΥΣΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ 

HΜΕΡΕΣ ΑΦΟΥ ΕΒΑΛΑΝ ΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΑΜΟΥ ΣΕ ΤOΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ 
- ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ

ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΟΥΣ

H ανακοίνωση του γάμου 
τους έφερε ταυτόχρο-
να στο φως και πολλές 

άγνωστες λεπτομέρειες της προσω-
πικής ζωής του Έλληνα σεφ, καθώς 
για τη Βάσω Λασκαράκη τα πάντα 
είναι γνωστά όσον αφορά τα προ-
σωπικά της. Ο Λευτέρης Σουλτάτος 
ήταν ξανά παντρεμένος με την Ελένη 
Γρηγοράκη μέχρι το 2014 και μαζί 
έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη μικρή 
Κάλια. Μάλιστα το παιδί τους το έχει 
βαφτίσει ο σεφ Λευτέρης Λαζάρου, 
όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε δηλώ-
σεις του: «Κατ’ αρχάς, με τον Λευτέ-
ρη μάς δένει μια φιλία πολλών χρό-
νων. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι 
του έχω βαφτίσει την κόρη από τον 
προηγούμενο γάμο του. Άρα είμαι 

και νονός του παιδιού του. Εγώ αυτό 
που έχω να ευχηθώ στον Λευτέρη 
είναι η επιλογή του πραγματικά να 
είναι σωστή, να είναι καλή. Ό,τι απο-
φασίσουν στη ζωή τους και τα δύο 
παιδιά να είναι ξεκάθαρο και πραγ-
ματικά να έχουν μια πολύ καλή πο-
ρεία. Θα πιστέψω ότι παντρεύονται, 
όταν ο ίδιος με πάρει τηλέφωνο για 
να μου πει ότι παντρεύεται». Η τελε-
τή θα γίνει σε εκκλησία της πόλης 
των Χανίων. Ήδη οι προετοιμασί-
ες βρίσκονται στο ζενίθ και πιθανοί 
κουμπάροι είναι ο ηθοποιός Μελέ-
της Ηλίας, η Θέμις Βουτσινά, ο Χά-
ρης Γρηγορόπουλος και η ηθοποιός 
Αθηνά Οικονομάκου.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΔΥΘΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΝΩΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ. EINAI AYTO ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΕΝΑ ΣΩΜΑ, ΔΥΟ 
ΨΥΧΕΣ. ΟΙ ΜΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ, ΕΝΩ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΚΟΛΛΗΜΑ ΝΑ ΣΑΡΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΔΥΘΩ 
ΤΗΝ ΑΡΙΑΝΝΑ ΓΚΡΑΝΤΕ»

H πρώτη γνωριμία μου με τον Τάκη 
Ζαχαράτο έγινε στο ξενοδοχείο 
όπου διέμενε τις τελευταίες ημέ-

ρες λόγω των εμφανίσεών του στη μουσι-
κή σκηνή Red. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον 
είχα δει ποτέ επί σκηνής και δεν ήξερα τι 
είχα να αντιμετωπίσω. Με ύφος -όπως του 
αρμόζει- ενός σταρ με καλωσόρισε και 
μου είπε να περιμένω να ετοιμαστεί για τη 
συνέντευξή του. Όταν κατέβηκε από το 
δωμάτιό του ήταν χαμογελαστός και προ-
σιτός προς όλη την ομάδα του ΟΚ!, απο-
δεικνύοντας ότι ο Τάκης Ζαχαράτος είναι 
ένας πραγματικός επαγγελματίας. 
 
Τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστό 
τον Τάκη Ζαχαράτο; 
Εσείς πρέπει να μου πείτε, εγώ τι να πω για 
εμένα, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι 
αγαπώ τρέλα τη δουλειά μου και νιώθω 
τεράστια ευγνωμοσύνη που δίνω χαρά και 
αγάπη στον κόσμο, το έχω πολλή ανάγκη 
να βλέπω χαμογελαστούς ανθρώπους, να 
τους εξαφανίζω τη θλίψη από την ψυχή, 
αυτό θέλω πάνω απ’ όλα!

Η αγαπημένη σου είναι η μεγάλη 
κυρία της ελληνικής σκηνής Μαρι-
νέλλα. Σε παλιότερες συνεντεύξεις 
σου την έχεις αποκαλέσει μητέρα. Τι εί-
ναι αυτό που σε εμπνέει;
Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή όλων 
μας και στη δική μου μοναδική, ανεπανάληπτη 
και μεγάλο πανεπιστήμιο. Είχα την τιμή, τη χαρά 
και την τύχη να σπουδάσω κι εγώ στο πρώτο 
θρανίο δουλεύοντας μαζί της και να διδαχτώ 
πράγματα σπάνια για την τέχνη μου αλλά και 
για τη ζωή μου. Την ευχαριστώ μέσα από την 
καρδιά μου για όλα αυτά τα σπάνια μαθήματα, 
θα τα έχω φυλαγμένα στην καρδιά μου.

Από τον χώρο της κομμωτικής και του 
αθλητισμού στον χώρο του θεάματος. 
Μετάνιωσες κάποια στιγμή της ζωής 
σου γι’ αυτό;
Δεν μετανιώνω για τίποτε, ό,τι συνέβαινε έγινε 

γιατί κάποιος λόγος υπήρχε για να είμαι τώρα 
εδώ. Όλα είναι διαδρομές που έπρεπε να ακο-
λουθήσω, αφέθηκα στη ροή των πραγμάτων 
που ξέρει καλύτερα από εμένα. Ως αθλητής 
έμαθα την ευγενή άμιλλα, την πίστη, τον στόχο 
και πώς να τον φθάσω. Ως κομμωτής έμαθα 
μια τέχνη που με βοήθησε πολύ στις μεταμφιέ-
σεις και επίσης το κομμωτήριο ήταν για εμένα  
δραματική σχολή, είχα όλους τους χαρακτή-
ρες μπροστά μου, τους έλουζα, τους κούρευα, 
τους χτένιζα, έμαθα τις ζωές τους, τους σπού-
δασα, μεγάλο δώρο και σχολείο.

Νιώθεις τυχερός που κατάφερες να 
υλοποιήσεις τα όνειρά σου;
Φυσικά νιώθω τυχερός και ευλογημένος, αλλά 
δεν έγινε μόνο από τύχη, έγινε με σκληρή δου-
λειά και επιμονή και διαρκή αναζήτηση στο 

βάθος του εαυτού μου να βρω όλο και 
περισσότερα πράγματα για εμένα και 
για την τέχνη μου, μόνο έτσι εξελίσσε-
σαι και δεν βαλτώνεις, από μέσα προς 
τα έξω! Δυστυχώς, ζούμε σε μια εποχή 
που οι περισσότεροι κοιτάζουν το περι-
τύλιγμα και εσωτερικά είναι άδειοι, με 
αποτέλεσμα να γκρεμίζεται η ψεύτικη 
εικόνα αργά ή γρήγορα.

Εάν δεν ήσουν ένας από τους 
καλύτερους showman της Ελ-
λάδος, με τι άλλο μπορούσες 
να ασχοληθείς και να το κάνεις 
τόσο καλά;
Πολλά πράγματα θα μπορούσα να 
κάνω, κομμωτής, μασέρ, μακιγιέρ, σκη-
νοθέτης, συγγραφέας, δεν μασάω σε 
τίποτε.

Όταν θέλεις να υποδυθείς κά-
ποιο γνωστό πρόσωπο, μελετάς 
τις κινήσεις του και τον τρόπο 
που φέρεται για να έχεις το καλύ-
τερο αποτέλεσμα;
Πρώτα απ’ όλα νιώθω μια έλξη από το 
πρόσωπο, είναι αμοιβαίο. Έχω ξαναπεί 
ότι νιώθω πως τα ίδια τα πρόσωπα με 
επιλέγουν, είναι καθαρά ερωτική σχέση, 

χρειάζεται έρευνα να δεις τον κρυμμένο εαυτό 
και έχει ενδιαφέρον και σασπένς, κανονικός 
έρωτας. 

Βλέποντας τις παραστάσεις σου διαπί-
στωσα ότι το κοινό τρέφει μιαν απέρα-
ντη αγάπη για σένα. Περίμενες αυτήν 
την ανταπόκριση από τους Κύπριους 
θαυμαστές σου;
Έχω μια μεγάλη αγάπη στην Κύπρο, χρόνια 
έχουμε την ίδια τρέλα και την εξωστρέφεια, εί-
ναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που έγινε 
στο Red, τόση αγάπη, τόση χαρά, τόση βοή-
θεια, επικοινωνία, ήταν δώρο Θεού, νιώθω τυ-
χερός και ευλογημένος, τους ευχαριστώ μέσα 
από την καρδιά μου για όλα και την Άρτεμη και 
τη Νόνη για την υπέροχη φιλοξενία τους. 
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«ΘΕλΩ ΤΟ ΤΕλΕιΟ αΠΟΤΕλΕσΜα 
ΠρΩΤ’ αΠ’  Ολα αΠΟ ΕΜΕΝα 

Και ΚαΤ' ΕΠΕΚΤασιΝ αΠΟ ΤΟυσ 
συΝΕργαΤΕσ ΜΟυ. ΕΠιλΕγΩ 
ΤΟυσ ΚαλυΤΕρΟυσ Και ΕχΩ 

ΤΟ ΚΕΦαλι ΜΟυ ΗσυχΟ»
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Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος άλλος του ελ-
ληνικού χώρου που θα μπορούσε να μιμηθεί 
κάποια πρόσωπα όπως εσύ;
Υπάρχουν παρά πολλοί που κάνουν μιμήσεις με μεγά-
λη επιτυχία, ο Χρήστος Μάστορας είναι απίστευτος, 
ο συνθέτης Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, η Τόνια  Σω-
τηροπούλου και αρκετοί άλλοι, ο καθένας με το δικό 
του στυλ. 

Κατά διαστήματα στις παραστάσεις τους οι 
Μάρκος Σεφερλής, Λάκης Λαζόπουλος 
αλλά και τελευταίως ο Νίκος Μουτσινάς μι-
μούνται κάποια πρόσωπα. Θεωρείς ότι το κά-
νουν επιτυχημένα; 
Είναι όλοι τους πετυχημένοι και ξεχωριστοί, φυσικά 
και το κάνουν με επιτυχία ο καθένας με το στυλ του!

Αντέδρασε αρνητικά ποτέ γνωστό πρόσωπο 
επειδή το μιμήθηκες;
Ναι, και ήταν απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο.

Ποιο πρόσωπο από την ελληνική και την 
ξένη σόουμπιζ, αλλά και την πολιτική σκηνή 
θα μπορούσες να μιμηθείς, που δεν το έχεις 
κάνει ακόμη; 
Την Αριάννα Γκράντε.

Πώς είναι ένα 24ωρο του Τάκη Ζαχαράτου; 
Σαν δύο 48ωρα και δεν φτάνουν. 

Πόσο απαιτητικός είναι ο Τάκης Ζαχαράτος 
από τους συνεργάτες του;
Θέλω το τέλειο αποτέλεσμα πρώτ’ απ’ όλα από εμέ-
να και κατ' επέκτασιν από τους συνεργάτες μου. Επι-
λέγω τους καλύτερους και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. 
Πιστεύω πολύ στο μεράκι, στην αγάπη και στον κοινό 
στόχο.

Είσαι τελειομανής;
Πιο τελειομανής πεθαίνεις, θέλω το καλύτερο απο-
τέλεσμα για τον κόσμο που έρχεται και μας τιμά στις 
παραστάσεις δίνοντας τρεις ώρες από τη ζωή του. 
Φεύγοντας πρέπει να πάρει κάτι από τις παραστάσεις. 
Η αγωνία μου είναι να είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι 
και να έχουν πάρει κάτι μαζί τους από εμένα που να 
τους δίνει χαρά.

Η λεύκη πόσο επηρεάζει την καθημερινότη-
τά σου; 
Με κάνει από εμπριμέ μέχρι Δαλματίας, έχει γκάμα 
έτσι, είμαι πολύχρωμη παλέτα.

