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Βαγγέλής έύαγγέλού

αποκαλύπτει για πρώτη φορα ολα οσα σύνεβησαν 
τισ 16 μερεσ απαγώγησ τού. στιγμεσ, ανθρώποι, 
σύναισθηματα σ' ενα βιβλιο με την ύπογραφη τού
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sAG AWARDs
Τα αναΤΡΕΠΤιΚα 
ΒΡαΒΕια, Οι νιΚΗΤΕΣ 
Και ΤΟ ΚΟΚΚινΟ Χαλι

ΚΥΡιαΚΟΣ ΠΕλΕΚανΟΣ
ΣΥΓΚινΗΤιΚΕΣ ΣΤιΓμΕΣ 
λιΓΟ ΠΡιν αναΧωΡΗΣΕι 
Για ΤΟ SURVIVOR

ΚΥΡιαΚΟΣ ΠΕλΕΚανΟΣ
ΘΕλΕι να ΦΕΡΕι ΤΟ 
ΤΡΟΠαιΟ ΣΤΗν ΚΥΠΡΟ!
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BIG
PICTURE

 Η 23χρονη αθλήτρια 
καλλιτεχνικού πατινάζ με-
τέχει στη ρωσική εθνική 
ομάδα και δίχασε το κοι-
νό με την εμφάνισή της 
στους αγώνες European 
Championships Gala 
Show που διεξάγονται στο 
Μινσκ-Αρένα. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΠΑΝΟΒΑ

ΔΙΧΑΣΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΜΕ ΤΟ «ΓΥΜΝΟ» ΚΟΡΜΙ ΤΗΣ

«ΦΩΤΙΕΣ» ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΑΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟ EUROPEAN 

CHAMPIONSHIP GALA ΣΤΟ ΜΙΝΣΚ 
ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΑΝΑΨΕ Η ΡΩΣΙΔΑ 

ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΙΝΑΖ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΠΑΝΟΒΑ. 

Θέμα συζήτησης των τελευταίων ημέρων 
είναι το κορμάκι της νεαρής αθλήτριας. 
Συγκεκριμένα, όλοι διερωτώνται εάν η 

23χρονη αθλήτρια κατά το χορευτικό της με τον 
παρτενέρ της, Ιβάν Μπουκίν, φορούσε κορμάκι ή 
ήταν γυμνή. Το ζευγάρι χόρεψε το τραγούδι “The 
Candle was Burning” με μια ρομαντική διάθεση, 
υποδυόμενοι τους εραστές, και αφηγήθηκαν την 
ιστορία αγάπης τους πάνω στον πάγο. Η αθλή-
τρια δημιούργησε την εντύπωση ότι δεν φορούσε 
τίποτε και έγινε πρώτο θέμα στα αθλητικά Μέσα 
Ενημέρωσης στη Ρωσία αλλά και του κόσμου. Μά-
λιστα, οι χρήστες του twitter σχολίαζαν τη εμφάνι-
σή της. «Είδα πολύ περισσότερα κι από τη μαμά 
της», δήλωσε ένας χρήστης στο Twitter, ενώ ένας 
άλλος είπε: «Την επόμενη φορά να κάνει πατινάζ 

ολόγυμνη». Το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 5,5 
εκ. views στο YouTube και δεν είναι πρώτη φορά 
που το ζευγάρι γίνεται viral. Για την ιστορία, στον 
συγκεκριμένο αγώνα το ζευγάρι κέρδισε το αση-
μένιο μετάλλιο. Να επισημάνουμε, επίσης, ότι οι 
νεαροί αθλητές έχουν πάρει τρία ευρωπαϊκά με-
τάλλια, το ασημένιο το 2019 και το χάλκινο το 
2015. Έχουν κερδίσει πέντε μετάλλια σε εθνικούς 
αγώνες της Ρωσίας και την πρώτη θέση στο Grand 
Prix του Ελσίνκι το 2018, αλλά και το χρυσό στο 
Rostelecom Cup του 2018. Το 2013 η νεαρή 
αθλήτρια είχε ανακηρυχθεί παγκόσμια πρωταθλή-
τρια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων που διε-
ξήχθη στην Ιταλία.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ  

Το ζευγάρι είναι μαζί 
από το 2006. 
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akoΛοΥθΗσε 
το ενστιΚτο σοΥ

Πόσες φορές διερωτηθήκαμε όλοι 
μας ποιο είναι το σωστό και το λάθος 
για κάποιο θέμα που μας απασχολεί; 

Πόσες φορές νιώσαμε ότι θα χάσουμε τη 
γη κάτω από τα πόδια μας και αγχωθήκαμε 
για κάτι που η λύση είναι ακριβώς κάτω 
από τη μύτη μας; Πώς μπορούμε τελικά να 
ξέρουμε πώς θα κάνουμε τη σωστή επιλογή; Σκέψεις και ερωτήματα 
που δυστυχώς βασανίζουν το μυαλό αρκετών ανθρώπων. 
Γνώριζα για την ιστορία του Βαγγέλη Ευαγγέλου. Αυτό 
που δεν γνώριζα είναι ο τρόπος και ο λόγος που συνέβη 
αυτή η απαγωγή, η οποία για τα δεδομένα της Κύπρου και 
Ελλάδας θυμίζει να είναι βγαλμένη από κάποια ταινία. 
Στην πορεία της ζωής μας δυστυχώς δεν πρέπει να κρίνουμε 
και να επικρίνουμε χωρίς να γνωρίζουμε και τις δύο πτυχές 
μιας ιστορίας. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βγάλουμε τα συμπε-
ράσματά μας, εάν πρέπει τελικά να ασχοληθούμε με κάποια 
άτομα ή όχι. Γι’ αυτό τα συμπεράσματα είναι μόνο δικά σας… 

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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6 sag awards 2019
Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη βραδιά
12 σεΛιν ντιον
Εμφανώς αδυνατισμένη με σύντροφο ηλικίας 
34 ετών
14 πριΓΚιπασ οΥιΛιαμ-ΚεΪτ 
μιντΛετον
Πρώτη κοινή εμφάνισή για το 2019
16 meΓΚαν μαρΚΛ
Επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι
18 πριΓΚιπισσα σαρΛιν
Με θλιμμένο βλέμμα έκανε την εμφάνισή της

32 maρια Κορτζια
Στη χιονισμένη Κοπεγχάγη 
34 αποΚΛειστιΚεσ ΦΩτοΓραΦιεσ
εΛενΗ μενεΓαΚΗ - ΓιαννΗσ Λατσιοσ
Η συνάντηση του ζευγαριού
36 tatiana στεΦανιδοΥ - νιΚοσ 
εΥαΓΓεΛατοσ
Βόλτα στην αγορά 
40 tZon maΛΚοΒιτσ
Και πάλι πρωταγωνιστής
42 ζαν-ποΛ ΓΚοτιε
Η Ντίνα Φον Τιζ στην Εβδομάδα Μόδας του 
Παρισιού

 στο εΞΩΦΥΛΛο αΥτΗ τΗ Βδομαδα
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ΘΥΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ 
ΤΙΣ 16 ΜΕΡΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ. ΣΤΙΓΜΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Σ' ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
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SAG AWARDSΤΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ, ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ SURVIVOR

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!
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ΤΟN ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΣΚΑΡ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ SAG 
AWARDS,  ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΒΡΑΔY ΤΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ,  ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

SAG AWARDS 2019

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ 

M εγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν 
το «Ένα αστέρι γεννιέται», του 
Μπράντλεϊ Κούπερ, το οποίο είχε 

συνολικά τις περισσότερες υποψηφιότητες. H 
ταινία του Ράιαν Κούγκλερ "The Black Panther" 
πήρε το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, αυτό 
της Καλύτερης Ερμηνείας από καστ στη μεγάλη 
οθόνη, ενώ στις αντίστοιχες τηλεοπτικές κατη-
γορίες πέρασαν μπροστά τα “The Marvelous 
Mrs. Maisel" και "This Is Us". Νικητές των βρα-
βείων Α’ Ανδρικού Ρόλου και Α’ Γυναικείου Ρό-
λου αντίστοιχα αναδείχθηκαν οι Ράμι Μάλεκ 
(«Bohemian Rapsody») και Γκλεν Κλόουζ  («The 
Wife»). Ο Μάλεκ αφιέρωσε το βραβείο στον 
Φρέντι Μέρκιουρι, τον οποίο και υποδύεται 
στην ταινία, ενώ η Γκλεν Κλόουζ άφησε πίσω 
της την πρωταγωνίστρια του «The Favourite», 
Ολίβια Κόλμαν.  Τα Sag Awards είναι τα βρα-
βεία που απονέμει το σωματείο SAG-AFTRA 
στους ηθοποιούς για τις ερμηνείες τους στη με-
γάλη και τη μικρή οθόνη. Τα κινηματογραφικά 
βραβεία μοιράστηκαν ανάμεσα στις υποψήφι-
ες ταινίες, ωστόσο το «The Favourite» του Έλλη-
να σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμου δεν κατάφερε 
να αποσπάσει κάποιο βραβείο. Όσον αφορά 
στο δεύτερο βραβείο Ανδρικού Ρόλου, το πήρε 
ο Μαχερσάλα Αλί για το «Πράσινο Βιβλίο», 

ενώ το βραβείο για τον Δεύτερο Γυναικείο Ρόλο 
πήρε η Έμιλι Μπλαντ για το «Ένα ήσυχο μέ-
ρος». Όσον αφορά τα τηλεοπτικά βραβεία, η 
κωμική σειρά της  Έιμι Σέρμαν Παλαντίνο, «The 
Marvelous Mrs. Maisel», σάρωσε τα βραβεία 
σε κάθε κατηγορία που ήταν υποψήφια με νικη-
τές την Ρέιτσελ Μπρόσναχαν για την Καλύτερη 
Γυναικεία Ερμηνεία και τον Τόνι Σαλούμπ για 
την Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία, ενώ κέρδισε 
και το βραβείο για Καλύτερη Κωμική Σειρά. Το 
τιμητικό βραβείο για τα Συνολικά Επιτεύγματα 
Ζωής δόθηκε στον Άλαν Άλντα. Οι υποψηφιό-
τητες για τα βραβεία προκύπτουν από 4.200 
τυχαία επιλεγμένα μέλη του σωματείου, ενώ 
όλο το σωματείο έχει και το δικαίωμα να ψη-
φίσει για την εκλογή των νικητών. Το αγαλματί-
διο που δίνεται στους νικητές ονομάζεται «The 
Actor» (Ο Ηθοποιός).  Από τη βραδιά φυσικά 
δεν έλειπαν ούτε οι λαμπερές παρουσίες που 
περπάτησαν στο κόκκινο χαλί. Ανάμεσά τους 
ήταν η Lady Gaga, η οποία εμφανίστηκε με μια 
τολμηρή δημιουργία του οίκου Dior, βάζοντάς 
την στη λίστα των πιο καλοντυμένων κυριών της 
βραδιάς.   ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Η Lady Gaga με το Dior Haute Couture 
φόρεμά της ήταν μία από τις πιο κομψές 
παρουσίες της βραδιάς.

Η μεγάλη νικήτρια 
της βραδιάς Γκλεν 

Κλόουζ άφησε 
πίσω της την 

πρωταγωνίστρια 
του «The Favourite», 

Ολίβια Κόλμαν, 
αφού πήρε το 

βραβείο του Α’ 
Γυναικείου Ρόλου 
για το «The Wife».

Ανδρική ερμηνεία σε τηλεταινία ή μίνι-
σειρά: Darren Criss για το «Assassination of 
Gianni Versace».
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Η Έμμα Στόουν με Louis 
Vuitton.

Η Άτζα Ναόμι Κινγκ με 
Ralph & Russo.

Ο Μαχερσάλα Αλί πήρε το βραβείο 
του Δεύτερου Ανδρικού Ρόλου για «Το 
Πράσινο Βιβλίο». 

Η Έιμι Άνταμς με Celine 
by Hedi Slimane.

Η Έμιλυ Μπλαντ εμφανίστηκε 
στο κόκκινο χαλί με δημιουργία 
Michael Kors Collection και πήρε 

το βραβείο του Β’ Γυναικείου 
Ρόλου για το «Ένα ήσυχο 

μέρος».
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Η Στέφανημε Rasario.  Η Λούσι Μπόιντον με 
Erdem.

Η Σαμίρα Γουίλεϊ με 
Georges Chakra.

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με 
Zuhair Murad Couture.

 Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με τον 
σύζυγό της Μάικλ Ντάγκλας.
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Το βραβείο για τον Α' Ανδρικό Ρόλο 
πήρε ο Ράμι Μάλεκ για το «Bohemian 
Rhapsody».

Η Σάντρα Ο πήρε το βραβείο για τη 
Γυναικεία Ερμηνεία στη δραματική 
σειρά «Killing Eve».

Η Γιάρα Σιαχίντι με Fendi 
Couture. 

 Η Λόρα Χάριερ με Loewe και 
κοσμήματα Bulgari. 

Η Τζέμα Τσαν με Oscar 
de la Renta.

Το βραβείο Γυναικεία Ερμηνεία σε κωμική 
σειρά πήρε η Ρέιτσελ Μπρόσναχαν για το 
«The Marvelous Mrs. Maisel».
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 Η Σοφία Μπους με 
Monique Lhuillie.

Η Σούζαν Κελέτσι Γουάτσον 
με Christian. Siriano

Η Τζορντάνα Σπάιρο με 
Markarian.

 Η Ρόμπιν Ράιτ με Oscar 
de la Renta.

Η Άντζελα Μπάσετ με 
Georges Chakra.

Η Άλισον Μπρι με Miu 
Miu.

Η Τζέιν Φόντα με Valentino 
ποζάρει με τη Λίλι Τόμλιν.





12

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 
ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ, ΡΕΝΕ, Η ΣΕΛΙΝ 
ΝΤΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΞΑΝΑ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ 

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑ 16ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΗΣ ΠΕΠΕ ΜΟΥΝΟΖ

ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ

ΕΝΑΣ 34ΧΡΟΝΟΣ 
ΤΗΣ «ΕΚΛΕΨΕ» ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

Η 50χρονη τραγουδίστρια και ο 
34χρονος Ισπανός χορευτής 
δεν κρύβουν, πλέον, τον έρω-

τά τους. Οι φήμες για τη σχέση τους ξε-
κίνησαν από το καλοκαίρι του 2017 και 
οι δύο τους τότε διέψευδαν τα πάντα. 
Όμως τώρα, με την πρόσφατη κοινή εμ-
φάνισή τους στην Εβδομάδα Μόδας 
του Παρισιού, αποδεικνύεται ότι η Σελίν 
Ντιόν έχει ξαναερωτευτεί, αφήνοντας 
πίσω της τη θλίψη που είχε τα τελευταία 
χρόνια. Το ζευγάρι παρακολούθησε από 
την πρώτη σειρά την επίδειξη μόδας του 
Armani, του Valentino και του Alexandre 
Vauthier, δείχνοντας ότι είναι πλέον μαζί. 
Ο 34χρονος σύντροφός της είναι χορευ-
τής και σχεδιαστής μόδας και κατάγεται 
από την Ισπανία. Μάλιστα, ο ίδιος είχε 
χορέψει έναν αισθησιακό χορό μαζί με 
την 50χρονη ντίβα κατά τη διάρκεια της 
περιοδείας της στη Γαλλία, και η εμφάνι-
σή τους  ήταν τόσο ερωτική, που οι θαυ-
μαστές της είχαν διερωτηθεί εάν όντως 

υπάρχει κάποια ερωτική σχέση μεταξύ 
τους. Μάλιστα τότε ο 34χρονος χορευ-
τής είχε διαψεύσει τις φήμες, λέγοντας 
ότι:  «Ακόμα γελάμε με αυτές. Μπορώ να 
υπολογίζω στη Σελίν όταν θέλω κάποιον 
για να μιλήσω, και είμαι πάντα έτοιμος για 
να την ακούσω, επίσης. Πρόκειται για μια 
γυναίκα που αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. 
Δεν κοροϊδεύει κανέναν. Είναι ακριβώς 
αυτό που βλέπεις: καλή, τρυφερή, γενναι-
όδωρη, πάντα έτοιμη να προσφέρει τον 
καλύτερο εαυτό της». Πάντως, στην τελευ-
ταία της εμφάνιση η 50χρονη ντίβα έδει-
χνε ανανεωμένη, φανερά αδυνατισμένη 
και αρκετά ευδιάθετη. Σύμφωνα με τις τε-
λευταίες πληροφορίες, το ζευγάρι επέλε-
ξε να διασκεδάσει στο θρυλικό «Μουλέν 
Ρουζ», αλλά και στο θεατράλε σόου του 
Jean Paul Gaultier στο επίσης φημισμένο 
Folies Bergeres.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

Η 50χρονη Σελίν Ντιόν εμφανίστηκε 
με μια ολόσωμη φόρεμα Alexandre 
Vauthier.
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Η 50χρονη τραγουδίστρια και 
ο 34χρονος Ισπανός χορευτής 

παρευρέθησαν στην επίδειξη 
μόδας του Alexandre Vauthier 

στην Εβδομάδα Μόδας του 
Παρισιού και υπήρξαν κάποιες 
τρυφερές στιγμές μεταξύ τους.

Η ερμηνεύτρια με τον καλό της φίλο 
σχεδιαστή Alexandre Vauthier.
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Η Κέιτ Μίντλεντον φόρεσε 
το συγκεκριμένο παλτό, 

το οποίο θεωρείται 
ότι είναι ηλικίας 

τουλάχιστον 7 ετών και 
το έχει ξαναφορέσει 

σε μια επίσκεψη στο St. 
Andrew τον Νοέμβριο 
του 2012 και ανήμερα 

των Χριστουγέννων στο 
Σάντριγχαμ το 2013, 

το οποίο συνδύασε με 
μαύρες γόβες, μαύρα 

γάντια και ένα πράσινο 
τσαντάκι.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Τo V&A Dundee είναι το πρώτο μουσείο 
Design της Σκοτίας που άνοιξε για το 
κοινό στις 15 Σεπτεμβρίου 2018. Το 
κτίριο, το οποίο σχεδιάστηκε από τον 
Ιάπωνα αρχιτέκτονα Κengo Κuma, είναι 
το μοναδικό μουσείο V&A στον κόσμο 
εκτός Λονδίνου και θα χρησιμεύσει 
ως διεθνής κόμβος για τo design, τις 
νέες ανακαλύψεις και την εκπαίδευση. 
Το κτίριο είναι εμπνευσμένο από την 
άγρια όψη των βράχων κατά μήκος της 
ανατολικής ακτής της Σκοτίας, στην 
περιοχή του λιμανιού της πόλης. Το 
Νταντί είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη 
της Σκοτίας και έγινε γνωστή ως Πόλη 
των Ανακαλύψεων στη Μεγάλη Βρετανία 
λόγω των επιστημονικών ευρημάτων 
εκεί, καθώς και της κατασκευής του RRS 
Discovery, πλοίου που συμμετείχε στην 
αποστολή του Ρόμπερτ Φάλκον Σκοτ 
στην Ανταρκτική.
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ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ DESIGΝ ΣΤΗ ΣΚΟΤΙΑ ΒΡΕΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ ΚΑΙ Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ. 

ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ-ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ

ΠΡΩΤΗ ΚΟΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Σ τα εγκαίνια του μουσεί-
ου V&A στην πόλη Ντα-
ντί στη Σκοτία βρέθηκε 

το βασιλικό ζευγάρι την Τρίτη 22 
Ιανουαρίου. Το ζευγάρι έκανε τα 
επίσημα εγκαίνια του μουσείου, το 
οποίο άνοιξε για το κοινό τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβριο. Να σημει-
ωθεί ότι το μουσείο είναι υπό την 
προστασία της Κέιτ και είναι ένα 
σημαντικό κομμάτι για την πολιτι-
στική ζωή της Σκοτίας, αλλά και 
του Ηνωμένου Βασιλείου γενικό-
τερα. Κατά τη διάρκεια της επίσκε-
ψής τους στο Νταντί, όπου έτυχαν 
θερμής υποδοχής, συνομίλησαν 
με εργαζομένους και τις οικογέ-
νειές τους που εργάζονται σε ένα 
εργοστάσιο ελαστικών, το οποίο 

θα σταματήσει να λειτουργεί. Πά-
ντως κατά την εμφάνισή της η Κέιτ 
Μίντλετον ήταν για μια ακόμη 
φορά εντυπωσιακή, αφού εμφα-
νίστηκε με ένα πράσινο και μπλε 
ταρτάν παλτό του οίκου Alexander 
McQueen, επιλέγοντας αυτούς 
τους χρωματικούς συνδυασμούς 
ως φόρο τιμής στους Σκοτσέζους 
οικοδεσπότες της. Λόγω των χα-
μηλών θερμοκρασιών η Δούκισσα 
επέλεξε να συνδυάσει το παλτό με 
ένα μαύρο χοντρό καλσόν, μαύρα 
γάντια, ένα ζευγάρι μαύρες σουέτ 
γόβες, κρατώντας ένα μικρό πρά-
σινο τσαντάκι. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

Το ζευγάρι έτυχε θερμής 
υποδοχής από τους κατοίκους 
της πόλης Νταντί.

