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«ΤΡΕιΣ λαλΟΥν»
Η νΕα ΠαΡΕα ΤΟΥ 
ΣαΒΒαΤΟΚΥΡιαΚΟΥ

EBΕλινα ΣΚιΤΣΚΟ 
ΕΡωΤΕΥμΕνΗ 
μΕ ΚΥΠΡιΟ 
ΠΟΔΟΣΦαιΡιΣΤΗ

Σαλμα ΧαΓΕΚ
Ο ΔιΣΕΚαΤΟμμΥΡιΟΥΧΟΣ 
ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ 
ΣΥνΕιΣΦΕΡΕι Για ΤΗN 
ΠαναΓια Των ΠαΡιΣιων

ΣΤΑ 14A ΒΡΑΒΕΙΑ MADAME FIGARO 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η SHISEIDO 
ΤΑ HIGHLIGHTS TΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ
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BIG
PICTURE

Η Κέιτι Πέρι εμφανί-
στηκε πέρσι στο 70ό 
Met Gala φορώντας 
πελώρια φτερά αγγέ-

λου συνδυασμένα με 
ένα χρυσό μεταλιζέ 

φόρεμα Βερσάτσε

71ο ΜΕΤ GALA 2019

Τη Δευτέρα 6 Μαΐου, στο Μητροπολιτι-
κό Μουσείο Τέχνης, θα πραγματοποιηθεί 
το 71ο Met Gala 2019.  Το φετινό θεμα 

«camp: notes on fashion» έδωσε το έναυσμα 
στους σχεδιαστές να πειραματιστούν για τις πιο 
πρωτοποριακές εμφανίσεις τους. Ήδη τα εισι-
τήρια έχουν εξαντληθεί, ενώ διάσημα ονόματα 
της μουσικής σκηνής, όπως η Lady Gaga, η Κέιτι 
Πέρι, ο Τομ Φορντ, η μεγάλη χορηγός και οικο-
δέσποινα Ντονατέλα Βερσάτσε, έχουν ήδη επι-
βεβαιώσει ότι θα παρευρεθούν στην εκδήλωση. 
Στη φετινή γιορτή θα φιλοξενηθούν ηθοποιοί, 
σχεδιαστές, αθλητές, επιχειρηματίες και μερικά 
από τα πιο διάσημα ονόματα όπως Μπράντλεϊ 
Κούπερ, Τζένιφερ Λόπεζ, Λουπίτα Νιόνγκο και 
πολλοί άλλοι. Στη φετινή χρονιά κριτές του Met 
Gala θα είναι η Lady Gaga, o Χάρι Στάιλς, η 
Σερένα Ουίλιαμς και ο Alessandro Michele του 
οίκου Gucci. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληρο-
φορίες, στόχος της βραδιάς είναι να μπορέσει ο 
επισκέπτης να μεταφερθεί σε διαφορετικές χρο-
νικές περιόδους και ιστορικά γεγονότα. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΑ 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ 
Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 

ΜΕΤΡΗΣΗ
ΣΕ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 
ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟ 71Ο 
MET GALA 2019 ΚΑΙ 
ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ 

ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ 
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ
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ΣΤο ΠαΡΙΣΙ 
Σε ΠεΝΤε ΧΡοΝΙα 

Τη μεγαλοψυχία τους επέδειξαν 
οι μεγαλοεπιχειρηματίες της 
Γαλλίας για την αναστήλωση του 

ιστορικού Νotre Dame που κάηκε το 
βράδυ της Τρίτης. ο ναός «σύμβολο» 
δεν πρόκειται να επανέλθει ποτέ 
στο παλιό του μεγαλείο, αλλά όλοι 
ελπίζουν ότι θα γίνει τουλάχιστον η προσπάθεια. Με το 
άκουσμα της είδησης ότι καίγεται η Παναγία των Παρισίων 
θέλησα να μάθω ακόμη περισσότερα για τον συγκεκρι-
μένο ναό. Δεν είμαι καλός γνώστης της συγκεκριμένης 
ιστορίας, όμως διαπίστωσα ότι πολλοί συμπατριώτες μου 
με τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
πικράθηκαν με το συγκεκριμένο γεγονός. ύπήρξαν όμως 
κάποιοι άλλοι που κατέκριναν αυτούς που εξέφρασαν 
τη λύπη τους χλευάζοντάς τους ότι υποκρίνονται. Δεν 
ξέρω εάν όντως πρέπει να ασχοληθεί κανείς με όλους 
αυτούς τους κακεντρεχείς. Θα μείνω στο γεγονός ότι 
στην τελική η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια.

ΧΡΙΣΤΙΝα ΠελεκαΝου
christinap@diasmedia.com
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«ΤΡΕΙΣ ΛΑΛΟΥΝ»Η ΝΕΑ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

EBΕΛΙΝΑ ΣΚΙΤΣΚΟ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΜΕ ΚΥΠΡΙΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΑΛΜΑ ΧΑΓΕΚ
Ο ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

ΣΤΑ 14A ΒΡΑΒΕΙΑ MADAME FIGARO ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η SHISEIDO ΤΑ HIGHLIGHTS TΗΣ ΒΡΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ

ΠεΡΙεΧομεΝα    21 αΠΡΙλΙου 2019 • ΤευΧοΣ 582

26 «ΤΡεΙΣ λαλουΝ»
Η νέα παρέα του Σαββατοκύριακου
30 Σαλμα ΧαΓΙεκ
ο μεγαλόψυχος σύζυγός της πρόσφερε 
100 εκατομμύρια για την ανοικοδόμηση 
της Παναγίας των Παρισίων 
32 αμΠεΡ ΧεΡΝΤ
ο ξυλοδαρμός της από τον Τζόνι Ντεπ
36 εμΙλΙα κλαΡκ
Η Βρετανίδα ηθοποιός μιλά για 
την πολυβραβευμένη σειρά 
του “Game Of Thrones”
40 ΙβαΝκα ΤΡαμΠ
Περιοδεία στην Αιθιοπία με ακριβά 
γούστα
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14a βραβεια MaDaME FIGaRO γυναικεσ τησ χρονιασ

ΛΑΜΨΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ! 
ΤΙς γυΝΑΙΚες Που ΑΛΛΑξΑΝ ΤοΝ ΚοςΜο, Που εδΩςΑΝ 

εΛΠΙδΑ, Που ΤοΛΜΗςΑΝ ΚΑΙ ΠεΤυχΑΝ ΑΝεδεΙξε Η MadaMe 
Figaro, ΜεςΩ Του ΜεγΑΛυΤεΡου ΘεςΜου ΤΩΝ βΡΑβεΙΩΝ 

γυΝΑΙΚες ΤΗς χΡοΝΙΑς Που ΠΑΡουςΙΑςε Η ShiSeido ςε ΜΙΑ 
ΛΑΜΠεΡΗ ΤεΛεΤΗ, Η οΠοΙΑ ΠΡΑγΜΑΤοΠοΙΗΘΗΚε ςΤΙς 16 

ΑΠΡΙΛΙου ςΤο δΗΜοΤΙΚο ΘεΑΤΡο ςΤΡοβοΛου

Ο Αποστόλης 
Τότσικας με 

κουστούμι Hugo 
Boss από τα 

καταστήματα 
Timinis και η Ζέτα 
Μακρυπούλια με 

δημιουργία Eφi.
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ΛΑΜΨΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ! 
ΤΙς γυΝΑΙΚες Που ΑΛΛΑξΑΝ ΤοΝ ΚοςΜο, Που εδΩςΑΝ 

εΛΠΙδΑ, Που ΤοΛΜΗςΑΝ ΚΑΙ ΠεΤυχΑΝ ΑΝεδεΙξε Η MadaMe 
Figaro, ΜεςΩ Του ΜεγΑΛυΤεΡου ΘεςΜου ΤΩΝ βΡΑβεΙΩΝ 

γυΝΑΙΚες ΤΗς χΡοΝΙΑς Που ΠΑΡουςΙΑςε Η ShiSeido ςε ΜΙΑ 
ΛΑΜΠεΡΗ ΤεΛεΤΗ, Η οΠοΙΑ ΠΡΑγΜΑΤοΠοΙΗΘΗΚε ςΤΙς 16 

ΑΠΡΙΛΙου ςΤο δΗΜοΤΙΚο ΘεΑΤΡο ςΤΡοβοΛου

Σ υγκίνηση, αποθέωση, δάκρυα χαράς ήταν 
μερικά από τα συναισθήματα που βιώσα-
με κατά τη διάρκεια της μεγάλης βραδιάς, 

η οποία χρόνο με το χρόνο γιγαντώνεται. 32.580 
αναγνώστες ψήφισαν και ανέδειξαν τις Γυναίκες 
της Χρονιάς 2018. 
Το concept της φετινής εκδήλωσης περιστράφηκε 
γύρω από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης -αέρας, 
γη, νερό και φωτιά. Στοιχεία που αποτυπώνονται 
στην προσωπικότητα της γυναίκας με τον δυναμι-
σμό, την ευαισθησία, τη δημιουργικότητα, τη φα-
ντασία. Με αυτό το concept ξεκίνησε και η βραδιά, 
όπου με τα εντυπωσιακά χορευτικά του Φωκά Ευαγ-
γελινού, ο οποίος είχε την καλλιτεχνική διεύθυνση 
της βραδιάς, και τις χορογραφίες του Χάρη Σάββα 
ζωντάνεψαν τα τέσσερα αυτά στοιχεία της φύσης. 

Η Νατάσα 
Θεοδωρίδου 
έκλεισε τη 
βραδιά με 
αγαπημένες 
επιτυχίες της. 

Η Ζέτα δοκίμασε τις ικανότητές της 
στο ακορτεόν 

Ο Αποστόλης Τότσικας 
παίζει ντραμς στη 
σκηνή των Madame 
Figaro Awards 
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Παρουσιαστές της λαμπερής βραδιάς ήταν 
η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Αποστόλης Τότσι-
κας, που εντυπωσίασαν το κοινό με τον αυ-
θορμητισμό τους και τα αστεία πειράγματα 
μεταξύ τους, δείχνοντας να απολαμβάνουν 
στο 100% τον ρόλο τους ως οικοδεσπότες. 
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα εμπλουτίστηκε 
με την ταλαντούχα Μιρέλα Πάχου -η οποία 
ερμήνευσε το γνωστό τραγούδι της «Μιρέ-
λα»- και απογειώθηκε με τον Πέτρο Ιακωβί-
δη, που μας διασκέδασε με τα τραγούδια του 
«Βράδια αξημέρωτα», «Αποτυπώματα» και 
«Μην τολμήσεις». Η μοναδική Νατάσα Θε-
οδωρίδου έκλεψε τις εντυπώσεις ερμηνεύο-
ντας αγαπημένες επιτυχίες, το νέο της ντουέτο 
με τον Πέτρο Ιακωβίδη «Ένα φιλί» και με μια 
«Κόκκινη γραμμή» έκλεισε τη 14η τελετή βρά-
βευσης των βραβείων Madame Figaro Γυναί-
κες της Χρονιάς.  Φέτος, όπως κάθε χρόνο 
άλλωστε, η βραδιά είχε φιλανθρωπικό χαρα-
κτήρα, αφού όλα τα έσοδα από την πώληση 
των εισιτηρίων, που ανήλθαν στις €12.360, 
δόθηκαν στην κυρία Μαίρη Κατσιολούδη, η 
οποία βραβεύτηκε στην κατηγορία ΟΠΑΠ 

Το concept της φετινής εκδήλωσης ήταν εμπνευσμένο από τα 
τέσσερα στοιχεία της φύσης -τον αέρα, τη γη, το νερό και τη φωτιά.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Πέτρος Ιακωβίδης 
ερμήνευσαν το ντουέτο τους «Ένα φιλί»

Η βραδιά ξεκίνησε με τα εντυπωσιακά χορευτικά του Φωκά 
Ευαγγελινού, ο οποίος είχε την καλλιτεχνική διεύθυνση της 
βραδιάς, και τις χορογραφίες του Χάρη Σάββα.

Τα σκηνικά της πιο λαμπερής βραδιάς 
της Κύπρου καθήλωσαν το κοινό

Η Μιρέλα Πάχου εισέπραξε θερμό 
χειροκρότημα τραγουδώντας τη 
μεγάλη επιτυχία της, «Μιρέλα».
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Κοινωνική Προσφορά και θα διαθέσει το 
χρηματικό ποσό στο φιλανθρωπικό ίδρυμα 
που εκπροσωπεί. Μετά το τέλος της τελετής 
βράβευσης των Madame Figaro Γυναικών 
της Χρονιάς 2018 ακολούθησε after party 
στο State Night Club με τη μουσική του Dj 
Gabriel G.   ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙεσ: ΑΝΤΩΝΗσ ΓεΩΡΓΙΑδΗσ, ΓΙΩΡΓΟσ 

ΜΙΧΑΗΛ, ΦεΙδΙΑσ ΜΩΥσεΩσ, ΘεΟδΩΡΑ ΙΑΚΩΒΟΥ, 
ΒΑΛεΝΤΙΝΟσ ΠΑΠΑΚΩΝσΤΑΝΤΙΝΟΥ, ChriS εΥΑΓΓεΛΟΥ 

Τα βραβεία  παρουσίασε η Shiseido, η 
οποία βρισκόταν στην είσοδο με ένα 
vip corner

Το display της 
εταιρείας Unicars με το 
εντυπωσιακό Audi Q8

Το instacorner που στήθηκε για τη 
βραδιά, το οποίο διακόσμησε η RSVP 
και η Event Lighting Design

Την εντυπωσιακή είσοδο της  εκδήλωσης 
επιμελήθηκε η RSVP με φυτά από το 
SOLOMOU GARDEN CENTRE.