Τι δεν ξέρουμε για τον Τάκη Ζαχαράτο; 
Ξέρετε αυτά που πρέπει να ξέρετε, τα υπόλοιπα τα 
ξέρω εγώ (γέλια). ok!   

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: BAΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

STYLING: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ: ZARA

MAKE UP: PARADISAS MAKE UP WORKSHOP
HAIR: ΡΑΦΑΕΛΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ARTBYARTHARISALON)

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
SEMELI 

«ΝΙΩΘΩ ΤΕΡΑΣΤΙΑ 
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ 

ΠΟΥ ΔΙΝΩ ΧΑΡΑ ΚΑΙ 
ΑΓΑΠΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 

ΤΟ ΕΧΩ ΠΟΛΛΗ 
ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ βΛΕΠΩ 
ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΥΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΝΑ ΤΟΥΣ 
ΕΞΑΦΑΝΙΖΩ ΤΗ ΘΛΙψΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ψΥΧΗ»
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ

Από το 2001 δημιούργησε μαζί με 
τον συνεργάτη του, Ζαχαρία Πέτρου, 
την boutique "Monoena Exclusive 

Designs" στην πόλη του Ζήνωνα και κατάφερε 
να «ταράξει» τις ισορροπίες της μόδας. Στη συ-
νέντευξή του στο ΟΚ! ο Γρηγόρης Εγγλέζος μι-
λάει για τη νέα του κολεξιόν, τη συνεργασία του 
με τον στενό του συνεργάτη Ζαχαρία Πέτρου, 
το μέλλον της μόδας στην Κύπρο αλλά και τα 
επερχόμενα σχέδιά του.
 
Γρηγόρη και Ζαχαρία, εδώ και χρόνια 
στηρίζετε ο ένας τον άλλον και έχε-
τε φτιάξει μια επιχείρηση με γερά θε-
μέλια. Σ’ ένα δίδυμο που συνεργάζε-
ται σαφώς υπάρχουν και διαφωνίες. 
Εσείς, πώς βρίσκετε τη «χρυσή» τομή 
όταν συμβαίνει αυτό;
Γρηγόρης: Ξεκινήσαμε μαζί, καθώς είχα-
με κοινό όραμα και σκοπό τη δημιουργία μιας 
πολύ όμορφης ιδέας, η οποία τέθηκε σε  εφαρ-
μογή χωρίς δεύτερη σκέψη! Με το Ζαχαρία 

έχουμε διαφωνίες, αλλά αυτές είναι που «πυ-
ροδοτούν» τη φαντασία μου για να δημιουργή-
σω κάτι καινούργιο. Προσωπικά, είμαι πιο ονει-
ροπόλος και αφοσιωμένος στη δημιουργία, εν 
αντιθέσει με τον Ζαχαρία, ο οποίος συμπλη-
ρώνει και προωθεί την όλη εικόνα. Οφείλω να 
ομολογήσω ότι ήταν καλός μαθητής τόσα χρό-
νια…Συγκεκριμένα, μιλούμε για 18 χρόνια συ-
νεργασίας. Έχουμε φτάσει στο σημείο να συ-
νεννοούμαστε με ένα βλέμμα! 
Ζαχαρίας: Ήταν μια ιδέα της στιγμής, η 
οποία είχε μπει στα σχέδιά μας, για να υλοποι-
ηθεί. Από την αρχή ξεχωρίσαμε τις αρμοδιό-
τητες και τα καθήκοντά μας με το κατάστημα 
και το ατελιέ, και ποτέ μα ποτέ, δεν ενόχλησε ο 
ένας τη δουλειά του άλλου. Έχουμε κοινό στό-
χο και την ίδια αγάπη. Είναι χαρά μου να συ-
νεργάζομαι με τον Γρηγόρη. Ανέκαθεν είχα μια 
μεγάλη αγάπη για τη μόδα. Σπούδασα στο Πα-
ρίσι, ωστόσο έμαθα πολλά μέσα από τη συνερ-
γασία μου με τον Γρηγόρη. Η γνώμη του μετρά 
πολύ για ’μένα. 

Ζαχαρία μου, ποια είναι η πιο ωραία 
αντίδραση θαυμασμού από πελάτη 
που ήρθε στο ατελιέ για ν’ αγοράσει 
ρούχα;
 Κατ’ αρχάς, χαίρομαι που η κάθε πελάτισσα 
επιλέγει να επισκεφτεί την boutique  ΜΟΝΟ-
ΕΝΑ και το ατελιέ Γρηγόρης Εγγλέζος. Είναι 
πολλές οι περιπτώσεις και είμαι περήφανος 
γι’ αυτό, αλλά πιο έντονα θυμάμαι μια κυρία, η 
οποία μετά από επίδειξη μόδας του Γρηγόρη, 
εντυπωσιάστηκε και ερωτεύτηκε τη συλλογή 
του και είχε μπει στη διαδικασία makeover για 
να μπορέσει να φορέσει και να αποκτήσει αρ-
κετά κομμάτια από τη συγκεκριμένη συλλογή 
αλλά και να γνωρίσει από κοντά τον Γρηγόρη. 
Εν τέλει, τα κατάφερε και έγινε τακτική πελάτισ-
σά μας. Μάλιστα, μας επισκέπτεται μαζί με την 
κόρη της. Αυτό είναι επιτυχία.  
 
Γρηγόρη μου, είχες την ευκαιρία να 
γνωρίσεις τον Μιχάλη Ασλάνη. Τι εί-
ναι αυτό που θυμάσαι πιο έντονα; Σου 
είχε πει κάτι το οποίο έχει χαραχθεί 
στο μυαλό σας;
Είχα την τύχη και την ευκαιρία να γνωρίσω τον 
σχεδιαστή Μιχάλη Ασλάνη, τόσο σε επαγγελ-
ματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Είχαμε 
μια κοινή φίλη, με την οποία ο Μιχάλης δια-
τηρούσε πολύ καλή σχέση. Ο Ασλάνης δού-
λευε ασταμάτητα και τότε, τις καλές εποχές -το 
1980- δημιουργούσε ακατάπαυστα. Λάτρευε 
αυτήν τη δουλειά,  όπως και τα κορίτσια του, 
όπως αποκαλούσε τα μοντέλα του. Τον θυμάμαι 
να φεύγει από πάρτυ για να πάει να δουλέψει 
διότι του ήρθε οίστρος. Αυτό που μου είπε και 
δεν θα ξεχάσω ποτέ, είναι ότι πρέπει να ξυπνάς 
και να κοιμάσαι με αυτήν τη δουλειά! 
 
Όταν σχεδιάζεις, έχεις στο μυαλό 
σου την μέση Κύπρια ή επηρεάζεσαι 
από το τι έχουν καθιερώσει ως μόδα 
οι μεγάλοι οίκοι του εξωτερικού;
Οι δημιουργίες και τα φορέματά μου  οπωσδή-
ποτε έχουν κάποια επιρροή από τους οίκους 
του εξωτερικού. Στα υφάσματα προπάντων και 
σε κάποιες γραμμές. Πάντα προσπαθώ να δημι-
ουργώ με γνώμονα την κομψή Κύπρια, η οποία 

«ΖOYME ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΤΗΣ ΕικΟΝαΣ»

Ο κύΠριΟΣ ΣΧΕδιαΣΤΗΣ μΟδαΣ ΓρΗΓΟρΗΣ ΕΓΓλΕΖΟΣ ΓΝωριΖΕι ΠΟλύ 
καλα ΠωΣ Να αΝαδΕικΝύΕι ΤΗ ΓύΝαικΕια κΟμψΟΤΗΤα μΕΣα αΠΟ 

ΤιΣ ακρωΣ ΕΝΤύΠωΣιακΕΣ και καιΝΟΤΟμΕΣ δΗμιΟύρΓιΕΣ ΤΟύ. 
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«ΜΕ ΤΟ ΖΑχΑΡΙΑ ΕχΟΥΜΕ 
δΙΑφωΝΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΕΣ 

ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ «ΠΥΡΟδΟΤΟΥΝ» 
ΤΗ φΑΝΤΑΣΙΑ ΜΟΥ 

ΓΙΑ ΝΑ δΗΜΙΟΥΡΓΗΣω 
ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ»
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δεν επηρεάζεται μόνο από τα trend της εποχής 
αλλά και από εκείνη, η οποία θέλει ένα ξεχωρι-
στό ρούχο.  
 
Θα πρότεινες σε κάποιον να ασχο-
ληθεί με αυτό το επάγγελμα στην Κύ-
προ; Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι;
Δεν θα πρότεινα σε κανέναν αυτό το επάγγελ-
μα, εάν αγαπά μόνο τη δημοσιότητα ή εάν εί-
ναι ματαιόδοξος. Αν όμως υπάρχει αυτός που 
«αναπνέει» όταν δημιουργεί, θα είμαι ο πρώτος 
που θα τον σπρώξω να το κάνει. Παρά τις με-
γάλες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει. Αυτό 
το επάγγελμα θέλει δύναμη, έμπνευση, γνώ-
σεις και σπουδή. Η μόδα συνέχεια εναλλάσσε-
ται. Αλίμονο σε αυτόν που νομίζει ότι έφθασε 
στο ψηλότερο επίπεδο και δοξάστηκε. Είμαστε 
όλοι μαθητές και σπουδάζουμε εσαεί.
 
Υπάρχει κάποια στυλιστική παρα-
σπονδία στο παρελθόν σου, την 
οποία θα ήθελες να ξεχάσεις;
Σε όλα αυτά τα χρόνια δουλειάς οπωσδήπο-
τε κάνεις λάθη και μικρές παρασπονδίες. Αυτό 
που θυμάμαι πιο έντονα, είναι όταν έμπλεξα τα 
ονόματα οκτώ (δεσποινίδων) παρανύμφων και 
έφτιαξα φορέματα με άλλα μέτρα. Δημιουργή-
θηκε μια πολύ αστεία κατάσταση (γέλιο)!

Έχεις ντύσει πολλές επώνυμες για λο-
γαριασμό θεατρικών έργων τόσο στην 
εγχώρια showbiz όσο και στο εξωτερι-
κό. Πρόσφατα, έντυσες και τη Χριστί-
να Παυλίδου για τον ρόλο της «Ναστά-
ζιας» στο «Βουράτε Γειτόνοι». Πώς σου 
φάνηκαν τα ρούχα σου όταν τα είδες 
στην ταινία; 
Θα ήθελα να μιλήσω για τη δουλειά μου, το 
θέατρο, καθώς είναι ένα project που με ενδια-
φέρει. Στάθηκα πολύ τυχερός όταν έκανα θεα-
τρικές παραγωγές και έντυνα διάφορους «χα-
ρακτήρες» στην Αθήνα, και αυτό βεβαίως είναι 
και το ζητούμενο: Να μεταμορφώσεις,  δηλα-
δή, τον ηθοποιό και να τον τοποθετήσεις στο 
έργο όπως το ζητά ο σεναριογράφος και ο 
σκηνοθέτης. Όσον αφορά τη συνεργασία που 
είχα με το team του ενδυματολογικού για την 
ταινία «Βουράτε Γειτόνοι», θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω την Σόφη Κάτσιη. H «Ναστάζια» ήταν 
μια πρόκληση για ’μένα, διότι ακριβώς αυτή η 
extravaganza περσόνα της με ιντρίγκαρε. Επί-
σης, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Χριστίνα 
Παυλίδου, διότι ανέδειξε τις δημιουργίες μου 
και το καταχάρηκα! Τους εύχομαι να έχουν πά-
ντα επιτυχίες. 