Μαζί με τον Λόρδο Αντιστράτηγο 
Lan Borthwick.
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ΚΑΛΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΟ 
«ΜΙΚΡΟΒΙΟ» ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΣΑΝΙΔΙ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ Η 
ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ, Η ΟΠΟΙΑ 

ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ 

ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

MEΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΣΑΝΙΔΙ

Ε πίδειξη των υποκριτικών της ικανοτήτων κατά τη διάρκεια προ-
γραμματισμένης επίσκεψης στο Εθνικό Θέατρο του Λονδί-
νου, που πρόσφατα τέθηκε υπό την αιγίδα της, θα πραγματο-

ποιήσει πολύ σύντομα η Δούκισσα του Σάσεξ. Σύμφωνα με τις τελευ-
ταίες πληροφορίες, η Μέγκαν Μαρκλ θα συμμετάσχει σε ένα εργα-
στήριο με μέλη του θεατρικού ομίλου Pericles (Περικλής). Επίσης θα 
συναντήσει νυν και πρώην μαθητευόμενους που εργάζονται ως τεχνι-
κοί σε διάφορα τμήματα, όπως ξυλουργική, μεταλλικές κατασκευές 
και ζωγραφική. Ακόμα, θα παρακολουθήσει μια παρουσίαση εμπνευ-
σμένη από το War Horse με παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα του Εθνικού Θεάτρου για μαθητές δημοτικών σχολείων. Πάντως, 
όπως φημολογείται, δεν αποκλείεται η Μέγκαν στο μέλλον να δοκι-
μάσει και το υποκριτικό της ταλέντο στο θέατρο της Βρετανίας. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

Δεν αποκλείεται στο μέλλον η Δούκισσα του 
Σάσεξ να δοκιμάσει και τις υποκριτικές της 
ικανότητες στο βρετανικό θέατρο.

H εγκυμονούσα  Mέγκαν Μαρκλ 
έκανε την επίσκεψή της στο Εθνικό 
Θέατρο του Λονδίνου ντυμένη στα ροζ.



ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ LIFESTYLE!

Επίσημη έρευνα αναγνωσιμότητας, Δεκέμβριος 2018
από την εταιρεία RAI CONSULTANTS PUBLIC LTD

ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 83,974
ΑνΑγνΩσΤΕσ ΚΑθΕ ΕΒΔΟμΑΔΑ!

γΙΑΤΙ ΤΙσ ΚΥΡΙΑΚΕσ ΕΙσΑΙ ΟΚ!
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ANAγνΩσΤΕσ

68,675
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24,635
ANAγνΩσΤΕσ

OK!
FIRST FOR CELEBRITY NEWS

«ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ 
ΤΑ ΚΑΝΕΙΣ 

ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ»
Ο ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΑ 500 

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ «ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ» ΑΛΛΑ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΟΥ

ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ•ΤΕΥΧΟΣ 564•16 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018•2,90€ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΥΦΑ

ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ 

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ
ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ 

ΣΥΝΤΡΟΦΟ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ 
ΧΡΟΥΣΑΛΑ 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΨΩΝΙΑ

Beautiful
PeoPle

Down town

@OkMagazineCyprus

@OkMagazineCyprus
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ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΙΓΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ 
ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΑΡΛΙΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ. Η «ΘΛΙΜMΕΝΗ 

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ», ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ, ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΑΡΛΙΝ

ΜΕ ΘΛΙΜMΕΝΟ ΒΛΕΜΜΑ ΕΚΑΝΕ 
ΤΗN ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ

Ο ικογενειακώς βρέθηκαν 
στους παραδοσιακούς εορ-
τασμούς του Άγιου Devote, 

ο οποίος είναι ο προστάτης του Μονα-
κό, ο Πρίγκιπας Άλμπερτ η σύζυγός του 
Πριγκίπισσα Σαρλίν, αλλά και ο γιος τους 
Πρίγκιπας Ζακ. Οι τρεις τους παρακο-
λούθησαν την πομπή, τη δεύτερη ημέρα 
των παραδοσιακών εορτασμών στο Πα-
λάτι του Μονακό, και συνομίλησαν με τον 
κόσμο. Αυτή που απέσπασε τα βλέμματα 
των παρευρισκόμενων ήταν η Πριγκίπισ-
σα Σαρλίν, η οποία παρέδωσε για άλλη 
μια φορά μαθήματα απαράμιλλης φινέ-
τσας και στιλ. Φορώντας ένα μαύρο μάξι 
φόρεμα έκανε την εμφάνισή της στον Κα-
θεδρικό Ναό του Μονακό, στηρίζοντας 
το με ένα γοητευτικό τρόπο. Να επισημά-
νουμε ότι η Πριγκίπισσα Σαρλίν θεωρεί-

ται μια από τις πιο κομψές γυναίκες και 
έχει αποδείξει ότι διαθέτει την ευελιξία 
να προσαρμόζεται σε κάποια περίσταση. 
Να θυμίσουμε επίσης ότι η Πριγκίπισσα 
Σαρλίν έχει πάρει ανεπίσημα τον τίτλο της 
«θλιμμένης Πριγκίπισσας» και ο λόγος 
είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν χαμογελάει δη-
μοσίως. Μάλιστα στο παρελθόν δημοσι-
εύματα έλεγαν ότι πάσχει από κατάθλιψη. 
Πάντως, όπως και να έχει, η Σαρλίν του 
Μονακό, η πρώην πρωταθλήτρια της κο-
λύμβησης που έγινε Πριγκίπισσα, συνεχί-
ζει να εντυπωσιάζει με το στιλ της σε κάθε 
της εμφάνιση, αφού πολλές φορές ξε-
φεύγει από το πρωτόκολλο της βασιλικής 
οικογένειας.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚυΠΕ

Η Πριγκίπισσα Σαρλίν με τον 
σύζυγό της Πρίγκιπα Άλμπερτ 

Η βασιλική οικογένεια κατά τους εορτασμούς 
για τον προστάτη του Μονακό.
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Βαγγέλης έυαγγέλου

Δεκαεξι μερες…
Ο ΔημΟςιΟγραφΟς Βαγγελης ευαγγελΟυ ξεφυλλιζει τΟ 
ΒιΒλιΟ της ζωης τΟυ και απΟκαλυπτει τις Δραματικες 

λεπτΟμερειες και τις πιΟ αγνωςτες πτυχες της απαγωγης τΟυ 

Βρεθήκαμε με τον Βαγγέλη σ’ ένα καφέ κο-
ντά στη δουλειά. Υπό τους ήχους του Johny 
Cash, μου διηγήθηκε μιαν απρόσμενη ιστο-

ρία. Αυτήν της απαγωγής του.  Ήταν 24 Ιουνίου 
2011, μια φαινομενικά τυπική Παρασκευή, που 
μετατράπηκε στην πιο εφιαλτική μέρα της ζωής 
του. Η μέρα της απαγωγής του. Μια απαγωγή που, 
μετά από 8 χρόνια, την έκανε βιβλίο, το οποίο 
κυκλοφορεί σήμερα με τον τίτλο «Θύμα απαγω-
γής  - μια αληθινή ιστορία», από τις εκδόσεις Εν 
Τύποις.  Για 16 μέρες τον είχαν σε μια σκηνή στο 
δάσος της Βαρυμπόμπης, με ελάχιστη τροφή και 
πολύ ξύλο! Για 16 μέρες δεν ήξερε αν θα ζούσε 
και αν θα  έβλεπε ξανά  τους δικούς του. Για 16 
μέρες σχεδόν έφτασε στα όρια της τρέλας. Και, 
όμως, δεν είναι ταινία. Είναι η ιστορία ενός δικού 
μας παιδιού, που ακόμα προσπαθεί να γιατρέψει 
τις πληγές του…

Είσαι αγχωμένος; Γιατί εγώ είμαι … 
Όχι, δεν είμαι αγχωμένος, γιατί ξέρω ότι θα κάνουμε 
μια ωραία κουβέντα. Είσαι η πρώτη μου. 

Και η πρώτη μας γνωριμία επεισοδιακή 
ήταν. Ήσουν στα καλλιστεία… Σου λείπουν 
εκείνα τα χρόνια; Οι άνθρωποι ή οι ευκαι-
ρίες;
Κοίτα, με κάποιους από τους ανθρώπους τότε του 
Μέγκα συνεργάζομαι και τώρα στο ΣΙΓΜΑ. Γενικά, 
μου λείπουν οι καινούριες ιδέες στην  Τηλεόραση. 

Σου λείπει η Τηλεόραση; 
Εννοείς να βρίσκομαι μπροστά από τις κάμερες,  
γιατί το να βρίσκομαι πίσω από τις κάμερες δεν μου 
λείπει. Δεν είμαι άνθρωπος που θα πει «τώρα μου 
λείπει αυτό», γιατί εγώ  ξεκίνησα τυχαία μπροστά 
από τις κάμερες. Δεν ήταν κάτι που επιδίωξα. Εγώ 
δημοσιογραφία σπούδασα. Δούλεψα πάρα πολύ 
πίσω από τις κάμερες στην Αθήνα. 

Πότε πήγες στην Αθήνα; 
Στην Αθήνα πήγα το 2007. Τελείωσα τις σπουδές 
μου στο Λονδίνο και ο αδερφός μου τότε έμενε 
στην Αθήνα.  Είχα πάει για να τον επισκεφθώ και μου 
άρεσε πολύ. Και τότε είχα να αποφασίσω ανάμε-
σα στο Λονδίνο, όπου σπούδασα και δούλευα, και 
την  Αθήνα. Και όταν ρώτησα τον καθηγητή μου ποια 
είναι η πρώτη δουλειά που κάνει κάποιος στην Τηλε-
όραση, και μου απάντησε «tea boy»,  τρελάθηκα! 
Ναι, αλλά εγώ δεν πίνω τσάι, του είπα! Με αποτέλε-
σμα να στείλω το βιογραφικό μου σε όλα τα κανά-
λια στην Αθήνα και τότε με πήραν από το Alter. Εκεί 
δούλεψα σε δύο εκπομπές, στην εκπομπή του Βα-

σίλη Δρυμούση και της Μαριέττας Χρουσαλά. Πα-
ράλληλα το κανάλι με είχε στείλει για δύο χρονιές 
στη Eurovision ως ανταποκριτή,  καλύπτοντας όλες 
τις εκπομπές - από το πρωινό με τον Τέρενς Κουίκ 
μέχρι το κεντρικό δελτίο με τον κύριο Παυλόπουλο. 
Έφυγα από τον Alter, πήγα στον Alpha, και μετά στον 
ANT1 ήμουν στο πάνελ του 10-1 μαζί με τον Σπύρο 
Χαριτάτο και τον Γιώργο Καραμέρο. 

Πώς ήταν η καθημερινότητά σου τότε; 
Έχουμε φτάσει στην τηλεοπτική σεζόν 
2010/11. 
Ήταν μια πολύ φιξ ζωή. 

Είχες μια τακτοποιημένη ζωή, δηλαδή. 
Ακριβώς! Ξυπνούσα πάντα την ίδια ώρα και έκανα 
ακριβώς τα ίδια πράγματα. Θα έκανα έναν καφέ ζε-
στό, τότε κάπνιζα, θα έκανα και δυο τσιγάρα. Πήγαι-
να στο ντους, ντυνόμουνα και έφευγα. 

Είχες, λοιπόν, μια ζωή τακτοποιημένη. 
Ναι, πήγαινα δουλειά και επέστρεφα το απόγευμα. 

Έβγαινες πολύ έξω; 
Όχι, ήμουν άνθρωπος που μου άρεσαν τα ήσυχα 
πράγματα. Το θέατρο, ο καφές το Σαββατοκύριακο. 
Δεν ήμουν πάρτι άνιμαλ. 

Και ούτε έπαιρνες μέρος στην τότε κοσμική 
ζωή των Αθηνών προ-κρίσης. 
Τα ζούσα αυτά λόγω δουλειάς. Έπρεπε να καλύψου-
με κάποια events. Όλο αυτό που για κάποιους φά-
νταζε πάρα πολύ ωραίο, για μένα ήταν κάτι που δεν 
μου άρεσε και δεν ήθελα να είμαι μέρος του. Αν δεν 
έπρεπε να δουλέψω, δεν πήγαινα. Προτιμούσα να 
κάνω τις βόλτες μου στην Αθήνα. 

Φτάνουμε στις 24 Ιουνίου 2011, σ’ εκείνο 
το πρωινό. 
Ήταν Παρασκευή… ήταν μια Παρασκευή σαν όλες 
τις άλλες. Μέχρι και την ώρα που πάτησα το κουμπί 
του ασανσέρ μου, ήταν μια κανονική Παρασκευή. 
Αυτό, μέχρι να φτάσω στο ισόγειο της πολυκατοικί-
ας. Όπου στο ισόγειο της πολυκατοικίας με περί-
μεναν έξω από το ασανσέρ δύο κουκουλοφόροι. 
Και με το που άνοιξε η εσωτερική πόρτα και πήγα να 
σπρώξω την εξωτερική για να βγω, άνοιξαν την πόρ-
τα ,με χτύπησαν στο στομάχι, και ήμουν υπό την απει-
λή όπλου. Στην αρχή νόμισα ότι ήταν ληστεία και 
τους είπα να πάρουν ό,τι λεφτά είχα πάνω μου. Τότε 
αυτοί αποφάσισαν να με πάρουν στο υπόγειο, να 
με βγάλουν από το ασανσέρ, μου έδεσαν τα χέρια 
πίσω, και μου έβαλαν μονωτική ταινία στο στόμα, 
ώστε να μην μπορώ να φωνάξω. Με ξαναχτύπησαν 
και μου φόρεσαν δύο κουκούλες. 

Έτσι ξεκινάει το βιβλίο «Θύμα απαγωγής», 
αλλά και η πιο δυνατή εμπειρία της ζωής 
σου… 
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θα είναι για πάντα η πιο 
δυνατή στιγμή της ζωής μου. Δεν είναι κάτι, το οποίο 
μπορεί να ξεχάσει ο ανθρώπινος νους. 

Η ψυχή, όμως, νομίζω ότι είναι το θέμα 
τώρα…
Ναι, αλλά η ψυχή μαθαίνει να προσαρμόζεται, ούτε 
η ψυχή ξεχνάει, αλλά προσαρμόζεται. 

Ξέρεις κάτι; Όταν έγινε αυτό, πολλοί ήταν 
εκείνοι που είπαν ότι το οργάνωσες μόνος 
σου. Δηλαδή,  σχεδίασες εσύ ο ίδιος την 
απαγωγή σου! 
Ναι, το ξέρω! Και ήταν κάτι που με πλήγωσε πάρα 

«ΑΝ ΚΑΠοΙοΣ φΤΑΣΕΙ ΣΤο 
ΣΗΜΕΙο ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ 
οΛο ΑΥΤο ΠοΥ ΕζΗΣΑ, ΤοΤΕ 

ΕΙΝΑΙ ΑΝΘρωΠοφΑΓοΣ!»
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πολύ. Ειλικρινά, ό,τι συνέβη σ’ εμένα και στην οικο-
γένειά μου δεν θα το ευχόμουν ούτε στον χειρότερο 
εχθρό μου! Που δεν έχω εχθρούς. Ήταν πάρα πολύ 
άσχημο και αυτό που συνέβη αλλά και το γεγονός ότι 
αμφισβητήθηκε. Γιατί κάποιος να πιστέψει ότι μπορεί να 
το έκανα μόνος μου αυτό; Μετά που το φιλοσόφησα, 
διαπίστωσα ότι μόνο κάποιο διεστραμμένο μυαλό θα 
σκεφτόταν κάτι τέτοιο. 

Και εγώ στην αρχή αναρωτιόμουν γιατί να σε 
απαγάγουν…
Δεν προκάλεσα, και δεν προκαλούσα, σπίτι μου ήταν 
μετρημένα τα άτομα που έμπαιναν.

Μήπως το lifestyle σου ήταν λίγο προκλητικό…
Όχι, δεν έκανα κάτι που να δείξει το οτιδήποτε είτε για 
μένα είτε για την οικογένειά μου. Πέρα από αυτό, όταν 
το σκεφτόμουν, πιάστηκα από μια ατάκα που είχε πει 
η Μαλβίνα Κάραλη και έχει να κάνει και με το μπού-
λινγκ, γιατί το να λέει κάποιος ότι εγώ αυτό το είχα σχε-
διάσει, για μένα είναι μορφή μπούλινγκ, ειδικά αν σκε-
φτείς ότι εγώ πέρασα ό,τι πέρασα. Η Μαλβίνα, λοιπόν, 
είπε ότι «οι άνθρωποι δεν είναι κακοί, είναι αδύναμοι», 
έτσι, στην προσπάθειά τους να πιαστούν από κάπου 
και να νιώσουν οι ίδιοι ότι είναι δυνατοί, όλο αυτό τους 
γυρνάει σε κακία. Αυτό είναι πάρα πολύ σοφό. Αν το 
φιλοσοφήσεις, οι αδυναμίες των ανθρώπων τούς κά-
νουν κακούς. 

Εσύ έχεις βρεθεί σε αυτήν τη θέση; 
Να κάνω μπούλινγκ σε κάποιον; 

Να είσαι κακός με κάποιον. 
Όχι, και αν το έκανα, θα το έκανα ασυνείδητα. Αλλά 
αν έχω πληγώσει κάποιον, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. 

Δηλαδή δεν σου έρχεται στον νου κάποιος 
άνθρωπος συγκεκριμένος, από τον οποίο θα 
ήθελες να ζητήσεις συγγνώμη; 
Κοίταξε, θα μπορούσα να ζητήσω συγγνώμη από  πολ-
λούς ανθρώπους. Η συγγνώμη είναι πολύ όμορφο 
πράγμα. Σημαίνει ότι αντιλαμβάνεσαι τα λάθη σου και 
από τα λάθη σου μαθαίνεις. 

Θα πάμε πίσω στο βιβλίο…  τις 16 μέρες αυτές 
έφαγες πολύ ξύλο. Επίσης, αντιλαμβάνομαι 
γιατί το έγραψες σε μορφή ημερολογίου. 
Αυτό ήθελα να δώσω… 

Το συναίσθημα υπάρχει στην περιγραφή του 
σωματικού και ψυχικού πόνου και στην περι-
γραφή των όσων τράβηξε η οικογένειά σου. 
Πώς ένιωσες όταν το έγραφες;
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο όταν το έγραφα. Έκανα πε-
ρίπου 3 μήνες για να το γράψω. Έμπαινα και έβγαινα. 
Είχα κάνει και παλιότερα μια προσπάθεια, αλλά κάπου 
έχασα αυτό που είχα γράψει παλιότερα. Και επειδή 
πιστεύω και λίγο στο κάρμα, είπα να ξεκινήσω τη δια-
δικασία από την αρχή. Και πίστεψέ με καλύτερα που 
έγινε έτσι, τώρα ήμουν πιο ώριμος τόσο για να το απο-
δώσω όσο και για να το διαχειριστώ. Τότε που έκανα 
απόπειρα να το γράψω ήταν πολύ νωρίς και οι πληγές 
ήταν ακόμα νωπές. Ήταν πολύ δύσκολο να γράψω 
αυτό το βιβλίο. Έκλαψα πάρα πολύ. Και ήταν η πρώ-
τη φορά που μπήκα στη διαδικασία να ακούσω και να 
κάνω απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών που είχαν 
οι απαγωγείς με τη μητέρα μου. Ήξερα μέσες άκρες τι 
είχε ειπωθεί. 

22



23

Αντιμετώπισες κάποια δυσκολία να πάρεις 
το υλικό στα χέρια σου; 
Όχι, γιατί ήταν καταγεγραμμένο από την Αστυνο-
μία και είχε παραδοθεί στη μητέρα μου, και ήταν και 
αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο. Όμως,  πίστε-
ψέ με, ήταν δύσκολο και ψυχοφθόρο να ακούω 
όλα αυτά που έλεγαν οι απαγωγείς στη μητέρα μου. 
Επειδή δεν ήθελα να επηρεαστούν τα γραφόμενά 
μου από το συναίσθημα, ένιωσα τόσο μεγάλη στε-
ναχώρια γι’ αυτά που πέρασε και αυτά που άκουσε, 
που αυτό και μόνο με έκανε να κλαίω. Και να σκέ-
φτομαι ξανά και ξανά «Θεέ μου, τι πέρασε αυτή η 
γυναίκα». 