 Η Ζέτα Μακρυπούλια έφθασε 
στο θέατρο με αυτοκίνητο AUDI. 

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία 
να δοκιμάσουν τις υπέροχες γεύσεις των 
PROPERCORN.

Το εντυπωσιακό display της Cyta Business, 
που ήταν η χορηγός στην κατηγορία 
Επαγγελματίας/Επιχειρηματίας της Χρονιάς

H Stoli Gold σέρβιρε 
υπέροχα κοκτέιλ στους 
καλεσμένους.

Τις κοπέλες 
που έδιναν το 
πρόγραμμα της 
βραδιάς έντυσαν τα 
καταστήματα Marks 
& Spencer

Το τμήμα Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής 
του Intercollege πρόσφερε στους καλεσμένους 
εύγευστα εδέσματα.

Το display της Τράπεζας Κύπρου που ήταν 
χορηγός στην κατηγορία Καινοτομία της 
Χρονιάς.
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Οι MadaMe Figaro Γυναικες της χρΟνιας 2018

ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
Το βραβείο απένειμε ο Χρύσανθος Τσουρούλλης, διευθύνων σύμβουλος του 
Συγκροτήματος ΔΙΑΣ και Τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ, στη Δέσποινα Μπεμπεδέλη, η οποία 
δήλωσε: 
«Είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με τίμησαν με την ψήφο τους. Αυτό το βραβείο θέλω να το 
αφιερώσω στην οικογένειά μου για την αγάπη που μου δείχνουν, για τις εκπλήξεις που μου 
επιφυλάσσουν και τις χαρές που μου χαρίζουν».

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Το βραβείο απένειμε η Νατάσα Θεοδωρίδου στην Ευρυδίκη. 
«Είμαι βαθιά συγκινημένη και αισθάνομαι την καρδιά μου να χτυπάει πολύ δυνατά. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι γυναίκες σημαίνουν πολλά για μένα. Είναι ψυχή, δύναμη 
και εύχομαι πραγματικά να συνεχίσει αυτός ο θεσμός να τιμά σπουδαίες γυναίκες».

 ευη ΠαΠαΔΟΠΟυΛΟυ

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Το βραβείο απένειμαν η Στέλλα 
Κυριακίδου, βουλευτής και 
πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 
Στρατηγικής για τον Καρκίνο, και 
η Δρ Γιόλα Μάρκου, παθολόγος 
ογκολόγος στο Ογκολογικό 
Κέντρο Τράπεζας Κύπρου. Το 
βραβείο της εκλιπούσας παρέλαβε 
εκ μέρους της οικογένειας ο 
Φίλιππος Αριστοτέλους. 
«Εκ μέρους της οικογένειας ευχαριστώ 
το συγκρότημα ΔΙΑΣ και την Madame 
Figaro. Τιμάτε την πορεία ζωής και 
προσφοράς της Εύης. Εύη μας 
λείπεις» 

 ΔεςΠΟινα ΜΠεΜΠεΔεΛη ευρυΔικη ΘεΟκΛεΟυς



13

 ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΣΙΟΛΟΥΔΗ

 ΝΑΤΑΣΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

 ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ

ΟΠΑΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Το βραβείο απένειμαν η Μαριλένα Ιεροδιακόνου, γενική διευθύντρια των 
περιοδικών και Lifestyle Portals Συγκροτήματος ΔΙΑΣ, και ο Δημήτρης 
Αλετράρης, διευθύνων σύμβουλος ΟΠΑΠ Κύπρου, στη Μαίρη Κατσιολούδη. 
«Είμαι βαθιά συγκινημένη για την τιμή που μου γίνεται απόψε. Ευχαριστώ από καρδιάς 
τους διοργανωτές και σας διαβεβαιώνω πως το ποσό αυτό θα αξιοποιηθεί για άτομα 
με νοητική στέρηση και πολλαπλές αναπηρίες στη μνήμη του αδερφού μου», είπε η 
βραβευμένη. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Το βραβείο απένειμαν η Δάφνη Προδρόμου, διευθύντρια Στρατηγικής & Επικοινωνίας 
της Τράπεζας Κύπρου και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Η βραβευμένη Νατάσα Χρίστου 
δήλωσε:
«Είμαι πραγματικά πάρα πολύ συγκινημένη, διότι η αγάπη του κόσμου με έφερε εδώ που είμαι 
σήμερα. Εύχομαι το βραβείο αυτό να δίνει δύναμη σε όσους προσπαθούν, γιατί ο δρόμος της 
καινοτομίας είναι πάρα πολύ δύσκολος».

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΕΙΟ ΖΩΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 
ΑΝΤΗ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ 
Το βραβείο απένειμαν η Έφη Παπαϊωάννου Χατζηκωστή και ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, 
Υπουργός Υγείας και στενός φίλος του Άντη. 
«Νιώθω ότι μαζί με εμένα τιμούνται όλα τα άτομα που αγωνίζονται με όλες τις δυσκολίες», είπε 
η βραβευμένη Ελένη Λουκά. 

 ΣΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

CYTA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
Το βραβείο απένειμαν η Βασιλική Αναστασιάδου, Υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων και η Λένια Ματθαίου, μέλος Δ.Σ. της CYTA. 
«Είναι μεγάλη τιμή αυτό το βραβείο και σίγουρα μετά από πολλές δυσκολίες 
και σκαμπανεβάσματα στην επαγγελματική μου καριέρα είναι ένας τρόπος 
επιβράβευσης αυτών των δυσκολιών όλα αυτά τα χρόνια», είπε η βραβευμένη Σίλια 
Χατζηχριστοδούλου.
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Παρουσίασε η SHISEIDO 

βραβείο ΚοίνωνίΚη
Προσφορα: Χορηγος 
οΠΑΠ ΚύΠρού

βραβείο Καίνοτομία 
τησ Χρονίασ: Χορηγος 
ΤρΑΠΕΖΑ ΚύΠρού

βραβείο εΠαγγελματίασ/
εΠίΧείρηματίασ 
τησ Χρονίασ: Χορηγος CYTA

βραβείο αθλητρία 
τησ Xρονίασ: Χορηγος DOVE 

Χορηγοί: L’ORÉAL PROFESSIONNEL, 
BEAUTY LINE, AUDI, STOLI GOLD

υΠοστηρίΚτεσ: LINKS OF 
LONDON, MARKS & SPENCER, 
OCCHIO HOSPITALITY GROUP, 
GLORIA JEAN’S COFFEES, LANDAS 
COLOUR, SPS SECURITY

Χορηγοσ φίλοξενίασ:
HILTON CYPRUS

Χορηγοσ ταξίδίωτίΚων 

εμΠείρίων: HOLIDAY TOURS

η ΚΑΤΑΜΕΤρηςη TΩΝ ΨηΦΩΝ 
ΕγΙΝΕ ΜΕ ΤηΝ ΕγΚύροΤηΤΑ Τού 
INTERCOLLEGE. 

εΠίμελεία δίαΚοσμησησ: 
RSVP, EVENT LIGHTING DESIGN ΜΕ 
ΦύΤΑ ΑΠο SOLOMOU GARDENS 
CENTER. 

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΕύρΙΠΙΔού

ΑΝΤρΙΑ ΖΑΦΕΙρΑΚού

ρΙΤΑ ΑΤΤΑΛΑ

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ EDITOR’S CHOICE
Το βραβείο απένειμαν η Βαρβάρα Γεωργιάδου, αρχισυντάκτρια, και η Τάνια 
Νεοκλέους, δημοσιογράφος Madame Figaro Κύπρου.
«Νιώθω υπέροχα που έλαβα αυτό το βραβείο. Είναι μια σημαντική και όμορφη 
στιγμή για μένα. Νιώθω τιμή και ενθουσιασμό για όλες τις δασκάλες του κόσμου», 
είπε η βραβευμένη Άντρια Ζαφειράκου.

FASHION DESIGNER ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
Το βραβείο απένειμαν η Αθηνά Νικολαΐδου, εμπορική διευθύντρια 
καλλυντικών Ομίλου Folli Follie Κύπρου, και o Πέτρος Ιακωβίδης, 
τραγουδιστής. Το βραβείο πήρε η Ρίτα Αττάλα δηλώνοντας:
 «Νιώθω πραγματικά βαθιά συγκινημένη. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη 
Madame Figaro και στο κοινό που με στήριξε».

DOVE AΘΛΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Το βραβείο απένειμαν η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, παρουσιάστρια της καθημερινής lifestyle 
εκπομπής του ΣΙΓΜΑ « Όλα Καλά», και ο Θανάσης Μπέης, διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας Unilever Tseriotis Cyprus, στη Διαμάντω Ευριπίδου. «Είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί 
σημαίνει πάρα πολλά για μένα αυτό το βραβείο. Είναι οι κόποι τόσων χρόνων και είμαι περήφανη 
που τα κατάφερα», είπε η βραβευμένη.

 Δρ ΚύρΙΑΚη ΜΙΚΕΛΛΙΔού

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ/ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Το βραβείο απένειμαν η Μαρία Κυριάκου, αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος 
Συγκροτήματος ΔΙΑΣ και Τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ και ο δήμαρχος Στροβόλου, Ανδρέας 
Παπαχαραλάμπους, στην Δρα Κυριακή Μικελλίδου.
 «Είμαι ευγνώμων και πολύ τυχερή γιατί στη ζωή μου συνάντησα ανθρώπους για να φτάσω εδώ που 
έφτασα. Συγχαρητήρια σε όλες τις υποψήφιες», δήλωσε η βραβευθείσα μετά την απονομή.

 ΑΘηΝΑ ΚΑςΙού

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Το βραβείο απένειμαν οι ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν στη σειρά εποχής 
του ΣΙΓΜΑ «Γαλάτεια», Ηλέκτρα Φωτιάδου και Παναγιώτης Μπουγιούρης. Η 
βραβευμένη Αθηνά Κάσιου δήλωσε:
«Νιώθω πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα που γνώρισα μέσα από 
το θέατρο πολύ όμορφους ανθρώπους».
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ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΑ 14Α MADAME FIGARO AWARDS, ΜΕ ΤΗ ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΝΑ ΑΠΟΓΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ

ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ - ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 

Η ΑφΙξΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ MADAME FIGARO

Τ ους δύο καλλιτέχνες συνδέει 
μεγάλη φιλία αλλά και σεβα-
σμός μεταξύ τους μετά από 

δύο καταπληκτικές σεζόν σε Θεσ-
σαλονίκη και Αθήνα με sold out εμ-
φανίσεις. Η Νατάσα και ο Πέτρος 
έφθασαν στην Κύπρο το μεσημέρι 
της Δευτέρας και αφού ξεκουρά-
στηκαν στο ξενοδοχείο τους πήγαν 
στην πρόβα τζενεράλε για τα βρα-
βεία Γυναίκες της Χρονιάς Madame 
Figaro που παρουσιάζει η Shiseido. 
Στο ξενοδοχείο τούς περίμενε και η 
τρίτη γκεστ σταρ της βραδιάς, Μι-
ρέλλα Πάχου, όπου όλοι μαζί θα 

συμπλήρωναν το καλλιτεχνικό της 
βραδιάς. Η Νατάσα Θεοδωρίδου 
λίγο πριν επισκέφθηκε την κολλητή 
φίλη και κουμπάρα της, Έφη Παπα-
ϊωάννου, για να δοκιμάσει τις στιλι-
στικές επιλογές που θα έβαζε για τη 
μεγάλη βραδιά, με το αποτέλεσμα 
να εντυπωσιάζει. Μετά την τελική 
πρόβα, μαζί με τους παρουσιαστές 
και την ομάδα παραγωγής των βρα-
βείων δείπνισαν σε γνωστή ταβέρνα 
της Λευκωσίας. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

O Πέτρος Ιακωβίδης και η 
Νατάσα Θεοδωρίδου έφθασαν 
χαμογελαστοί στο ξενοδοχείο 
Hilton το μεσημέρι της Δευτέρας.
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ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ
Η επιλογΗ των 
φορεμάτων 
τΗς ςτο άτελιε 
τΗς εφΗς 
πάπάϊωάννου 
Τρεις δημιουργίες της 
ταλαντούχας Κύπριας 
σχεδιάστριας Έφης 
Παπαϊωάννου επέλεξε για 
τη βραδιά της Madame 
Figaro η παρουσιάστρια 
Ζέτα Μακρυπούλια. 
Το πρωί της Δευτέρας, 
οι δυο γυναίκες 
συναντήθηκαν στο 
ατελιέ της σχεδιάστριας, 
για την τελική επιλογή 
των φορεμάτων. Όλα 
έγιναν σε ένα ευχάριστο 
κλίμα,  ενώ δίπλα στη 
σχεδιάστρια ήταν και ο 
αγαπημένος της, Μαξ 
Τρίγκας, που διατηρεί 
φιλικές σχέσεις με  τη 
Ζέτα Μακρυπούλια. 