Θα σε πάρω λίγα χρόνια πίσω και συ-
γκεκριμένα στον καιρό των καλλι-
στείων, όταν έδειχνες φανερά την 
εναντίωσή σου στον θεσμό αυτό 
μέσω κάποιων αναρτήσεων που έκα-

Από την εμπειρία σoυ, τι πιστεύεις ότι 
χρειάζεται για να αναπτυχθεί η συνεί-
δηση του καταναλωτή ώστε να στηρί-
ξει τη μόδα;
Ο καταναλωτής είναι δέσμιος της διαφήμι-
σης καθώς και του εμπορικού στοιχείου της 
μόδας. Ζούμε στην εποχή της εικόνας, του 
φθηνού προϊόντος και της χαμηλής αισθη-
τικής. Δυστυχώς, δεν υπάρχει κρατική μέρι-
μνα για τους σχεδιαστές, για να δημιουργη-
θεί κέντρο μόδας, όπου η αισθητική θα είναι 

«ΠΟΤΕ μΑ ΠΟΤΕ, ΔΕΝ 
ΕΝΟΧλΗΣΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΗ 
ΔΟυλΕιΑ ΤΟυ ΑλλΟυ»

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

νες στο Facebook. Ακόμη και εν έτει 
2019 έχεις την ίδια γνώμη για τα καλ-
λιστεία; Tι είναι αυτό που σε έκανε να 
εκνευριστείς περισσότερο τότε; 
Για να ακριβολογώ, όλο αυτό δεν ήταν κατά 
των καλλιστείων. Αντιθέτως, τα επικροτώ όταν 
γίνονται με σωστές διαδικασίες. Ωστόσο, τότε 
υπήρχε μια πολύ σκοτεινή κατάσταση, που δεν 
εξύψωνε τον θεσμό αλλά χαντάκωνε τα κορί-
τσια. Ευτυχώς, τα καλλιστεία πέρασαν ανεπι-
στρεπτί! 

Τι θα απαντούσες σε όλους όσοι θεω-
ρούν την ενασχόληση με τη μόδα άτο-
πη;
Για αρκετούς η ενασχόληση με τη μόδα φαί-
νεται μάταιη και άτοπη. μας έχουν κατακλύ-
σει τα εισαγόμενα και δεν υπάρχουν ούτε οι 
σωστές ύλες (υφάσματα, κουμπιά, trimmings), 
αλλά ούτε τα σωστά «φυτώρια» για νέους σχε-
διαστές. Ουσιαστικά, δεν υπάρχει ο κρατικός 
φορέας που θα δώσει την ευκαιρία σε εκεί-
νους οι οποίοι σπουδάζουν σχέδιο μόδας για 
να έχουν την απαραίτητη εμπειρία. Σιγά-σιγά το 
επάγγελμα χάνεται. Όλα αυτά είναι απωθητικά 
για το επάγγελμα αλλά για όσους αγαπούν και 
ζουν για τη μόδα, έχω να πω ότι πάντα θα βρί-
σκουν λύση.

Ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που σε 
έφερε σε πολύ δύσκολη θέση;
Πάντα θα έρθω σε δύσκολη θέση, εάν μια 
πελάτισσα επιστρέψει για να πάρει ένα και-
νούργιο φόρεμα και δεν μπορώ να θυμηθώ 
ποια είναι. Επίσης, θα έρθω σε πολύ δύσκολη 
θέση, εάν μια πελάτισσα έχει ένα συγκεκριμένο 
budget για το φόρεμα που θα ράψει και επιλέ-
γει υφάσματα πολύ ακριβά. Όταν συμβεί αυτό, 
θα δω το κόστος και θα χαμηλώσω το δικό 
μου ποσόν για να την εξυπηρετήσω, αφού επι-
θυμεί να αποκτήσει μια δημιουργία μου. 
 
Τι σημαίνει για σένα ευαισθησία; Πι-
στεύεις ότι είναι ένα θετικό στοιχείο 
για κάποιον;
Για ’μένα ευαισθησία είναι δύναμη. Είναι η ενέρ-
γεια που χρειάζεται ένας δημιουργός για να τη 
χρησιμοποιήσει στη δουλειά του. Χωρίς ευαι-
σθησία δεν μετέχεις στα γεγονότα αλλά ούτε 
συμμερίζεσαι τον «παλμό» του κόσμου. Εμείς 
είμαστε αυτοί που θα του δείξουμε την όμορφη 
πλευρά μας.  
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ο κεντρικός πυρήνας. Ουσιαστικά, αυτό που 
πρέπει να καλλιεργηθεί είναι η σωστή αισθη-
τική, η ποιότητα, η κομψότητα και το στυλ από 
πολύ νωρίς. 

Σε ποια εποχή πιστεύεις ότι θα ταίρια-
ζες περισσότερο και γιατί;
Πιστεύω ακράδαντα ότι η εποχή που με αντι-
προσωπεύει είναι τα 40's - 50's. Σ’ εκείνη τη 
χρονική περίοδο, δηλαδή, που η γυναίκα γο-
ήτευε τους πάντες με το στυλ της. Τότε που 

όλοι οι οίκοι μόδας έδιναν αξία και κύρος 
στην ποιότητα, το στυλ και το αξεπέραστο 
tailoring τους.

Ποια είναι τα επόμενά σου βήματα;
Σχέδια υπάρχουν πολλά. με στέρεα και στα-
θερά βήματα, αυτήν την περίοδο, δουλεύω 
πάνω σε ένα project για να χρησιμοποιήσω 
στοιχεία και πατρόν από παλιές λυσιώτικες 
στολές και να δημιουργήσω μια συλλογή βα-
σισμένη σε αυτά. Θα την αφιερώσω στη μητέ-

ρα μου, η οποία ήταν μεγάλη μοδίστρα στην 
εποχή της. Όλα αυτά, βεβαίως, εάν βρεθεί ο 
κατάλληλος φορέας για να υλοποιηθεί αυτό 
που σχεδιάζω.  ok!   

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡιΘΑΡιΔΟυ
ΦΩΤΟΓΡΑΦιΕΣ: ΤΖΟΝι ΚυΡιΑΚΟυ

ΣΤυλιΣΤΡιΑ: μΑΡιΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗμΗΝΑ
ΡΟυΧΑ: G. ENGLEZOS

μΟΝΤΕλΟ: ΔΟΝΑ ΚΑΣιΑλΟυ
μΑΚιΓιΑΖ: λΑμΠΡιΑΝΑ ΣΑΒΒΑ (PARADISAS MAKE U 

WORKSHOP) 
ΘΕΡμΕΣ ΕυΧΑΡιΣΤιΕΣ ΣΤΟ RADISSON BLUE ΗΟΤΕL ΓιΑ ΤΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟυ ΧΩΡΟυ 
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20 χρόνια ριαλτό 

20 χρόνια Ριάλτο, πώς αισθάνε-
στε που υπηρετείτε έναν οργα-
νισμό, ο οποίος εδώ και τόσα 

χρόνια προσπαθεί να μας ανοίξει τα μάτια 
και το πνεύμα; 
Μια μικρή περηφάνια είναι αλήθεια ότι τη νιώθω, κυ-
ρίως γιατί βλέπω τις μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει 
μέσα από την εικοσάχρονη διαδρομή του Οργανι-
σμού.  Το Θέατρο Ριάλτο διατηρεί την ίδια αποστολή 
και φιλοσοφία από την ημέρα της ίδρυσής του και 
αυτό είναι, ειδικά σε θέματα πολιτισμού, ένα επίτευγ-
μα.  Παρά τις δυσκολίες, που δεν ήταν και λίγες στα 
20 χρόνια, δεν έγιναν εκπτώσεις στη διοργάνωση και 
προσφορά ενός πολιτιστικού προγράμματος με αξιώ-
σεις και καλλιτεχνική αριστεία. Και αυτό διατηρώντας 
ταυτόχρονα την ικανότητα του Οργανισμού να είναι 
ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλον τον κόσμο. 

Θεωρείτε ότι το Ριάλτο είναι ο Δον Κιχώτης 
του Πολιτισμού; 
Χμ… μόνο που στην περίπτωση του Θεάτρου Ριάλ-
το είμαστε λιγότερο ονειροπόλοι και περισσότερο 

...Και συνεχιζουμε! 
Το ΘεαΤρο ριαλΤο ειναι ενα πολιΤισΤιΚο ΚυΤΤαρο, Το 
οποιο σΤηριζουμε, σεβομασΤε Και αγαπαμε. γι’ αυΤο 

συνανΤησαμε Τη γεωργια νΤεΤσερ, γενιΚη ΔιευΘυνΤρια, για 
να μασ απανΤησει σε 20 ερωΤησεισ γι’ αυΤα Τα 20 χρονια. 

αφιερωμα
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στοχοπροσηλωμένοι. Βέβαια οι  πρώτες δρά-
σεις μετά την επαναλειτουργία του Θεάτρου το 
1999 σε μια τότε σκοτεινή και κακόφημη πλα-
τεία ίσως και να μη διέφεραν πολύ από τις μά-
χες με τους ανεμόμυλους του ρομαντικού ήρωα 
του Θερβάντες, αλλά τα πολλαπλά αποτελέ-
σματα, οι μεγάλοι αριθμοί θεατών (περισσότε-
ροι από ενάμισι εκατομμύριο) και η μεταμόρ-
φωση της πλατείας Ηρώων σε μιαν ακμάζουσα 
σύγχρονη πλατεία, δείχνει ότι έχουμε μάλλον 
κερδίσει πραγματικές μάχες. 

Γιατί στην Κύπρο δεν υπάρχει Υπουρ-
γείο Πολιτισμού; 
Όσο και να προσπαθώ, δεν έχω την απάντηση 
σε αυτό σας το ερώτημα. Νομίζω ότι υπάρχουν 
πιο ειδικοί από εμένα που μπορούν να βρουν 
δεκάδες λόγους γιατί η ανεπτυγμένη Κύπρος 
δεν έχει ακόμα Υπουργείο Πολιτισμού. Ωστό-
σο, από την πολύχρονή μου ενασχόληση με 
τον Πολιτισμό και τα πολιτιστικά, σε καμιά περί-
οδο της Κυπριακής Δημοκρατίας δυστυχώς ο 
Πολιτισμός δεν αποτέλεσε οργανωμένη προ-
τεραιότητα της Πολιτείας. Δεν ευτυχήσαμε να 
έχουμε παρά ελάχιστους φωτισμένους πολιτι-
κούς και αυτό νομίζω αντανακλάται και στη δη-
μόσια ζωή, στα πρότυπα και στην έλλειψη ση-
μαντικών μεταρρυθμίσεων σε θέματα Παιδείας 
και Πολιτισμού.  Ίσως όμως και όλοι  εμείς, που 
ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, αλλά και οι 
πνευματικοί άνθρωποι του τόπου, να μην έχουμε 
καταφέρει να πείσουμε για την αυτονόητη ση-
μασία και αξία του Πολιτισμού στη ζωή και την 
καθημερινότητα  των ανθρώπων, αλλά και κάθε 
οργανωμένης κοινωνίας. Γιατί ο Πολιτισμός 
βρίσκεται και εκφράζεται παντού, υπερβαίνει το 
κατά πόσον ασχολούμαστε ή όχι με τις τέχνες. 

Πιστεύετε ότι η Κύπρος έχει «πολιτιστι-
κό» αποτύπωμα; 
Αναμφίβολα μια χώρα όπως η Κύπρος, με τέ-
τοια ιστορία και μακρύ Πολιτισμό, δεν θα μπο-
ρούσε να μη διαθέτει πολιτιστικό αποτύπωμα. 
Είναι μάλιστα σχεδόν παράδοξο ότι, παρά την 
έλλειψη στήριξης τόσο από την Πολιτεία, όσο 
και από το σχετικά μικρό κοινό, το ταλέντο και 
οι τέχνες συνεχίζουν να υπάρχουν και ν’ ανα-
πτύσσονται στον τόπο μας. 