Άσχετα με το τι πέρασες εσύ… 
Ναι! Είχα δεχθεί ξύλο και πραγματικά ψυχικό βια-
σμό. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι η μητέρα μου πέ-
ρασε πιο δύσκολα απ’ ό,τι πέρασα εγώ. Είναι πάρα 
πολύ δύσκολο να διαπραγματεύεσαι τη ζωή του 
παιδιού σου. Να προσπαθείς να βρεις χρήματα, τα 
οποία δεν έχεις,  να τους το εξηγείς τόσο έντονα, 
να μην το καταλαβαίνουν και η απάντησή τους να 
είναι «θα πουλήσουμε τα όργανά του και θα βγά-
λουμε τα χρήματα που σου ζητάμε αν δεν μας τα 
δώσεις εσύ». 

Παρ’όλα αυτά, κατάφερε από τα 8 εκατομ-
μύρια να «ρίξει» το ποσό στο 1 εκατομμύ-
ριο, με τη βοήθεια πάντα των διαπραγμα-
τευτών. 
Κοίταξε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν διαπραγματεύ-
ονταν μια τιμή. 

Όχι, δεν εννοώ αυτό…
Οι διαπραγματευτές δεν διαπραγματεύονται την 
τιμή, αλλά την κατάσταση. Είναι εκεί για να αναγνω-
ρίζουν, βάσει της εμπειρίας τους, από τον τόνο και 
μόνο της φωνής του απαγωγέα, τι προδιάθεση έχει 
και πού μπορεί να φτάσει. Και μετά  τις συνομιλί-
ες με τη μητέρα μου -είχα μιλήσει και εγώ 3 φορές 
μαζί της- μπορούσαν να καταλάβουν σε τι κατάσταση 
ήμουν και αν μπορούσα να αντέξω. Από το προτελευ-
ταίο μέχρι το τελευταίο τηλεφώνημα των απαγωγέων 
υπήρχε μια τεράστια διαφορά στην τιμή. Τότε κατάλα-
βαν οι Κύπριοι διαπραγματευτές και η Αστυνομία ότι 
αν δεν έδινε η μητέρα μου τα λεφτά θα με σκότωναν. 
Πρέπει να κάνεις τη γη-πηγή να βρεθούν αυτά τα χρή-
ματα, γιατί αν δεν βρεθούν… τελείωσε! 

Εσύ που ζούσες με τον φόβο 16 μέρες πίστε-
ψες ότι κάτι θα πάει στραβά και ότι δε θα ξα-
ναέβλεπες την οικογένειά σου; 
Ναι! Αν και ένιωθα ότι η οικογένειά μου δεν θα με 
άφηνε ποτέ. Όμως είχα ρωτήσει σε κάποια φάση 
έναν από τους απαγωγείς πόσα ζητούσαν. Όταν μου 
απάντησε, του είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να 
βρεθεί αυτό το ποσό. Και η απάντηση ήταν τα έχετε 
και θα βρεθεί το ποσό. Μετά ξεκινούσε ο ψυχολο-
γικός πόλεμος, ότι οι γονείς σου δεν σε αγαπάνε γι’ 
αυτό δεν δίνουν το ποσό που ζητάμε. Φυσικά κάτι 
τέτοιο δεν το πίστεψα ποτέ. Ήξερα και ξέρω πόσο 
πολύ με αγαπούν οι γονείς μου, και θα έκαναν τα πά-
ντα για οποιοδήποτε από τα 3 τους παιδιά. Πάντως, 
ναι, είχα καταλάβει ότι δεν αστειεύονταν και ότι τα 
πράγματα ήταν πολύ σοβαρά. Εκεί είναι που διαπι-
στώνεις και μερικά πράγματα. Εγώ στεναχωριόμουν 
που δεν είχα προλάβει να πω στους γονείς μου και 
στα αδέρφια μου πόσο πολύ τους αγαπώ. Γι’ αυτό 

είχα πει στον εαυτό μου ότι αν κατάφερνα να βγω ζω-
ντανός από αυτήν την περιπέτεια, όσο μπορώ θα τους 
δείχνω και θα τους λέω πόσο πολύ τους αγαπώ. Για-
τί κάποιες φορές το ξεχνάμε, γιατί το θεωρούμε δε-
δομένο. Όποτε λοιπόν πάω στο Παραλίμνι να τους 
δω, κάθε φορά με το που φτάνω και όταν φεύγω, δεν 
υπάρχει περίπτωση να μην τους φιλήσω. 

Πλέον είσαι πιο κοντά στην οικογένειά σου… 
Πολύ πιο κοντά! Μη ξεχνάς ότι αν δεν ήταν η οικογέ-
νειά μου δεν θα ήμουν εγώ τώρα εν ζωή! 

Αυτοί οι άνθρωποι που σε απήγαγαν, γιατί εί-
χαν την πεποίθηση ότι εσείς είχατε τόσα πολ-
λά λεφτά; 
Αυτοί οι άνθρωποι είχαν ακούσει μια μεμονωμένη 
κουβέντα από κάποιο οικείο πρόσωπο, δεν μπορώ 

να σου πω περισσότερα, γιατί θα αποκαλύψω και 
βασικό στοιχείο του βιβλίου. Απλώς, αυτό που 
θέλω να κρατήσουμε απ’ όλο αυτό, είναι ότι: η οι-
κογένειά  μου δεν είχε αυτά τα λεφτά και, δεύτερον, 
είναι καλό ο οποιοσδήποτε πριν πει οτιδήποτε, να 
είναι σίγουρος για το ποιος τον ακούει, πού βρίσκε-
ται όταν το λέει και ποιος είναι στο περιβάλλον και 
πώς μπορεί αυτό που λέει να ερμηνευθεί στον εγκέ-
φαλο κάποιου άλλου ανθρώπου. Γιατί στη δική μου 
περίπτωση ένας άνθρωπος βρέθηκε στο λάθος ση-
μείο, τη λάθος στιγμή και παρέφρασε κάτι με απο-
τέλεσμα να δημιουργήσει μια άλλη εικόνα για μένα 
και την οικογένειά μου, που τον οδήγησε στο να με 
απαγάγει. 

Αυτό θεωρείς ότι ήταν και ένα μάθημα για 
σένα; 
Σίγουρα! 

Τι άλλο διδάχθηκες από αυτήν την εμπει-
ρία σου; 
Πολλά, είναι πάρα πολλά τα μαθήματα που παίρ-
νεις όταν σου συμβεί κάτι τόσο δυνατό. Να μάθεις 
να δείχνεις αγάπη.  Να μην πιστεύουμε ότι στη ζωή 
θα μας έρθουν όλα όπως τα σχεδιάζουμε. Όταν 
εμείς κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελά. Ακόμα, υπάρ-
χουν άνθρωποι που για τα χρήματα μπορούν να 
σου κάνουν πραγματικό κακό. Είναι πολλά τα μαθή-
ματα που παίρνεις. Πάντως, μια τέτοια εμπειρία, αν 
μη τι άλλο, σε προσγειώνει. 

Τα μαθήματα αυτά τα πήρες με πολύ βίαιο 
τρόπο…
Βίαιο και άσχημο τρόπο, που ήταν και ο λόγος που 
έφυγα από την Αθήνα και επέστρεψα στην Κύπρο… 

Ακόμα κοιτάς πίσω σου; Νιώθεις τον φόβο; 
Κάποιες φορές, ναι. Όταν είναι βράδυ και θέλω να 
ξεκλειδώσω την πόρτα του διαμερίσματος που νοι-

κιάζω, και δεν βρίσκω το κλειδί και είναι σκοτάδι. Δεν 
είναι ότι κοιτάω πίσω μου, αλλά έχω έναν κόμπο στο 
στομάχι και ένα απίστευτο καρδιοχτύπι. 

Σε ψυχολόγο πήγες;
Πολλές φορές και σε πολλούς ψυχολόγους. Όταν 
τελείωσε αυτό, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 
ήμουν στον ψυχολόγο. Τώρα όχι, δεν πάω. Νιώθω ότι 
όλο αυτό κατάφερα να το ξεπεράσω μόνος μου. 

Το ξεπερνάς ή το βάζεις κάτω από το χαλί; 
Αν το έβαζα κάτω από το χαλί, δεν θα έβγαζα αυτό 
το βιβλίο. Είμαι της άποψης ότι οποιοδήποτε πρόβλη-
μα, και οποιασδήποτε μορφής είναι αυτό, σε κάποια 
φάση βγαίνει στην επιφάνεια. Δεν μπορείς να το κρύ-
ψεις. Απλώς μέχρι τώρα είχα πάρει την απόφαση ότι 
δεν θα μιλούσα πουθενά και σε κανέναν γι’ αυτήν την 
απαγωγή. Δεν ήμουν έτοιμος, φοβόμουνα, δε ξέρω τι 
να σου πω. Μπορεί να πίστευα ότι δεν θα μπορούσα 
να ανταποκριθώ στις ερωτήσεις που θα μου έκαναν. 
Πίστευα ότι απατώντας σε μια ερώτηση θα ξαναζού-
σα όλο αυτό το μαρτύριο. Τελικά, όμως, γράφοντας 
το βιβλίο όταν εγώ ήμουν έτοιμος, μετά από 8 χρό-
νια, απελευθερώθηκα, λες και ανοίγω την πληγή για 
να την καθαρίσω και κλείνω την πληγή με την ευχή να 
μην αφήσει σημάδι. Βαθιά μέσα μου πιστεύω, βέβαια, 
ότι πάντα θα υπάρχει το σημάδι. Τουλάχιστον, όμως, 
ας το αντιλαμβάνομαι μόνο εγώ, όχι και οι γύρω μου. 

«Οι ΠΕριΣΣΟΤΕρΟι ΑΝΘρωΠΟι 
ΠΟυ ΜΕ ΑΝΤιΠΑΘΟυΝ 

ΕιΝΑι ΑυΤΟι ΠΟυ ΔΕΝ ΜΕ 
ξΕρΟυΝ ΚΑι ΤΟΣΟ ΚΑλΑ 

ΚΑι ΔΕΝ ΕχΟυΝ ΚΑΤΣΕι ΝΑ 
ΔιΑΒΑΣΟυΝ ΤηΝ ψυχη ΜΟυ»
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Πιστεύεις ότι αυτό το σημάδι είναι αδυναμία 
που θα την εκμεταλλευτεί κάποιος; 
Μέχρι τώρα δεν έχει τύχει. Όλοι οι συνάδελφοι με 
σεβάστηκαν στην απόφασή μου να μη μιλήσω. Αν 
κάποιος φτάσει στο σημείο να εκμεταλλευτεί αυτό το 
σημάδι και όλο αυτό που έζησα, τότε είναι ανθρωπο-
φάγος! Και κακός άνθρωπος… Υπάρχει ανθρωπο-
φαγία και κανιβαλισμός - στην Κύπρο όχι τόσο. Εί-
μαι της άποψης ότι οτιδήποτε κάνεις σε αυτήν τη ζωή 
θα το πληρώσεις. Αυτό το πράγμα σε κάποια φάση 
της ζωής σου θα ‘ρθει πίσω να σε βρει. Νιώθω ότι ο 
Θεός είναι πολύ δίκαιος. 

Πιστεύεις στον Θεό;
Πάρα πολύ!

Στο βιβλίο σου κάνεις αναφορές στον Άγιο 
Εφραίμ,  που είναι ο άγιος προστάτης σου, και 
σε βοήθησε τις 16 εκείνες μέρες… Ταυτόχρο-
να η μητέρα σου επικαλείται τον δικό της άγιο. 
Ναι, για μένα ο Άγιος Εφραίμ είναι ο προστάτης μου 
και είχε τύχει να βρεθώ πολλές φορές στη Νέα Μά-
κρη, όπου φυλάσσεται το σκήνωμά του. Επειδή ένιω-
σα τόσο έντονα ότι ο Άγιος Εφραίμ ήταν δίπλα μου 
όταν τον χρειάστηκα και όντως έβαλε το χέρι του για 
να σωθώ, μέχρι και σήμερα, μετά από 8 χρόνια, δεν 

έχει περάσει ούτε και μια μέρα που να μην προσευχη-
θώ στον Άγιο, πρωί -βράδυ. Λένε ότι σε κάποιους πι-
στούς που τον επισκέπτονται εμφανίζεται η μορφή του 
Αγίου. Εγώ όταν είχα επισκεφθεί τη Νέα Μάκρη μού 
μύριζε λιβάνι και νόμισα ότι λιβανίζανε και συνέβαι-
νε κάθε φορά που πήγαινα, άσχετες μέρες και ώρες. 
Σε κάποια φάση βρήκα μια μοναχή και τη ρώτησα 
και μου είπε «δεν λιβανίζει κάποιος, αγόρι μου, είναι 
ο Άγιος και σου εμφανίζεται». Αυτή η ίδια μυρωδιά 
υπήρχε και στο δάσος, όπου με κρατούσαν αιχμάλω-
το, τη μέρα που προσευχόμουν από το πρωί μέχρι το 
βράδυ για να με βοηθήσει. Ήταν η ίδια μέρα που θα 
με άφηναν ελεύθερο. Τότε είχα πλαντάξει στο κλάμα. 

Εκτός από τη θρησκεία, σε βοήθησαν αυτές 
τις 16 μέρες και οι στίχοι από τα τραγούδια 
που αγαπάς…
Θυμάμαι ότι έγραφα στίχους από τραγούδια της Γα-
λάνη, της Τσανακλίδου και της Πρωτοψάλτη. Ήθε-
λα να γράφω στίχους για να είμαι σίγουρος ότι δεν 
χάνω τα λογικά μου. Ότι όντως ακόμα θυμόμουν τα 
τραγούδια και δεν τρελαινόμουν, ήταν σαν άσκηση… 

Πιστεύεις ότι θα ήσουν άλλος άνθρωπος αν 
δεν είχε συμβεί αυτό; 
Σίγουρα! Αρχικά δεν θα ήμουν στην Κύπρο αυτήν τη 
στιγμή. Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας έχει κάποιο 
λόγο που συμβαίνει. 

Αυτή η εμπειρία τι άνθρωπο σε έκανε;
Στην αρχή ήμουν πολύ μαζεμένος, πιο κλειστός στον 
εαυτό μου. Σιγά-σιγά ανοίχτηκα, με αποκορύφωμα 
το σήμερα, που έγραψα αυτό το βιβλίο. Αν το 2011 
μού έλεγες ότι το 2019 θα μου έπαιρνες μια συνέ-
ντευξη για το βιβλίο, με θέμα την απαγωγή μου, θα 
σου απαντούσα «αποκλείεται, ούτε μια στο εκατομ-
μύριο». 

Σκέφτεσαι να επιστρέψεις στην Αθήνα; 
Όχι! Γιατί η δουλειά που κάνουν στην Τηλεόραση εί-
ναι τόσο ψυχοφθόρα, σε σύγκριση με το πώς γίνεται 
στην Κύπρο, που δεν θα ήθελα να μπω ξανά στη δια-
δικασία. Εδώ έχεις και ζωή. Δεν θα ξεχάσω ότι στην 
πρώτη μου δουλειά στην Αθήνα μπορεί να τελείω-
να στις 2 τα χαράματα και στις 5 να έπρεπε να μπω 
στο μοντάζ. Δεν θα μπορούσα να ξαναζήσω αυτό το 
πράγμα. Και η αλήθεια είναι ότι η Τηλεόραση στην Κύ-
προ εμένα προσωπικά μού φέρθηκε πολύ καλά. Με 
το που ήρθα στην Κύπρο η πρώτη μου δουλειά ήταν 
αρχισυντάκτης και παρουσιαστής. 

Και μάλιστα στις 2 εβδομάδες… 
Μόλις ήρθα στην Κύπρο έκανα ραντεβού με τους 
ανθρώπους του Mega και μου εμπιστεύθηκαν την 
αρχισυνταξία και παρουσίαση του green room του 
Dansing 1 τον Σεπτέμβριο 2011. Ήμουν πολύ τυχε-
ρός. 

Ο κόσμος είτε σε αγαπάει πολύ είτε σε αντι-
παθεί πολύ… Πιστεύω ότι είσαι ένας άνθρω-
πος που δημιουργεί ακραία συναισθήματα 
Δεν είναι πρόθεσή μου ούτε να με αγαπούν πολύ, 
ούτε να με μισούν πολύ. Κάποιους ανθρώπους 
απλώς τους συμπαθούμε περισσότερο, τους εκμυστη-
ρευόμαστε πράγματα και κάποιοι άλλοι περνάνε αδι-
άφοροι. 

Εσύ δεν μπορείς να περάσεις αδιάφορος…. 
Όχι, δεν είναι ότι δεν θέλω να περνάω αδιάφορος, 
αλλά έχω φτάσει σε ένα σημείο που πλέον δεν θα 
μπω στη διαδικασία  να αλλάξω τη γνώμη που έχει 
κάποιος για μένα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που με 
αντιπαθούν είναι αυτοί που δεν με ξέρουν και τόσο 
καλά και δεν έχουν κάτσει να διαβάσουν την ψυχή 
μου. 

Εσύ έχεις μπει στη διαδικασία να διαβάσεις 
ψυχές; 
Ναι, βέβαια, το κάνω και με πολλή αγάπη. Γιατί αυτή η 
ιστορία με την απαγωγή με έμαθε ότι είναι πολύ σημα-
ντικό να κάνεις βουτιά στην ψυχή του ανθρώπου και 
να σου βγάλει από μέσα τα εσώψυχά του. Γιατί θα ξα-

«ΕίχΑ ΔΕχΘΕί ξΥΛΟ ΚΑί, 
ΠρΑΓΜΑΤίΚΑ, ψΥχίΚΟ 

βίΑΣΜΟ. ΠΑρ’ΟΛΑ ΑΥΤΑ, 
ΠίΣΤΕΥω ΟΤί η ΜηΤΕρΑ 

ΜΟΥ ΠΕρΑΣΕ ΠίΟ ΔΥΣΚΟΛΑ 
ΑΠ’ Ο,Τί ΠΕρΑΣΑ ΕΓω»
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λαφρώσει τον ίδιο τον άνθρωπο που σου τα λέει και 
θα νιώσει ότι ο συνομιλητής του τον νιώθει, συμπά-
σχει μαζί του και θα βρουν μια λύση σε ό,τι αντιμετω-
πίζει. Και αυτό μου αρέσει, μου αρέσει να βοηθάω 
τον κόσμο να εξωτερικεύει τα προβλήματά του και να 
βρίσκει συνάμα λύσεις.  Νιώθω και εγώ καλά… 

Έχεις δώσει άφεση αμαρτιών στους δράστες; 
Όχι! Και δεν πρόκειται να δώσω ποτέ. 

Δεν αντιτίθεται αυτό στις θρησκευτικές σου 
πεποιθήσεις; 
Επειδή ήταν τόσο έντονο αυτό που μου συνέβη και 
προκάλεσαν τόσο μεγάλο κακό σ’ εμένα και στους 
δικούς μου ανθρώπους, δεν μπορώ να τους συγχω-
ρέσω. Όχι, δεν μπορώ να τους συγχωρέσω για όλα 
αυτά που έχουν κάνει στη μαμά μου. 

Πώς είναι η μητέρα σου σήμερα; 
Νομίζω ότι είναι καλά! Δεν είναι κάτι το οποίο έχει 
ξεχάσει. Νιώθω πολλές φορές ότι δεν θέλει να ανα-
φέρεται σε αυτό, ίσως για να μη μου φέρνει τις μνή-
μες πίσω.

Ο πατέρας σου; 
Το ίδιο. Έχω να σου πω πως ο πατέρας μου δεν άντε-
ξε να διαβάσει το βιβλίο. Διάβασε μόνο τις πρώτες 4 
σελίδες. Δεν μπορούσε, ήταν πάνω από τις δυνάμεις 
του να το ξαναζήσει. 

Πολύ ευαίσθητος…
Αν και δεν το δείχνει, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος … 

«ΘΥΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ», 
ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝ 
ΤΥΠΟΙΣ,  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 
ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ. Η 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ,  
23/2, ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ 
ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
ΕΝ ΤΥΠΟΙΣ, ΣΤΙΣ 18:00, 
ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΛΟΓΙΣΕΙ Ο 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ.

«…ΓρΑφοΝΤΑς Το βιβλιο 
οΤΑΝ ΕΓώ ήμουΝ ΕΤοιμος, 

ΑπΕλΕυθΕρώθήΚΑ, λΕς 
ΚΑι ΑΝοιξΑ ΤήΝ πλήΓή ΓιΑ 
ΝΑ ΤήΝ ΚΑθΑριςώ ΚΑι ΤήΝ 
ΕΚλΕιςΑ μΕ ΤήΝ Ευχή ΝΑ 

μήΝ ΑφήςΕι ςήμΑΔι»

               

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Απόφοιτος της Ιδιωτικής Σχολής American 
Academy Λάρνακας και του Πανεπιστηµίου  
Middlesex του Λονδίνου.
Κατέχει πτυχίο BA Honours 
στην ∆ηµοσιογραφία, στα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης και στις Πολιτισµικές 
και Επικοινωνιακές Επιστήµες. 
Από το 2007 έως το 2011 εργάστηκε στην Αθήνα
στους τηλεοπτικούς σταθµούς Alter, Alpha 
και Ant1.  
Από το 2011 έως το 2016 εργάστηκε στον 
τηλεοπτικό σταθµό Mega Κύπρου και από 
το 2016 ανήκει στο δυναµικό του τηλεοπτικού
σταθµού Sigma 

Εξώφυλλο: Ανδρέας Καραγιάν, 1970.
Μελάνι σε χαρτί, 35x32εκ. Terra Incognita 
Εκδοσεις Εν Τύποις 2008, Λευκωσία.