Η Ζέτα Μακρυπούλια δοκιμάζει 
τις δημιουργίες της Έφης 
Παπαϊωάννου. 

Η Έφη Παπαϊωάννου και ο Μαξ 
Τρίγκας σε μια χαλαρή συζήτηση με τη 
Ζέτα Μακρυπούλια.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Η παρουσιάστρια της βραδιάς των Madame Figaro 
φόρεσε επί σκηνής τρεις  δημιουργίες της σχεδιάστριας 
Έφης Παπαϊωάννου.Μερικές από τις επιλογές που είχε η Ζέτα για τη μεγάλη βραδιά. 
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ΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Η 
ΗΜΕΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ, 

Ο ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ ΗΤΑΝ 
SOLD OUT ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΜΕ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 600 ΑΤΟΜΑ 
ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ

ΤΡΕΛΑΝΕ 
ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τ α τελευταία του τραγούδια, 
«Παίξε μαζί μου» και «Με-
γάλος έρωτας», σημειώνουν 

μεγάλη επιτυχία στα ραδιόφωνα 
αλλά και στα μουσικά στέκια του 
νησιού μας. Η άφιξή του στη Λευ-
κωσία και στο State Club το βρά-
δυ της Πέμπτης, 11 Απριλίου, ήταν 
πανηγυρική, καθώς το μαγαζί ήταν 
sold out από πολλές μέρες προη-
γουμένως και το πάρτι άρχισε με 
το που ανέβηκε στη σκηνή. Ο κό-
σμος τραγουδούσε μαζί του σε 
ένα live που ξεπέρασε τις δυόμισι 
ώρες. Ο Θοδωρής Φέρρης είναι 
ένας από τους πιο ανερχόμενους 
Έλληνες καλλιτέχνες και στις μόνι-

μες εμφανίσεις του σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη γίνεται πάντα το αδι-
αχώρητο. Λίγο πριν βγει στη σκηνή, 
ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ! 
απαθανάτισε τον καλλιτέχνη στο 
ξενοδοχείο έτοιμο για ξεκούραση 
και γεμάτο θετική ενέργεια για τη 
βραδιά. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, την Κυριακή 23 Ιουνίου θα εί-
ναι ο γκεστ καλεσμένος του από-
λυτου προορισμού στον Πρωταρά, 
«Nava Seaside», όπου θα κάνει και 
την πρώτη καλοκαιρινή του εμφάνι-
ση στο νησί μας. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο Θοδωρής Φέρρης είναι ένας από τους πιο ανερχόμενους 
Έλληνες καλλιτέχνες και στις μόνιμες εμφανίσεις του σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη γίνεται πάντα το αδιαχώρητο.

Τα τελευταία του τραγούδια, «Παίξε μαζί μου» και «Μεγάλος 
έρωτας», σημειώνουν μεγάλη επιτυχία στα ραδιόφωνα αλλά 
και στα μουσικά στέκια του νησιού μας.
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ΞΑΝΑ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΤΟΥ NEXT TOP MODEL  
ΕΒΕΛΙΝΑ ΣΚΙΤΣΚΟ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ 

ΤΗΣ ΕΡΩΤΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΓΥΡO ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

EBΕΛΙΝΑ ΣΚΙΤΣΚΟ 

ΝΕΟΣ ΕΡΩΤΑΣΜΕ ΚΥΠΡΙΟ 
ΠΟδΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Τ ο μοντέλο από την Κύπρο, 
που συζητήθηκε συμμετέχο-
ντας στο Next Top Model 

και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ξεκι-
νά να πραγματοποιεί τα όνειρά του. 
Έχοντας ως μάνατζερ την πανίσχυ-
ρη Έλενα Χριστοπούλου βλέπει την 
καριέρα της να απογειώνεται, όμως 
και η προσωπική της ζωή βρίσκεται 
στα καλύτερά της, αφού η καρδιά 
της χτυπά δυνατά για Κύπριο ποδο-
σφαιριστή. Πρόκειται για τον Ευγέ-
νιο Αντωνίου, που αγωνίζεται στον 
Ολυμπιακό Λευκωσίας, με το ζευγά-
ρι να δημοσιεύει την πρώτη τρυφερή 
του στιγμή στα social media αποκα-
λύπτοντας παράλληλα και τη σχέ-
ση τους. Ο έρωτας μετράει λίγους 
μήνες τώρα  και φρόντισαν να τον 
κρατήσουν μακριά από τα φλας της 
δημοσιότητας, μη θέλοντας να δώ-
σουν δικαιώματα για σχόλια. Πλέον 
σίγουροι και οι δυο για την επιλογή 
τους δεν κρύβονται και απολαμβά-
νουν ελεύθερα και δημόσια τον έρω-
τά τους.   ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΑΡΧΕΙΟ ΟΚ!, MADAME 

FIGARO 
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ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑ 
ΜΗΝΑ ΘΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙ Η ΚΡΙΣΤΥ 
ΑΓΑΠΙΟΥ. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 
ΓΝΩΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΑ ΖΗΣΕΙ 
ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ, 
ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΤΗΣ 

ΜΕ  ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ

ΚΡΙΣΤΥ ΑΓΑΠΙΟΥ

Σ’ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΜΑ

Τ ο ζευγάρι είναι πιο ενθουσι-
ασμένο από ποτέ και άρχισε 
να μετράει αντίστροφα για τη 

μαγική στιγμή. Το απόγευμα της Κυ-
ριακής, 14 Απριλίου, η Κρίστυ πραγ-
ματοποίησε στο πατρικό της σπίτι 
το baby shower για την μπέμπα της, 
όπου το «παρών»  τους έδωσαν οι 
φίλες της. Σε κλίμα ενθουσιασμού 
η μέλλουσα μαμά πήρε πολλά 
δώρα, πέρασε ένα καταπληκτικό 
απόγευμα και εισέπραξε πολλές 
ευχές για το μωράκι της καθώς επί-
σης και συμβουλές ως νέα μανού-
λα, αφού οι καλεσμένες είχαν την 
ευκαιρία στο ειδικά διαμορφωμένο 

station να μοιραστούν 

δικές τους εμπειρίες. Η μαμά της, 
Άλισον Αγαπίου και η αδερφή της,  
Λόρα, ήταν συνέχεια δίπλα της, 
ώστε να κυλήσουν όλα υπέροχα. 
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληρο-
φορίες, η ημερομηνία που έδωσε 
ο γυναικολόγος στο μοντέλο για 
να φέρει στον κόσμο την κόρη της 
είναι η 14η Μαΐου. Ωστόσο,  ακό-
μη δεν αποφάσισαν μαζί με τον 
σύζυγό της Πανίκο Λειβαδιώτη 
ποιο αγαπημένο τους πρόσωπο θα 
βαφτίσει την κορούλα τους, αλλά 
ούτε και το όνομα που θα της δώ-
σουν.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ

Η Κρίστυ, διανύοντας τις τελευταίες 
μέρες της εγκυμοσύνης της, ποζάρει 
χαρούμενη στον φακό.

Ανοίγοντας ενθουσιασμένη τα 
όμορφα δώρα από τις φίλες της. 

Το ειδικά διαμορφωμένο station, 
όπου οι καλεσμένες έγραφαν ευχές 
για το μωράκι της, καθώς επίσης και 
συμβουλές για τη νέα μανούλα.

Η υπέροχη 
τούρτα της. 

Η μέλλουσα μαμά 
με τη μαμά της, 
Άλισον και την 

αδερφή της, Λόρα.
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«ΤΡΕΙΣ ΛΑΛΟΥΝ»

ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΚΟΥΤΣΗ

Δύο μήνες μετά την ένταξή σου στην εκπο-
μπή «Όλα καλά», παρουσιάστρια της εκ-
πομπής «Τρεις λαλούν». Πώς έγινε αυτό;

Πράγματι, μετά από μόλις δύο μήνες στο «Όλα Καλά», βρέ-
θηκα στην τιμητική θέση να παρουσιάζω το «Τρεις Λαλούν». 
Χαίρομαι που μου κάνεις αυτήν την ερώτηση, γιατί μου δίνεται 
η ευκαιρία να ευχαριστήσω το κανάλι ΣΙΓΜΑ, τους ιθύνοντες 
του σταθμού, οι οποίοι πίστεψαν σε μένα και με εμπιστεύτη-
καν από την αρχή. Η ευγνωμοσύνη και η χαρά είναι τα συναι-
σθήματα που κυριαρχούν, χωρίς να σου κρύβω ότι το δημι-
ουργικό άγχος διαδραματίζει κι αυτό τον ρόλο του, αφού με 
μόλις δύο μήνες εμπειρία στην τηλεόραση αναλαμβάνω κάτι 
πολύ φρέσκο για τα κυπριακά δεδομένα.

Γιατί ο τηλεθεατής θα πρέπει να δει τη δική σας 
εκπομπή;
Αν ο τηλεθεατής θέλει να χαλαρώσει παρακολουθώντας κάτι 
ευχάριστο, με ισχυρές δόσεις χιούμορ, τότε η επιλογή του εί-
ναι το «Τρεις Λαλούν». Πρόκειται για μια εκπομπή κατ' αρχάς 
αμιγώς κυπριακή, αφού θα καταπιάνεται αποκλειστικά με την 
κυπριακή showbiz, που η ιστορία έχει δείξει ότι αγαπά ο Κύ-
πριος τηλεθεατής. Από την άλλη, θα πρέπει να σου αποκαλύ-
ψω ότι η μουσική και ο χορός θα πρωταγωνιστούν, οπόταν 
αντιλαμβάνεσαι ότι η διασκέδαση θα προσφέρεται απλόχε-
ρα σε αυτόν που θα μας παρακολουθήσει. Ακόμα και οι συ-
νεντεύξεις των καλεσμένων μας θα πρωτοτυπούν... Σκοπός 
μας είναι να προσφέρουμε το κάτι διαφορετικό στην κυπρια-
κή τηλεόραση.

Σε φοβίζει, όσον αφορά τα νούμερα τηλεθέα-
σης, που το κυπριακό τηλεοπτικό κοινό δεν είναι 
«εξοικειωμένο» με τέτοιου είδους concept σε με-
σημεριανή ζώνη Σαββατοκύριακου;
Μια λαϊκή ρήση λέει «κάθε αρχή και δύσκολή». Από την 
άλλη, έχουμε δει το κυπριακό κοινό να ενθουσιάζεται με 
concept που πρωτοτυπούν και που έχουν ως αντικείμενό τους 
το κυπριακό γίγνεσθαι. Πιστεύω ότι ο Κύπριος τηλεθεατής θα 
εκτιμήσει την προσπάθεια που θα κάνουμε για μια εκπομπή 
που θα ξεφεύγει κατά κάποιον τρόπο από τα στερεότυπα με 
σκοπό το γέλιο και τη διασκέδαση.

Θα σε βλέπουμε επτά φορές τη βδομάδα στην τη-
λεόραση του ΣΙΓΜΑ. Είσαι αγχωμένη πως αυτή η 
υπερέκθεση μπορεί να σου κάνει κακό τηλεοπτι-
κά;
Κατ' αρχάς θα πρέπει να σου πω ότι δεν θα είμαι όλες τις ημέ-
ρες της βδομάδας στο «Όλα Καλά» και στην υπέροχη πα-
ρέα της Κωνσταντίνας Ευριπίδου, όπου πραγματικά περνάω 
υπέροχα και δεν θα ήθελα να την εγκαταλείψω. Ωστόσο δεν 
είναι θέμα υπερέκθεσης, αλλά υποχρεώσεων. Το «Τρεις Λα-
λούν» απαιτεί αρκετή προετοιμασία, έτσι ώστε να δώσουμε το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον τηλεθεατή.