Οι Κύπριοι βλέπουν καλό σινεμά ή 
μόνο μπλοκμπάστερ; Διαβάζουν βι-
βλία; Πάνε θέατρο; Στηρίζουν το Ρι-
άλτο; 
Νομίζω οι απαντήσεις είναι γνωστές. Υπάρ-
χει ένας συγκριτικά μικρός αριθμός, που κάνει 
όλα τα πιο πάνω και γενικώς είναι ανοιχτός σε 
όλες τις εκφάνσεις του Πολιτισμού. Το κοινό, 
οι φιλότεχνοι, οι αναγνώστες αυξάνονται,  πι-
στεύω, αλλά με πραγματικά  αργούς ρυθμούς. 
Οι εμπειρίες μας από τα κινηματογραφικά φε-
στιβάλ δείχνουν ότι οι Κύπριοι ευκαιριακά μόνο 
παρακολουθούν καλό σινεμά, με αποτέλεσμα, 
δυστυχώς, οι μικροί αριθμοί θεατών να μην εί-
ναι ικανοί να στηρίξουν τον ποιοτικό ανεξάρ-

Το ΘέαΤρο ριαλΤο και Τα διέΘνή 
φέσΤιβαλ 
Τα σημαντικότερα ετήσια φεστιβάλ σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται μαζί με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Όλα τα φε-
στιβάλ του Θεάτρου Ριάλτο έχουν  τιμηθεί και φέτος 
με το EFFE Label 2019-2020 (Europe for Festivals, 
Festivals for Europe). Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή 
αναγνώριση, που προήλθε μέσα από μια διεξοδική 
διαδικασία αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπε-
δο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια «πιστοποίηση ανα-
γνωρισιμότητας» για την καλλιτεχνική ποιότητα, την 
ενεργό συμμετοχή στην τοπική κοινότητα και την ευ-
ρωπαϊκή και διεθνή προοπτική και εμπλοκή αυτών των 
φεστιβάλ. 

κινήμαΤογραφικέσ μέρέσ 
κύπροσ 2019
Η φετινή, 17η έκδοση του Φεστιβάλ πραγματοποι-
είται από τις 12 μέχρι 20 Απριλίου 2019, στην πα-
ρουσία γνωστών διεθνών προσωπικοτήτων απ’ όλον 
τον κόσμο
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου ‘Κινηματο-
γραφικές Μέρες Κύπρος’ είναι το επίσημο διεθνές 
κινηματογραφικό φεστιβάλ της Κύπρου. Συνδιοργα-
νώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Θέατρο Ριάλτο. 
Αποτελείται από δύο βασικά προγράμματα: το διε-
θνές διαγωνιστικό τμήμα, Glocal Images, και το μη 
διαγωνιστικό τμήμα Viewfinder, το οποίο περιλαμβάνει 
ταινίες που έχουν προβληθεί και διακριθεί σε σημα-
ντικά διεθνή φεστιβάλ κατά τη χρονιά που πέρασε. To 
Φεστιβάλ περιλαμβάνει επίσης Εθνικό Διαγωνιστικό 
Τμήμα για κυπριακές παραγωγές. Ειδικά αφιερώμα-
τα, παράλληλες προβολές, εξειδικευμένα σεμινάρια, 
εργαστήρια και μουσικές εκδηλώσεις συνθέτουν το 
πρόγραμμα του επίσημου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου της Κύπρου. Όλες οι ταινίες προβάλλονται 
για πρώτη φορά στην Κύπρο. 
Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει ειδικό τμήμα προβολών 
για τις νεότερες γενιές των Κυπρίων σινεφίλ κάτω από 
τον τίτλο Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες για 
Παιδιά και Νέους. Στο πλαίσιο αυτό θα προβληθούν 
βραβευμένες ταινίες για παιδιά από διαφορετικές 
χώρες, καθώς και ταινίες μικρού μήκους που έγιναν 
από παιδιά της Κύπρου και της Ελλάδας. Το Φεστιβάλ 
αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ 
Παιδικού Κινηματογράφου «International Children’s 
Film Festival of Cyprus».

φέσΤιβαλ σύγχρονού χορού 
κύπρού 2019
Πραγματοποιείται κάθε Ιούνιο. Φέτος το Φεστιβάλ 
αρχίζει στις 2 και διαρκεί μέχρι τις 22 Ιουνίου, φιλο-
ξενώντας εξαιρετικά σημαντικές ομάδες χορού, ανά-
μεσα στις οποίες αυτή του Russel Maliphant από τη 
Μεγάλη Βρετανία 
Το Φεστιβάλ είναι μια σημαντική διεθνής συνάντηση 
χορού με τη συμμετοχή πολλών χωρών της Ευρώπης. 
Ένα πανόραμα χορού,  στο οποίο παρουσιάζονται οι  
τάσεις του σύγχρονου χορού. Το Φεστιβάλ, που έχει 
ήδη καταξιωθεί στον ευρωπαϊκό χώρο, συγκεντρώνει 
κάθε χρόνο το ενδιαφέρον πολλών χωρών γι’ αυτό 

και ο αριθμός συμμετοχών βρίσκεται σε ψηλά 
επίπεδα.
Το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού διοργανώνεται από 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Θέατρο 
Ριάλτο σε συνεργασία με τις πρεσβείες και τα πολιτι-
στικά κέντρα των χωρών που συμμετέχουν.

«Ο ΠΟλΙΤΙΣΜΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΕΚΦΡΑζΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ, 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑ 
ΠΟΣΟΝ ΑΣΧΟλΟΥΜΑΣΤΕ 

Ή ΟΧΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ»
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τητο κινηματογράφο και οι κινηματογράφοι να 
προβάλλουν σχεδόν μόνο blockbusters. Το θέ-
ατρο νομίζω είναι σε καλύτερη μοίρα. Βλέπου-
με πολλές νέες ομάδες και  πολλές παραγω-
γές, οι οποίες επιβιώνουν σε ένα σχετικά αδιά-
φορο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει  ότι μάλλον 
δημιουργούνται διάφορες καινούριες δεξαμε-
νές κοινού. Το στοίχημα είναι να διατηρούνται 
αυτοί οι θεατές και να μην εξαφανίζονται με την 
ολοκλήρωση των παραστάσεων. Η λογοτεχνία 
μάλλον είναι το πιο αδύνατό μας σημείο, παρό-
λο που και εδώ βλέπουμε τα τελευταία χρόνια 
μια στροφή, ειδικά στην εντόπια λογοτεχνική 
παραγωγή. Στα θετικά κρατάμε το γεγονός ότι 
οι Κύπριοι δημιουργοί πια προβάλλουν ενεργά 
τις δουλειές τους και μέσα από τα ΜΚΔ συμ-
βάλλουν στην αύξηση και κατ’ επέκτασιν ανά-
πτυξη του κοινού. 

Το 2016 υπήρξατε  Διευθύντρια Καλ-
λιτεχνικού Προγράμματος του Πάφος 
2017, τι αποκομίσατε από αυτήν σας 
την εμπειρία; 
Τεράστια εμπειρία. Όχι μόνο με τα μεγέθη τα 
καλλιτεχνικά που είχαμε να αναμετρηθούμε,  
αλλά και τις ευρύτερες απαιτήσεις ενός τέτοιου 
θεσμού, αξιολογήσεις από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, ενεργοποίηση και εμπλοκή του τοπικού 
πληθυσμού και άλλα πολλά. Σήμερα μου φαίνε-
ται σχεδόν απίστευτο πώς μια μικρή ομάδα σε 
μια πόλη χωρίς υποδομές, υλικές και άυλες, κα-
τάφερε να διοργανώσει το μεγάλο ετήσιο Κον-
σέρτο της Ευρώπης, της Φιλαρμονικής του Βε-
ρολίνου μπροστά από το κάστρο της Πάφου, 
ή ότι παρουσιάσαμε τη μεγάλη σταρ Fanny 
Ardant μαζί με δικούς μας μουσικούς. Η μεγά-
λη αλλαγή που επιτεύχθηκε στην Πάφο από το 
2015 μέχρι το 2017, η δημιουργία κοινού, η 
ανάδειξη των δημιουργικών δυνάμεων αλλά 
και η δημιουργία γνώσεων και υποδομών είναι 
αναντίρρητα  ανάμεσα στα πολλά κέρδη που 
πέτυχε η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
στην Πάφο.  

Ποια είναι η πιο εμβληματική ταινία 
για σας; Θεατρική παράσταση; 
Δεν έχω μια αγαπημένη ταινία, έχω πολλές που 
ξεχώρισα την κάθε περίοδο που τις είδα. Αν 
πρέπει ωστόσο να αναφερθώ σε μια μόνο, για 
πολλούς λόγους είναι η ιστορική «Καζαμπλάν-
κα» του Μάικλ Κερτίζ με τους Χάμφρεϊ Μπό-
γκαρτ και την Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Το ίδιο ισχύ-
ει και για τις θεατρικές παραστάσεις, μόνο που 

σε αυτήν την περίπτωση χάνονται και δεν μπο-
ρείς  συνήθως να τις ξαναδείς. Ωστόσο, θα 
ήθελα να αναφέρω την παράσταση του ΘΟΚ 
φέτος, «Ο Τυχερός Στρατιώτης», σε σκηνοθε-
σία Γεωργίας Μαυραγάννη, η οποία παρά το 
ότι απευθυνόταν πρωτίστως σε παιδιά, πέτυχε 
ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σε όλα τα επίπεδα. 

Ποιο βιβλίο διαβάζετε τώρα; 
Μόλις τέλειωσα τις «Χίλιες Ανάσες» της Ιωάννα 
Καρυστιάνη, που αγαπώ πολύ και διαβάζω τη 
«Φλόγα», το τελευταίο βιβλίο με ποιήματα και 
σχέδια του Leonard Cohen.  

Πώς είναι ένα τυπικό σας 24ωρο; 
Μεγάλο μέρος του είναι η δουλειά μου, η 
οποία δεν σταματά στο τυπικό 8ωρο. Διάβα-
σμα, ενημέρωση, συναντήσεις και άλλα πολλά. 
Προσπαθώ επίσης να παρακολουθώ παραστά-
σεις στην Κύπρο και αλλού και βέβαια να βρί-
σκω χρόνο να συναντώ τους φίλους μου, την οι-
κογένειά μου, να περπατώ με τα σκυλιά μου.   

Πόσο δύσκολο είναι να επιστρέφεις; 
Και πόσο εύκολο είναι να φεύγεις; Ή 
μήπως ισχύει το αντίστροφο; 
Νομίζω έχω πια την πολυτέλεια -λόγω ηλικίας 
κυρίως- να στέκομαι στο σήμερα. Ούτε στο 
χθες ούτε στο αύριο. Είμαι συγκεντρωμένη στο 
παρόν και χαίρομαι αυτό που κάνω σήμερα.

Ποιες είναι οι εκδηλώσεις του Ριάλτο 
που έχουν γράψει ιστορία; 
Είναι πάρα πολλές οι σημαντικές για να απο-
μονώσω κάποιες μόνο. Στα είκοσι χρόνια είναι 
κάποιες χιλιάδες οι παραστάσεις και σ’  αυτές 
περιλαμβάνονται κορυφαίες στιγμές, διεθνούς 
εμβέλειας. Θυμάμαι βέβαια πάντα  τις λαμπρές 
εκδηλώσεις εγκαινίων με τους Μίκη Θεοδω-
ράκη και Μιχάλη Κακογιάννη, αργότερα  υπήρ-
ξαν μοναδικές  συναυλίες των Χρήστου Λεοντή 
και  Γιάννη Μαρκόπουλου, παραστάσεις  του 
αείμνηστου Εύη Γαβριηλίδη, του Νίκου Χαρα-
λάμπους, των Δημήτρη Παπαϊωάννου, Christina 
Hoyos, Al di Meola, Ute Lemper,  Αλκίνοου Ιω-
αννίδη, Συπριέν Katsaris.  Έχουν περάσει στα εί-
κοσι χρόνια σχεδόν όλα τα επαγγελματικά  θέ-
ατρα, όλοι οι Κύπριοι και Έλληνες δημιουργοί, 
ηθοποιοί, χορευτές και μουσικοί, πολλοί από 
τους οποίους έρχονται ξανά και ξανά. 