16 ηµέρες. Τόσο κράτησε η απαγωγή µου. Μια αληθινή

ιστορία όπως την έζησα εγώ και η οικογένεια µου. Τρεις

αλλοδαποί µε απήγαγαν από τον διαµέρισµα µου στην

Αθήνα στις 24 Ιουνίου 2011. Θα πουλήσουμε τα νεφρά του,

την καρδιά του και το συκώτι του στην μαύρη αγορά, αν δεν μας

βρεις τα χρήματα που θέλουμε, απειλούσαν την µάνα µου στην

Κύπρο. Όλα ξεκίνησαν µια µέρα η οποία έµοιαζε σαν όλες

τις άλλες. Ήταν όµως η µέρα που θα άλλαζε όλη µου τη ζωή 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

µια αληθινή ιστορία
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Όταν με πήρε τηλέφωνο να μου πει ότι δεν μπορεί να 
το διαβάσει, επειδή γνωρίζω και τα προβλήματα υγεί-
ας του, θεώρησα ότι έπραξε σωστά και δεν το διάβα-
σε. πρέπει να είσαι έτοιμος ψυχολογικά για να μπεις 
σε αυτήν τη διαδικασία. 

Ποιος είναι αυτός που διάβασε το βιβλίο σου 
και σου έκανε σχόλια;
Το είχα στείλει σε 2-3 άτομα για να πάρω διαφορε-
τικές απόψεις. Τους έστελνα κομμάτι -κομμάτι για να 
δω αν θέλουν να διαβάσουν τη συνέχεια.  Είναι η 
Αναστάζια, η φίλη μου η Κυριακή και ο μιχάλης Τερ-
ζής ο σεναριογράφος της «Γαλάτειας». ο πρώτος 
που το διάβασε όταν τελείωσε ολοκληρωμένο ήταν η 
μαμά μου. Ήθελα πολύ την άποψή της, τη γνώμη της 
γιατί στην ουσία τα δύο κεντρικά πρόσωπα είμαι εγώ 

και η μητέρα μου. ή μητέρα μου έκλαψε πάρα πολύ 
όταν το διάβασε και μου είπε ότι πραγματικά έτσι έγι-
ναν τα πράγματα. μου είπε ότι αυτά που ένιωθε τα 
διάβασε στο βιβλίο. Τότε κατάλαβα ότι έκανα τη  μέ-
γιστη απόδοση που μπορούσα να κάνω. 

Να υποψιαστώ ότι μπορεί να γίνει και τηλεο-
πτική σειρά; 
θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει σειρά. Αλλά να είναι 
συγκεκριμένος αριθμός επεισοδίων, π.χ. 25,  δεν 
χρειάζεται μια σειρά να πλατειάζει για να κάνει επιτυ-
χία. Για παράδειγμα, η σειρά «χαρά αγνοείται». Και 
ναι, θα ήθελα να γίνει σειρά γιατί είναι ένα βιβλίο 
που διαβάζοντάς το γεμίζεις εικόνες. Τόσες πολλές 
εικόνες, που αξίζει να γίνει σειρά! 

Ξέρεις ανάλογες περιπτώσεις που έχει γίνει 
απαγωγή; 
ςτην Κύπρο δεν είχε γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, να ζητάνε 
λύτρα. Αυτός είναι και ο λόγος που η Κυπριακή Δη-
μοκρατία δεν μπορεί να μας βοηθήσει στο οικονο-
μικό κομμάτι, γιατί αυτήν τη στιγμή η οικογένειά μου 
χρωστάει το 1 εκατομμύριο που έδωσε για να με σώ-
σει συν τους τόκους από το 2011. Και όταν ζητήσα-
με τη βοήθεια της Κυβέρνησης, η απάντηση ήταν ότι 
δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε γιατί δεν έχουμε 
διαχειριστεί ποτέ κάποια παρόμοια κατάσταση. Και 
με θλίβει πολύ το ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν 
έχει βοηθήσει έναν Κύπριο που έχει ζήσει όλο αυτό 
και δεν έχει κάνει τίποτα σε αυτό. ςε αντίθεση με την 
Κυπριακή Αστυνομία, στην οποία είμαι ευγνώμων, και 
θέλω να ευχαριστήσω …

Και ειδικά τον Χάρη και τον Κώστα …
Ναι, ο χάρης και ο Κώστας, με τους οποίους έχου-
με χαθεί, αλλά ξέρω ότι μιλάνε με την μαμά μου, για-
τί ήταν πιο κοντά με τη μαμά μου παρά με εμένα. Εγώ 
στην ουσία τους είχα δει μετά την απελευθέρωσή 
μου και μετά σε ένα σεμινάριο της Αστυνομίας που 
μου ζητήθηκε να μεταφέρω την εμπειρία μου.  πά-
ντως ξέρω ότι θα είναι στην παρουσίαση του βιβλίου 
μου, που θα γίνει στις 23 φεβρουαρίου. 

Δεν αφιέρωσες πουθενά το βιβλίο…
Δεν ήθελα να το αφιερώσω πουθενά. ο στόχος ήταν 
να γράψω αυτό το βιβλίο για να τα βγάλω από μέσα 
μου, να αδειάσω, σαν ψυχοθεραπεία. Γι’ αυτό δεν 
ήθελα να το αφιερώσω, δεν χρειάζεται, σε αυτούς 
που ήθελα να πω ευχαριστώ, το έχω πει! ςτην οικογέ-
νειά μου που ήταν και είναι δίπλα μου. Κάποια πράγ-
ματα τα κρατάς για τον εαυτό σου, όταν δημοσιοποι-
ηθούν, κάτι … ξεφτίζει. 

Λες συχνά ευχαριστώ;
Ναι 

Και συγγνώμη;
ςυγγνώμη λέω πιο συχνά απ’ ό,τι ευχαριστώ, αλλά η 
ουσία είναι να το εννοείς κιόλας. Και αυτό το κατα-
λαβαίνεις από τα μάτια, από το αληθινό, ειλικρινές 
βλέμμα.  ok!   

ςυΝΕΝΤΕυξή: ςυλιΑ ιώΑΝΝιΔου 
φώΤοΓρΑφιΕς: βΑλΕΝΤιΝος πΑπΑΚώΝςΤΑΝΤιΝου 

Styling: μΑριΑΝΝΑ χΑΤζήμήΝΑ 
Make up: ςΤΑλώ ΑθΑΝΑΤου 

HairStyling: tHe Hair lounge by ektoraS. 
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ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ, 
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ 
ΗΣΑΪΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΕΦΘΑΣΕ ΣΤΟ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

ΣΥΓΚΙΝΗΜΕΝΟΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ 
ΔΟΜΙΝΙΚΟ

T o απόλυτο ριάλιτι επιβίωσης έκα-
νε πρεμιέρα χθες Σάββατο στην 
τηλεόραση ΣΙΓΜΑ και πλέον τα 

βράδια μας θα γίνουν πιο διασκεδαστι-
κά και ανατρεπτικά. Ανάμεσα στους δια-
γωνιζόμενους και ο δικός μας,  Κύπριος 
personal trainer, Κυριάκος Πελεκάνος, ο 
οποίος το πρωί του Σαββάτου 26 Ιανουα-
ρίου αναχώρησε με προορισμό την Αθή-
να, όπου θα συναντούσε τους υπόλοιπους 
διαγωνιζόμενους, για να ταξιδέψουν όλοι 
μαζί στον Άγιο Δομίνικο. Το ΟΚ! βρέθηκε 
στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου ο Κυ-
ριάκος, ιδιαίτερα συγκινημένος, ήταν έτοι-
μος για ένα ταξίδι ζωής και τη μεγαλύτερη 
πρόκληση που είχε ποτέ. Στο Αεροδρό-

μιο Λάρνακας βρέθηκαν και αρκετοί φί-
λοι του Κυριάκου, οι οποίοι του έστειλαν 
τη θετική τους ενέργεια με την ευχή να τον 
ξαναδούν πίσω στην Κύπρο τον ερχόμενο 
Ιούλιο και να είναι ο μεγάλος νικητής. Θέ-
λοντας να μείνει όσο περισσότερο χρόνο 
μαζί με την οικογένειά  του, τόσο η σύ-
ζυγός του όσο και ο γιος του ταξίδεψαν 
μαζί του στην Αθήνα, όπου εκεί οι στιγμές 
της αποχώρησης ήταν συγκινητικές,  με 
τον Κυριάκο να μην κρύβει τα δάκρυά του, 
κυρίως τη στιγμή που έλεγε αντίο στον μι-
κρό Κρίστιαν.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ

Μαζί με τον Κυριάκο Πελεκάνο 
ταξίδεψαν   στην Αθήνα και η 

σύζυγός του Τατιάνα Ησαΐα, ο γιός 
τους Κρίστιαν και η αδερφή του 

Κύπριου personal trainer, Μαρία 
Πελεκάνου. 
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Μια αναμνηστική selfie με τα αγαπημένα του 
πρόσωπα λίγο πριν αναχωρήσουν για την Αθήνα.
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Ο ΠΙΕΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ ΛΟΓΩ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ 
ΚΟΡΤΖΙΑ ΕΚΑΝΕ ΒΟΛΤΑ 
ΣΤΟΥΣ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥΣ 

ΔΡΟΜΟΥΣ  ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ 

MAΡΙΑ ΚΟΡΤΖΙΑ

ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ 
ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ 
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 

Λ όγω των χιονιών το πρωτάθλημα της Δανίας διακόπη-
κε μέσα Δεκεμβρίου και αρχίζει ξανά στις 8 Φεβρου-
αρίου, ωστόσο οι ποδοσφαιριστές δεν σταμάτησαν 

την  προετοιμασία, και ειδικά στην Κοπεγχάγη -η οποία βρίσκεται 
στην κορυφή της βαθμολογίας- και κάνουν όνειρα για την κατά-
κτηση του τίτλου. Η Μαρία απολαμβάνει στιγμές μοναξιάς στο 
σπίτι τους, ωστόσο φροντίζει να γεμίζει τον ελεύθερο χρόνο της  
κάνοντας βόλτες στην πόλη. Όπως είδαμε και στα social media 
τις τελευταίες μέρες, η παρέα της ήταν ο κολλητός της φίλος Νι-
κόλας Ιωαννίδης. Οι δυο τους έκαναν ψώνια, περπάτησαν στη 
χιονισμένη Κοπεγχάγη, με τη Μαρία να τον ξεναγεί στα αξιοθέα-
τα της πόλης και τον Νικόλα να επιμελείται πάντα το ντύσιμό της 
στις κοινές τους εξόδους, ενώ δεν δίστασε να διακοσμήσει με 
δικές του πινελιές το σαλόνι του σπιτιού της. Η Μαρία εδώ και 
μερικές μέρες ασχολείται εντατικά με τον γάμο της με τον Πιέρο 
Σωτηρίου και άρχισε σιγά-σιγά να διευθετεί κάποιες λεπτομέρει-
ες που αφορούν στην πιο όμορφη μέρα του ζευγαριού.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
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ΣΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΠΑΘΑΝΑΤΙΣΕ Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΦΑΚΟΣ ΤΟΥ ΟΚ! ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΤΣΙΟ 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΛΑΟΥΡΑ ΚΑΙ ΒΑΛΕΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ 

Τ ον επόμενο μήνα συμπληρώνονται 9 
χρόνια από την ανακοίνωση του χωρι-
σμού τους και οι σχέσεις τους παραμέ-

νουν άψογες, κυρίως χάριν των τριών παιδιών 
τους, του Άγγελου, της Λάουρας και της Βαλέ-
ριας, που τους έχουν τεράστια αδυναμία. Οι 
ζωές τους βέβαια τα τελευταία 9 χρόνια έχουν 
αλλάξει ριζικά, με τον Γιάννη Λάτσιο να κρατά-
ει κρυφή την προσωπική του ζωή και ελάχιστες 
σχέσεις του να βγαίνουν στη δημοσιότητα και 
την Ελένη Μενεγάκη να έχει συνεχίσει τη ζωή 
της πλάι στον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο. 
Πριν από μερικές μέρες ο φωτογραφικός φα-
κός τούς απαθανάτισε στην Κηφισιά τη στιγμή 
που η Ελένη παρέδιδε στον μπαμπά τους τις 
δυο κόρες τους, Λάουρα και Βαλέρια. Το πρώ-
ην διάσημο ζευγάρι,  θέλοντας να αποφύγουν 
τα αδιάκριτα βλέμματα, επέλεξαν μια γωνιά 
γνωστής καφετερίας, όπου απόλαυσαν τον 
καφέ τους, τα είπαν για λίγη ώρα και ο Γιάννης 

αναχώρησε με τα δυο κορίτσια. Μάλιστα μπή-
καν στην καφετερία με μερικά λεπτά διαφορά, 
για να μη δώσουν τροφή για περισσότερα σχό-
λια. Ο μεγάλος τους γιος,  Άγγελος, που είναι 
κιόλας 16 χρονών, σύμφωνα με πληροφορίες 
αποφάσισε το τελευταίο διάστημα να ζει με τον 
μπαμπά του, Γιάννη Λάτσιο, με την Ελένη Μενε-
γάκη να μη  φέρνει καμία αντίρρηση στην επι-
λογή του. Άλλωστε σπάνια βλέπουμε τον Άγ-
γελο σε κοινές βόλτες με τη μαμά και τις αδερ-
φές του, καθώς ως ο πιο μεγάλος της οικογέ-
νειας, έχει αρχίσει να ζει τη δική του ζωή. H 
εβδομάδα που διανύσαμε ήταν απόλυτα γιορτι-
νή για την παρουσιάστρια, καθώς την περασμέ-
νη Δευτέρα η κόρη της Βαλέρια έγινε 11 ετών 
και την επόμενη μέρα είχε γενέθλια και ο σύζυ-
γός της Μάκης Παντζόπουλος.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: G4PHOTOS.GR

Η Ελένη δεν έφερε καμία 
αντίρρηση όταν ο μεγάλος 
τους γιος Άγγελος ζήτησε να 
μετακομίσει στον μπαμπά του.
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 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
φωΤΟγρΑφΙΕΣ

Η Ελένη Μενεγάκη έφτασε πρώτη 
στην καφετερία, κρατώντας αγκαλιά 
τη Λάουρα και τη Βαλέρια.

Ο Γιάννης Λάτσιος αναχωρεί από 
την καφετερία με τις δυο του κόρες 
Λάουρα και Βαλέρια.
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ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΑΠΑΘΑΝΑΤΙΣΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Ο 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ 

ΤΟΥ ΟΚ! Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ 
ΕΚΛΕΨΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 

ΜΕ ΤΟ ΣΤIΛ ΤΗΣ

TATIANA ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

M πορεί τα δημοσιεύματα να θέλουν κατά καιρούς 
το ζευγάρι να περνάει κρίση, ωστόσο εκείνοι 
φροντίζουν κάθε φορά να κλείνουν στόματα 

είτε με κοινές εμφανίσεις τους είτε με τρυφερές στιγμές σε 
δημόσιους χώρους. Εκείνο το απόγευμα επέλεξαν να κάνουν 
τα ψώνια τους στην κεντρική αγορά της Κηφισιάς. Η Τατιά-
να έκλεψε τις εντυπώσεις με το στιλ της επιλέγοντας μια πλι-
σέ φούστα συνδυασμένη με κόκκινο πουκάμισο σε αυστηρή 
γραμμή και με ιδιαίτερη πινελιά την κόκκινη γιρλάντα στα μαλ-
λιά. To ζευγάρι όταν αντιλήφθηκε την παρουσία φωτογράφου 
δεν ενοχλήθηκε και συνέχισε τη βόλτα του. Αρχικά μπήκαν σε 
κατάστημα με ανδρικά ρούχα, όπου η παρουσιάστρια βοή-
θησε τον σύζυγό της να επιλέξει, μιας και αποτελεί μια από τις 
πιο καλοντυμένες κυρίες της ελληνικής τηλεόρασης. Το ζευγά-
ρι πέρασε όλο το απόγευμα μαζί, καθώς μετά τα ψώνια γευμά-
τισαν σε γνωστό εστιατόριο.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: G4PHOTOS.GR



PRESENTSI5february
Friday 20:00 I7 february

Sunday 19:00

MUSIC BY  
PETR TCHAIKOVSKY
CHOREOGRAPHY BY  
L. IVANOV, M. PETIPA 

EDITED BY ANATOLY 
EMELYANOV 

The Moscow Ballet
Russian Ballet Theatre

SWAN LAKE

starring

Bolshoi  
Theatre

soloists 

Alexander 
Volchkov

Principal
Bolshoi Theatre

NINA
KAPTSOVA
Prima ballerina
Bolshoi Theatre

HONORED ARTISTS 
OF RUSSIA

Nicosia
Strovolos  
Municipal Theatre
100 Strovolos Avenue

LIMASSOL
Pattihio Theatre

4, Agias Zonis

Nicosia
Strovolos  
Municipal Theatre
100 Strovolos Avenue

LIMASSOL
Pattihio Theatre

4, Agias Zonis

6+TICKETS 
from  28 €

Tickets on the websites: 
WWW.ATRIAMUSIC.COM   
WWW.SOLDOUTTICKETBOX.COM  
OR AT THE BOX OFFICE OF THEATER “PATTIHIO”

for children up to 12 years  
30% discount   

MEDIA SPONSORS

 _ATRIA_MUSIC_
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ 7.5 ΧΡΟΝΙΑ 
ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΑ, 

ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ, 
Η ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ 
ΜΙΧΑΕΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΗΚΑΝ! 

ΜΙΧΑΕΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
- ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΤΩΝ 
ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ

Σ τις 12 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στη 
Βουδαπέστη, ο Ανδρέας τής έκανε πρόταση γάμου και 
εκείνη, συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια, του είπε 

το "Ναι". Όλα έγιναν σε ένα στολισμένο πάρκο της πόλης, κάτω 
από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο! Μάλιστα την επόμενη μέρα 
της πρότασης γάμου είχαν και μια μεγάλη ατυχία, όπως εξομολο-
γήθηκε η ίδια η τραγουδίστρια. "Τη δεύτερη ημέρα μετά την πρό-
ταση γάμου πάμε το βράδυ στο ξενοδοχείο και παρατηρώ ότι, 
από το κρύο, φούσκωσαν τα δάκτυλά μου. Δοκιμάσαμε τα πάντα, 
δεν έβγαινε το δακτυλίδι, μελάνιασε το χέρι μου και πήγαμε στις 
πρώτες βοήθειες και αναγκάστηκαν να μου κόψουν το δαχτυλί-
δι!». Το ζευγάρι, επιστρέφοντας στο νησί μας,  προγραμμάτισαν 

και ένα μίνι πάρτι αρραβώνων 
για τις οικογένειές τους το Σάβ-
βατο, 26 Ιανουαρίου. Ο Ανδρέ-
ας έφτασε εκεί με τους γονείς 
του κρατώντας μια τεράστια αν-
θοδέσμη και εκείνη τον υποδέ-
χθηκε με ένα τρυφερό φιλί στα 
χείλη. Η βραδιά κύλησε υπέρο-
χα και τα πρώτα σχέδια γάμου 
κάνουν λόγο για το καλοκαίρι 
του 2021. Το ΟΚ! εξασφάλισε 
αποκλειστικές φωτογραφίες από 
την όμορφη βραδιά.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ

Η στιγμή που της έκανε 
πρόταση γάμου στη 
Βουδαπέστη



survivor
καθε σαββατο 

με τεταρτη 
ΣΤΙΣ 21:15

www.sigmatv.com      sigmatvcy  |    SigmaTV

ΟΛΑ
μΠοροΥΝ 
ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ

ΧορηΓοσ
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Ο ΤζΟν ΜάλκΟβιΤς πρωΤάγωνιςΤει 
ςΤΟ εργΟ Bitter Wheat, πΟυ εγράψε 

Ο βράβευΜενΟς Με πΟυλιΤζερ 
θεάΤρικΟς ςυγγράφεάς νΤειβινΤ 

ΜάΜεΤ κάι εΜπνευςΤηκε άπΟ  ΤΟ 
ςκάνδάλΟ Χάρβει γΟυάινςΤάιν.

Bitter Wheat… 
Bitter life! 