Ποια πρόσωπα ξεχωρίζεις στην κυπριακή τηλεό-
ραση;
Από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω, Γιώργο μου. 
Απλά θα πρέπει να σου ομολογήσω ότι τη δουλειά του κάθε 
ατόμου που εκτίθεται στο γυαλί την εκτιμώ ακόμα περισσότε-
ρο τους τελευταίους δύο μήνες που εργάζομαι στην τηλεόρα-
ση. Τόσα χρόνια βρισκόμουν στην αντίπερα όχθη. Φυσικά, 
πάντα έλεγα ότι η τηλεόραση είναι extreme sport, αλλά μόνο 
όταν ο ίδιος βρεθείς μπροστά στις κάμερες μπορείς να κατα-
λάβεις επί της ουσίας τι αναλαμβάνει καθημερινά ένας πα-
ρουσιαστής που εκτίθεται στα μάτια του κόσμου.

Ακούω πως είσαι μια υπέροχη μαμά. Ο γιος σου σε 
αναγνωρίζει στην τηλεόραση; Και πώς αντιδρά;
Ο γιος μου θυμώνει όταν με βλέπει στην τηλεόραση. Την τρί-
τη φορά που έτυχε να με δει, σηκώθηκε και έκλεισε την τηλεό-
ραση. Δήλωσε ότι δεν θέλει να βλέπει τη μαμά του στην τηλε-
όραση, αλλά να την έχει μαζί του, δίπλα του, να πηγαίνουμε 
βόλτες και να κάνουμε τρελές.

Ο σύζυγός σου έχει άποψη στα επαγγελματικά 
σου; Τι συμβουλές σού δίνει;
Νιώθω τυχερή που ο σύζυγός μου έχει την ιδιοσυγκρασία 
ενός προοδευτικού ανθρώπου που στηρίζει κάθε μου βήμα 
και με παροτρύνει να καταπιάνομαι με ό,τι με κάνει χαρούμε-
νη. Θεωρεί ότι ο άνθρωπος όταν ασχολείται μ’ αυτό που αγα-
πά και εργάζεται γι’ αυτό, η επιτυχία είναι δεδομένη. Δεν θα 
έλεγα ότι μου έχει δώσει κάποια συμβουλή, αλλά πιστεύει ότι 
πρέπει πάντα να είμαι ο εαυτός μου.

Η ΝΕΑ ΠΑΡΕΑ 
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΙΓΜΑ 
«ΤΡΕΙΣ ΛΑΛΟΥΝ» ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΜΑΣ ΚΑΘΕ 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΙΣ 2.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ, ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΚΟΥΤΣΗ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑΛΩ ΠΑΤΣΙΑ, ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΚ!
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«Αν ο τηλεθεΑτης 
θελει νΑ χΑλΑρώςει 

πΑρΑκολουθώντΑς κΑτι 
ευχΑριςτο, με ιςχυρες δοςεις 

χιουμορ, τοτε η επιλογη 
του εινΑι το «τρεις λΑλουν»

ΝΑΤΑΣΑ
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«Η συμβουλΗ που 
κράτΗσά άπο τον 
σάκΗ ρουβά Ητάν 
"νά συνεχίσείσ νά 

τράγουδάσ με ψυχΗ 
κάί νά άκολουθΗσείσ 

κάί το θεάτρο"»
ΣΤΑΛΩ

ΣΤΑΛΩ ΠΑΤΣΙΑ

άρχικά ως τραγουδίστρια 
μάς συστήθηκες στο κυπρια-
κό μουσικό σόου Your Song, 

αλλά το ευρύ κοινό σε γνώρισε με 
τη συμμετοχή σου στο The Voice, 
που έφτασες μέχρι τα νοκ αουτ. Δύο 
χρόνια μετά πού σε βρίσκουμε; 
ναι, ακριβώς έτσι, αν και η μουσική μπήκε στη 
ζωή μου από πολύ νωρίς, από τα 10 μου χρό-
νια, όταν άρχισα να τραγουδάω σε χορωδί-
ες και σε παιδικές εκδηλώσεις! ευτυχώς μου 
δόθηκαν οι κατάλληλες ευκαιρίες και σήμερα 
βρίσκομαι πια στη μεγαλύτερη δισκογραφική 
εταιρεία στην ελλάδα, τη «Heaven music», και 
εννοείται πως συνεχίζω να τραγουδώ και να 
βγάζω πια δισκογραφημένα τα δικά μου τρα-
γούδια! ευγνωμονώ καθημερινά τον θεό που 
με βοήθησε να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα, 
σε μια εποχή που τα πράγματα είναι αρκετά δύ-
σκολα σε όλους τους τομείς της ζωής μας!

Με τον κόουτς σου Σάκη Ρουβά έχεις 
επαφή; Τι συμβουλές σου έδωσε;
Ήτανε εκπληκτικός κόουτς και μας δίδασκε με 
κάθε λεπτομέρεια το κάθε τι! Η συμβουλή που 

κράτησα ήταν αυτή: «να συνεχίσεις να τραγου-
δάς με ψυχή και να ακολουθήσεις και το θέα-
τρο». εννοείται ότι τον άκουσα και πορεύομαι 
με αυτό, γιατί σε κάθε τι που κάνω βάζω ψυχή!

Είσαι ικανοποιημένη από την πορεία 
σου μέχρι σήμερα, κυρίως μετά τη με-
γάλη αποδοχή που είχες με τη συμμε-
τοχή σου στο The Voice;
εγώ προσωπικά είμαι πολύ ικανοποιημένη, γιατί 
μου δόθηκαν οι ευκαιρίες που ήθελα, γνώρισα 
υπέροχους ανθρώπους και έκανα και φίλους 
καρδιάς μέσα από το The Voice. τώρα, για να 
είμαι ειλικρινής, τα πράγματα δισκογραφικά εί-
ναι πολύ δύσκολα, χρειάζεται πολλή δουλειά, 
υπομονή και επιμονή, μα πάνω απ' όλα, όσο πε-
ρίεργο κι αν ακουστεί, τύχη. να βρίσκεσαι εκεί 
που πρέπει την κατάλληλη στιγμή και να μην τα 
παρατάς ποτέ!

Πιστεύεις πως αδικήθηκες;
Όχι, γιατί δεν πιστεύω στη λέξη αδικία… Όλα 
γίνονται για ένα σκοπό και πάντα για καλό! άδι-
κία είναι πολύ βαριά λέξη για να την χρησιμο-
ποιήσω για ένα μουσικό παιχνίδι!

Σε πρόδωσαν άτομα που δεν περίμε-
νες και πώς;
σε αυτό τον χώρο αυτό σου γίνεται συνήθεια! 
Φυσικά έχω κάνει και φίλους καρδιάς. το χει-
ρότερο που μου έχουν κάνει είναι να με φιλά-
νε, να μου λένε «σε αγαπώ»  και πίσω μου, πριν 
καν γυρίσω την πλάτη μου, να με θάβουν, και 
όχι με το γάντι. άλλά όλα αυτά είναι μέσα στη 
ζωή μας και μας κάνουν ακόμα πιο δυνατούς 
και καλύτερους ανθρώπους. εγώ συγχωρώ τα 
πάντα, γιατί θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορείς να 
προχωρήσεις, ο κάθε ένας από εμάς σκέφτε-
ται διαφορετικά, ας λέει κι ας κάνει ο καθένας 
ό,τι θέλει! Ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο 
δυνατούς!

Είσαι 14 χρόνια σε σχέση, εκ των 
οποίων 12 παντρεμένη. Στα σχέδιά 
σας είναι άμεσα και ένα παιδί;
εννοείται, θα θέλαμε πολύ να γίνουμε γονείς, 
αν και έχουμε ήδη σκυλάκι που έχουμε ως παι-
δί μας. 

Πώς έγινε η συμφωνία με την τηλεό-
ραση ΣΙΓΜΑ για την εκπομπή «Τρεις 
λαλούν»;
με πήραν τηλέφωνο και κάναμε ένα ραντεβού, 
μιλήσαμε για διάφορα. σε δύο μέρες με πήρε 
ο ευάγγελος ευαγγέλου και μου είπε έχουμε 
meeting και εκεί μου ανακοίνωσαν ότι ξεκινά-
με! είμαι τόσο χαρούμενη γι' αυτό και έχω να 
πω τόσα πολλά ευχαριστώ σε αυτή την τερά-
στια ευκαιρία. εύχομαι να την αγαπήσετε όπως 
την αγαπήσαμε κι εμείς!

Γιατί ο τηλεθεατής να δει τη δική σας 
εκπομπή;
γιατί θα έχει χιούμορ, σχολιασμό, τραγούδι πα-
ραδοσιακό, διαγωνισμούς, έρευνες, παιχνίδια 
για τον κόσμο, είναι τόσα πολλά! μα πάνω απ' 
όλα, θα γελάσει το χειλάκι του κόσμου, για-
τί νομίζω στις μέρες μας το έχουμε όλοι μας 
τόση ανάγκη… Ζούμε τόσες δυσκολίες που θέ-
λουμε όλοι ένα πιο ανάλαφρο αεράκι. άυτό θα 
είμαστε, ένα χαρούμενο και ανάλαφρο παρε-
άκι που θα σας κρατάμε συντροφιά κάθε σαβ-
βατοκύριακο.

Με τον Νικόλα και τη Νατάσα γνω-
ριζόσασταν από πριν; Ποια η γνώμη 
σου για αυτούς;
ναι, ευτυχώς γνωριζόμαστε, άρα θα είναι πιο 
εύκολο να δεθούμε και σιγά σιγά να καταλάβει 
και ο ένας το χιούμορ και τον χαρακτήρα του 
άλλου. θεωρώ ότι ο νικόλας είναι ένας πολύ 
ποιοτικός άνθρωπος, ευαίσθητος, καλόκαρ-
δος και υπερταλαντούχος. Η νατάσα μας εί-
ναι καλόκαρδη, πανέμορφη και καλός άνθρω-
πος, μα πάνω απ' όλa δημοσιογράφος με πολ-
λά χρόνια εμπειρίας και αυτό θα μας βοηθήσει 
πολύ! είναι και οι δύο μοναδικοί! πιστεύω ότι 
είναι υπέροχα παιδιά και οι δυο τους!
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«Να σου πω τηΝ αληθεια 
Ναι, θα ηθελα Να γιΝω 

πατερασ. ΔεΝ περΝα μερα 
που Να μηΝ το σκεφτομαι 

και Να μη φαΝταζομαι 
τοΝ Νικολα πωσ θα 
ηταΝ σαΝ πατερασ»

ΝΙΚΟΛΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

πώς πήρες την απόφαση και 
απάντησες θετικά για την πα-
ρουσίαση της εκπομπής «Τρεις 

λαλούν»; 
ο λόγος που είπα το ναι για τη νέα εκπομπή του 
σιγμα είναι επειδή κατ' αρχάς καλά ξεκουρά-
στηκα τους τελευταίους μήνες και ήθελα να επι-
στρέψω, μιας και νιώθω πολύ δημιουργικός και 
έτοιμος να δοκιμαστώ σε κάτι καινούργιο. και 
σίγουρα ενθουσιάστηκα με το γεγονός ότι εί-
ναι μια καθαρά κυπριακή παραγωγή και με κυ-
πριακό περιεχόμενο. και για το τέλος, σίγουρα 
έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι θα έχει διαδραστικό 
ρόλο το προσωπικό μου account στο Instagram 
μαζί με τους followers μου και τις επικίνδυνες 
αποστολές που θα μου αναθέτουν.

Σε αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέασης 
να είναι καλά;
φυσικά και με αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέα-
σης. Να σου πω όμως ότι με αγχώνουν δημιουρ-
γικά, για να μπορέσω να κατανοώ τι αρέσει στον 
κόσμο και τι όχι. και μην ξεχνάς ότι όλες οι δου-
λειές παγκοσμίως εξαρτώνται από τα νούμερα.

Θα επιμελείσαι το ντύσιμο των συ-
μπαρουσιάστριών σου; 
Έχω να ασκήσω το επάγγελμα του στυλίστα 
εδώ και δύο χρόνια, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι 
δεν θα επιμεληθώ το ντύσιμο των συμπαρουσι-
άστριών μου. Άλλωστε δεν θα μπορούσα να 
τις πειράξω για το ντύσιμό τους αν το έκανα 
εγώ. θα ανυπομονώ πώς και πώς για το ντύ-
σιμό τους, για να μπορέσω να τους τα χώσω 
στον αέρα.

Γιατί ο Κύπριος τηλεθεατής να δει την 
εκπομπή «Τρεις λαλούν»; 
ο κύπριος τηλεθεατής καλό θα είναι να μας 
δώσει ψήφο εμπιστοσύνης για τον λόγο ότι εί-
ναι μια καθαρά κυπριακή εκπομπή με απώτερο 
σκοπό το γέλιο, τη διασκέδαση, την όμορφη 
κριτική, και θα μπορεί να παίξει αλά κυπριακά 
μαζί μας κερδίζοντας πλούσια δώρα.

Στην προσωπική σου ζωή πώς είσαι; 
Είσαι σε σχέση;
Όχι, δεν είμαι σε σχέση το τελευταίο διά-
στημα.