Πώς θα είναι το πρόγραμμα εκδηλώ-
σεων μέχρι την επόμενη χρονιά; 
Θα είναι γιορταστικό σίγουρα. Επιλέξαμε μέσα 
από προτάσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
μιας ανοιχτής πρόσκλησης, αλλά δημιουργή-
σαμε και μια σειρά παραστάσεων και εκδηλώ-
σεων που συνδέουν το σήμερα με το χθες και 
το Θέατρο Ριάλτο με την πόλη του και τους δη-
μιουργούς της. Έτσι προσκαλέσαμε τη Μαρία 
Φαραντούρη, τη σημαντικότερη φωνή του Μίκη 

αφιερωμα

«Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕυΡυΝΕΙ 
ΤΟυΣ ΟΡΙζΟΝΤΕΣ ΜΑΣ, 

ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛυΤΕΡΟυΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟυΣ»



39

Διεθνες Φεςτιβάλ τάινιών 
Μικρού Μήκούς κύπρος 2019 
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου 
αποτελεί τον επίσημο διεθνή διαγωνιστικό θεσμό ταινι-
ών μικρού μήκους στην Κύπρο. Φέτος πραγματοποιείται 
στις 12 -18 Οκτωβρίου.
To Φεστιβάλ ιδρύθηκε από τις Πολιτιστικές υπηρεσίες 
του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το Θέα-
τρο Ριάλτο το 2000, αρχικά ως εθνικό διαγωνιστικό και 
από το 2011 εξελίχθηκε σε διεθνές διαγωνιστικό. Τα 
δύο βασικά του Τμήματα, διεθνές και εθνικό διαγωνιστι-
κό, πλαισιώνονται από κινηματογραφικά αφιερώματα, 
masterclasses και παράλληλες εκδηλώσεις.

πλάτΦορΜά ΧορογράΦιάς 
κύπρού 1-3 νοεΜβριού 2019  
Ο θεσμός της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου 
αποτελεί μια εξέλιξη της διοργάνωσης Πλατφόρμα Χο-
ρού των Πολιτιστικών υπηρεσιών του υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού και του Θεάτρου ΡΙΑΛΤΟ,  που 
πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά το 2001.  Αποσκοπεί 
στη δημιουργία και παρουσίαση νέων έργων σύγχρο-
νης χορογραφίας στο κοινό. Ειδικότερα, η Πλατφόρμα 
Χορογραφίας Κύπρου φιλοδοξεί να προσφέρει, σε ένα 
ειδικά οργανωμένο πλαίσιο, ευκαιρίες στους χορογρά-
φους που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο για να πει-
ραματιστούν με νέες μορφές έκφρασης και να δημιουρ-

γήσουν καινούργια έργα.

Jazz and World Music 
shoWcase
28-30 νοεΜβριού 2019 
Έχοντας διανύσει μια πορεία πέντε  διοργανώσεων, το 
Cyprus Jazz & World Music Showcase έχει φτάσει αι-
σίως στην 6η εκδοχή του το 2019, παρουσιάζοντας 
μέχρι τώρα δεκάδες συγκροτήματα και καλλιτέχνες από 
την εγχώρια μουσική σκηνή.
Αναγνωρίζοντας την παρουσία και τις επιρροές που η 
τζαζ και οι μουσικές του κόσμου ασκούν τα τελευταία 
χρόνια στη σύγχρονη κυπριακή μουσική δημιουργία, οι 
Πολιτιστικές υπηρεσίες του υΠΠ, το Κέντρο Μουσικής 
Πληροφόρησης και το Θέατρο Ριάλτο προχώρησαν 
το 2014 στη διοργάνωση της 1ης Πλατφόρμας Τζαζ 
και Μουσικές του Κόσμου. Ακολουθώντας το πρότυπο 
άλλων σύγχρονων, διεθνών φεστιβάλ, στόχευσαν μέσω 
της διοργάνωσης αυτής να παρουσιάσουν σημαντικά 
έργα, συνθέτες και βιρτουόζους μουσικούς, που υπερ-
βαίνουν τα γεωγραφικά όρια της Κύπρου. 

cyprus rialto World Music 
Festival 
ιούλιος 2019
Το Φεστιβάλ άρχισε δειλά τις πρώτες του διοργανώσεις 
αμέσως μετά την επαναλειτουργία του Θεάτρου Ριάλτο, 
αλλά ενισχύθηκε και εδραιώθηκε με την ένταξή του το 
2011 στην Ευρωπαϊκή Ένωση Φεστιβάλ -  Μουσικές 
του Κόσμου (EFWMF). Tο Φεστιβάλ υποδέχεται σχήμα-
τα και μουσικούς απ’ όλον τον κόσμο που μοιράζονται 
ένα πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν αλλά και αναπτύσ-
σουν ένα σύγχρονο μουσικό παρόν με κοινές αφετηρί-
ες και επιρροές, πραγματοποιώντας μια σειρά από εκ-
δηλώσεις -κυρίως μουσικές-που αντλούν την έμπνευσή 
τους από την παράδοση της κάθε χώρας γύρω από την 
περιοχή της Μεσογείου, και όχι μόνο. Σε αυτό το πλαί-
σιο αναδεικνύονται εγγύτητες και διαφορές και βεβαίως 
η Κύπρος προβάλλει ως γέφυρα μεταξύ τους Ηπείρων 
και Πολιτισμών. 

Θεοδωράκη, θέλοντας να τιμήσουμε τη δική 
του παρουσία στην έναρξη του Θεάτρου το 
1999, προσκαλέσαμε επίσης σημαντικούς φο-
ρείς της Λεμεσού, όπως τη χορωδία Άρης Λε-
μεσού, την ΕΘΑΛ, τις χορωδίες Επιλογή και Δι-
άσταση, τμήματα των Μουσικών Σχολείων της 
Κύπρου, επιθυμώντας ακριβώς να τονίσουμε 
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Θεάτρου Ριάλτο. 

Ετοιμάζετε κάτι εξειδικευμένο για τα 
20χρονα; 
Ανάμεσα σε όσα προανέφερα και πολλά άλλα 
που θ’ ανακοινωθούν στο πρόγραμμα Μαΐου, 
καθώς και των μηνών που θα ακολουθήσουν,  
συμπεριλαμβάνεται και μια εκδήλωση στις 17 
Μαΐου με τίτλο «20 Χρόνια Θέατρο Ριάλτο- Ει-
κόνες μιας διαδρομής», η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί στην Πλατεία Ηρώων και θα περιλαμ-
βάνει ένα εντυπωσιακό πολυθέαμα με προβο-
λές, μουσικές και περφόρμανς που επιμελείται 
μια ομάδα συντελεστών σε σκηνοθεσία Άδωνι 
Φλωρίδη.  

Σε ποια εκδήλωση πιστεύατε πολύ και 
απογοητευτήκατε; 
Κάθε διοργάνωση προϋποθέτει πολλά επίπε-
δα. Δεν είναι λίγες οι φορές που, ενώ πιστέψα-
με στο καλλιτεχνικό, απογοητευτήκαμε από το 
τελικό αποτέλεσμα και άλλες από την αποδοχή 
αυτού από το κοινό. υπήρξαν εξαιρετικές παρα-
στάσεις, μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας, οι οποί-
ες όμως δεν κέρδισαν το κοινό που αναμέναμε 
και αντίστροφα. 

Και ποια εκδήλωση/εμφάνιση σάς εξέ-
πληξε ευχάριστα; 
Με δυσκολεύει πολύ ο περιορισμός σε μια 
μόνο. Γι’ αυτό θα αναφέρω την πιο πρόσφατη,  
που ήταν η συναυλία «Βόλτα στα Εξάρχεια» 
του Χρήστου Θηβαίου. Και την αναφέρω, γιατί 
ήταν μια συναυλία εξαιρετικά καλά οργανωμέ-
νη και δουλεμένη με πολύ καλούς μουσικούς, 
που στη διάρκεια των τριών ωρών που κράτη-

σε δεν έφυγε ούτε ένας θεατής.  Αυτό για μένα 
δείχνει κάτι. 

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση 
στη δουλειά σας; 
Να μην αρκούμαι σε αυτά που ξέρω. Να αμφι-
σβητώ τον εαυτό μου και να ανακαλύπτω μεγα-
λύτερες δυνατότητες, σε μένα, στους συνεργά-
τες μου, στην ομάδα του Θεάτρου Ριάλτο.   

Ο Πολιτισμός θεωρείται αντίδοτο ή 
παυσίπονο που μπορεί να μας κατα-
πραΰνει από το δυστοπικό μέλλον; 
Στις τέχνες αναζητούμε, και δικαιολογημένα 
πολλές φορές, μόνο την ψυχαγωγία. Όμως αυ-
τές μπορεί και οφείλουν πολλές φορές να είναι 
και μια επώδυνη διαδικασία, η οποία μας μεγα-
λώνει ως άτομα, μας διευρύνει τον ορίζοντα, 
μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.   

Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τον 
Πολιτισμό;
Η τεχνολογία είναι μέρος πια του Πολιτισμού 
μας. Και όπως με όλα τα αγαθά και επιτεύγμα-
τα μπορεί να χρησιμοποιηθεί θετικά ή και αρ-
νητικά, κάτι που ήδη βλέπουμε να γίνεται ειδικά 
στην παγκόσμια παραγωγή του σύγχρονου με-
γάλου θεάματος. 

Τι είναι αυτό που σας δίδαξε η ενασχό-
λησή σας με το πολιτιστικό γίγνεσθαι; 
Να εκτιμώ τους δημιουργούς και να τους κα-
ταλαβαίνω καλύτερα. Ταυτόχρονα να γνωρίζω 
ότι σε κάθε πρότζεκτ και κάθε συνεργασία δεν 
υπάρχει τίποτα δεδομένο. Κάθε φορά είναι όπως 
την πρώτη φορά, όλα αρχίζουν από την αρχή. 

Τι θεωρείτε σημαντικό σε τούτη τη ζωή; 
Την ίδια τη ζωή, την ομορφιά της, τους φίλους 
μου και τους ανθρώπους που αγαπώ.  ok!   

ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟυΛΟυ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑυΛΟΣ ΒΡυΩΝΙΔΗΣ  
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NORFENO

Tο όνομα της μπάντας, βεβαίως, δεν είναι καθόλου τυ-
χαίο, καθώς η πορεία των τεσσάρων αυτών ταλαντού-
χων παιδιών δεν έχει φρένα ούτε σταματημό, παρά 

μόνο δρόμο προς την κορυφή. Σε μια αποκλειστική συνέ-
ντευξη στο περιοδικό ΟΚ! οι Nofreno μάς μιλούν για τη δη-
μιουργία της μπάντας τους, αλλά και τα όνειρά τους.
 
Nofreno. Από πού προέκυψε ο τίτλος του συ-
γκροτήματος και τι κρύβεται πίσω από το όνομα; 
Το όνομα Nofreno συμβολίζει την προσωπική ανάγκη του 
καθενός από εμάς για τη δημιουργία ενός συγκροτήματος 
με μια πορεία που θα διαρκέσει στο πέρας του χρόνου. 
Eξού και ο συνδυασμός των λέξεων Νο-freno. 

Πώς γνωριστήκατε και συνεπώς δημιουργήσατε 
την εν λόγω μπάντα;
Το καλοκαίρι του 2018 ο Φραγκίσκος Πετρίδης (ντρά-
μερ) επικοινώνησε με τον Δημήτρη Μύλη (Φωνή/Κιθάρα) 
για τη δημιουργία του συγκροτήματος. Λίγο καιρό αργότε-
ρα, μόλις γύρισε ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου (ηλεκτρι-
κό μπάσο) από την Αγγλία, σε συζήτηση που είχε με τον 

Φραγκίσκο ενδιαφέρθηκε για το συγκρότημα, λόγω του ότι 
θέλαμε να βγάλουμε δική μας δουλειά προς τα έξω. Έτσι, 
λίγες μέρες αργότερα βρεθήκαμε όλοι μαζί και ξεκινήσαμε 
από την πρώτη μας πρόβα να γράφουμε δικά μας κομμάτια 
με σκοπό τη δημιουργία του πρώτου μας δίσκου. Στις 31 
Δεκεμβρίου 2018 , παραμονή Πρωτοχρονιάς, κατά τη δι-
άρκεια της τελευταίας πρόβας του έτους κάναμε πρόταση 
στον Χαράλαμπο Χαραλάμπους (ηλεκτρική κιθάρα) να γίνει 
το τέταρτο μέλος των Nofreno, αφού νιώθαμε ότι ο ήχος 
μας δεν ήταν αυτός που είχαμε στο μυαλό μας. Λίγη ώρα 
αργότερα, ο Χαράλαμπος βρισκόταν μαζί μας στο στού-
ντιο και του παρουσιάσαμε τις ιδέες που είχαμε ετοιμάσει 
για το πρώτο μας άλμπουμ. Έτσι, η νέα χρονιά βρήκε τους 
Nofreno απαρτία και να προετοιμάζονται για την παρουσία-
ση του πρώτου τους δίσκου. 