O  Τζον Μάλκοβιτς ανεβαίνει 
ξανά στο σανίδι του «Garrick 
Theatre» στο West End του 

Λονδίνου, μετά από τρεις δεκαετίες. Σύμ-
φωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, η πρεμιέρα 
θα δοθεί τον Ιούνιο και, όπως δήλωσε ο 
Μάλκοβιτς, «το έργο θα ταράξει κόσμο». 
Και συνεχίζει: «Είναι μια μαύρη κωμωδία 
για έναν μεγιστάνα των media με άθλια 
συμπεριφορά». Ο Μάλκοβιτς θα υποδυ-
θεί τον Barney Fein, έναν αχρείο παραγω-
γό του Χόλιγουντ.  «Φυσικά και μπορεί να 
αναστατώσει ανθρώπους, οι οποίοι έχουν 
βιώσει τη συμπεριφορά που περιγράφεται 

στις σκηνές του έργου. Πολλοί ίσως δυ-
σαρεστηθούν», είπε ο Μάλκοβιτς, σημει-
ώνοντας ότι «προσωπικά, βρίσκω το έργο 
εξαιρετικό».  Υπενθυμίζεται ότι ο Χάρβεϊ 
Γουάινσταϊν, τον οποίον πάνω από 80 γυ-
ναίκες κατηγορούν για σεξουαλικές επι-
θέσεις, ακόμη και βιασμό (την περίοδο 
μεταξύ 1980 και 2015), αρνείται τους 
ισχυρισμούς περί μη συναινετικού σεξ και 
χαρακτηρίζει τις κατηγορίες ως «φανερά 
ψευδείς».  ok!

ΤΗΣ ΜΟΝΙΚΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EΡΑ

 Ο γνωστός ηθοποιός τα τελευταία 25 χρόνια έχει εμφανιστεί σε 
περισσότερες από 70 ταινίες, ενώ έχει λάβει δύο υποψηφιότητες για 
Όσκαρ, για τους ρόλους του στις ταινίες Μια θέση στην καρδιά και 
«Η Δεύτερη Ευκαιρία». Άλλες γνωστές του ταινίες είναι οι «Επικίνδυνες 
σχέσεις», «Στο Μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς» και «Η Ανταλλαγή».

TZON MAΛΚΟΒΙΤΣ
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 Ο γνωστός ηθοποιός τα τελευταία 25 χρόνια έχει εμφανιστεί σε 
περισσότερες από 70 ταινίες, ενώ έχει λάβει δύο υποψηφιότητες για 
Όσκαρ, για τους ρόλους του στις ταινίες Μια θέση στην καρδιά και 
«Η Δεύτερη Ευκαιρία». Άλλες γνωστές του ταινίες είναι οι «Επικίνδυνες 
σχέσεις», «Στο Μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς» και «Η Ανταλλαγή».
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ΕΚΛΕΨΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Ο ΖΑΝ-ΠΟΛ 
ΓΚΟΤΙΕ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ 

ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ. ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΣΑΡΕΛΑΣ ΗΤΑΝ Η ΝΤΙΤΑ ΦΟΝ ΤΙΖ, 

Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΖΑΝ-ΠΟΛ ΓΚΟΤΙΕ

Η ΝΤΙΤΑ ΦΟΝ ΤΙΖ 
ΣΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ 

Σ την Εβδομάδα Μόδας του Πα-
ρισιού ο σχεδιαστής Ζαν-Πολ 
Γκοτιέ συνεργάστηκε με την πρω-

ταγωνίστρια της παράστασης «Fashion 
Freak Show», Nτίτα Φον Τιζ. Άλλωστε, 
η επίδειξη που ήθελε να παρουσιάσει ο 
σχεδιαστής ήταν εκκεντρική και αστεία 
και τα κατάφερε φέρνοντας πάνω στην 
πασαρέλα τη σταρ του  μπουρλέσκ, Ντί-
τα Φον Τιζ, η οποία από τον περασμένο 
Οκτώβριο πρωταγωνιστεί στην παρά-
σταση που έχει ανεβάσει ο σχεδιαστής 
στο Φολί Μπερζέρ. Να θυμίσουμε ότι 
η παράσταση του Ζαν-Πολ Γκοτιέ έχει 

τον τίτλο «Fashion Freak Show», και είναι 
εμπνευσμένη από τη ζωή του και την κα-
ριέρα του. Πρόκειται για μια ζωντανή αυ-
τοβιογραφία, που κέρδισε κοινό και κριτι-
κούς. Τώρα όσον αφορά τη συλλογή του 
ήταν εμπνευσμένη από το στοιχείο της 
θάλασσας και την Άπω Ανατολή. Αρκετοί 
ήταν αυτοί που υπογράμμισαν ότι η συλ-
λογή του ήταν τολμηρή και απευθύνεται 
σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τη 
διαφορά.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ

Ο διάσημος σχεδιαστής 
κατάφερε να κάνει τη 

διαφορά. 

Η επιβλητική Ντίτα Φον Τιζ είναι Αμερικανίδα χορεύτρια 
του μπουρλέσκ, μοντέλο, σχεδιάστρια μόδας αλλά και 
τραγουδίστρια. Το πραγματικό όνομά της είναι Χίδερ 
Σουίτ και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον 
χώρο. Στην επαγγελματική της διαδρομή, βάδισε στην 
πασαρέλα για οίκους όπως οι Marc Jacobs και Louis 
Vuitton και τώρα στην πασαρέλα του Ζαν Πολ Γκοτιέ.

Οι δημιουργίες του είναι εμπνευσμένες 
από την Άπω Ανατολή.
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ΜΙΑ… ΛΑΜΠΕΡΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ Ο 

ΛΙΒΑΝΕΖΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ELIE 
SAAB ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ 

ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ, ΔΟΞΑΖΟΝΤΑΣ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ

ΕLIE SAAB

«ΔΟΞΑΣΕ» 
ΤΗ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ

I κανοποιημένος έμεινε ο σχεδι-
αστής Elie Saab από τα μοντέ-
λα που παρουσίασαν τις δημι-

ουργίες του στη φετινή Εβδομάδα 
Μόδας του Παρισιού. Ο δημιουρ-
γός άφησε τις καλύτερες εντυπώ-
σεις στους παρευρισκoμένους, 
αφού οι δημιουργίες του ήταν μο-
ναδικές και λαμπερές. Ο σχεδια-
στής συνεχίζει να έχει το ατελιέ του 
στη Βηρυτό,  παρότι ο ίδιος γνωρί-
ζει τεράστια αναγνώριση στο Παρί-
σι αλλά και παγκοσμίως. Οι παραγ-
γελίες για τα περίφημα νυφικά του 
αναμένεται τους επόμενους μήνες 
να εκτοξευτούν!  Οι δημιουργίες 

του απασχόλησαν από την πρώτη 
στιγμή τους στυλίστες και fashion 
editors των μεγαλύτερων περιοδι-
κών του κόσμου. Οι σημαντικότε-
ρες προσωπικότητες του πλανήτη 
σπεύδουν να «κλείσουν» θέση στις 
πρώτες σειρές των επιδείξεων, τις 
οποίες πραγματοποιεί στο Παρίσι, 
το Μιλάνο και τη Νέα Υόρκη. Ο 
ίδιος λέει ότι φέρνει στη γαλλική 
υψηλή ραπτική το μεσογειακό του 
ταμπεραμέντο και την ευαισθησία 
του.   ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ
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Ο σχεδιαστής άφησε τις καλύτερες 
εντυπώσεις στους παρευρισκομένους,  
αφού οι δημιουργίες του ήταν μοναδικές 
και λαμπερές.



BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Best lines
Μπορεί η Μάσκάρά νά 
είνάί το άγάπηΜενο 
σάσ προϊον γίά το 
Μάκίγίάζ, άλλά το 
eyeliner άνάδείκνύετάί 
σε πρωτάγωνίστη τησ 
σεζον. κάί οσο κί άν 
δεν τά κάτάφερνετε, 
προσπάθηστε 
περίσσοτερο, γίάτί θά 
σύνεχίσεί νά είνάί 
σε πρωτη ζητηση 
κάί την άνοίξη.
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The Pen Eyeliner, 
3INA, μηχανικό 
eyeliner, για τις πιο 
τέλειες γραμμές. 
Όλα τα προϊόντα της  
3inA είναι Cruelty 
free και Paraben  
free.  άποκλειστικά 
στα  πολυκαταστή-
ματα  Debenhams 
Mall of  engomi και 
Debenhams Zenon 
στη λάρνακα.

I Colori Di Helan, 
υγρό eyeliner για 
τέλειες γραμμές 
στα βλέφαρα και 
μεγάλη διάρκεια. 
άποκλειστικά στα 
φαρμακεία. 

Stylo Ombre et Contour, Chanel, 
το πρώτο στυλό σκιάς, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως και 
να εφαρμοστεί με μόνο μία κίνηση. η 
μύτη του μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν μολύβι ή liner για να δημιουργήσει 
λεπτή ή χοντρή γραμμή, αναδεικνύο-
ντας το περίγραμμα των ματιών, και να 
δώσει ένταση και διάρκεια στο χρώμα 
σε ένα μοντέρνο eye MakeUp look.

Eyeliner Gel, Clarins, αδι-
άβροχο eyeliner σε τζελ,  
εμπλουτισμένο με έντονα μαύ-
ρα pigments, που θα σας βοη-
θήσει να πετύχετε το σοφιστι-
κέ, έντονο λουκ στα μάτια που 
επιθυμείτε. άντιστέκεται στην 
υγρασία και στον ιδρώτα για 12 
ώρες εφαρμογήςEyes to Kill Proliner,  Armani, στην από-

χρωση 1 Obsidian Black (βαθύ μαύρο) τα 
έχει όλα! είναι ένα eyeliner υψηλής ακρί-
βειας με έντονο χρώμα και διάρκεια 12 ώρες 
με ματ φινίρισμα. άυτό το  "έργο τέχνης" εγ-
γυάται μια καθαρή, ακριβή, άψογη και απα-
λή γραμμή. άξεπέραστο αποτέλεσμα από 
την πρώτη κιόλας εφαρμογή. η ειδική φόρ-
μουλα με βάση το νερό συνδυάζει απαλότη-
τα και προσφέρει άνεση στην εφαρμογή.

Stay on me Eye Liner, Diego Dalla Palma, υψηλής ποιότητας eye liner με 
επαγγελματικά χαρακτηριστικά και εύκολη εφαρμογή! η κρεμώδης μαλακή 
υφή του με ελαφριά αφή, ολισθαίνει ομαλά πάνω στο δέρμα για ένα έντονο 
άμεσο χρώμα και ματ φινίρισμα. στεγνώνει γρήγορα διατηρώντας το χρώμα 
πάνω στο δέρμα, χωρίς επιχρίσματα ή λεκέδες.

24/7  Glide-On, Urban  Decay,  κρεμώδη 
μολύβια για τα μάτια, απίστευτα μακράς  διάρ-
κειας  και  αδιάβροχα, με ολοζώντανα φωτεινά  
χρώματα που ενυδατώνουν και περιποιούνται 
τη γραμμή των βλεφάρων.  άστραφτερά  μεταλ-
λιζέ, σκούρες, smoky αποχρώσεις που  ταιριά-
ζουν  με  τα  πάντα. δεν   έχετε   ξαναδεί   ποτέ   
μια   τόσο   συγκλονιστική   χρωματική   γκάμα. 
διατίθεται σε 40 εθιστικές αποχρώσεις. Aπο-
κλειστικά στο πολυκατάστημα Debenhams Mall 
of Cyprus λευκωσίας.  

Archliner Ink Shibui Black, Shiseido, με quick-dry φόρμουλα που 
στεγνώνει αμέσως και χαρίζει στα βλέφαρά σας waterproof χρώ-
μα για 24 ώρες.  θα το απλώσετε στη ρίζα των βλεφαρίδων σας και,  
ακολουθώντας τη φυσική γραμμή τους, δημιουργείτε το περίγραμμα 
των ματιών σας. 

Dual-Ended Long-Wear Liquid Liner, Bobbi Brown, 12ωρης διάρκειας eye liner, που εξασφαλίζει ανθεκτικότητα 
στο νερό, τον ιδρώτα και την υγρασία, χαρίζοντας, ωστόσο, έντονο χρώμα. το απλικατέρ σάς προσφέρει τον μέγιστο 
έλεγχο και δημιουργεί μια λεία, ίσια, ευκρινή γραμμή.
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Χρώματα 
& αρώματα
Η εποΧΗ μας τα 
επιβαλλει κι εμεις 
ακολουθουμε τις 
επιταγες τΗς! τα νεα 
Χρώματα και τα 
αρώματα τΗς νεας 
ςεζον εφθαςαν και 
μας προκαλουν για 
το πρώτο τεςτ! τι λετε; 
θα τα επιλεξετε; εμεις 
ςας τα ςυςτΗνουμε 
ανεπιφυλαΧτα. 

BEAUTYshopping
Her Eau de Parfum, 
Burberry, ένα νέο γυναικείο 
άρωμα, έντονο, φρουτώδες και 
με floral αίσθηση που δημιουρ-
γήθηκε από τον master perfumer 
Francis Kurkdjian. πρόκειται για 
έναν ιδιαίτερο συνδυασμό από 
κόκκινα και μαύρα μούρα, γιασε-
μί και βιολέτα, ενώ στη βάση του 
έχει ξηρό κεχριμπάρι και musk.

Eye Gloss, Sheer Scandal, 
από τη συλλογή La 
Dangereuse, Estee Lauder, 
δίνει φως στα βλέφαρα και στην 
εξωτερική γωνία του τόξου του 
φρυδιού. αξιοποιήστε το Eye 
Gloss για να δημιουργήσετε μο-
ναδικά look. μόνο του κάνει τα 
βλέφαρα να λάμπουν. πάνω από 
μια σκιά χαρίζει στο smoky look 
ένα σβήσιμο και μια ανεπιτήδευτη 
ατέλεια. αν το εφαρμόσετε στα 
ζυγωματικά, το δέρμα θα αποκτή-
σει μια ακαταμάχητη λάμψη. 

Wood, Dsquared2, δύο 
εξίσου δυναμικά αρώματα 
που αντιπροσωπεύουν τη 

γυναίκα και τον άντρα του 
σήμερα. μια γυναίκα και 

έναν άντρα αισθησιακούς 
και με αυτοπεποίθηση στον 
εαυτό τους και την προσωπι-

κότητά τους!

Women, Calvin Klein, αυτό το νέο 
άρωμα αποτελεί ένα παιχνίδι αντιθέσεων 
και ποικιλομορφίας. Ένα ξυλώδες, floral 
άρωμα που εκπέμπει δυναμισμό με έναν 
τρόπο διακριτικό, ενώ παράλληλα απο-
πνέει φρεσκάδα και αισθησιασμό.

Nudissimo Stick Lipstick, Diego 
Dalla Palma, έξι τόνοι κραγιόν 
αφιερωμένα στη νέα γήινη τάση στη 
μόδα. με κρεμώδη και άνετη υφή 
γλιστρούν εύκολα στα χείλη, καθο-
ρίζοντας τα περιγράμματα και δημι-
ουργώντας μια βελούδινη και απαλή 
κάλυψη. θα τα βρείτε σε ποικίλα φι-
νιρίσματα, ματ και μεταξένια. 

L’Absolu Rouge 
Drama Matte, 
Lancôme, αυτό 
το σούπερ ματ 
κραγιόν δημιουρ-
γήθηκε για τις γυ-
ναίκες που λατρεύ-
ουν να παίζουν με 
τις αποχρώσεις και 
τα τολμηρά φινιρί-
σματα, αφού συν-
δυάζει τα φωτει-
νά χρώματα με το 
απόλυτα ματ τελεί-
ωμα και την εξαιρε-
τικά άνετη υφή.

Imperial Lash 
Mascara Ink, 
Shiseido, αυτή 
η νέα μάσκαρα, 
χάρη στο πρωτο-
ποριακό πινέλο 
της, προσφέρει 
τα πάντα! και μι-
λάμε για όγκο, 
τέλειες καμπύλες 
και διαχωρισμέ-
νες βλεφαρίδες, 
με χρώμα που δι-
ατηρείται για 12 
ώρες, χωρίς να 
τις βαραίνει.

Capture Youth, Dior, μια σει-
ρά εμπνευσμένη από την προ-
ληπτική ιατρική. πρόκειται για 
την πρώτη ενεργή αγωγή επι-
βράδυνσης της γήρανσης mix 
& match. αυτό το τελευταίας 
τεχνολογίας προσαρμοσμένο 
πρόγραμμα ενισχύει τη νεότητα 
του δέρματος και καθυστερεί 
τα σημάδια γήρανσης -ρυτίδες, 
λεπτές γραμμές, ατονία και έλ-
λειψη σφριγηλότητας- προτού 
καν εμφανιστούν.

Spring Look 2019, YSL Beauté, ένα look που δημιούρ-
γησε ο διευθυντής ομορφιάς της YSL Beauté, Tom Pecheux. 
παλ ροζ, παγωμένο λιλά, ιριδίζον λευκό και νέον παστέλ 
είναι τα χρώματα της σεζόν που φοριούνται στα μάτια, στα 
χείλη και τα νύχια και κάνουν μια ακαταμάχητη δήλωση.
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style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Η ζώνΗ 
είναι το αξεσουάρ που μπορεί να 
προσθέσει 70s ύφος στο outfit 

μας (PIAZZA ITALIA)

instagram:mariannahadjimina

FE
N

D
I

insta-tip

70s fashion icon
Mε retro διάθεση κάι άισθητικη 
δημιουργουμε chic συνολά!

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

Πουκάμισο €49,99, 
MANGO.

Σκουλαρίκια, 
PARFOIS.

Γυαλιά ηλίου Web, 
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕνΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.

Παντελόνι, 
TERRANOVA.

Παπούτσι 
€59,95, ZARA.

Πουλόβερ  €49,99, 
MANGO.

Tσάντα 
€59,95, 
ZARA.

Φούστα, PIAZZA 
ITALIA.

Παλτό €119,99, 
MANGO.
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style icon ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑshopping

AnimAl 
instinct
ΑποχΑιρετΑμε τον xειμώνΑ 
με το leopard print, 
μιΑν  Απο τις κυριΑρχες 
τΑςεις της ςεζον.

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

Φούστα €29,95, ZARA.

Σκουλαρίκια €4,99, 
Η&Μ.

Faux fur €99,99, 
ΜΑΝGO.

Ζώνη €7,99, 
STRADIVARIUS.

Μπλούζα €29,95, 
ZARA.

Γόβα €30, 
DOROTHY 
PERKINS.

Τσάντα, ALDO.

Μποτάκι, 
ALDO.

Γυαλιά ηλίου Just Cavalli, 
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.

Πουκαμίσα, ZARA.

M
A

X 
M

A
RA
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Στην υγειά 
μάΣ 
To bordeaux Στο χρώμά του 
κράΣιου Συνδυάζετάι με το γκριζο 
Σε ενάν άπο τουΣ πιο κλάΣικουΣ 
χειμερινουΣ ΣυνδυάΣμουΣ.

A
KR

IS

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

Παλτό, FALCONERI.

Μπερέ, 
ACCESSORIZE.

Κολιέ, FOLLI 
FOLLIE.

Φούστα €12,99, ZARA.

Μποτάκια 
€59,95, 
ZARA.

Τοπ €14,99, 
ΜΑΝGO.

Jumper €35, TOP 
SHOP.

Παντελόνι €24,99, 
Η&Μ.

Μπλούζα 
€39,99, 
MANGO.

Παλτό €119,99, 
MANGO.
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AGENDA ΑΠΟ ΤΗ χρισΤινΑ ΠελεκΑνΟυ

ΔΗΜΗΤρΗσ ΜΠΑσΗσ-ΠΑνΤελΗσ 
ΘΑλΑσσινΟσ

«σΑλΠΑρΟυν» σΤΗν κυΠρΟ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά μέσα 
στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του πα-
ρουσιάζει επί σκηνής του DownTown Live τους καταξιω-
μένους Έλληνες τραγουδιστές Δημήτρη Μπάση και Πα-
ντελή Θαλασσινό την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 
στις 21:00 στη Λευκωσία. Τους τραγουδιστές θα πλαι-
σιώνει ο γνωστός Κύπριος τραγουδιστής και μουσικο-
συνθέτης Κούλης Θεοδώρου μαζί με την μπάντα του. 
Εισιτήρια προπωλούνται στην τιμή των €15.00 από το 
DownTown Live και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών 
στον Στρόβολο (ώρες γραφείου). Εισιτήρια θα διατίθε-
νται επίσης στην είσοδο της συναυλίας προς €20. Για 
πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 99810011. 