Πώς είναι ο Νικόλας όταν είναι ερω-
τευμένος;
ο Νικόλας όταν είναι ερωτευμένος είναι σε 
ερωτική υπερένταση. είμαι σίγουρα πιο δημι-
ουργικός, πιο κεφάτος, αλλά και πάντα πολύ 
πιο αγχωμένος για να πάνε όλα καλά. είμαι εκ 
φύσεως πολύ δοτικός άνθρωπος, οπότε αντι-
λαμβάνεσαι τι γίνεται όταν είμαι ερωτευμένος.

Κάνεις ακραία πράγματα στον έρωτα; 
Πες μας κάτι που έκανες;
ακραία πράγματα γενικά στη ζωή μου κάνω πά-
ντα. είμαι των άκρων. Δεν είναι ανάγκη να είμαι 
ερωτευμένος για να κάνω ακραία πράγματα. το 
πιο ακραίο που έκανα ήταν όταν έκλεισα one 
way εισιτήριο για γερμανία χωρίς επιστροφή.
 
Έπεσες στα πατώματα για έναν έρωτα; 
Πώς το διαχειρίστηκες; 
υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πέσει στα πα-
τώματα για τον έρωτα; φυσικά και έχω πέσει. 
είναι μια διαδραστική χρονική δοκιμασία για 
έναν ερωτευμένο άνθρωπο, που περνά με την 
πάροδο του χρόνου. τελικά αυτό που λένε 
ότι ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός είναι 
πραγματικότητα. και για τον Νικόλα όταν κλεί-
σει ο κύκλος κλείνει οριστικά, χωρίς δράματα 
και παιδικές αντιδράσεις.

Στα social media σε βλέπω πολύ τρυ-
φερό με τη βαφτιστήρα σου. Θα σκε-
φτόσουν τον εαυτό σου μπαμπά;
Να σου πω την αλήθεια ναι, θα ήθελα να γίνω 
πατέρας. Δεν περνά μέρα που να μην το σκέ-
φτομαι και να μη φαντάζομαι τον Νικόλα πώς 
θα ήταν σαν πατέρας. αν θυμάσαι καλά σου 
είχα πει και στο παρελθόν ότι όνειρό μου ήταν 
να γίνω νηπιαγωγός. η βαφτιστήρα μου είναι η 
κόρη μου και είμαι πολύ τυχερός και ευλογημέ-
νος που έχω μια τέτοια κόρη. Ένα μωρό πανέ-
μορφο στην ψυχή. και προσεύχομαι καθημερι-
νά ο θεός να της δίνει την υγεία της και να την 
δω να μεγαλώνει όπως η ίδια θέλει. ok!   

Aπο τοΝ γιωργο μιΧαηλ
φωτογραφοσ: ΒαλεΝτιΝοσ παπακωΝσταΝτιΝου

στυλιστασ: παΝοσ γερολεμιΔησ
ευΧαριστουμε το λουΝα παρκ παπαφιλιππου για τη 

φιλοξεΝια τησ φωτογραφισησ 
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Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΣΑΛΜΑ ΧΑΓΙΕΚ, ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΑΝΡΙ 
ΠΙΝΟ,  ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

ΣΑΛΜΑ ΧΑΓΙΕΚ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΘΑ ΑΝΑΣΤHΛΩΣΕΙ 
ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Σ υγκινητική είναι η ανταπόκριση του 
εκατομμυριούχου συζύγου της ηθο-
ποιού Σάλμα Χάγιεκ, Ανρί Πινό, ο 

οποίος μετά την έκκληση του Γάλλου Προ-
έδρου Μακρόν προς τους συμπολίτες του 
να προσφέρουν ό,τι μπορεί ο καθένας, δε-
σμεύθηκε ότι θα δώσει 100 εκατομμύρια 
ευρώ από την  προσωπική του περιουσία για 
την ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρι-
σίων, που καταστράφηκε από τις φλόγες. Ο 
Γάλλος επιχειρηματίας ανακοίνωσε την από-
φασή του λίγες ώρες μετά τη μεγάλη κατα-
στροφή του ναού. «Ο πατέρας μου και εγώ 
αποφασίσαμε να απελευθερώσουμε από τα 
κεφάλαια της Artemis το ποσό των 100 εκα-
τομμυρίων ευρώ για να συμμετάσχουμε στην 
προσπάθεια που θα είναι απαραίτητη για την 
πλήρη ανασυγκρότηση της Παναγίας των 
Παρισίων», αναφέρει χαρακτηριστικά στην 
ανακοίνωσή του. Στον καλλιτεχνικό κόσμο ο 
Φρανσουά - Ανρί Πινό είναι ευρύτερα γνω-
στός ως ο σύζυγος της Σάλμα Χάγεκ. Με τη 
γνωστή ηθοποιό είναι παντρεμένοι από το 
2007 και έχουν αποκτήσει μία κόρη, τη  Βα-
λεντίνα. Ο Πινό έχει άλλα τρία παιδιά, δύο 
από τον πρώτο του γάμο, καθώς και ένα από 
την, μικρής διάρκειας, σχέση του με το σού-
περ μόντελ, Λίντα Ευαγγελίστα.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΣ
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μα-
κρόν έσπευσε στην περιοχή με τη συνοδεία 
της συζύγου του Μπριζίτ και του Πρωθυ-
πουργού της Γαλλίας Εντουάρ Φιλίπ. Φα-

νερά συγκινημένος, ο Μακρόν μίλησε έξω 
από την εκκλησία και ζήτησε από τους Γάλ-
λους να συγκεντρώσουν χρήματα για την 
ανοικοδόμηση του γοτθικού αριστουργή-
ματος και μνημείου της παγκόσμιας κλη-
ρονομιάς. «Το χειρότερο αποφεύχθηκε», 
είπε ο Eμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι δύο 
πύργοι και η πρόσοψη του ναού σώθηκαν, 
αλλά συμπλήρωσε ότι “οι επόμενες ώρες 
θα είναι πολύ δύσκολες”. Η φωτιά ξέσπα-
σε τη Δευτέρα, 15 Απριλίου, και τέθηκε 
υπό έλεγχον το πρωί της Τρίτης, 16 Απριλί-
ου. Οι πυροσβέστες προσπαθούσαν όλη 
τη νύχτα να θέσουν υπό έλεγχον τη φωτιά, 
ενώ οι φωτογραφίες της επόμενης ημέρας 
έδειξαν το μέγεθος της καταστροφής. Να 
επισημάνουμε ότι η κατασκευή του ναού 
ξεκίνησε το 1163μ.Χ. και ολοκληρώθη-
κε στα μέσα του 13ου αιώνα. Τον θεμέλιο 
λίθο είχαν θέσει ο Πάπας Αλέξανδρος Γ΄ 
και ο βασιλιάς Λουδοβίκος Ζ΄ της Γαλλίας. 
Εκτός από τον απλό κόσμο, που προσέτρε-
ξε να δει από κοντά το μέγεθος της κατα-
στροφικής πυρκαγιάς, πήγε και ο γνωστός 
παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας, ο οποίος ζει 
μόνιμα στο Παρίσι. Ο Νίκος Αλιάγας δη-
μοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό 
στο Instagram μια φωτογραφία, η οποία 
μεταφέρει τόσα συναισθήματα, που οι λέ-
ξεις δύσκολα θα μπορούσαν να περιγρά-
ψουν. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Η περιουσία της 
οικογένειας του 
Φρανσουά-Ανρί Πινό 
υπολογίζεται σε πάνω 
από 30 δις δολάρια. Σ’ 
αυτήν ανήκουν ο όμιλος 
Kering, που διαχειρίζεται 
κορυφαία σήματα 
μόδας όπως Gucci, Saint 
Laurent, Alexander 
McQueen, Dodo, Bottega 
Veneta και Groupe 
Artemis, καθώς και ένας όμιλος holding που ελέγχει τον 
οίκο δημοπρασιών Christie's.  Επίσης η οικογένεια Πινό 
επεκτείνεται στον τομέα της οινοποιίας (Chateau Latour), 
τις εκδόσεις (Le Point) και τον χώρο του ποδοσφαίρου ( 
Stade Rennais F.C.). Το 2000 ο όμιλος εξαγόρασε και το 
εμβληματικό θέατρο Marigny στο Παρίσι. 

Στον καλλιτεχνικό κόσμο ο Φρανσουά-Ανρί Πινό είναι 
ευρύτερα γνωστός ως ο σύζυγος της Σάλμα Χάγιεκ.



Η Παναγία των Παρισίων, 
γνωστή και ως Νοτρ Νταμ 

ντε Παρί ή απλούστερα Νοτρ 
Νταμ, είναι ο μητροπολιτικός 
ρωμαιοκαθολικός ναός της 

πόλης του Παρισιού  και αποτελεί 
ένα από τα πλέον θαυμαστά 

αρχιτεκτονικά μνημεία του 
λεγόμενου οξυκόρυφου ή 

γοτθικού ρυθμού. Βρίσκεται στη 
νησίδα Ιλ ντε λα Σιτέ του ποταμού 

Σηκουάνα, στο κέντρο της 
γαλλικής πρωτεύουσας.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Frida», Σάλμα 
Χάγιεκ, έχει δηλώσει επανειλημμένα για τον Ανρί 
Πινό ότι είναι «ο καλύτερος σύζυγος στον κόσμο». 
«Είμαι αυτή που είμαι μαζί του και δεν αισθάνομαι 
ότι κάποιος προσπαθεί να με περιορίσει», αναφέρει 
χαρακτηριστικά. Η Σάλμα Χάγιεκ με την ανάρτησή 
της στο Instragram εξέφρασε το σοκ και τη θλίψη 
που της προκάλεσε το θέαμα της πανέμορφης 
εκκλησίας τυλιγμένης στις φλόγες.

Ο Αρκάς ανήρτησε στον 
λογαριασμό του στο 
Facebook ένα συγκινητικό 
σκίτσο με τον δακρυσμένο 
ήρωα, κύριο πρωταγωνιστή 
του μυθιστορήματος «Η 
Παναγία των Παρισίων».

Ο Νίκος Αλιάγας ανήρτησε 
στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μια φωτογραφία 
εκφράζοντας τη λύπη του.  
«Και είδα αυτήν τη γυναίκα να 
κλαίει ... Και τα δάκρυά της 
πλημμύρισαν την καρδιά μου 
σε αυτήν την ιερή εβδομάδα».

Το σκίτσο του δακρυσμένου 
Κουασιμόδου, που έκανε  
τον γύρο του διαδικτύου, 
απεικονίζει με τον καλύτερο 
τρόπο τα συναισθήματα 
όλου του κόσμου.  

Ο Εμμανουέλ Μακρόν έσπευσε να δει από κοντά 
την καταστροφή μαζί με τη σύζυγό του,  Μπριζίτ και 
υποσχέθηκε ότι: «Θα ξαναχτίσουμε τον καθεδρικό 
ναό σε 5 χρόνια. Μπορούμε». 
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ΑΓΩΓΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ 
ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΤΖΟΝΙ ΝΤΕΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ, ΑΜΠΕΡ 

ΧΕΡΝΤ. Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕ 
ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΑΜΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥΣ

ΑΜΠΕΡ ΧΕΡΝΤ

Ο ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΖΟΝΙ ΝΤΕΠ

Σ οκάρει η περιγραφή της Άμπερ 
Χερντ για τον ξυλοδαρμό της από 
τον Τζόνι Ντεπ. Η πρώην σύζυγoς 

του γνωστού ηθοποιού, με δάκρυα στα μά-
τια και τρεμάμενη φωνή,  περιέγραψε μπρο-
στά στην κάμερα τον ξυλοδαρμό που υπέ-
στη από τον σύζυγό της τον Αύγουστο του 
2016. Τρία χρόνια μετά το επεισοδιακό 
διαζύγιο το ζευγάρι εξακολουθεί να απα-
σχολεί τα φώτα της δημοσιότητας,  αφού 
στις αρχές του περασμένου μήνα ο διάση-
μος ηθοποιός κατέθεσε αγωγή εναντίον 
της Άμπερ Χερντ ύψους 50 εκατομμυρίων 
δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμηση. 
Πάντως, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματι-
κά ότι κακοποίησε την πρώην σύζυγό του. 
Η ίδια έδωσε στη  δημοσιότητα το βίντεο 
όπου μιλά για την κακοποίησή της και ο λό-
γος, όπως είπε, είναι γιατί θέλει να παρουσι-
άσει στην κοινή γνώμη όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία που έχει για τη κακοποίησή της. Η 
Άμπερ Χερντ έδωσε, επίσης, στη δημοσιό-
τητα φωτογραφίες από τα ξεριζωμένα της 
μαλλιά αλλά και μηνύματα που έστελνε 
σε συγγενείς της περιγράφοντας την κα-
κοποίηση που έχει υποστεί από τα χέρια 
του Τζόνι Ντεπ. Σε βίντεο που παρουσίασε 
βρετανική εφημερίδα η 32χρονη περιγρά-
φει με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα συνέ-
βησαν όταν πήγε να συναντήσει τον Τζόνι 
Ντεπ στις 21 Μαΐου 2016 για να συζητή-
σουν για το μέλλον του γάμου τους. Όπως 
η ίδια ισχυρίστηκε, ο γνωστός ηθοποιός 
φερόταν παράξενα και επιθετικά και εκείνη 
φοβήθηκε και πήρε τηλέφωνο τη φίλη της, 
Τάιλετ Ράιτ, για να της ζητήσει να έρθει στο 
σπίτι, ώστε να μην είναι μόνη της μαζί του. 
Τότε ο Τζόνι Ντεπ τής άρπαξε το κινητό και 
την χτύπησε στο πρόσωπο. Κατά τη περι-
γραφή της, η Άμπερ ευχόταν κάποιος από 
το προσωπικό να ακούσει τον καβγά. Τελι-
κά η φίλη της κάλεσε την Αστυνομία, ενώ η 
Άμπερ είχε κατορθώσει να διαφύγει από το 
σπίτι τους καταφεύγοντας σε γειτονικό σπί-
τι. Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι πήρε διαζύ-
γιο το 2017 και η Άμπερ Χερντ έλαβε ως 
αποζημίωση το ποσό των επτά εκατομμυρί-
ων δολαρίων, τα οποία δώρισε σε ένα παι-
δικό νοσοκομείο στο Λος Άντζελες. 

«ΑΡΩΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ»

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΥΡΩ∆ΑΤΟ ΠΑΣΧΑ
Το Πάσχα πλησιάζει και το ζαχαρο-

πλαστείο «Άρωµα Βανίλιας» διά 
χειρός Γιάννη έχει ετοιµάσει γιαεσάς 

µυρωδάτα και αφράτα τσουρέκια, που 
προσφέρονται τόσο σκέτα, στην κλασική 
εκδοχή τους, όσο και πιο δηµιουργικά, 
γεµιστά µε επικάλυψη σοκολάτας, σε µια 
µεγάλη γκάµα γευστικών επιλογών, που 
θα σας βάλουν σίγουρα σε πειρασµό. 
Θα βρείτε επίσης πρωτότυπα αυγά - έργα 
τέχνης σε διάφορα σχέδια, ενώ για τους 
νονούς που έχουν αρχίσει να ψάχνουν 
τις λαµπάδες για τα βαφτιστήρια τους, το 
«Άρωµα Βανίλιας» έχει φτιάξει κουτάκια 
δώρου µε λαµπάδα, µπισκότο και σοκολα-
τένια αυγά σε θέµατα που θα αγαπήσουν οι 

µικροί µας φίλοι (λαγουδάκι, πασχαλίτσα, 
ανεµόµυλο, κλπ). Στο ζαχαροπλαστείο θα 
βρείτε επίσης µοναδικά σε γεύση γλυκά, 
φτιαγµένα µε άριστης ποιότητας υλικά 
(για την περίοδο των νηστειών υπάρχουν 
και νηστίσιµες επιλογές), καθώς επίσης 
πασχαλινά καλάθια µε τσουρέκια, σοκο-
λατένια αυγά, σοκολατάκια, µπισκότα, 
ποικιλία από σπιτικές µαρµελάδες, 
αλείµµατα καραµέλας (spreads) και άλλα. 

Επισκεφθείτε το «Άρωµα Βανίλιας», 
στη Λεωφόρο Στροβόλου 162, 2048 
Στρόβολος (απέναντι από Corso Italia).  
Τηλ. επικοινωνίας: 22510234 
και 99837744.

Στην πρεμιέρα της ταινίας 
«Mortdecai» το 2015. 
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«ΑΡΩΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ»

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΥΡΩ∆ΑΤΟ ΠΑΣΧΑ
Το Πάσχα πλησιάζει και το ζαχαρο-

πλαστείο «Άρωµα Βανίλιας» διά 
χειρός Γιάννη έχει ετοιµάσει γιαεσάς 

µυρωδάτα και αφράτα τσουρέκια, που 
προσφέρονται τόσο σκέτα, στην κλασική 
εκδοχή τους, όσο και πιο δηµιουργικά, 
γεµιστά µε επικάλυψη σοκολάτας, σε µια 
µεγάλη γκάµα γευστικών επιλογών, που 
θα σας βάλουν σίγουρα σε πειρασµό. 
Θα βρείτε επίσης πρωτότυπα αυγά - έργα 
τέχνης σε διάφορα σχέδια, ενώ για τους 
νονούς που έχουν αρχίσει να ψάχνουν 
τις λαµπάδες για τα βαφτιστήρια τους, το 
«Άρωµα Βανίλιας» έχει φτιάξει κουτάκια 
δώρου µε λαµπάδα, µπισκότο και σοκολα-
τένια αυγά σε θέµατα που θα αγαπήσουν οι 

µικροί µας φίλοι (λαγουδάκι, πασχαλίτσα, 
ανεµόµυλο, κλπ). Στο ζαχαροπλαστείο θα 
βρείτε επίσης µοναδικά σε γεύση γλυκά, 
φτιαγµένα µε άριστης ποιότητας υλικά 
(για την περίοδο των νηστειών υπάρχουν 
και νηστίσιµες επιλογές), καθώς επίσης 
πασχαλινά καλάθια µε τσουρέκια, σοκο-
λατένια αυγά, σοκολατάκια, µπισκότα, 
ποικιλία από σπιτικές µαρµελάδες, 
αλείµµατα καραµέλας (spreads) και άλλα. 

Επισκεφθείτε το «Άρωµα Βανίλιας», 
στη Λεωφόρο Στροβόλου 162, 2048 
Στρόβολος (απέναντι από Corso Italia).  
Τηλ. επικοινωνίας: 22510234 
και 99837744.

Το ζευγάρι σε 
παλαιότερη 

φωτογραφία σε 
ευτυχισμένες στιγμές.

ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
Την υποστήριξή τους προς το πρό-
σωπο του γνωστού ηθοποιού Τζόνι 
Ντεπ δείχνουν οι πρώην αγαπημένες 
του. Συγκεκριμένα, η πρώην σύζυγός 
του, Λόρι Αν Άλισον, με την οποία πα-
ντρεύτηκαν τη δεκαετία του ’80, ήταν 
κατηγορηματική, αναφέροντας ότι ο 
53χρονος σταρ δεν θα κακοποιούσε 
ποτέ μια γυναίκα, γιατί δεν είναι ικα-
νός να το κάνει. Τις δηλώσεις της υπο-
στηρίζουν και η πρώην σύντροφός 
του Βανέσα Παραντί αλλά και η κόρη 
του Λίλι Ρόουζ.
Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ LOVE STORY
Oι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 
2009, στα γυρίσματα της ταινίας 
«The Rum Diary».  Ο γνωστός ηθο-
ποιός Τζόνι Ντεπ ήταν σε σχέση με τη 
Βανέσα Παραντί και είχε αποκτήσει 
μαζί της δύο παιδιά, όμως το 2012 
χώρισαν και έτσι μπήκε στη ζωή του 
η Άμπερ Χερντ. Μετά από δεκαπέντε 
μήνες έγγαμου βίου το ζευγάρι χώ-
ρισε. Μάλιστα, η ίδια από την αρχή 
ισχυριζόταν ότι είχε πέσει θύμα ενδο-
οικογενειακής βίας.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ, ΑΠΕ
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Δεν ξέρω αν είδες τη διαφήμιση της 
Eλληνικής Tράπεζας για τη νέα εκ-
στρατεία «Πίστεψε κι εσύ στη δύνα-

μη κάποιου». Εγώ όποτε την βλέπω κλαίω, 
όχι γιατί μου λείπει η μελό πινελιά στη ζωή 
μου, αλλά γιατί μου λείπει αυτός ο άνθρω-
πος που πίστευε σ’ εμένα και μου έδινε τη δύ-
ναμη να συνεχίζω. Αυτός ο άνθρωπος που 
διακριτικά, ταπεινά και με πραγματική αγάπη 
με μπόλιαζε με αυτοπεποίθηση, χαρά και δη-
μιουργικότητα. Γι’αυτό με συγκινεί η εκστρα-
τεία αυτή. Με συγκινεί και μου δίνει ελπίδα. 
Πίσω αΠό τίσ καμερεσ
Πίσω από τις κάμερες κρύβονται ανθρώπι-
νες ιστορίες. Εμείς βλέπουμε την κωφάλαλη 
μητέρα να στηρίζει το μουσικό ταλέντο της 
κόρης της και να την ενθαρρύνει να συνεχί-
σει να κάνει αυτό που αγαπά. Πιστεύει στη 
δύναμή της και στέκεται δίπλα της βράχος, 
ακόμα και όταν αυτή είναι έτοιμη να τα παρα-
τήσει. Αν έχεις λοιπόν κάποιον φίλο, κάποιον 
γείτονα που έχει ανάγκη από βοήθεια ή στή-
ριξη, ή απλώς χρειάζεται κάποιον να πιστέ-
ψει σε αυτόν, μπες στο www.exeistidynami.
com.  Σε αυτό το site, απλά και γρήγορα, 

μπορείς να δηλώσεις την πρόθεσή σου να 
μοιραστείς την ιστορία αυτού του ανθρώπου 
με την Ελληνική Τράπεζα , και μαζί να τον βο-
ηθήσετε να πετύχει το ακατόρθωτο. 
Είναι μια νέα σημαντική κοινωνική δράση 
της Ελληνικής Τράπεζας, με την προσοχή να 
στρέφεται στον άνθρωπο και στη δύναμη 
που έχει ο καθένας μέσα του για να κάνει το 
ακατόρθωτο πραγματικότητα. Αρκεί να πιστέ-
ψει κάποιος σε αυτόν. 
Στην Ελληνική Τράπεζα πιστεύουν στη δύνα-
μη των συνανθρώπων μας και το αποδεικνύ-
ουν με τη νέα αυτή εκστρατεία. Στον πυρήνα 
της ιδέας πρωταγωνιστής είναι ο άνθρωπος 
και όλα αυτά που μπορούμε να πετύχουμε, 
όταν πιστεύουμε ο ένας στον άλλο. 
Μπες στο www.exeistidynami.com και κάνε 
το όνειρο πραγματικότητα,  γιατί εσύ έχεις τη 
δύναμη! 

Η ΕλλΗνικΗ ΤρΑΠΕζΑ ΑΠΕΔΕιξΕ ΕΜΠρΑκΤΑ όΤι ΠιΣΤΕύΕι ΣΤόν ΑνθρωΠό. ΠιΣΤΕύΕι Σ’ ΕΣΕνΑ κΑι 
Σ’ ΕΜΕνΑ, ΣΕ όλόύΣ ΕΜΑΣ Πόύ ΕχόύΜΕ ΤΗ ΔύνΑΜΗ νΑ ΠΑλΕύόύΜΕ ΓιΑ ΕνΑν κόΣΜό κΑλύΤΕρό. 

ADVERTORIAL

The making of:
Διάρκεια γυρισμάτων: 3 μέρες •Crew: 40 άτομα • Κομπάρσοι: 200+ άτομα •Τοποθεσία γυρισμάτων: 
Λευκωσία •Παραγωγή: Green Olive •Σκηνοθεσία: Ευθύμης Kosemund Σανίδης •Σενάριο: Frank & Fame 
Μουσικές απαιτήσεις: Rabbeats• Πρωταγωνίστριες: Μητέρα - Agni Scott , Κόρη - Ανδριανή Ρέλλου

Εσύ ΕχΕισ τη δύναμη; 
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ΞΕΡΕΙΣ ΤΗΝ 
AGNI SCOTT; 
Με καταγωγή από τη λάρνακα η 
Agni έχει λάβει μέρος σε μερικές 
από τις πιο γνωστές κινηματογρα-
φικές ταινίες του Hollywood, όπως 
το Bridget Jones Baby, όπου υποδύ-
θηκε την Camilia, δίπλα από τους 
Rene Zellweger και Colin Firth. Σύμ-
φωνα με το Imdb, έχει παίξει και στις 
ταινίες The Young Messiah (2016, 
η ταινία προβλήθηκε στην Αμερική 
και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
εκτός από Αγγλία και ιταλία), Spooks 
(2002) κ.ά., καθώς και σε αρκετές 
βρετανικές τηλεοπτικές σειρές, ενώ 
το 2006 είχε παίξει και στην κυπρια-
κή κινηματογραφική ταινία “Ακάμας”. 
Είναι παντρεμένη με τον Βρετανό 
ηθοποιό Scott Handy από το 2003 
και έχουν δύο παιδιά.