Ποιες δυσκολίες έχετε συναντήσει από την 
αρχή της καριέρας σας;
Η μόνη καθημερινή δυσκολία που αντιμετωπίζουμε ως σύνο-
λο αλλά και ο κάθε ένας ξεχωριστά είναι η έλλειψη χρόνου 
για δημιουργία, λόγω δουλειάς και σπουδών. 

Με ΡΟΚ ΔΙΑΘεΣΗ!
ΛΙγΟ πΡΙν ΑπΟ τΗν εΛευΣΗ τΗΣ νεΑΣ χΡΟνΙΑΣ, ΚΑπΟυ Σε ενΑ 

ΜΙΚΡΟ ΣτΟυντΙΟ τΗΣ ΛευΚωΣΙΑΣ, «γεννΗΘΗΚε» Η ΡΟΚ ΜπΑντΑ 
NofreNo. Ο ΦΡΑγΚΙΣΚΟΣ πετΡΙΔΗΣ, Ο ΚωνΣτΑντΙνΟΣ χΑτζΗγεωΡγΙΟυ, 

Ο χΑΡΑΛΑΜπΟΣ χΑΡΑΛΑΜπΟυΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΗτΡΗΣ ΜυΛΗΣ ενωΣΑν 
τΙΣ ΦωνεΣ τΟυΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ τΗν ΚΟΙνΗ τΟυΣ ΑγΑπΗ γΙΑ τΗ ΜΟυΣΙΚΗ.
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Ποιο ροκ κομμάτι θα θέλατε να δι-
ασκευάσετε και να ερμηνεύσετε επί 
σκηνής; 
Οποιοδήποτε κομμάτι μπορεί να έρθει στα μέ-
τρα μας και να αντιπροσωπεύσει τον χαρακτή-
ρα μας. 
 
Πείτε μου ένα σημείο-ορόσημο για την 
πορεία της μπάντας, αλλά και ένα τα-
ξίδι που έμεινε βαθιά χαραγμένο στη 
μνήμη σας.
Σημείο-ορόσημο της μπάντας μας ήταν η πα-
ρουσίαση του πρώτου μας δίσκου στις 15 
Φεβρουαρίου του 2019. Ακόμη δεν έχουμε 
κάνει κάποιο ταξίδι ως Nofreno, αλλά έχουμε 
ήδη αρχίσει να προετοιμαζόμαστε και να σχε-
διάζουμε μια περιοδεία για το καλοκαίρι του 
2020.

Με ποιον τραγουδιστή ή συγκρότημα 
θα θέλατε να συνεργαστείτε;
Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να βρεθούμε επί 
σκηνής με διάφορους καλλιτέχνες και συγκρο-
τήματα που θαυμάζουμε από όλο τον κόσμο. 
Λόγω των διαφόρων ακουσμάτων που έχει 
κάθε μέλος των Nofreno, δυστυχώς, μας είναι 
δύσκολο να αναφερθούμε συγκεκριμένα σε 
κάποιον. 

Ο τίτλος ενός κομματιού σας είναι «Η 
Αγάπη είναι δρόμος». Πώς εκφράζετε 
τη δική σας αγάπη και τι σημαίνει για 
εσάς η λέξη αυτή; 
«Η αγάπη είναι δρόμος που σε πάει μακριά, η 
αγάπη είναι πόνος που πονάει βαθιά». Μέσα 
από αυτό τον στίχο του κομματιού μας, ελπίζου-
με ότι απαντούμε στην ερώτησή σου. 

Η θετική ανταπόκριση που έχει ο δί-
σκος σας έχει να κάνει με τη «φρε-
σκάδα» που αποπνέει η ηχογράφηση;
Αν η φρεσκάδα που ανέφερες είναι η ανάμειξη 
του ξένου συνθετικού στοιχείου με τον ελληνικό 
ροκ στίχο, τότε ναι. 

Ποιος είναι ο στόχος σας ως συγκρό-
τημα; 
Στόχος μας ως συγκρότημα είναι να καταφέ-
ρουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο είδος μου-
σικής μέσα από την ανάμειξη των ακουσμάτων, 
του χαρακτήρα και των ιδεών μας. 

Ποιο ροκ στοιχείο θεωρείτε ότι λείπει 
από τη μουσική σκηνή της Κύπρου;
Όσον αφορά την ελληνόφωνη ροκ μουσική 
σκηνή, η δημιουργία αυθεντικών κομματιών. 
Από την άλλη, η ξενόφωνη σκηνή της Κύπρου 
καλά κρατεί και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 
για τα συγκροτήματα που μας εκπροσωπούν 
στο εξωτερικό. 

Ποιες ήταν οι βασικές επιρροές για 
το τελευταίο album σας;
Για να γίνουμε πιο σαφείς, όπως αναφέρουμε 
και στην περιγραφή του δίσκου, είναι μια σύν-
θετη δημιουργία που εμπεριέχει τις επιρρο-
ές του καθενός από εμάς κάτω από την ονο-
μασία που τιτλοφορείται «Nofreno - Δίσκος 
Πρώτος». 

Θέλω να μου πείτε ο κάθε ένας ξε-
χωριστά το μότο-ζωής του.
Θα απαντήσουμε ως σύνολο, διότι πλέον 
έχουμε τη χαρά να υιοθετούμε ο ένας τις ιδέ-
ες του άλλου και να καταλήγουμε σε ανώτε-
ρες θέσεις που μας εκφράζουν συλλογικά. 
Το μότο-ζωής μας είναι ότι «Υπάρχουν μέρες 
που δεν είναι σαν όλες τις άλλες».

Ετοιμάζετε κάτι καινούργιο αυτή την 
περίοδο; Πού μπορεί κάποιος να σας 
ακούσει;
Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο στούντιο 
της Minor Underground - MURecords στη Λευ-
κωσία -πάντα βρισκόμαστε στο στούντιο (γέλιο)- 
όπου τελειοποιούμε τα κομμάτια του πρώτου 
μας δίσκου και παράλληλα έχουμε ήδη ξεκινή-
σει να γράφουμε ιδέες για το δεύτερο άλμπουμ 
μας που θα είναι μεγαλύτερο. 

Τη Δευτέρα 29 Απριλίου θα εμφανι-
στείτε στη μουσική σκηνή Red στη 
Λευκωσία και θα παρουσιάσετε κομ-
μάτια από τον πρώτο σας δίσκο κα-
θώς και νέα. Tι άλλο να περιμένουμε;
Είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε την ευκαιρία 
να παρουσιάσουμε ένα μονόωρο πρόγραμμα 
λίγο πριν την εμφάνιση του ελληνικού συγκροτή-
ματος «Γυμνά Καλώδια». Όπως προανέφερες κι 
εσύ, θα παρουσιάσουμε κομμάτια από τον πρώ-
το μας δίσκο, αλλά και ιδέες που έχουμε στα 
σκαριά. Σας περιμένουμε όλους εκεί! ok!   

THΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

«ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ 
ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙξΗ 
ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΜΑΤΩΝ ΜΑΣ»
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BEAUTY trend
Wild Flowers 
& Weeds, Jo 

Malone London,

-

-

-

Girl Of Now FOREVER, Elie Saab, -

Modern Matte 
Powder Lipstick, 
Shiseido,

-

-

-

-
-

Milano,

Bloom of Rose, 

-
-

-
-
-

Over Palette, YSL 

-

-

Palette, Seventeen -
-
-
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BEAUTYshopping

Poreless, 
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Pharmacy, 

-

-
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-

-
-

-

Mist, Seventeen,

-

-
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-

-

-

-

-
-
-



STYLE ICON trend

(SWATCH).

INSTAGRAM:mariannahadjimina

insta-tip

BLUE BLUE SKY
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ITALIA.



ΟΛΑ ΚΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΤΙΣ 13:30

www.sigmatv.com   sigmatvcy  |    SigmaTV

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΟΛΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ
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RUBIK’S CUBE

EM
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O
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STYLE ICON shopping

EVANS.

ACCESSORIZE.

EVANS.

SWATCH.

ALDO.

ZARA.
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CHIC BLOOMS

FE
N
D
I

STRADIVARIUS.

TERRANOVA.

SPOTLIGHT.
INTIMISSIMI.

INTIMISSIMI.

ALDO.

MILLIOUNI.

DEBENHAMS.
DOROTHY PERKINS.

DEBENHAMS.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ο «ΑΙΩΝΙΟΣ» ΕΦΗΒΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ο ακούραστος, αγαπημένος μας αιώνιος έφη-
βος, θα εμφανιστεί στη μουσική σκηνή του 
DownTown Live στη Λευκωσία την Τετάρτη, 17 
Απριλίου. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα εμφανι-
στεί επίσης την Παρασκευή, 19 Απριλίου, στις 
21.00, στο Πέραμα στη Λεμεσό, αλλά και το 
Σάββατο, 20 Απριλίου, στο Alot Live στην Αγία 
Νάπα. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 99810011, 25373763, 99637831.

«ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ»
Ένας διαδραστικός μονόλογος σε σκη-
νοθεσία Μαρίνας Βρόντη με τη Χριστίνα 
Κωνσταντίνου ανεβαίνει στο Υφαντουρ-
γείο στη Λευκωσία από τη θεατρική ομά-
δα Persona. Η Θεατρική Ομάδα Persona, 
μετά την επιτυχημένη παράσταση «Η Πο-
λύχρωμη ιστορία της Φρίντα Κ.», ανεβάζει 
την καινούργια της παραγωγή των Duncan 
Macmillan και Jonny Donahoe (πρωτό-
τυπος τίτλος Every Brilliant Thing. Παρα-
στάσεις δίνονται κάθε Τετάρτη και Παρα-
σκευή, μέχρι την Παρασκευή, 3 Μαΐου 
(εκτός από τις 24 και 26 Απριλίου). Γενική 
Είσοδος: 10 ευρώ. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 70000138.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ
ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Ο Μιχάλης Ρακιντζής, μετά τις πε-
τυχημένες sold out εμφανίσεις 
του στην Αθήνα, έρχεται για 

μία φορά ακόμα στην αγαπημένη του 
Κύπρο το Σάββατο, 20 Απριλίου, στις 
22.30, στη μουσική σκηνή Red. Αν και 
είναι γνωστό ότι ο Μιχάλης δεν σταμά-
τησε ποτέ να μας εκπλήσσει με τα τόσα 
υπέροχα και διαχρονικά μουσικά είδη, 
από rock μέχρι hardstyle, αυτήν τη φορά 

επιλέγει να μας παρουσιάσει με έναν 
πολύ ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο τις 
αγαπημένες μας μελωδίες, με τον πιο 
γλυκό ήχο του σαξοφώνου, του πιάνου, 
του κόντρα μπάσου, και των κρουστών 
σε ρυθμούς jazz, swing και bossa. Τιμή 
εισιτηρίου: 20 ευρώ (κεντρικές) & 15 
ευρώ (κανονικές). Για περισσότερες πλη-
ροφορίες και κρατήσεις στα τηλέφωνα 
99059257 & 96245929.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΜΕΡΕΣ-ΚΥΠΡΟΣ 2019
12/04-20/04/2019
Oι Κινηματογραφικές Μέρες - 
Κύπρος 2019, το μεγαλύτερο 
κινηματογραφικό φεστιβάλ 
της χώρας μας, επανέρχεται τον Απρίλιο στο Θέατρο Ρι-
άλτο στη Λεμεσό και στον Κινηματογράφο Ζήνα Πάλας 
στη Λευκωσία. Ανάμεσα στις πρεμιέρες του φετινού φε-
στιβάλ περιλαμβάνονται πολυβραβευμένες ταινίες όπως: 
Girl του Lukas Dhont, Dogman του Matteo Garrone και 
The Guilty του Gustav Möller.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

«ΕΧΘΡΟΙ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ»
ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ 

Μία σπαρταριστή κωμωδία, με ελληνικό 
άρωμα, από τον κορυφαίο Έλληνα κωμικο-
γράφο Αρκά έχει πρεμιέρα σήμερα Κυρια-
κή, 14 Απριλίου, στις 20.00, στο Θέατρο 
Εργοτάξιο (Παλιό Υπόγειο Σατιρικού Θεά-
τρου) στη Λευκωσία. Παραστάσεις θα δο-
θούν το Σάββατο, 20, Κυριακή, 21 Απρι-
λίου, στις 20.00, ενώ παραστάσεις θα δο-
θούν και τον Μάιο. Τακτικές παραστάσεις 
κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 20:30. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
96 202534 & 99 754803.