Αρχισε Η ΠρΟΠΩλΗσΗ 
ΤΩν εισιΤΗριΩν
Το θρυλικό γερμανικό ροκ συγκρότημα έρχεται 
Κύπρο για μία μεγάλη συναυλία το Σάββατο 9 
Φεβρουαρίου στις 20:00 στο κλειστό στάδιο 
Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. Το συγκρότημα 
δεν έρχεται στην Κύπρο για πρώτη φορά αλλά 
για τρίτη, αφού η πρώτη τους εμφάνιση στο νησί 
μας ήταν το 2004 και η δεύτερη το 2006. Η προ-
πώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε μέσω του www.
soldoutticketbox.com.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ 
ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με τη Δήμητρα Μπουλούζου θα εμφανι-
σθούν την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου στις 21:30 στη μουσική 
σκηνή Red. Μαζί του οι φίλοι του, μια παρέα εξαιρετικών μου-

σικών, παρουσιάζουν τον νέο δίσκο του, «Ψεύτης Καιρός», με όλα του 
τα παλιά και νεότερα τραγούδια, εμπνευσμένες διασκευές. Με ένα πρό-
γραμμα που στόχο έχει τη γνήσια διασκέδαση, αλλά και τις πάντα στοχευ-
μένες αναφορές του στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, υπόσχεται μοναδικές 
εμπειρίες στους θαυμαστές του. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Πρώτο και 
περιοδικό Check in Cyprus. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφω-
να 96245929/99059257 

SCORPIONS

ΤεχνΑσΜΑ

OI ΔεινΟσΑυρΟι εΠισΤρεΦΟυν σΤΗν κυΠρΟ
26/01-7/04/2019
Δεκαπέντε διαφορετικά είδη ρομποτικών τεράτων, σε πραγματι-
κά μεγέθη (με μήκος έως 16 μέτρα), έρχονται στην Κύπρο για μια 
έκθεση που παρουσιάζει η Ελληνική Τράπεζα.  Η έκθεση θα βρί-
σκεται για πρώτη φορά στην Κύπρο από το Σάββατο 26 έως τις 7 
Απριλίου 2019 στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης (Περίπτερο 3). 
Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, δρος Κώστα 
Χαμπιαούρη. Τη διοργάνωση της έκθεσης ανέλαβε η MoonlightShow Productions. 
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30-12:30 και 15:00-19:00. Σάββατο 
& Κυριακή (και αργίες): 10:00-19:00. Εισιτήρια θα πωλούνται στην είσοδο και στον 
ιστότοπο www.dinoscy.com. Γενική είσοδος: €10. Χορηγοί επικοινωνίας: Συγκρότη-
μα Δίας και Τηλεόραση Σίγμα. Πληροφορίες στο www.dinoscy.com 

living

«Η σΤΑχΤΟΠΟυΤΑ»
ΠΑρΑσΤΑσεισ σε λευκΩσιΑ 

κΑι λεΜεσΟ
«Η Σταχτοπούτα» του 
Russian Ballet Theatre, σε 
μουσική του Σεργκέι Προ-
κόφιεφ και σε χορογραφία 
του διάσημου χορευτή και 
χορογράφου Ανατόλι Εμε-
λιάνοβ, έρχεται για πρώτη 
φορά στην Κύπρο για δύο 
μοναδικές παραστάσεις. 
Στις 14 Φεβρουαρίου στο 
Δημοτικό Θέατρο Στροβό-
λου και στις 16 Φεβρουαρίου στο Παττί-
χειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. Τους κύ-
ριους ρόλους του αριστουργηματικού έρ-
γου «Σταχτοπούτα», που είναι βασισμένο 
στο πασίγνωστο παραμύθι του Σαρλ Περώ 
Cinderella, ερμηνεύουν οι κορυφαίοι χο-
ρευτές του Θεάτρου Μπολσόι, Αναστασία 
Γκοριάτσεβα και Αλεξάντρ Βολτσκόβ και 
μαζί τους στη σκηνή εμφανίζονται άλλοι 
40 σπουδαίοι χορευτές. Πληροφορίες και 
εισιτήρια για Λευκωσία και Λεμεσό: www.
atriamusic.com, www.soldoutticketbox.com, 
www.pattihio.com.cy ή από το ταμείο του 
Παττιχείου 77277. Για παιδιά έως 12 ετών 
30% έκπτωση. Χορηγοί Επικοινωνίας: Συ-
γκρότημα ΔΙΑΣ και Τηλεόραση Sigma.

«Ο ΠΑΤερΑσ»
ΠρεΜιερΑ σΤΟ ΘεΑΤρΟ ενΑ
15/02-10/03
Την πρεμιέρα του έργου «Ο πατέρας» θα ανεβάσει 
την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου στις 20:30 το Θέα-
τρο Ένα στη Λευκωσία. Το έργο αναφέρεται στη ζωή 
ενός ασθενούς με Αλτσχάιμερ, ένα πρόβλημα που βιώνουν οι πε-
ρισσότερες οικογένειες στην Κύπρο αλλά και σε όλο τον κόσμο. 
Πρόκειται για το θεατρικό «Ο πατέρας» του Φλοριάν Ζελλέρ, έργο 
το οποίο παρουσιάζει τη σύγχρονη μάστιγα της κοινωνίας, την 
ασθένεια Αλτσχάιμερ και τις επιπτώσεις στη ζωή ενός πάσχοντος.
Tακτικές παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο 20:30 και Κυριακή 
19:00. Εισιτήρια: €15 κανονικό και €10 μειωμένο. Για κρατήσεις 
στο τηλέφωνο 22348203.
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κυΠριΑκΟσ ερυΘρΟσ σΤΑυρΟσ
«χρΩΜΑΤισΤΑ σΤρΑΤιΩΤΑκιΑ»

Το παραμύθι του Τμήματος Νέων του Κυπριακού Ερυθρού 
Σταυρού με τίτλο «Χρωματιστά στρατιωτάκια» δίνει την ευ-
καιρία στα παιδιά να γνωρίσουν τις επτά αρχές του Ερυ-
θρού Σταυρού με έναν ευχάριστο και ξεχωριστό τρόπο. 
Το παραμύθι απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 5 - 12 
ετών. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του παραμυθιού θα δο-
θούν για τα πακέτα αγάπης του Τμήματος Νέων του Κυπρι-

ακού Ερυθρού Σταυρού. Το παραμύθι πωλείται στην τιμή των €5.00 από 
τα Κεντρικά Γραφεία του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και τα γραφεία του 
Τμήματος Νέων σε όλες τις πόλεις. Για περισσότερες πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 22665166 και τη σελίδα του Κυπριακού Ερυθρού. 

Best of the Rest
ΜΑρκελλΟσ χρυσικΟΠΟυλΟσ-
ΘεΟΔΩρΑ ΜΠΑκΑ
Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος με τη στήριξη της 
Πρεσβείας της Ελλάδας παρουσιάζει το «…di 
Amori e Lamenti…» την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 
στις 20:30 στο The Shoe Factory στη Λευκωσία. 
Πρόκειται για ένα συναρπαστικό ανθολόγιο 
μπαράκ ερωτικών τραγουδιών και θρήνων με τον 
τσεμπαλίτσα Μάρκελλο Χρυσικόπουλο και την 
μεσόφωνο Θεοδώρα Μπάκα. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 22663871.

λεΩνιΔΑσ ΜΠΑλΑΦΑσ
εΠισΤρεΦει σΤΟ σΤεκι ΤΟυ
Ο Λεωνίδας Μπαλάφας επιστρέφει το Σάββατο 9 
Φεβρουαρίου στις 22:00 στο Κουρσάρος Rock Bar 
στο Παραλίμνι. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπόσχε-
ται ότι δεν θα αφήσει κανέναν παραπονούμενο. Για 
περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 99852419. 

ΔΙΝΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΡΥΛΟ 
ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΙΤΡΙΧ
Η Ute Lemper δίνει ραντεβού με τον 
θρύλο Μαρλέν Ντίτριχ την Κυριακή 10 
Φεβρουαρίου στις 20:30 στο Θέατρο 
Ριάλτο στη Λεμεσό. Η νέα παράσταση 
της Ute Lemper βασίζεται σε μια τηλε-
φωνική συζήτηση που είχε μαζί με τη 
θρυλική Marlene το 1988 στο Παρίσι. 
Εισιτήρια: €30 / €25, E-ticket: www.
rialto.com.cy. Για περισσότερες πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο 77 77 77 45

«ενΑσ κΟσΜΟσ ΠΟυ χΑΘΗκε»
ΓλυκΟΠικρεσ ΑνΑΜνΗσεισ 

Ο Δήμος Μόρφου θα 
πραγματοποιήσει την 
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 
στο Πολιτιστικό Ίδρυμα 
της Τραπέζης Κύπρου, 
αίθουσα Ανδρέα Πα-
τσαλίδη, το βιβλίο της 
Τούλας Χατζηκωστή με 
τον τίτλο «Ένας κόσμος 
που χάθηκε –  Γλυκόπι-
κρες αναμνήσεις από 
την Κύπρο του χθες». 
Εισαγωγική ομιλία θα 
κάνει ο εκδότης Ανδρέ-
ας Γερμανός, ενώ χαι-
ρετισμό θα απευθύνει 
και ο δήμαρχος Μόρ-
φου, Βίκτωρας Χατζηαβραάμ.

Η κΟρΗ ΤΟυ ΦεΓΓΑριΟυ
ΝΙΚΟΛ-ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ένα παράξενο παιχνίδι κλη-
ρονομικότητας διαλύει μια 
οικογένεια, με ολέθριες συ-
νέπειες. Η Λευκή, το αθώο 
θύμα των ξεχασμένων στην 
οικογένεια γονιδίων, ζει μια 
ζωή χωρίς στοργή και αγάπη 

από τον πατέρα της, ώσπου ένα απόγευμα 
άθελά της μαθαίνει μια τρομερή αλήθεια. 
Συγκλονισμένη από το οικογενειακό μυστι-
κό, το ίδιο βράδυ εγκαταλείπει το μικρό χω-
ριό και την ασφάλεια του σπιτιού της, επιχει-
ρώντας να ξεφύγει από τη μοίρα της. 

«ΤΟ ΔΩρΟ ΤΟυ ΘυΜΟυ»
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ 

Καθώς οι μέρες και οι άν-
θρωποι γύρω μου συνεχώς 
σκληραίνουν, καθώς τα 
όσα αντικρίζω στο δρόμο 
με φοβίζουν και με κάνουν 
να κλείνομαι περισσότερο 
στην ασφάλεια του σπιτιού 

μου, καθώς η ανισότητα μεγαλώνει, μεγα-
λώνει και ο θυμός μου. Και με έχω «πιά-
σει» πολλές φορές θυμωμένο, να νιώθω 
ολόκληρο το σώμα μου να τρέμει ή τα 
μάτια μου να δακρύζουν θαρρείς και λει-
τουργούν αυτόνομα.

Books Etc

  UTE LEMPER

«Ο εΠισκεΠΤΗσ» 
ΠρεΜιερΑ ΤΟν ΦεΒρΟυΑριΟ

Σε μια ξεχωριστή αίθουσα, με άρωμα εποχής, ανεβαί-
νει σε παγκύπρια πρώτη το έργο του Έρικ Εμάνουελ Σμιτ 
«Ο Επισκέπτης», την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στις 
20:30 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου 
στη Λευκωσία. Ο Βαρνάβας Κυριαζής ενσαρκώνει τον 
πατέρα της ψυχανάλυσης, Σίγκμουντ Φρόιντ. Οι παρα-
στάσεις θα έχουν περιορισμένο αριθμό θέσεων εντός 
της αίθουσας, στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων του ΠΙΤΚ «Στιγμές 
στο Μουσείο». Περιορισμένος αριθμός θέσεων: Κάθε Παρασκευή, Σάβ-
βατο στις 20:30 και Κυριακή στις 18:30. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 
7777 7040. 
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΠΟΛΕΙΣ –ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ
Ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ! 
βρέθηκε στην τελετή απονομής των 
Παγκύπριων Βραβείων Πράσινες Πόλεις 
και Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου που 
πραγματοποιήθηκε σε ειδική επίσημη 
τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. 

Η Λίζα Θεοδοσίου, ο Σοφιανός Κυριακίδης, 
η Μαρία Μιχαήλ και η Μαρία Ρούσσου

Ο Κώστας 
Καδής

.Η Ιωάννα Παναγιώτου και 
ο Κυριάκος Σιακαλλή

Η Φρόσω 
Αντωνίου

Ο Ζαχαρίας 
Κυριάκου

Ο Ανδρέας 
Παπαχαραλάμπους

Η επίδοση των βραβείων έγινε από τον Νίκο Αναστασιάδη

Η Άντρη 
Προδρόμου

Η Μαρία 
Γεωργίου

Η Αλεξία 
Γιαλλουρίδου

Η Αννίτα 
Δημητρίου
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Ο Ανδρέας 
Παπαχαραλάμπους

GAN DIRECT
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Στο όμορφο και φιλικό περιβάλλον του 
Frankie’s Social, οι εργαζόμενοι, συνεργάτες 
αλλά και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής 
κοινότητας συναντήθηκαν στην καθιερωμένη 
πλέον ετήσια εταιρική εκδήλωση της 
Gan Direct, όπου είχαν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν απόψεις, να χαλαρώσουν και 
να απολαύσουν την ευχάριστη βραδιά. 

Η Δάφνη Κολωτά και η 
Αντρέα Γεωργίου

Ο Λευτέρης Ζαμπάς και 
η Χριστίνα Χρήστου

Ο Αντρέας Πλούταρχου, ο Σπύρος Μιχαηλίδης, η 
Κωνσταντίνα Μιχαηλίδου και ο Χρήστος Πολυκάρπου  

Η Αντιγόνη Καποδίστρια και ο Παναγιώτης 
Πελετιές

Η Εύη Νικολαΐδου και ο Τάκης 
Χατζηπαύλου

Η Δένα Χριστοφίδου, η Ράνια Ευαγόρου, η Χριστιάνα 
Δημοσθένους και η Τζούλια Παπαγεωργίου

Ο Στέλιος και η Νταϊάνα 
Εγγλέζου

Η Σοφία Γιαννάκου, ο Χρήστος Θεοδοσίου, η Ζωή Πιτσιλλίδου 
και ο Ανδρέας ΔρουσιώτηςΣτιγμιότυπο από τη βραδιά

Η Μικαέλα 
Χρήστου
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JO MALONE LONDON
ΣΤΟ ΓΚΑΛΑ ΔΕΙΠΝΟ
Ο βρετανικός οίκος αρωμάτων 
Jo Malone London διοργάνωσε 
ένα VIP δείπνο στο Pralina 
Experience στη Λευκωσία.

Ο Χρήστος Ιορδάνους και η 
Γιάννα Σοφοκλέους

Η Νάγια Κορνηλίου και η 
Μελανή Ποταμίτου

Η Μαρίλια Λεμονάρη και 
η Ηρώ Βαούτση

Η Μαριλένα 
Ιεροδιακόνου

Η Χρυστάλλα 
Κουρή

Η Μόνικα Παπαέλληνα, η Γιάννα Σοφοκλέους, 
η Κλαίρη Σκουφίδου και η Γεωργία Γεωργίου

Ο Γιώργος, ο Έκτορας και ο 
Κωνσταντίνος Παπαέλληνας



ΟΛΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΒΡΑΔΙΑ

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠτη
ΣΤΙΣ 21:15

www.sigmatv.com      sigmatvcy  |    SigmaTV
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PHformula
ΠΑΡΤΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
Η pHformula, η γνωστή εταιρεία 
δερμοκαλλυντικών για την αναδόμηση 
του δέρματος, με προϊόντα και θεραπείες 
ιατρικής δύναμης, διοργάνωσε ένα 
ζεστό πάρτι για τους πελάτες της  στο 
Balkony All Day Bar, στη Λευκωσία.

 O Χρήστος και 
η Έλενα Λαδόπουλου

Η Σαλώμη 
Ιωάννου

Ο Νίκος Ταλέπυρος και 
η Μαρία Λάμπρου

Ο Βασίλης Ρωμανάς και 
η Στέφανη Θεοχάρους

Ο Νικόλας και η Στέφανη 
Ιωαννίδου

 Η Ρενέ 
Ευριπίδου

 Η Αντωνία 
Χριστοφή

WELLA PROFESSIONALS
ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
Η εταιρεία A.J Vouros και η Wella Professionals 
προσκάλεσε το ΟΚ! στο ξενοδοχείο Hilton 
Park στη Λευκωσία, όπου παρουσιάστηκε 
ένα hair show για τα νέα χρώματα και οι 
τεχνικές της Wella Education Team Greece.

Ο Δήμος 
Κουσαρίδης

Ο Μάριος Θεοδοσίου και 
ο Μάριος Ιωάννου

Η Λίζα Ισαάκ και η Άντρη 
Πασχάλη

O Αντωνάκης και 
η Όλια Βούρου

Ο Γιασεμής Βασιλείου και η 
Άντζελα Αντωνιάδου

Η Χριστίνα Κούτσου και 
ο Κωνσταντίνος Κάγκας

Η Έλενα 
Ευριπίδου

Η Ξάνθη 
Καγιά
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
«ΖΩΝΤΑΝΟΙ 
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ-LIVING 
DINOSAURS»
Τρία χρόνια μετά την εντυπωσιακή έκθεση 
«Ζωντανοί Δεινόσαυροι  - Living Dinosaurs», 
στη Διεθνή Έκθεση Κύπρου (Περίπτερο 
3). Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι 
τις 7 Απριλίου. Χορηγός επικοινωνίας 
Συγκρότημα ΔΙΑΣ και Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ.

Στιγμιότυπο από την 
έκθεση των δεινοσαύρων

Η Σωτηρούλα 
Σωτηρίου

Η Υβόννη και η 
Χέλεν Κατσαμπά

Η Νικόλ Παράσχου και 
η Κατερίνα Κυλίλη

Ο Αλέξης 
Χαραλαμπίδης

Η Ελίνα Σολομωνίδου και 
ο Γιάννης Χρυσουλιώτης

Η Σύλια 
Ζήνωνος

Ο Κωνσταντίνος 
Πετρίδης

 Η Ρενέ 
Ευριπίδου
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Tv news ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Χαμός και «επειςόδια» ςτα social media
Τα ιδιαίτερα πιασάρικα trailer που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 
από το ΣιγμΑ και τον ΣΚΑι για το πολυαναμενόμενο ριάλιτι επιβίωσης Survivor 
προκάλεσαν αντιδράσεις, όπως αναμενόταν, αφού πρώτη φορά βλέπουμε Τούρ-
κους και Έλληνες παίκτες στο ίδιο βίντεο να κονταροχτυπιούνται. Στα social media 
είχαμε καβγάδες Τούρκων - Ελλήνων και Κυπρίων και αναμένεται το φετινό 
Survivor, που έκανε πρεμιέρα χθες Σάββατο, πιο εκρηκτικό από ποτέ. Απόψε Κυρια-
κή, και πάλι στην τηλεόραση ΣιγμΑ, έπαθλο φαγητού, με τους παίκτες να τα 
δίνουν όλα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.

τό «τελευταιό αντιό» ςε κλιμα βαθιας ςυγκινηςης 
Το «τελευταίο αντίο» στον Θέμο Αναστασιάδη είπαν το μεσημέρι της 
Κυριακής, 27 ιανουαρίου, στον ιερό ναό της Παναγίας της Ελευθε-
ρώτριας στην Κηφισιά,  άνθρωποι από τον δημοσιογραφικό, πολιτικό, 
επιχειρηματικό αλλά και καλλιτεχνικό κόσμο. Τραγικές φιγούρες η 
αγαπημένη του σύζυγος, Βασιλική Παναγιωτοπούλου, η οποία ήταν 
από την πρώτη στιγμή δίπλα του στη μάχη με την ασθένεια που είχε, 
αλλά και τα τρία παιδιά τους, που έφθασαν στην εκκλησία, κρατώ-
ντας από ένα τριαντάφυλλο για τον Θέμο. η κηδεία του παρουσιαστή 
και εκδότη, που άφησε το στίγμα του τόσο στην έντυπη δημοσιογρα-
φία όσο και στην ελληνική τηλεόραση, αποτέλεσε την κορυφαία είδη-
ση όλων των εκπομπών και ιστοσελίδων σε Ελλάδα και Κύπρο. 