Ανδριανή:
Η διαδικασία των γυρισμάτων ήταν πολύ ξεχωρι-
στή εμπειρία. Η συνεργασία αυτή θα μου μείνει 
αξέχαστη, καθώς ο επαγγελματισμός όλων των 
συντελεστών, το υπέροχο σενάριο, και η σκηνο-
θεσία ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο και νιώθω 
πως έμαθα παρά πολλά απ’ όλους. 

agni:
Με έπιασε απροετοίμαστη η πρόταση να κάνω 
διαφήμιση στην κύπρο. Μόλις διάβασα όμως το 
σενάριο συγκινήθηκα πολύ και ήθελα να πάρω 
μέρος σε αυτό. Η εμπειρία μου με τα γυρίσματα 
στην κύπρο ήταν πολύ θετική και ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία. ό κώστας και ο Διονύσης από την 
Green Olive ήταν πάντα ήρεμοι και θετικοί. ό 

καιρός ήταν μαγικός, με ηλιοφάνεια και ο κό-
σμος είχε μια πολύ θετική διάθεση. Η ομάδα της 
Ελληνικής Τράπεζας μάς παρακίνησε και ήταν 
πολύ ζεστοί μαζί μας. Αγάπησα πολύ τις «κόρες» 
μου στη διαφήμιση. Δεν χρειάστηκε να υποδυθώ 
τον ρόλο. Η ιστορία ήταν τόσο δυνατή, ήταν μια 
φοβερή εμπειρία που θα την κρατάω στην καρ-
διά μου σαν θησαυρό. 

τί δήλωσαν όί Πρωταγωνίστρίεσ
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ΕΜΙΛΙΑ ΚΛΑΡΚ

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τε-
λευταίας σεζόν, η ίδια επεσήμανε ότι 
όταν γύριζε μια σκηνή με έναν από τους 

συμπρωταγωνιστές της, αντιλήφθηκε ότι δεν πρό-
κειται να ξανακάνει την ίδια σκηνή και άρχισε 
να κλαίει γοερά. Πρόσφατα, η γλυκιά ηθοποιός 
αποκάλυψε την απίστευτη περιπέτειά της όταν 
διαγνώστηκε με ανεύρυσμα και έπρεπε να κάνει 
απανωτές επεμβάσεις, κατά τη διάρκεια, μάλι-
στα, των γυρισμάτων της σειράς. «Ήμουν πλέ-
ον ηθοποιός της τηλεόρασης και αυτό κάνουν 
οι ηθοποιοί της τηλεόρασης. Γυμναζόμαστε. Το 
πρωί της 11ης Φεβρουαρίου 2011 ντυνόμουν 
στα αποδυτήρια όταν άρχισα να νιώθω έναν 
δυνατό πονοκέφαλο. Ήμουν τόσο κουρασμέ-
νη που καλά-καλά δεν μπορούσα να βάλω τα 
παπούτσια μου. Όταν άρχισα την προπόνηση, 
έπρεπε να καταβάλω προσπάθεια για να κάνω 
τις πρώτες λίγες ασκήσεις. Μετά ο γυμναστής 
μου με έβαλε να πάρω θέση σανίδας και ένιω-

σα σαν ένα λάστιχο να πιέζει τον εγκέφαλό μου. 
Προσπάθησα να αγνοήσω τον πόνο, μα απλά 
δεν μπορούσα. Είπα στον γυμναστή μου ότι 
έπρεπε να κάνω διάλειμμα. Κάπως έτσι βρέθη-
κα στα αποδυτήρια. Πήγα στην τουαλέτα, έπεσα 
στα γόνατα και έκανα εμετό. Στο μεταξύ, ο πό-
νος χειροτέρευε. Σε κάποιο βαθμό ήξερα τι συ-
νέβαινε: Ο εγκέφαλός μου είχε πάθει ζημιά», δή-
λωσε και συνέχισε λέγοντας: «Είχα ανεύρυσμα 
όπως έμαθα αργότερα, το ένα τρίτο των ασθε-
νών με SAH πεθαίνουν αμέσως ή λίγο μετά. Γι’ 
αυτούς που επιζούν απαιτείται επείγουσα θερα-
πεία για σφράγισμα του ανευρύσματος, καθώς 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για δεύτερη, θανατη-
φόρα αιμορραγία. Η μητέρα μου κοιμόταν στο 
νοσοκομείο σε μια καρέκλα, καθώς εγώ κοιμό-
μουν και ξυπνούσα, σε μια κατάσταση ζάλης 
από τα φάρμακα, πόνου και εφιαλτών. Ήμουν σί-
γουρη ότι τα νέα θα κυκλοφορούσαν».
Στα δέκα χρόνια που υποδύθηκε την τηλεοπτι-

κή Ντενέρις Ταργκάριεν, Καλίσσσι και «μητέρα 
των δράκων», η νεαρή ηθοποιός χρειάστηκε 
-όπως αναφέρει στην παρακάτω συνέντευξή- 
να ξεπεράσει πολλές φορές τα όριά της και να 
βγει από τη «ζώνη άνεσής» της.

Πιστεύεις ότι η Ντενέρις θα είναι πάντα 
μέρος της δικής σου προσωπικότητας;
Ναι, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Ήμασταν δύο 
αβοήθητα κορίτσια στην αρχή και στη συνέ-
χεια όλο αυτό εξελίχθηκε με αποτέλεσμα να 
καταφέρω να καθιερωθώ στον χώρο.  Έκανα 
πολλή αυτο-εξερεύνηση μέσω της περσόνας 
που ενσάρκωσα. Ο ρόλος αυτός με βοήθη-
σε στο να αντιμετωπίσω τις ανασφάλειές μου. 
Πραγματικά ήταν μια υπέροχη διαδικασία και 
πολλές φορές ξυπνώ στις 3 το πρωί και νιώ-
θω ότι είμαι η Ντενέρις. Δεν νομίζω ότι θα 
μπορέσω ποτέ να αποκόψω τον εαυτό μου 
-εντελώς- από αυτό τον ρόλο.

«ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΣΤΩ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΤΕΝΕΡΙΣ»

ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΡΟΜΗΤΗ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΕΠΙθΕΤΑ ΠΟΥ θΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ 
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΟΥΝ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΔΑ ΗθΟΠΟΙΟ ΤΗΣ ΠΟλΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗΣ 

ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ HBO “Game Of THrOnes” (GOT), ΕΜΙλΙΑ ΚλΑΡΚ. 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙλΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗθΗΚΕ Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ 
ΤΗΣ ΤΕλΕΥΤΑΙΑΣ ΣΕζΟΝ ΚΑΙ Η ΠΑΝΕΜΟΡφΗ ΗθΟΠΟΙΟΣ ΕχΕΙ 

ΗΔΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟ φΙΝΑλΕ
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Οι παραγωγοί της σειράς είναι πολύ προ-
σεκτικοί στο να μη διαρρεύσει οτιδήποτε 
σχετίζεται με την πλοκή της όγδοης σε-
ζόν; 
Για να είμαι ειλικρινής, ακόμα και το cast της σει-
ράς δεν γνωρίζει πως θα τελειώσει η σεζόν. Έχου-
με γυρίσει διάφορες σκηνές με εντελώς διαφορε-
τική πλοκή και κανένας μας δεν έχει μια ξεκάθαρη 
εικόνα. Νομίζω ότι όλοι θα είναι λυπημένοι -με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο- συμπεριλαμβανομένων και 
των ανθρώπων που παρακολουθούσαν τη σειρά 
όλο αυτό το διάστημα. Το αίσθημα της «απώλειας» 
όταν φτάνει κάτι στο τέλος του είναι φυσικό επακό-
λουθο. Παρ’ όλ’ αυτά θεωρώ ότι θα υπάρξει και το 
αίσθημα ενός ασυνήθιστου ταξιδιού.

Και εσύ πρέπει να νιώθεις κάπως έτσι. Σω-
στά;
Ναι, σίγουρα! Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο τόσο 
για μένα όσο και για τους άλλους ανθρώπους που 
εργάστηκαν στο “GoT” να το αφήσουν πίσω τους. 
Η σειρά αυτή σημαίνει πολλά για μένα και μου εί-
ναι δύσκολο να αφήσω πίσω τους ανθρώπους που 
με πλαισίωναν καθημερινά και έχουν γίνει -πλέον- 
οικογένειά μου. Όλο αυτό μου δίνει την αίσθηση 
που είχα όταν τελείωσα το σχολείο. Υπάρχει μια γε-
νικότερη θλίψη, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζεις ότι θα 

έρθει το τέλος μια μέρα και θα πρέπει να προχωρή-
σεις στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Επίσης, 
μέσα από αυτή την εμπειρία απολαμβάνω το γε-
γονός ότι μπορώ να περνώ χρόνο με τους φίλους 
μου στο Λονδίνο, με τους οποίους δεν είχα κατα-
φέρει τόσο καιρό να συναντηθώ.  

Όλα αυτά τα ταξίδια και οι απομακρυσμέ-
νες τοποθεσίες στο “GoT”, αλλά και σε 
άλλες ταινίες όπως το “Star Wars”, σε δυ-
σκόλεψαν;
Οπωσδήποτε. Υπήρξε μια περίοδος που έγινα 
πολύ σπιτόγατος και έκλαιγα. Ήταν μια αντίδραση 
στην αίσθηση τού να μην έχω σταθερή ζωή και να 
μην αισθάνομαι συνδεδεμένη με τίποτα εκτός από 
τη σειρά. Ωστόσο, σε κάποιο σημείο αρχίζεις να 
αντιλαμβάνεσαι και να εκτιμάς τα καλά πράγματα 
που παρουσιάζονται μπροστά σου και πόσο τυχε-
ρός είσαι για τις ευκαιρίες που δίνονται. Όταν δου-
λεύω σε άλλες σειρές και πρέπει να είμαι μακριά 

«Η σΕιρά άΥΤΗ σΗμάιΝΕι 
ΠΟΛΛά Γιά μΕΝά κάι μΟΥ 
ΕιΝάι δΥσκΟΛΟ Νά άφΗσΩ 

ΠισΩ ΤΟΥσ άΝθρΩΠΟΥσ 
ΠΟΥ μΕ ΠΛάισιΩΝάΝ 

κάθΗμΕριΝά κάι ΕχΟΥΝ ΓιΝΕι 
-ΠΛΕΟΝ- ΟικΟΓΕΝΕιά μΟΥ
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από το Λονδίνο για αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάστημα, προσπαθώ να παίρνω μαζί μου την 
οικογένεια και τους φίλους μου, γεγονός που 
με κάνει να νιώθω καλύτερα. Όταν είχα πάει για 
γυρίσματα στην Αίγυπτο, πήρα μαζί μου τη μητέ-
ρα και τον αδελφό μου.  Ήρθαν για λίγο χρονι-
κό διάστημα και έπειτα επέστρεψαν ξανά πίσω. 
Ήταν μια όμορφη και ανακουφιστική εμπειρία 
-θα έλεγα- να τους έχω μαζί μου!

Πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι παί-
ζεις έναν από τους κύριους χαρακτή-
ρες μιας από τις μεγαλύτερες τηλεοπτι-
κές σειρές στην ιστορία; 
Μερικές φορές είναι δύσκολο για μένα να 
πιστέψω πόσο τυχερή ήμουν. Η εν λόγω σει-
ρά μού έδωσε τον ρόλο που κάθε ηθοποιός 
ονειρεύεται. Ποτέ δεν φανταζόμουν, ενώ εργα-
ζόμουν σε ένα απαίσιο τηλεφωνικό κέντρο (η 
δουλειά στην οποία εργαζόταν πριν πρωταγωνι-
στήσει στο “GoT”) ότι θα λάμβανα μέρος στο 
“Game of Thrones” και μάλιστα να έχω πρωτα-
γωνιστικό ρόλο. Ακόμα και όταν μου είπαν ότι 
επρόκειτο να παίξω την Ντενέρις, δεν είχα ιδέα 
ότι θα γινόταν κάτι τόσο σπουδαίο!

Πώς αντέδρασαν οι γονείς σου όταν 
τους είπες ότι σκοπεύεις να γίνεις 
ηθοποιός; 
Ο πατέρας μου ήταν πολύ ειλικρινής και άμε-
σος. Μου είπε: «Α, ναι; Εντάξει, μπορείς να κά-
νεις ό,τι θέλεις, αλλά θα πρέπει να γνωρίζεις 
ότι πολύ λίγοι άνθρωποι που ασχολούνται με 
την υποκριτική μπορούν να ζήσουν από αυτό το 
επάγγελμα». Προσωπικά, ήξερα ότι θα ήμουν σε 
θέση να επιτύχω με κάποιον τρόπο. Το ίδιο και 
οι γονείς μου. Όταν ανακάλυψαν ότι θα έπαιζα 
στο “Game of Thrones” εκπλάγηκαν ευχάριστα, 
λέγοντας: «Φανταστικό! Βρήκε δουλειά!» αλλά 
για να ακριβολογώ δεν είχαν ιδέα τι θα έκανα ή 
ποια ήταν η σειρά που θα έπαιζα. Το Χόλιγουντ 
ήταν ένας ξένος κόσμος για εκείνους.