«1940 | ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟ-
ΝΕΣ. ΚΥΠΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ»
ΜΕΧΡΙ 31/12/2019
Η έκθεση «1940 | Πρόσωπα και Εικόνες. 
Kύπρος - Ελλάδα», πραγματοποιείται στο Πο-
λιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου σε συ-
νεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην 
Κύπρο και την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδας και του British High Commission στη 
Λευκωσία. Η έκθεση συλλέγει και αποτυπώνει τεκμήρια για τον Πόλεμο 
και αποτελεί έναν φόρο τιμής στους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ώρες λειτουργίας: Δευτ. – Κυρ. 10:00 - 19:00. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 128157.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
PERSONA
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2Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΚΡΑΤΟΥΝ ΖΩΝΤΑΝΗ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Την Κυριακή, 21 Απριλίου, από τις 
10.00-19.00, στο Petrides Farm Park 
διοργανώνεται το 2ο κυπριακό Παρα-
δοσιακό Φεστιβάλ με πολλές εκδηλώ-
σεις όπως παραδοσιακούς χορούς, 
κυπριακά παραδοσιακά παιχνίδια για 
μικρούς και μεγάλους, διάφορα κυ-

πριακά εδέσματα, κυπριακές σπεσιαλι-
τέ, δωρεάν κυπριακό κρασί και πολλά 
άλλα. Γενική είσοδος €5 ανά άτομο 

και παιδιά κάτω των δύο ετών δωρεάν. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο 

τηλέφωνο 22 525255.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ»
Ο Παντελής 
Θαλασσινός 
συναντά τη 
«Διάσταση», που 
φέτος συμπλη-
ρώνει 35 χρόνια 
έντονης πολιτιστι-
κής παρουσίας, 
την Τετάρτη, 17 
Απριλίου στο Πατ-
τίχειο Θέατρο Λεμεσού και τη Πέμπτη, 18 Απρι-
λίου, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Έναρξη 
παραστάσεων 20.30. Ο Παντελής Θαλασσινός 
κανταδόρος διαχρονικής στόφας, φέρνει μαζί 
με τα Σμυρνέικα Τραγούδια του και το καλεντάρι 
του για να τραγουδήσει μαζί με τους θαυμαστές 
του. Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια 
στο www.tickethour.com.cy και 22313010.

Best of the Rest

«ΟΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ»
Μετά την εξαιρετικά θερμή υποδοχή που είχε στην 
Αθήνα, για δύο συνεχόμενες σεζόν, η πρωτότυπη 
μουσικοθεατρική παράσταση αυτοβελτίωσης «Όνει-
ρα Γλυκά», της Σαλίνας Γαβαλά, θα ανεβάσουν δύο 
παραστάσεις, τη Πέμπτη, 2 Μαΐου στο Παττίχειο Θέ-
ατρο στη Λεμεσό και την Παρασκευή, 3 Μαΐου, στο 
Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, που θα είναι υπό την 
αιγίδα του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα. Στην παράσταση παίζουν η Ελπίδα και η Σαλίνα Γαβαλά. 
Πρόκειται για μια πρωτότυπη παράσταση με χιούμορ, μηνύματα και τραγούδια με τη συνοδεία ζωντανής 
ορχήστρας. Μέρος των εσόδων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας ΔΙΑΣ και 
τηλεόραση ΣΙΓΜΑ. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25377277.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΑΓΗΤΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
Το Ανοιξιάτικο Φεστι-
βάλ Φαγητού Δρόμου 
διεξάγεται σήμερα Κυ-
ριακή, 14 Απριλίου, 
αυτήν τη φορά στην 
πλατεία της Παλιάς 
Δημοτικής Αγοράς 
στη Λευκωσία. Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατό-
τητα να γευτεί μοναδικές γεύσεις, πιάτα από τη 
διεθνή κουζίνα καθώς και λαχταριστά επιδόρπια 
από επτά διαφορετικούς προμηθευτές. Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί μπαρ με 
ποτά και δροσιστικά ροφήματα, ενώ στον εσωτε-
ρικό χώρο της Αγοράς θα υπάρχει παζαράκι με 
φρέσκα και μεταποιημένα, ντόπια, φυσικά προΐό-
ντα και χειροτεχνίες. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στα τηλέφωνα 99224335, 99583947.

ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΜΟΥΛΗ 
ΚΑΙ ΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΞΕ-

ΒΑΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ο Γιώργος Κιμούλης πρωτα-
γωνιστεί με τη Φωτεινή Μπα-
ξεβάνη στο θεατρικό έργο 
του Αλεξάντερ Γκέλμαν «Το 
παγκάκι». Η μετάφραση ανή-
κει στον Νίκο Καμτσή. Στο 
έργο, δυο άγνωστοι συνα-
ντιούνται σε ένα πάρκο και 
κάθονται στο ίδιο παγκάκι. 
Είναι όμως πραγματικά άγνω-
στοι; Η παράσταση θα ανε-
βεί αύριο Δευτέρα, 15 Απρι-
λίου, στο Δημοτικό Θέατρο 
Λάρνακας και την Τρίτη, 16 
Απριλίου, στο Μαρκίδειο 
Θέατρο Πάφου. Για πλη-
ροφορίες και εισιτήρια στο 
Www.tickethour.com.cy & 
ACS Couriers.

«ΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ» 

ΟΙ ΔΥΣΤΥΧΕΣ 
ΠΟΥΤΑΝΕΣ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ ΜΟΥ
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 
ΓΚΑΡΣΙΑ ΜΑΡΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ένα βιβλίο για την εφήμερη σάρκα 
και τον παντοτινό έρωτα, με τη γοη-
τευτική φωνή, τον αισθησιασμό και τη 
διεισδυτική ματιά του μεγάλου Γκα-
μπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Ένας ηλικι-
ωμένος δημοσιογράφος, όταν γίνε-
ται ενενήντα χρονών, αποφασίζει να 
κάνει ένα ξεχωριστό δώρο στον εαυ-
τό του: μια νύχτα με μια έφηβη παρ-
θένα. Η πιο φημισμένη και καπάτσα 
πατρόνα της πόλης τού βρίσκει αυτό 
που ζητάει.

ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
MICHAEL 
CONNELLY
EKΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Το παρελθόν επιστρέ-

φει για τον Χάρι Μπος… Ο Χάρι 
Μπος αναλαμβάνει παλιές ξεχασμέ-
νες υποθέσεις, βοηθώντας το υπο-
στελεχωμένο αστυνομικό τμήμα του 
Σαν Φερνάντο. Όταν θα λάβουν μια 
κλήση που αφορά έναν διπλό φόνο 
σε φαρμακείο της περιοχής, ο Μπος 
είναι ο μόνος έμπειρος ντετέκτιβ στον 
τόπο του εγκλήματος. 

Books Etc

  ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΚΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
TRACES / ΙΧΝΗ

Η έκθεση με τίτλο "Traces/Ίχνη" είναι η τέταρτη ατομική έκθεση 
της Θέκλας Παπαδόπουλου, που θα παρουσιαστεί στην Alpha 
C.K. Gallery στη Λευκωσία μέχρι το Σάββατο, 20 Απριλίου. Η 
νέα σειρά έργων είναι η ίδια η καλλιτέχνις, η ζωή της και οι άν-
θρωποι που την συντρόφευσαν και την περιβάλλουν στην πο-
ρεία του χρόνου. Μέσα από τη  νέα της δουλεία η καλλιτέχνις 
δημιουργεί μια λυρική αφήγηση της ζωής της, των επιρροών της, 
των ανθρώπων που συνάντησε και των παραγόντων που την άλ-
λαξαν σαν άνθρωπο, γυναίκα και καλλιτέχνη και δημιουργούν 
ένα χρονολόγιο, το οποίο ενώνει το παρελθόν με το παρόν και, 
έως ένα σημείο, οραματίζεται το μέλλον. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 22751325.
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OK!
INTERNATIONAL
Produced under licence from Reach Magazines 

Worldwide Limited Registered Number (6395556) 
– One Canada Square, Canary Wharf, London 

E14 5AP. “OK!” and “OK! FIRST FOR CELEBRITY 
NEWS” are registered trade marks of Reach 

Magazines Worldwide Limited. All rights reserved.  
Reproduction in whole or in part without written 

permission is strictly prohibited.

HEAD OF OK! WORLDWIDE: Emma Radford
OK! WORLDWIDE LICENSING MANAGER: 

Julia Taylor
OK! WORLDWIDE LEGAL CONSULTANT: Dr 

Johnson Okpaluba   
OK! UNITED KINGDOM
Editor-in-Chief: Kirsty Tyler

kirsty.tyler@ok.co.uk Phone: +442086127990

OK! AUSTRALIA
Editor-in-Chief: Nicole Byers

nicole.byers@okmagazine.com.au Phone: 
+61421396225

OK! BULGARIA
Editor-in-Chief: Nevena Dyakova

n.dyakova@atticaeva.bg Phone: +35928704981

OK! CHINA
Editor-in-Chief: Ivy Li

litiantian@okmagazine.com.cn  Phone: 0086 
15810661764 www.okmagazine.com.cn

OK! CYPRUS
Editorial Director: Petra Argyrou

argyroup@sigmalive.com Phone: +357 
22580100

OK! GEORGIA
Editor-in-Chief: Nincho Jibladze

 info@okmagazine.ge Phone: +995322295919

OK! GERMANY
Editor-in-Chief: Tim Affeld

tim.affeld@klambt.de Phone: 
+49.40.41.18.82.50.00

OK! GREECE
Editor-in-Chief: Nikos Georgiadis

ngeorgiadis@daphne.gr Phone: +302102594031 

OK! JAPAN
Editor-in-Chief: Kana Sugamori 

kanas@bk.iij4u.or.jp Phone: +81368028048 

OK! LATVIA
Editor-in-Chief: Laila Pastare

laila.pastare@rigasvilni.lv Phone: +37167496047

OK! PAKISTAN
Editorial Director: Saher H Paracha

saherparacha@okmagazine.com.pk Phone: 
+9235843703

OK! ROMANIA
Editor-in-Chief: Elena Stoichita

elena.stoichita@adevarulholding.ro Phone: 
+40727165712

OK! RUSSIA
Editor-in-Chief: Vadim Vernik

vadim.vernik@axelspringer.ru Phone: 
+798052521254 

OK! THAILAND
Editor-in-Chief: Weerawut Ujjutamanus 

weerawut@mediatransasia.com Phone: 
+6622042740.