SURVIVOR ΕλλΑΔΑ-ΤΟΥρΚιΑ

η κυπρός ςτόν ιδιό 
ημιτελικό με την ελλαδα 
 

EUROVISION 2019

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση που αφορά σε ποιον ημιτελικό θα εμφανιστούν οι 36 συμμε-
τέχουσες χώρες στη φετινή Eurovision. μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει και φέτος η Eurovision, 
καθώς, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, η εκπρόσωπος του νησιού μας 

στο μουσικό διαγωνισμό θα είναι η Τάμτα με το τραγούδι “Replay”, το οποίο θα ακούσουμε στις 
αρχές μαρτίου. Στις 28 ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση στο Tελ Αβίβ, στην πόλη που θα 
φιλοξενήσει το φετινό διαγωνισμό, για τους δύο ημιτελικούς, όπου σε αυτούς θα εμφανιστούν 18 
χώρες στον κάθε ένα. η Κύπρος μας θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του πρώτου ημιτελικού που θα 
πραγματοποιηθεί στις 14 μαΐου, ενώ η Ελλάδα στο δεύτερο μισό του ίδιου ημιτελικού, χωρίς ακό-
μα να έχει γίνει ανάθεση στον φετινό εκπρόσωπο της χώρας. Στον ίδιο ημιτελικό θα διαγωνιστούν η 
Σλοβενία, λευκορωσία, Τσεχία, μαυροβούνιο, Σερβία, Φινλανδία, Πολωνία, Ουγγαρία, Εσθονία, 
Πορτογαλία, Σαν μαρίνο, ισλανδία, γεωργία, Αυστραλία, Βέλγιο και Ουκρανία. 

ΘΕμΟΣ ΑνΑΣΤΑΣιΑΔηΣ
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ς

εφυγε από τη ζωη η μητερα τόυ 
«Σας ευχαριστώ όλους και όλες για τις προ-
σευχές και τα μηνύματα αγάπης σας. η αγα-
πημένη μας μάνα, τελικά κοιμήθηκε, έχοντας 
στο πρόσωπό της ένα απέραντο χαμόγελο 
και γαλήνη. μάνα μου, σε αγαπώ, σε αγαπά-
με και μας λείπεις ήδη. η υπέροχη μορφή 
σου, όπου κι αν στραφώ, μου γαληνεύει 
την ψυχή. Έγινε τελικά και σεβόμαστε 
το θέλημα του Θεού. Ας σε κατατά-
ξει εκ δεξιών του Πατρός, 
Δεσπούλα μου... Δέσποινά μου!». 
Ήταν μέρος από τη συγκινητική 
ανάρτηση του Δημήτρη Σούγλη 
για τη μητέρα του, που έφυγε από 
τη ζωή το Σάββατο, 26 ιανουαρί-
ου. Συλλυπητήρια κι από εμάς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ   
τό ςιριαλ τόυ 
ςυμβόλαιόυ τόυ με τόν 
αντ1 ελαβε τελός 
Το άδειασμα του ΑΝΤ1 στον Γιώργο 
Λιάγκα και η μη εξεύρεση τρόπου του 
καναλιού να τον αξιοποιήσει -αν και 
έχει συμβόλαιο- έφερε το άσχημο 
τέλος. Η ψυχρότητα μεταξύ του παρου-
σιαστή και της διοίκησης ήταν εμφα-
νής και, σύμφωνα με εξακριβωμένες 
πληροφορίες, ο Γιώργος Λιάγκας δεν 
πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό 
του με το κανάλι, που λήγει το καλοκαί-
ρι, και έτσι βρίσκεται σε αναζήτηση 
νέας τηλεοπτικής στέγης.

MAΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ
πότε κανει πρεμιερα 
η εκπόμπη τόυ ςτό 
omega κυπρόυ 
Αρχές Μαρτίου θα κάνει πρεμιέρα 
στο Omega Κύπρου το πρώτο τηλεο-
πτικό εγχείρημα του Μάριου Πρία-
μου, με τίτλο Passenger. Πρόκειται για 
μια εντελώς διαφορετική ταξιδιωτική 
εκπομπή απ’ ό,τι είδαμε μέχρι σήμερα, 
με τον Μάριο Πρίαμο να μας ξεναγεί 
στα πιο must αξιοθέατα και να κάνει 
τολμηρά σπορ και αδιανόητες τρέλες 
που θα μας ενθουσιάσουν. Η πρεμιέ-
ρα αναμένεται να γίνει με το ταξίδι 
του είτε στη Σρι Λάνκα είτε στην Ινδο-
νησία.  

ΔημηΤρηΣ ΣΟΥγληΣ 

η νεα αλλαγη ςτην ωρα της ςυνόδευτηκε με τόλμηρη αλλαγη 
ςτα μαλλια της
Ο ερχομός του Survivor στην τηλεόραση ΣιγμΑ ανέτρεψε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα του καναλιού 
και μια από τις αλλαγές που έγιναν ήταν και η Άντρη Καραντώνη μαζί με την Παραδοσιακή Βραδιά της. 
Πλέον η αγαπημένη εκπομπή θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 21:15. η παρουσιάστρια συνόδεψε αυτή 
την αλλαγή και με μια τολμηρή αλλαγή στα μαλλιά της, αφού τα έκοψε καρέ και της πάνε υπέροχα, 
εισπράττοντας δεκάδες κολακευτικά σχόλια στα social media.

ΤΑ 
ΣΚΑλιΑ ΤηΣ 

ΕΚΚληΣιΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑι 
νΑ ΑνΕΒΕι ΚΥΠριΑ ΠΑρΟΥ-

ΣιΑΣΤριΑ μΕ ΤΟν νΕΟ ΤηΣ ΣΥ-
νΤρΟΦΟ, η ΟΠΟιΑ ΣΥΖηΤηΘηΚΕ 

ΕνΤΟνΑ γιΑ ΤΟν ΠρΟΣΦΑΤΟ 
χωριΣμΟ ΤηΣ. ΤΟ μΟνΟ 
ΠΟΥ μΕνΕι ΕινΑι νΑ ΤΟ 

ΑΠΟΚΑλΥΨΕι

κουίζ της βδομάδας

παρόυςιαςτες κυπριόι 
ηθόπόιόι 

Σε εντατικές προετοιμασίες βρίσκεται η τηλε-
όραση ΣΙΓΜΑ για να παρουσιάσει στους 

τηλεθεατές άλλο ένα τηλεοπτικό 
προϊόν. Σύμφωνα με πληροφορίες,  

ετοιμάζεται σατιρική εκπομπή, 
που θα προβάλλεται κάθε 
Σαββατοκύριακο, στις 19:30, 
με παρουσιαστές Κύπριους 
ηθοποιούς. Οι λεπτομέρειες 
κρατούνται μυστικές και 
αναμένεται η πρεμιέρα να 
γίνει το ερχόμενο Σάββατο, 
9 Φεβρουαρίου.

νΕΑ ΣΑΤιριΚη ΕΚΠΟμΠη ΣΤΟ ΣιγμΑ

ΑνΤρη ΚΑρΑνΤωνη



αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

LAIKO COSMOS TRADING LTD 
ΤΑ ΒRANDS TOU STOLI GROUP ΣΤΟ PORTFOLIO ΤΗΣ

Tο Stoli Group και η εταιρεία Laiko Cosmos 
Trading ανακοίνωσαν την έναρξη της συ-
νεργασίας τους, που περιλαμβάνει την 

αποκλειστική διανομή και προώθηση όλων των 
brands του Stoli Group στην κυπριακή αγο-
ρά. Με κύριο brand τη Stolichnaya® Premium 
Vodka, που κατέχει την ηγετική θέση στην κατη-
γορία της premium vodka στην κυπριακή αγορά, 
η συνεργασία περιλαμβάνει και τα ακόλουθα 
brands: elit® Vodka, Bayou® Rum, Cenote® 
Tequila, Kah® Tequila and Se Busca® Mezcal. 

Ο Βασίλης Πετρίδης, CEO της Laiko Cosmos 
Trading, δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία αυτή: 
“Eίμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι και υπε-
ρήφανοι που το Stoli Group εμπιστεύθηκε τα 
brands του στην εταιρεία μας. Με αυτήν τη νέα 
συνεργασία, η Laiko Cosmos Trading διευρύνει 
το υπάρχον portfolio της με ακόμα περισσότε-
ρα premium brands, ικανοποιώντας τις ανάγκες 
πελατών και καταναλωτών μέσω των 4.000 και 
πλέον σημείων πώλησης που καλύπτει το δίκτυό 
της, σε όλα τα κανάλια διανομής”. 

 ΕΧΧοΝΜOBIL/ESSO KYΠροΥ

ΕΙΣφορα ΣΤο ΙδρΥΜα «Dr. 
YIOta DEmEtrIOu” 
Χρηματική εισφο-
ρά προσέφερε 
η ExxonMobil/
Εsso Κύπρου στο 
ίδρυμα “Dr. Yiota 
Demetriou the 
Dancing Queen 
Foundation”.  Η 
εισφορά εμπίπτει 
στο πλαίσιο του 
Βραβείου Ασφαλείας Πρατηριούχων και Συνεργατών,  
που καθιέρωσε η εταιρεία τα τελευταία 15 χρόνια. Βά-
σει του θεσμού αυτού, πρατηριούχοι και συνεργάτες 
της εταιρείας προτείνουν φιλανθρωπικά ιδρύματα, που 
επιτελούν κοινωφελές έργο και τα οποία επωφελούνται 
των ποσών που εισφέρει η Εταιρεία,  εφόσον οι ίδιοι 
εργάζονται σε πλαίσια ασφάλειας.  Το φιλανθρωπικό 
ίδρυμα ιδρύθηκε το 2009 εις μνήμην της εκλιπούσης 
Δρος Γιώτας Δημητρίου, της οποίας το όραμα να βοη-
θήσει τα παιδιά μέσω της παιδοψυχολογίας τελείωσε 
απότομα στη Νέα Υόρκη, από έναν ασυνείδητο μεθυ-
σμένο οδηγό. Στόχος του ιδρύματος είναι η βελτίωση 
της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων μέσω της απα-
ραίτητης οικονομικής βοήθειας για κάλυψη ψυχοθερα-
πειών και άλλων εναλλακτικών θεραπειών. Επίσης, στη-
ρίζει το Miranda Fund, που δημιουργήθηκε για παιδιά 
με σωματικές αναπηρίες. 

ΜEZOΣΤραΤΙ 
LEt’S FaLL IN LOVE aGaIN… 
Η πιο ερωτική γιορτή του χρόνου είναι μιαν 
ανάσα μακριά μας και η ταβέρνα «Το Με-
ζοστρατί» επιστρατεύει όλα της τα μέσα για 
να σας… σαγηνεύσει!  Την Πέμπτη, 14 Φε-
βρουαρίου 2019, διασκεδάζουμε σε μιαν 
αλλιώτικη μουσική βραδιά στην Ταβέρνα 
Μεζοστρατί, παρέα με τους mezolovers 
Μάριο Κούμα, Στέλιο Μάτση, Αντρέα Κα-
ζέλη και Αντώνη Τσιανίδη, οι οποίοι θα τα-
ξιδέψουν τους παρευρισκόμενους με τις 
υπέροχες φωνές τους και με ερωτικά τρα-
γούδια που άφησαν εποχή.  Κάντε την κρά-
τησή σας έγκαιρα και ξανανιώστε τη μα-
γεία του έρωτα σε μιαν αγαπησιάρικη Με-
ζοvalentine βραδιά.  Βρείτε την ταβέρνα 
Μεζοστρατί στη Λεωφόρο Ευαγόρου 18E, 
1066, Λευκωσία, τηλ. 22662727.

Τα ΝΕα αρΩΜαΤα αΠο 
ΤοΥΣ DSQuarED2
Oι διάσημοι σχεδιαστές μόδας, Dean 
και Dan Caten, αλλιώς Dsquared2, 
κάνουν ένα ανανεωμένο comeback με 
ένα διπλό project εμπνευσμένο από τι 
άλλο, το Ξύλο!  Βασισμένοι στα 
χαρακτηριστικά του όπως την 
ισχυρή, ανθεκτική και πολύπλο-
κη δομή του, δημιούργησαν 2 
εξίσου δυναμικά αρώματα, που 
αντιπροσωπεύουν  τη γυναίκα 
και τον άντρα τού σήμερα. Μια 
γυναίκα και έναν άντρα αισθη-
σιακούς και με αυτοπεποίθηση 

στον εαυτό τους.  Οι  Wood πρωταγωνι-
στές ζουν με πάθος, θετική ενέργεια και 
ώθηση σε καθετί καινούριο!  Ψάχνουν 
ένα σοφιστικέ άρωμα, που να εκφράζει 
την αυθεντικότητα, το πάθος και τη βα-
θύτητα  που τους καθορίζει!  “Το άρω-

μα είναι μια εμπειρία αισθήσεων, 
που λέει τα πάντα για σένα και την 
προσωπικότητά σου. Θέλουμε να 
σκεφτόμαστε το νέο μας άρωμα 
Wood σαν ένα ξεχωριστό αξε-
σουάρ, που είναι πολύ προσωπικό 
και καθορίζει το στυλ και τον χα-
ρακτήρα του Dsquared2”. Dean 
και Dan Caten.

rEmEDICa 
ΒραΒΕΙο «ΧρΥΣοΣ ΠροΣΤαΤΗΣ 
ΤοΥ ΠΕρΙΒαΛΛοΝΤοΣ» 2018  
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσου-
με ότι η φαρμακευτική βιομηχανία Remedica, με έδρα 
την Λεμεσό, έχει τιμηθεί με το βραβείο «Χρυσός Προ-
στάτης του Περιβάλλοντος» για τη χρονιά 2018, στο 
πλαίσιο των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων 
για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Τα Βραβεία διορ-
γανώθηκαν από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.), με την υποστή-
ριξη άλλων συνεργαζόμενων φορέων.  Το βραβείο 
«Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» αναδεικνύ-
ει κυπριακές επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει ενεργό 
ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και έχουν 
επιτύχει να διαχειρίζονται τα περιβαλλοντικά θέματα ως 
αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής τους πολιτικής. 
Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε σε ειδική 
Επίσημη Τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Εξο-
χότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο 
Αναστασιάδη. Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Remedica, Δρ. Μιχάλης Νεοπτολέμου. 

 ΕΛΛΗΝΙΚα ΠΕΤρΕΛαΙα ΚΥΠροΥ

ΤρΙα ΧροΝΙα ΕΠΙΧΕΙρΗΜαΤΙ-
ΚΗΣ ΠαροΥΣΙαΣ ΣΤΗΝ ΚΥ-
Προ γΙορΤαΣΕ ο οΜΙΛοΣ 
Την Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019, 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδή-
λωση του ομίλου εταιρειών JimChang 
Global Holding Group στο ξενοδοχείο 
Hilton Park, στη 
Λευκωσία. Οι 
εορτασμοί για τον 
όμιλο ήταν διπλοί, 
καθώς εκτός από 
τον εορτασμό για 
τον νέο χρόνο, τον 
Δεκέμβριο του 

2018 ο όμιλος έκλεισε τα τρία χρόνια 
επιχειρηματικής του παρουσίας στο νησί 
μας. Τους καλεσμένους καλωσόρισε 
η Group Marketing Manager του 
Ομίλου, κ. Γεωργία Δελλά, με ευχές 
για ό,τι καλύτερο για τον νέο χρόνο. 
Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από 
τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Δημήτρη 

Συλλούρη, τον Πρέσβη 
της Κίνας στην Κύπρο, 
κ. Xingyuan Huang 
και τους ιδιοκτήτες της 
εταιρείας, τον CEO κ. 
Tommy Chen και την 
Director κ. Vicky Zheng.  

   WOOD EDt   JIm CHaNG GLOBaL!
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   OREAL UNLIMITED MAScARA:

Tο αριστούργημα του Ρομαντισμού, «Η Λίμνη των Κύ-
κνων», που επάξια έχει κερδίσει τον τίτλο ενός από τα 
σημαντικότερα μπαλέτα όλων των εποχών, παρουσι-

άζει στην Κύπρο το Russian Ballet Theatre σε δύο μαγευτι-
κές παραστάσεις, που θα καθηλώσουν το κοινό. Στις 15 
Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου και στις 
17 Φεβρουαρίου στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμε-
σού. «Η Λίμνη των Κύκνων», η πιο δημοφιλής και διαχρο-
νική ιστορία αγάπης, βασισμένη στη μεγαλοφυή μουσική 
σύνθεση του του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, παρουσιάστη-
κε για πρώτη φορά στο θέατρο Μπολσόι στις 4 Μαρτίου 

του 1877 και πρόκειται για ένα έργο υψηλών ερμηνευτι-
κών απαιτήσεων, με το οποίο αναμετρήθηκαν τα μεγαλύ-
τερα αστέρια του χορού. Τους κεντρικούς ρόλους της πα-
ράστασης, που αποτελεί σήμα κατατεθέν των Μπαλέτων 
Μόσχας, ερμηνεύουν οι σολίστες του Θεάτρου Μπολσόι, 
Νίνα Καπτσόβα, πρίμα μπαλαρίνα και ο κορυφαίος χορευ-
τής του Μπολσόι, Αλεξάντρ Βολτσκόβ. Στη σκηνή εμφανί-
ζονται ακόμα 40 σπουδαίοι χορευτές, ενώ η χορογραφία 
ανήκει στους Λ. Ιβανόβ και Μ. Πετιπά.  Το απαράμιλλης 
ομορφιάς μπαλέτο «Η Λίμνη των Κύκνων» αποτελεί σημείο 
αναφοράς στο κεφάλαιο της ερωτικής θεματολογίας.

NUTRITION:  HIGHWAY TO HEALTH
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
Ένα νέο μάθημα προστίθεται από το καλοκαίρι του 
2019 στο πρόγραμμα μαθημάτων του Κέντρου για 
Ταλαντούχα Παιδιά του Κολεγίου Ανατόλια (CTY 
Greece), με την υποστήριξη της Lidl Κύπρου. Πρόκει-
ται για το μάθημα «Nutrition: Highway to Health» και 
θα προσφέρεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, 
που έχουν επιλεγεί για τα θερινά προγράμματα του 
Κέντρου. Το μάθημα παρουσιάστηκε την Τετάρτη, 23 
Ιανουαρίου 2019, σε δημοσιογραφική ενημέρωση 
στη Lidl Food Academy, στη Λευκωσία.  Το νέο μά-
θημα αφορά τόσο στη χημεία των τροφίμων όσο και 
στις αρχές της υγιεινής διατροφής. Η Lidl Cyprus, στη-
ρίζει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το CTY Greece, 
προσφέροντας υποτροφίες συνολικής αξίας 40.000 
ευρώ, που θα καλύψουν το κόστος συμμετοχής 20 
τουλάχιστον μαθητών από την Κύπρο για τα θερινά 
προγράμματα του CTY Greece. Χορηγός αερομετα-
φορών είναι η AEGEAN Airlines.  Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε το  www.cty-greece.gr 

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 
ΜΕ «SIMPLY SOUP”
Με γνώμονα την προσφορά προϊόντων υψηλής 
διατροφικής αξίας και διατηρώντας τις αξίες της, 
η Χαραλαμπίδης Κρίστης λανσάρει μία νέα κατη-
γορία προϊόντων, τις σούπες λαχανικών «Simply 
Soup». Με τις «Simply Soup», η Χαραλαμπίδης 
Κρίστης ανταποκρίνεται για άλλη μια φορά στις 
απαιτήσεις της εποχής και των νέων δυναμικών 
ανθρώπων, που έχουν ανάγκη  να συνδυάσουν  
ένα γρήγορο, υγιεινό κι έτοιμο γεύμα με  υψηλή  
θρεπτική αξία για τον οργανισμό και βέβαια, τέ-
λεια γεύση! Oι  «Simply Soup», της Χαραλαμπί-
δης Κρίστης, είναι βελουτέ σούπες φτιαγμένες  
από 100% πουρέδες και χυμούς φρέσκων λαχα-
νικών, χωρίς προσθήκη νερού ή ζωικών λιπαρών 
και με μόνο 2% έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Η σει-
ρά ‘Simply Soup’ λανσάρεται σε 4 μοναδικές γεύ-
σεις:  Ντομάτα, κολοκύθα, καρότο και παντζάρι. 

ΝΟVA
ΦΕΡΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟ 
GAME OF THROΝES CHANNEL 
Το High Definition κανάλι που 
θα φιλοξενήσει το πολυανα-
μενόμενο φινάλε του Επικού 
Game of Thrones θα περιλαμ-
βάνει όλους τους κύκλους επει-
σοδίων της θρυλικής σειράς, 
καθώς και special αφιερώμα-
τα.  Στο πλαίσιο της νέας συμ-
φωνίας,  η Νοva εξασφάλισε το Game of Thrones 
Box Set, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο Nova On 
Demand,  ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να δουν 
όποια στιγμή θέλουν όλα τα επεισόδια. Ο 8ος και τε-
λευταίος κύκλος της σειράς με τις πολυάριθμες βρα-
βεύσεις (Golden Globes, SAG και βραβεία Emmy), 
θα κάνει φινάλε τον Απρίλιο, ταυτόχρονα με την Αμε-
ρική και αποκλειστικά στη Nova Cyprus!  Η Nova 
Cyprus, πριν από την έναρξη του 8ου και τελευταίου 
κύκλου,  φέρνει αποκλειστικά ΟΛΟΥΣ του κύκλους 
της σειράς σε ένα κανάλι!  Το θεματικό «Game of 
Thrones HD» θα είναι αφιερωμένο εξολοκλήρου στη 
σειρά και θα προβάλει όλους τους προηγούμενους 
κύκλους καθώς και backstage υλικό από τα γυρί-
σματα, συνεντεύξεις με το καστ κ.ά. Ταυτόχρονα, στο 
Nova On Demand θα κάνει πρεμιέρα και το Box Set 
της σειράς με όλους τους προηγούμενους κύκλους,  
ώστε οι συνδρομητές της Nova να έχουν την ευκαι-
ρία να την απολαύσουν  όποτε εκείνοι θέλουν και 
όπου και αν βρίσκονται.

1. Βουρτσάκι 2 θέσεων, που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ευθεία ή λυγισμένο 
για όγκο και μήκος στις βλεφαρίδες. 
2. Λύγισε το βουρτσάκι για να ενισχύ-
σεις την καμπύλη ακόμα και των μικρό-
τερων βλεφαρίδων σου. Η Unlimited 
Mascara είναι η ιδανική μάσκαρα για 
ίσιες βλεφαρίδες, χωρίς όγκο, καθώς 
προσφέρει απεριόριστο όγκο, μήκος 
και καμπύλη με διάρκεια. Βουρτσάκι 2 
θέσεων: χρησιμοποίησέ το για να αυ-
ξήσεις το μήκος των βλεφαρίδων και 
λύγισέ το για να εντείνεις την καμπύλη 
ακόμα και των μικρότερων, μικρών βλε-
φαρίδων. • 24H μακράς διαρκείας 

μάσκαρα. •  Εύκολη στην αφαίρεση. 
•  Κατάλληλη για χρήστες φακών επα-
φής. •  Μάσκαρα για ευαίσθητα μά-
τια. •  Οφθαλμολογικά ελεγμένη.

«Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ»
ΣΤΗΝ ΚΥπρο Το αρΙΣΤοΥργΗΜα ΤοΥ ροΜαΝΤΙΣΜοΥ 

   1BANK 
ΣΕ οΚΤΩ αγγΛΙΚΕΣ ΤραπΕΖΕΣ 
Ο πελάτης της Τράπεζας Κύπρου απο-
κτά πλέον εύκολη και άμεση πρόσβα-
ση στους λογαριασμούς που διατηρεί 
σε τράπεζες εκτός Κύπρου, μέσω της 
εφαρμογής 1bank.  Το νέο σύγχρονο 
Mobile Banking App πρωτοπορεί και 
πάλι, παρέχοντας στους πελάτες τη 
σημαντική αυτή διευκόλυνση, η οποία 
σχετίζεται άμεσα με τη νέα πραγματι-
κότητα στο Digital Banking. Πρόκει-
ται για ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα 
προς την επίτευξη του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού της Τράπεζας Κύπρου, 
που προσαρμόζεται αξιοποιώντας την 

τεχνολογία και τις τεχνολογίες αιχμής. 
Το 1bank, αναδεικνύοντας τη δυνα-
μική του σε σχέση με το μέλλον του 
Digital Banking και εναρμονιζόμενο 
πλήρως με τη δεύτερη οδηγία σχετι-
κά με τις  πληρωμές PSD2, καθώς και 
άλλες κανονιστικές οδηγίες που αφο-
ρούν τις δυνατότητες προσαρμογής 
των τραπεζών σε στρατηγικές πολιτι-
κές στην καινοτομία και τις τεχνολογί-
ες αιχμής, υιοθετεί πλήρως και θέτει 
σε εφαρμογή τη φιλοσοφία της χρή-
σης Open Platforms. 

 ΧAραΛαΜπΙΔΗΣ ΚρΙΣΤΗΣ



προοπτικές σου, δίνοντας συνάμα το 
έναυσμα για κάποιες πωλήσεις που 
θα σε ωφελήσουν.

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Οι γνώσεις, η εμπειρία 

σου, αλλά κυρίως η μεθοδολογία 
σου είναι τα πολύτιμα όπλα σου απέ-
ναντι σε εξελίξεις που εύκολες δεν τις 
λες, όμως αν δεν μπορείς να δώσεις 
λύσεις εσύ, τότε δεν μπορεί κανένας 
άλλος. Και βέβαια όλο αυτό δεν έχει 
να κάνει καθόλου με τον παράγοντα 
τύχη, αλλά με τις ικανότητές σου. Σί-
γουρα βέβαια θα υπάρξουν και δύ-
σκολες αποφάσεις, ιδιαίτερα σε πε-
ριπτώσεις όπου οι εμπλεκόμενοι είναι 
«δικοί σου» άνθρωποι, που όμως δεν 
εννοούν να καταλάβουν πως όταν μι-
λάμε για δουλειές δεν… παίζουμε!  

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Η Νέα Σελήνη στις 4 
Φεβρουαρίου αναδει-

κνύει τα προτερήματα αλλά και τα 
ελαττώματά σου, με τα πρώτα να εντο-
πίζονται κυρίως στην πρωτοτυπία και 
τη διαφορετικότητά σου και τα δεύτε-
ρα να θίγουν τις διαπροσωπικές σχέ-
σεις σου. Η όλη υπόθεση θυμίζει το 
«ουδέν κακόν αμιγές καλού» και έτσι 
είναι, αφού για μια ακόμη φορά θα 
δώσεις προτεραιότητα στην πρόκλη-
ση του καινούριου, διεκδικώντας ένα 
λαμπρότερο κοινωνικό μέλλον, αφή-
νοντας όμως στα… κρύα του λουτρού 
ανθρώπους που σου στάθηκαν αλλά 
εσύ θεωρείς πως σε περιορίζουν. 

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Η παρουσία του Δία 
και της… κομπανίας 
του στον Τοξότη, σου 

υπόσχεται πως όλα θα πάνε καλά, 
αλλά με τον Ποσειδώνα στο ζώδιό 
σου έτσι κι αλλιώς αυτό πίστευες 
όπως κι αν ήταν τα πράγματα. Εδώ 
όμως υπάρχει μια αξιοσημείωτη σύ-
μπτωση του υποκειμενισμού σου με 
τις αντικειμενικές συνθήκες που «μι-
λούν» για πρόοδο, επέκταση και -για-
τί όχι- ευτυχία σε όλα τα επίπεδα. 
Δυσκολίες και προβλήματα βέβαια 
πάντα θα υπάρχουν, όταν όμως στα 
«γενικά» είσαι καλά, τα υπόλοιπα δεν 
«μετράνε» και τόσο. Μια από αυτές 
πάντως έχει να κάνει με τις φιλικές 
σχέσεις σου που δεν είναι σε καλό 
φεγγάρι. 
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κριός 
21/3 - 20/4
Μέχρι και τις 13 Φε-
βρουαρίου είσαι ο από-

λυτος πρωταγωνιστής των εξελίξεων, 
είτε με τα κατορθώματά σου είτε με 
τα παθήματά σου! Υπεύθυνος γι’ αυτό 
είναι βέβαια ο Άρης στο ζώδιό σου, 
που αναμένεται να σε φέρει ενώπιον 
πολλών προκλήσεων, διαφορετικών 
μεταξύ τους, τις οποίες οφείλεις να 
διαχειριστείς με ευελιξία και στρατη-
γική. Καβγάδες και έντονες αντιπαρα-
θέσεις θα υπάρξουν, το θέμα όμως εί-
ναι να βγει κάτι καλό από όλα αυτά κι 
όχι να επικρατήσει η άκριτη βία. 
 

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5
Η έκλειψη της 21ης Ια-
νουαρίου αλλά και η Νέα 

Σελήνη στις 4 Φεβρουαρίου πριμο-
δοτούν μια στροφή στις βασικές προ-
τεραιότητες της ζωής σου και κρίνο-
ντας από τη «λατρεία» σου στη σταθε-
ρότητα, αυτό μάλλον δεν θα σου αρέ-
σει. Από την άλλη πλευρά όμως είναι 
μια ευκαιρία για σένα να δοκιμάσεις 
και καινούρια πράγματα κι αν το πρά-
ξεις θα δικαιωθείς, παρά τις όποιες 
αρχικές δυσκολίες. Αν πάλι επιθυμείς 
να ταξιδέψεις, το πέρασμα της Αφρο-
δίτης στον Αιγόκερω στις 4 Φεβρου-
αρίου είναι για σένα το ορόσημο μιας 
καλύτερης τύχης.

διδΥμόι
 22/5 - 21/6
Ανήκεις σίγουρα στους/
στις πιο ευνοημένους/ες 

του μήνα, αν όχι της χρονιάς, γι’ αυτό 
ας μην… ιδρώνει το αυτάκι σου ακού-
γοντας για συμφορές καταστροφές 
κ.τ.λ. Ακόμη κι αν πέσεις στην περίπτω-
ση, η τελική «σούμα» θα είναι υπέρ 
σου. Παράλληλα, καλείσαι να αξιο-
ποιήσεις και το «μπόνους» που σου 
δίνει η Νέα Σελήνη στις 4 Φεβρουα-
ρίου και αναφέρομαι φυσικά στις πά-
μπολλες ευκαιρίες για ταξίδια αλλά 
και την ενημέρωση - εκπαίδευσή σου 
γύρω από διάφορα αντικείμενα. 

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Είσαι μάλλον από 

τους/τις πιο αδικημένους/ες της πε-
ριόδου, αφού ακόμη κι αν δεν ενο-
χλείς κανέναν, η ένταση θα έρθει να 
σε βρει. Υπολόγισε ακόμη και κάποιες 
«ατυχίες» ή μπλοκαρίσματα στις σχέ-
σεις και τις συνεργασίες σου κι έχεις 
τη «μεγάλη εικόνα». Ωστόσο, μια 

«μάχη» δεν σημαίνει απαραίτητα και 
ήττα. Αν μάλιστα κινηθείς στην πάγια 
και συμβατή με τα δεδομένα σου τα-
κτική της άμυνας, τότε ο «εχθρός» θα 
κτυπά χωρίς να σε καταβάλλει. 

Λεων
 23/7 - 23/8
Η Νέα Σελήνη στις 

4 Φεβρουαρίου σε ωθεί σε αλλαγές 
και νέα μονοπάτια με «όχημα» είτε τις 
δημιουργικές αναζητήσεις σου και 
την ανάγκη σου να ξεχωρίζεις, είτε το 
συναίσθημά σου, που αρνούμενο να 
υποταχθεί σε κλισέ και στερεότυπα 
της λογικής, θα ταράξει τα λιμνάζοντα 
ύδατα της ζωής σου. Κι όλη αυτή η κα-
τάσταση σίγουρα θα προβληματίσει 
τους ανθρώπους που σε ξέρουν και 
σε θεωρούν δεδομένο/η, αλλά… έχει 
ο καιρός γυρίσματα.

ΠΑρθενός
 24/8 - 23/9
Η Νέα Σελήνη στις 4 Φε-
βρουαρίου σε παραπέ-

μπει σε αλλαγές στο εργασιακό κα-
θεστώς σου κι είναι σίγουρο πως όσο 
πιο θετικά τις δεις, τόσο πιο απρόσκο-
πτη θα είναι και η πορεία σου. Εξάλ-
λου είσαι ένα «πολυεργαλείο» και 
μπορείς να προσφέρεις τις υπηρεσίες 
σου από κάθε θέση. Παράλληλα βέ-
βαια «θίγεται» κι ένας παραδοσιακά 
ευαίσθητος τομέας για σένα, αυτός 
της υγείας, και θα χρειαστεί τουλάχι-
στον να φροντίσεις κάποιον/α που 
έχει την ανάγκη σου. Αν πάλι συμβεί 
κάτι ανησυχητικό σε σένα, δες το σαν 
μια ευκαιρία να αλλάξεις τρόπο ζωής.

ΖΥγός
 24/9 - 23/10
Εύκολο δεν τον λες αυ-

τόν τον μήνα και ξεκινώντας από τον 
Άρη απέναντί σου είναι βέβαιο πως 

θα δοκιμάσει τα… πάντα για να δια-
ταράξει τις ισορροπίες στη ζωή σου 
και να κάνει έξω φρενών -ποιον;- εσέ-
να τον Ζυγό! Φαίνεται, μάλιστα, πως 
στην περίπτωσή σου ισχύει το «ενός 
κακού μύρια έπονται», αφού το κάθε 
πρόβλημα που θα ανακύψει θα έχει 
κι άλλες πτυχές που θα το κάνουν 
πολυσύνθετο. Ενδιαφέρουσες αλλα-
γές αναμένονται και στη ζωή των παι-
διών σου.

ςκόρΠιός
24/10 - 22/11
Η Νέα Σελήνη στις 4 Φε-
βρουαρίου τείνει να αλ-

λάξει την πορεία σου, εμφανίζοντας 
καινούργια δεδομένα και προοπτικές, 
πρωτίστως στην οικογένεια και μετά 
στην καριέρα σου. Και βέβαια η καλή 
προαίρεσή σου απέναντι στο νέο θα 
σε βοηθήσει να αξιοποιήσεις στον μέ-
γιστο βαθμό τις ευκαιρίες που θα σου 
παρουσιαστούν. Αντίθετα όμως, αν 
γαντζωθείς σε μια πραγματικότητα που 
«καταρρέει», ούτε εσύ θα μείνεις ικα-
νοποιημένος/η από το αποτέλεσμα, 
ούτε βέβαια οι κοντινοί σου άνθρωποι, 
αφού θα «λουστούν» την απογοήτευ-
σή σου, ίσως και τις εμμονές σου. 

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12   
Το ότι θέλεις να γίνεις 

και να είσαι πλούσιος/α δεν είναι και 
κανένα μυστικό. Το αν θα βάλεις τις 
σχέσεις σου πάνω από το χρήμα ή όχι 
είναι ένα καθαρά δικό σου ζήτημα. 
Όπως κι αν έχει πάντως, προβλέπο-
νται σημαντικά κέρδη, αφού σε κάθε 
«μάχη» έχεις την τύχη με το μέρος 
σου. Κι αν τυχόν κάποιος/α αποπει-
ραθεί να σε «ρίξει», κακό του κεφα-
λιού του/της! Μάλιστα το πέρασμα 
της Αφροδίτης στον Αιγόκερω (4/2) 
θα «ανοίξει» κι άλλο τις οικονομικές 

 ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΤΟ- 5/02/1985

Ο Κριστιάνο Ρονάλντo ντος Σάντος Αβέιρο είναι 
Πορτογάλος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται για τη 
Γιουβέντους και για την εθνική ομάδα της Πορτογα-
λίας. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους παίκτες 
στον κόσμο και από αρκετούς ως ένας από τους 
κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος. 
Έχει στην κατοχή του πέντε Χρυσές Μπάλες, περισ-
σότερες από κάθε άλλον Ευρωπαίο ποδοσφαιριστή 
και είναι ο πρώτος Ευρωπαίος παίκτης στην ιστορία 
που κέρδισε τέσσερα Χρυσά Παπούτσια. Ακόμη, έχει 
κερδίσει 25 τρόπαια στην καριέρα του, συμπεριλαμβα-
νομένων πέντε τίτλων πρωταθλήματος, πέντε τίτλων Τσά-
μπιονς Λιγκ και ενός Γιούρο. 

EP
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤHΣΕ 
ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ 

ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΝΘΙΜΟΣ 

ΠΑΡΕΥΡΕΘΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ 
ΤΑΙΝΙΑΣ “THΕ FAVORITE”, ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματι-
κά ήταν ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθι-
μος στην πρεμιέρα της ταινίας του, που 

πραγματοποιήθηκε σε κινηματογράφο 
στην Ακαδημίας, στην Αθήνα, τη  Δευτέ-
ρα, 28 Ιανουαρίου. Ο Έλληνας σκηνοθέ-
της λίγες ώρες προηγουμένως είχε απο-
χαιρετήσει τον πατέρα του Αντώνη, ο οποί-
ος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πα-
ρασκευή, 25 Ιανουαρίου. Ο Γιώργος Λάν-
θιμος, φανερά συγκλονισμένος λίγο πριν 
ξεκινήσει η προβολή της ταινίας του, μί-
λησε και για το πατέρα του. Ευχαρίστησε 
τους παρευρισκομένους, αλλά και όλους 
όσοι πήγαν στην κηδεία του πατέρα του: 
«Ευχαριστώ όλους που ήρθατε και όλους 
εκείνους που οργάνωσαν αυτήν τη προ-
βολή. Πρέπει να πω ότι είναι μία περίεργη 
μέρα για μένα σήμερα, γιατί όπως οι πε-
ρισσότεροι από εσάς ξέρετε, ήταν η κη-
δεία του πατέρα μου. Αλλά αν ξέρω κάτι 

γι’ αυτόν, είναι ότι έζησε τη ζωή του δια-
σκεδάζοντας και περνώντας όσο καλύ-
τερα μπορούσε μέχρι το τέλος και αυτό 
θα ήθελα να κάνετε και εσείς σήμερα, να 
περάσετε ωραία, να διασκεδάσετε, να γε-
λάσετε, να κλάψετε και να έχετε μία πολύ 
ωραία βραδιά»! Η ταινία «Τhe favorite” 
είναι η πρώτη ταινία εποχής που βασίζεται 
στην αληθινή ιστορία της βασίλισσας 'Αν-
νας  (Ολίβια Κόλμαν), τελευταίας της δυ-
ναστείας των Στιούαρτ που, αν και ασθε-
νής, ντροπαλή και υποτιμημένη, στέφθηκε 
βασίλισσα τον καιρό που η Μεγάλη Βρε-
τανία έγινε μια παγκόσμια δύναμη. Όπως 
δήλωσε ο Έλληνας σκηνοθέτης, μεταξύ 
άλλων, στην πρεμιέρα της ταινίας του, εί-
ναι επίσης μια ερωτική ιστορία με κωμικά, 
δραματικά και σκοτεινά σημεία. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ, G4PHOTOS.GR

lAsT
pAgE

Στην κηδεία του 
Αντώνη Λάνθιμου 
παρευρέθη πλήθος 
κόσμου. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΝΘΙΜΟΣ

 Η  ταινία του Γιώργου Λάνθιμου βρί-
σκεται στην κορυφή των υποψηφιο-
τήτων για τα φετινά Όσκαρ, καθώς 
διεκδικεί δέκα βραβεία.
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PRESENTS
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Strovolos  
Municipal Theatre
100 Strovolos Avenue

MUSIC BY  
SERGEI PROKOFIEV

CHOREOGRAPHY — 
ANATOLY EMELYANOV 

LIMASSOL
Pattihio Theatre

4, Agias Zonis

starring

Bolshoi  
Theatre

soloists 

Alexander 
Volchkov

Principal
Bolshoi Theatre

ANASTASIA 
GORYACHEVA
Leading Soloist 
Bolshoi Theatre

HONORED ARTISTS 
OF RUSSIA

The Moscow Ballet
Russian Ballet 

Theatre

6+TICKETS 
from  28 €

Tickets on the websites: 
WWW.ATRIAMUSIC.COM   
WWW.SOLDOUTTICKETBOX.COM  
OR AT THE BOX OFFICE OF THEATER “PATTIHIO”

for children up to 12 years  
30% discount   

MEDIA SPONSORS

 _ATRIA_MUSIC_




	OK_1-1_cov
	OK_2-2_cov
	OK_3-3_inn
	OK_4-4_inn
	OK_5-5_inn
	OK_6-7_inn
	OK_8-9_inn
	OK_10-10_inn
	OK_11-11_inn
	OK_12-12_inn
	OK_13-13_inn
	OK_14-14_inn
	OK_15-15_inn
	OK_16-16_inn
	OK_17-17_inn
	OK_18-18_inn
	OK_19-19_inn
	OK_20-20_inn
	OK_21-21_inn
	OK_22-22_inn
	OK_23-23_inn
	OK_24-24_inn
	OK_25-25_inn
	OK_26-26_inn
	OK_27-27_inn
	OK_28-28_inn
	OK_29-29_inn
	OK_30-30_inn
	OK_31-31_inn
	OK_32-32_inn
	OK_33-33_inn
	OK_34-34_inn
	OK_35-35_inn
	OK_36-36_inn
	OK_37-37_inn
	OK_38-38_inn
	OK_39-39_inn
	OK_40-41_inn
	OK_42-42_inn
	OK_43-43_inn
	OK_44-44_inn
	OK_45-45_inn
	OK_46-46_inn
	OK_47-47_inn
	OK_48-48_inn
	OK_49-49_inn
	OK_50-50_inn
	OK_51-51_inn
	OK_52-53_inn
	OK_54-55_inn
	OK_56-56_inn
	OK_57-57_inn
	OK_58-59_inn
	OK_60-61_inn
	OK_62-62_inn
	OK_63-63_inn
	OK_64-64_inn
	OK_65-65_inn
	OK_66-66_inn
	OK_3-3_cov
	OK_4-4_cov