OK! VENEZUELA
Ascociate Director: Alejandro Gutiérrez Tremola

okvenezuela@dearmas.comB Phone: 
+58(212)4064436
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Γιατι λατρεύτηκε τόσό; 
• Ένας απλός και προφανής λόγος είναι οι δεκάδες εκατομμύρια 
οπαδοί της σειράς βιβλίων του George R. R. Martin, οι οποίοι 
θεωρούνται από τους πιο φανατικούς των διαφόρων fandoms πιο 
«πιστοί» από αυτούς του Star Trek ή του Star Wars. To Game of 
Thrones είχε, ήδη, φανατικό κοινό πριν καν προβληθεί το πρώτο 
επεισόδιο της σειράς, και αν αναλογιστούμε ότι η πλειοψηφία αυτού 
του κοινού είναι εκτός ΗΠΑ, είναι λογική αυτή η παγκόσμια απήχηση.
• Ο πιο σημαντικός λόγος της παγκόσμιας απήχησης του Game 
of Thrones είναι η εποχή στην οποία ζούμε συγκεκριμένα, η άνοδος 
της τηλεόρασης και το internet. H σειρά “Α Song of Ice and Fire” 
ήταν δημοφιλής από τα μέση της δεκαετίας του ’90, με τον Martin 
να δηλώνει ότι ήθελε να γράψει κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να 
γυριστεί σε ταινία, και το κατάφερε για αρκετά χρόνια. Η χρυσή 
εποχή της “ποιοτικής τηλεόρασης” και η επιτυχία του «Άρχοντα των 
Δαχτυλιδιών» έδωσαν τη δυνατότητα στο HBO να επιχειρήσει να 

μετατρέψει την επική σειρά φαντασίας σε τηλεοπτική παραγωγή, ενώ 
το ενήλικο περιεχόμενο ταίριαζαν γάντι στη συνδρομητική πλατφόρμα 
του. 
• Ένας λόγος-υποσημείωση που ίσως βοήθησε στη μανία για το 
Game of Thrones, είναι όταν πριν από λίγα χρόνια έγινε “αποδεκτή” 
η κουλτούρα των nerds. Ξαφνικά ήταν κουλ να βλέπεις σειρές με 
δράκους και να διαβάζεις κόμικ.
• Παρά το γεγονός ότι το GoT έχει γίνει μόδα τα τελευταία χρόνια, 
δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον λόγο από τον οποίο ξεκίνησε αυτό: την 
ίδια τη σειρά. Είναι ποιοτική σε όλα τα σημεία της: έχει πολύ καλό 
καστ, είναι οπτικά εντυπωσιακό, σου λέει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, 
έχει δυναμικούς γυναικείους χαρακτήρες (που συχνά λείπουν από 
το Χόλιγουντ), έχει πολλούς θανάτους, είναι αρκετά απρόβλεπτο και 
ασχολείται πολύ με τους χαρακτήρες του. Αυτό το τελευταίο είναι το 
σημαντικότερο, μιας και δένεσαι με τους χαρακτήρες και σε νοιάζει να 
μάθεις τι θα τους συμβεί.

Ο αγγλικΟς Guardian τΟ έχέι χαρακτηριςέι ως τΟ «μέγαλύτέρΟ 
δραμα» και την «πιΟ ςύζητημένη τηλέΟπτικη ςέιρα Ολων 
των έπΟχων». τΟ Game of thrones έχέι έγκαταςταθέι έδω 
και 7 κύκλΟύς ςτΟν θρΟνΟ της ςέιρας πΟύ ςπαέι ρέκΟρ, έχέι 
αμέτρητΟύς φανατικΟύς τηλέθέατές ςέ ΟλΟ τΟν πλανητη  κι 
έιναι η πιΟ αγαπημένη ςέιρα Ολων, μικρων και μέγαλων.

Game of thrones 
τΟ φαινΟμένΟ 
έπιςτρέφέι… ςημέρα! 

advertorial

Η σειρά έχει κερδίσει 38 βραβεία Emmy 
-τα περισσότερα από κάθε άλλη-, έχει 
«γεννήσει» 4 video games και χάρη 

σ’ αυτήν έχει πωληθεί αμέτρητο merchandise 
βασισμένο στον κόσμο του Westeros. Όποιος 
πιστεύει πως είναι απλώς μια σειρά φαντασίας, 
κάνει λάθος. Λατρεύτηκε από οπαδούς του 
φανταστικού και ακόμα περισσότερο απ’ όσους 

δεν αρέσκονται σε πλασματικούς κόσμους, 
χόμπιτ, νάνους και ξωτικά. Δεν πρόκειται για 
κλασική φαντασία, αλλά για μια επική τηλεοπτική 
μυθοπλασία με αισθητική μεσαιωνικού 
παραμυθιού και πλοκή σύγχρονης μαφιόζικης 
ίντριγκας, που στηρίζεται στους χαρακτήρες και 
στα πάθη τους, συνδυάζοντάς τα με μπόλικο σεξ, 
βία, βασανιστήρια και ανελέητη δολοπλοκία...

Kx GoT 8thSeason-Cyprus 20,8x9cm.indd   1 01/04/2019   17:51

Η πρεμιέρα 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.
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    SHELL

Το χαμόγελο της ικανοποίησης χιλιάδων 
δρομέων για τη συμμετοχή τους στον 13ο 
ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ αλλά 

και στις διαδρομές ανθρωπιάς, ήταν πάλι το 
ακριβότερο έπαθλο για τους ανθρώπους της 
ΟΠΑΠ Κύπρου. Ήταν και ένα μετάλλιο τιμής 
για τα πενήντα χρόνια δράσης της εταιρείας 
ΟΠΑΠ Κύπρου, η οποία, μέσα από τις δημι-
ουργικές διαδρομές της στην υγεία, τον πολιτι-
σμό, την παιδεία, το περιβάλλον και τον αθλητι-

σμό, διανύει τον μαραθώνιο προσφοράς στην 
κυπριακή κοινωνία. Η αυθόρμητη ανταπόκριση 
όσων συμμετείχαν επιβεβαίωσε τη σημαντικό-
τητα της ευαισθητοποίησης του κοινού, ιδιαίτε-
ρα των νέων, στο θέμα των δοτών μυελού των 
οστών, μέσω της μαζικότητας του αθλητισμού. 
Η υγιής αξιοποίηση του αθλητισμού αποτελεί 
άλλωστε συστηματική προσέγγιση της ΟΠΑΠ 
Κύπρου με ουσιαστικά αποτελέσματα προς το 
ευρύτερο όφελος της κοινωνίας μας. 

FREEZELAND
ΣΕ ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Είναι ωραίο να μπορείς να έχεις αυτό που θέ-
λεις, ακριβώς τη στιγμή που το επιθυμείς. Σε μια 
τρελή καθημερινότητα όπου προσπαθείς να τα 
προλάβεις όλα στην ώρα τους, η Freezeland 
έχει μια πρακτική και νόστιμη λύση για το καθη-
μερινό φαγητό. Στα νέα πακέτα της Freezeland 
η γεύση της φρεσκοκομμένης πατάτας μένει 
αναλλοίωτη και έτσι μπορείς να απολαύσεις 
ανά πάσα στιγμή διαλεκτές, φρέσκες τηγανη-
τές πατάτες που ετοιμάζονται την ώρα που τις 
θες και ξεχωρίζουν για την απίθανη γεύση τους. 
Ό,τι φαγητό και να μαγειρέψεις, οι πατάτες 
Freezeland είναι το τέλειο συνοδευτικό! Άλλο 
ένα προϊόν που εισάγεται και διανέμεται από 
την εταιρεία Laiko Cosmos Trading Ltd. www.
laikocosmos.com.

ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
30 χρόνια επιτυχημένης δραστηριοποίη-
σης στην ελληνική αγορά γιορτάζει φέ-
τος η Action Global Communications, 
καθιστώντας την ως μία από τις μακρο-
βιότερες εξειδικευμένες εταιρείες Δη-
μοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στη 
χώρα. Το ελληνικό γραφείο αποτέλεσε 
το πρώτο βήμα στο επεκτατικό πρόγραμ-
μα της κυπριακών συμφερόντων εταιρεί-
ας Action Global Communications, που 
σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κο-
ρυφαία ανεξάρτητα δίκτυα στρατηγικής 
επικοινωνίας στην Κεντρική και Ανατολι-
κή Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Βαλτική, τη 
Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια 
Αφρική. Για περισσότερες πληροφορί-
ες σχετικά με τον Όμιλο Action Global 
Communications επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα www.actionprgroup.com.

BEAUTY BIBLE AWARDS 2019
ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
BRAND KYPWELL
Ένα ακόμα βραβείο έρχεται να προσθέσει 
στη συλλογή του το πολυβραβευμένο κυπρι-
ακό brand ευεξίας και φυσικών καλλυντικών 
Kypwell. Στα παγκοσμίου φήμης Beauty Bible 
Awards 2019, η κρέμα χεριών Kypwell Triple 
Action Hand and Nail Cream βραβεύτηκε 
με το Bronze Award. Το βραβείο αποτελεί 
μια πολύ σημαντική αναγνώριση για την εται-
ρεία, αφού περισσότερες από 1.000 γυναί-
κες έλαβαν μέρος στις δοκιμές για να ανακη-
ρύξουν τα καλύτερα προϊόντα περιποίησης 
επιδερμίδας, σώματος, μαλλιών, προστασίας 
από τον ήλιο και μακιγιάζ. Βρείτε το βραβευ-
μένο Triple Action Hand and Nail Cream και 
τα μοναδικά προϊόντα της Kypwell ηλεκτρο-
νικά στη σελίδα www.kypwell.com και στο 
Kypwell Club στη Λεμεσό (οδός Ατρειδών 
10, Γερμασόγεια) 
ως επίσης και σε 
επιλεγμένα κατα-
στήματα, φαρμα-
κεία και SPA. Για 
περισσότερες πλη-
ροφορίες, τηλ. 22 
008351 & 25 
105585.

Η ΝΕΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κάθε καταναλωτής που επιλέγει τα 
πρατήρια καυσίμων Shell για τον ανε-
φοδιασμό του οχήματός του, έχει τη 
δυνατότητα να αποκτήσει μια αυθε-
ντική μπάλα Ferrari, καθώς και ένα 
εμπλουτισμένο με βιταμίνες νερό 
CoolVit. Κάθε φορά που οι κατανα-
λωτές ανεφοδιάζουν το όχημά τους 
με τουλάχιστον 20 λίτρα από τα αγα-
πημένα καύσιμα Shell V-Power ή Shell 
V-Power Diesel έχουν τη δυνατότητα 

να βγουν διπλά 
κερδισμένοι, 
κάνοντας δική 
τους μία αυ-
θεντική μπάλα 
Ferrari, αλλά και 
το νέο, εμπλου-
τισμένο με βιτα-
μίνες νερό CoolVit της επιλογής τους 
με επιπλέον χρέωση μόλις €9. Η προ-
σφορά ισχύει σε επιλεγμένα πρατήρια 
Shell και μέχρι εξάντλησης των απο-
θεμάτων. 

13ΟΣ ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΣΟ
ΤΟ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ ΕΠΑΘΛΟ 

  ROUGE SIGNATURE  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΤ ΥΓΡΟ ΚΡΑΓΙΟΝ
Υπόγραψε τα χείλη σου 
με το νέο Rouge Signature 
Liquid Lip Ink. Μια συλλο-
γή από 12 εξαιρετικά ματ 
υγρά κραγιόν, που λειτουρ-
γούν σαν «μελάνια» για 
τα χείλη, συνδυάζοντας 
απροσδόκητα τολμηρό 
χρώμα και εξαιρετικά ελα-
φρύ τελείωμα, για να αι-
σθάνεσαι ότι τα χείλη είναι 
γυμνά. Μη συμβιβάζεσαι 

με μεγάλη ποσότητα κρα-
γιόν! Το Rouge Signature 
δεν είναι παχύ και βαρύ 
στα χείλη, αλλά αφήνει τα 
χείλη να αναπνέουν για 
απόλυτη άνεση όλη την 
ημέρα.

ACTION GLOBAL 
COMMUNICATIONS

creo
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21/3 - 20/4

-
-

-

21/4 - 21/5

-

-

-

 22/5 - 21/6
-
-

-
-

-

-

-
-
-

22/6 - 22/7

-

22/12 - 20/1

-

-

-

21/1 - 19/2

-
-

-

-

-
-

20/2 - 20/3
-
-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

 23/7 - 23/8

-
-
-

-

-

 24/8 - 23/9

-

-

-

24/9 - 23/10
-
-

-

-

-

24/10 - 22/11
-
-

-
-

-

-

23/11 - 21/12  

-
-

-

-

-
-

-15/04/1990
-

-
-

-
-

-
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