Ποιο είναι το καλύτερο πράγμα σε 
όλη αυτή την επιτυχία που βιώνεις;
(Γέλια)... Κατ’ αρχήν πλέον δεν χρειάζεται να 
δουλεύω ως σερβιτόρα ή μπαργούμαν. Το να 
δουλεύω αργά το βράδυ είναι τρομερό, διό-
τι μου αρέσει να ξυπνάω νωρίς. Ταυτόχρονα, 

όμως, ήμουν και τυχερή, διότι είχα τελειώσει 
μόνο τον ένα χρόνο από τα τρία που πρέπει 
να κάνει κάποιος για να ολοκληρώσει τη φοί-
τησή του σε δραματική σχολή και απλά έκα-
να audition για το “GoT” και πήρα το ρόλο της 
Ντενέρις. Επίσης, ποτέ δεν μου άρεσε το γεγο-
νός ότι εργαζόμουν σε αυτό το τηλεφωνικό κέ-
ντρο. Η πρώτη μου σκέψη όταν πήρα τον ρόλο 
ήταν το πόσο ενθουσιασμένη ένιωθα, διότι πλέ-
ον δεν θα έπρεπε να κάνω αυτή την άθλια δου-
λειά.

Λαμβάνεις αρκετά e-mail από νεαρές 
θαυμάστριές σου ή από άτομα που 
συναντάς και σου λένε ότι τους βοη-
θάς μέσα από τον ρόλο που ενσαρ-
κώνεις;
Ναι. Βεβαίως. Αυτή είναι μια υπέροχη πτυχή της 
δουλειάς μου. Χαίρομαι που μπορώ να βοηθώ 
ανθρώπους μέσα από τη δουλειά μου και να 
τους δίνω θάρρος για να μπορέσουν να πετύ-
χουν τα όνειρά τους. Η αυτοπεποίθηση είναι 
πολύ σημαντικό ζήτημα για τις νέες γυναίκες 
και είμαι πολύ περήφανη που είχα την ευκαιρία 
να υποδυθώ τον ρόλο μιας γυναίκας, η οποία 
από ένα κορίτσι με χαμηλή αυτοεκτίμηση μετα-
μορφώθηκε σε ισχυρή γυναίκα. Ο ρόλος μου 
είναι παράδειγμα προς μίμηση για τις νεαρές 
κοπέλες.  

Υπάρχει κάποιο μυστικό για να είσαι 
τόσο έξυπνη και επιτυχημένη γυναί-
κα;
Νομίζω ότι εμείς οι γυναίκες πρέπει να «αγκα-
λιάσουμε» τη δύναμη και την ευαισθησία μας!

Θα μπορούσες να συγκρίνεις τον 
δικό σου χαρακτήρα με τον ρόλο που 
υποδύεσαι;  Έχεις πει ότι ενσαρκώνο-
ντας την Ντενέρις έχεις αλλάξει. Μπο-
ρείς να γίνεις πιο συγκεκριμένη;
Η Nτενέρις κατάφερε να βγάλει προς τα έξω 
πτυχές του εαυτού μου που είχα μέσα μου, 
αλλά δεν είχα καταφέρει ποτέ να αναπτύξω και 
να χρησιμοποιήσω προς όφελός μου. Ο ρόλος 
αυτός με βοήθησε και μου χάρισε αυτοπεποίθη-
ση. Γενικά, θεωρώ ότι είναι αδύνατο να μην επη-
ρεαστώ από την ιδιοσυγκρασία της Ντενέρις και 
να ζω έντονα την κάθε στιγμή.  Εν τέλει, όμως, εί-
μαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι! ok!   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: WENN
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: FayEsVisioN, apEGa, EuaN ChErry, 
rEGiNa WaGNEr, FuTurE imaGE / WENN.Com  

«ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΦΑΝΤΑζΟΜΟΥΝ, ΕΝΩ ΕΡΓΑζΟΜΟΥΝ 
ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΑΙΣΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΙ ΘΑ 
ΛΑΜΒΑΝΑ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ “GamE oF ThroNEs” 
ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΕΧΩ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ



ΟΛΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ

τρεισ
λαλουν

ΠΡεΜιεΡα
σαββατΟ 20/4

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑτΟΚΥρΙΑΚΟ
ΣτΙΣ 14:00

www.sigmatv.com      sigmatvcy  |    SigmaTV

δΙΑΣΚΕδΑΣτΙΚΟ ΜΑγΚΑζΙΝΟ ΜΕ ΚΥπρΙΑΚΟ ΑρωΜΑ



40

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΠΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ 
Η ΙΒΑΝΚΑ ΤΡΑΜΠ, ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΦΟΡΕΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΩΝ 

ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΙΒΑΝΚΑ ΤΡΑΜΠ

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ 
ΜΕ ΦΟΡΕΜΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΟΙΚΩΝ

Π εριοδεία με στόχο την «κινη-
τοποίηση» των γυναικών στην 
εργασία στις αναπτυσσόμε-

νες χώρες πραγματοποίησε την Κυριακή, 
14 Απριλίου, η κόρη του Προέδρου των 
ΗΠΑ και σύμβουλος του Λευκού Οίκου, 
Ιβάνκα Τραμπ. Η Ιβάνκα Τραμπ συμμε-
τείχε στη Σύνοδο της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας, είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο 
της Αιθιοπίας, ενώ επισκέφθηκε την Ακτή 
Ελεφαντοστού, προκειμένου να στηρίξει 
τις γυναίκες επιχειρηματίες που δραστη-
ριοποιούνται στη βιομηχανία κακάου. Στη 
συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Αιθι-
οπίας, Sahle-Work Zewde, όπου συνομί-
λησε μαζί του για τα θέματα της εργασί-
ας των γυναικών, η Ιβάνκα Τραμπ φόρεσε 
ένα φλοράρ φόρεμα αξίας 1.655 δολα-
ρίων, από την αγαπημένη της σχεδιάστρια 
Emilia Wickstead, συνδυάζοντάς το με 
άσπρα παπούτσια Manolo Blahnik αξίας 
665 δολαρίων και ελάχιστα κοσμήμα-
τα. Κατά τη διάρκεια του σύντομου ταξι-
διού της επέλεξε να φορέσει δημιουργίες 
γνωστών οίκων μόδας. Η κόρη του Προ-
έδρου επισκέφθηκε επίσης μια εκκλησία 
στην Αντίς Αμπέμπα,  πρωτεύουσα της 
Αιθιοπίας, προκειμένου να αποτίσει φόρο 
τιμής στα θύματα της πρόσφατης αερο-

πορικής τραγωδίας της Ethiopian Airlines. 
Ντυμένη στα μαύρα συναντήθηκε με θρη-
σκευτικούς ηγέτες, που εκπροσωπούσαν 
τις διαφορετικές θρησκείες των 157 νε-
κρών της συντριβής.  Κατόπιν, κατέθεσε 
ένα στεφάνι και τήρησε ενός λεπτού σιγή 
στο ναό της Αγίας Τριάδας. «Εκφράζω 
την ειλικρινή μου συμπόνια στις οικογένει-
ες και τα αγαπημένα πρόσωπα όλων των 
θυμάτων»,  έγραψε στο Twitter μετά την 
επίσκεψή της.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

Κατά την επίσκεψή της στην Αιθιοπία συναντήθηκε με θρησκευτικούς ηγέτες 
και απέτισε φόρο τιμής στα θύματα της πρόσφατης αεροπορικής τραγωδίας.   
Επίσης είχε συνάντηση για καφέ με γυναίκες επιχειρηματίες.

Η Ιβάνκα Τραμπ επέλεξε να φορέσει κατά την 
επίσκεψή της στο Πρόεδρο της Αιθιοπίας μια 
δημιουργία της Emilia Wickstead.

Η Ιβάνκα Τραμπ επισκέφθηκε και την Ακτή Ελεφαντοστού, προκειμένου 
να στηρίξει τις γυναίκες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη 
βιομηχανία κακάου.



3οσ ΚΥΚΛΟΣ
ΓΑΛΑΤΕΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΤΙΣ 19:15

www.sigmatv.com      sigmatvcy  |    SigmaTV

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΟΛΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ
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κρέμα ενυδάτωσης έχει σχεδιαστεί 
για το λιπαρό δέρμα και το δέρμα 
επιρρεπές στην ακμή, αφού 
απορροφά τη λιπαρότητα  και  
τη  ρυθμίζει, ενώ καταπολεμά 
το αποτέλεσμα της λάμψης.
Η ελαφριά και εξαιρετικά φρέσκια 
σύνθεσή  του εμπλουτίζεται 
με συγκεκριμένα δραστικά 
συστατικά για την αναστολή 
της μικροβιακής ανάπτυξης. 
Διεισδύει γρήγορα και ενυδατώνει, 
χωρίς να αφήνει λιπαρά ίχνη.

BIONIKE  AcNET  
PuRIfYINg  clEANsINg 
gEl: Με αφρό για 
ξεβγάλμα για βαθύ 
καθαρισμό των πόρων του 
δέρματος. Το αποτέλεσμα 
"απολέπισης", το οποίο 
οφείλεται στην παρουσία 
μικροσωματιδίων από 
χαμομήλι, καθαρίζει βαθιά 
χωρίς να ερεθίζει το δέρμα.
Το ελαφρώς όξινο pH του 
διατηρεί την ισορροπία του 
δέρματος, για ένα ομαλό, 
φρέσκο και καθαρό δέρμα.

BIONIKE AcNET cREAM:  
Βοηθά στην απομάκρυνση 
των νεκρών κυττάρων της 
επιδερμίδας, ενώ ταυτόχρονα 
διεγείρει την ανανέωση των 
κυττάρων για να διατηρήσει 
την επιδερμίδα σταθερή. 
Αυτή η κρέμα μειώνει την 
υπερβολική έκκριση των 
σμηγματογόνων αδένων στην 
περιοχή που πρόκειται να 
θεραπευτεί. Η χρήση αυτής 
της κρέμας ελαττώνει και 
καθαρίζει τις ατέλειες της 
επιδερμίδας και αποτρέπει τα 
νέα φλεγμονώδη συμπτώματα.

η καλύΤέρη λύςη για 
Την ανΤιμέΤώπιςη Της 

ΤριχοπΤώςης

Αnti hair 
DEfENcE  κατά 
της  τριχόπτωσης  

DEfENcE HAIR PRO 
fORTIfYINg sHAMPOO:   
Τονωτικό σαμπουάν κατά της 

λιπαρότητας και της ξηρότητας. 

θέραπέιές για Τα νύχια

BIONIKE ONAIls 
ONIx NAIl BITINg 
sOluTION 
Για παιδιά ή άτομα που 
έχουν τη συνήθεια 
να δαγκώνουν 
τα νύχια τους.

Βionike - δυνΑμωτικό 
νυχιων S43 
sTRENgTHENINg sOluTION
Διάλυμα για εύθραυστα 
νύχια που τείνουν να σπάζουν 
εύκολα. Χάρη στη μοναδική 
του σύνθεση, ενισχύει τη δομή 
της πλάκας των νυχιών. 



Βionike defence 
b-lucent drop 
ON fOcus
Τοπική θεραπεία που 
στοχεύει τις  κηλίδες. Το 
εύχρηστο σταγονόμετρο 
επιτρέπει την ακριβή δόση 
του προϊόντος, ώστε να 
στοχεύει αποτελεσματικά 
το σημείο. 

BIONIKE DEfENcE
b-lucent day peel
Κρέμα καθαρισμού που 
αφαιρεί τις ακαθαρσίες από 
το δέρμα και, χάρη στην απαλή 
απολέπιση, προσφέρει άμεση 
φρεσκάδα και λάμψη στο 
πρόσωπο. Χρησιμοποιείται 
καθημερινά, σε συνδυασμό 
με τα άλλα προϊόντα της 
Defense B-Lucent, μειώνει τα 
ελαττώματα υπερχρωματισμού 
και εξομαλύνει τον τόνο 
του δέρματος.

BIONIKE DEfENcE 
b-lucent whitening 
sKIN EvENINg 
cONcENTRATE
Εντατική θεραπεία που δρα 
σε μεγαλύτερες περιοχές 
που εμφανίζουν σκούρες 
κηλίδες, μειώνει τις ατέλειες 
της υπερχρωματοποίησης 
λόγω εγκυμοσύνης, 
έκθεσης στον ήλιο, ή τις 
κηλίδες  ηλικίας και κάνει 
το δέρμα πιο καθαρό. 
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BIONIKE AcTEEN 
REBAlANcINg 
cleanSing water: 
Ένα προϊόν φροντίδας που 
στοχεύει να καθαρίσει το 
λιπαρό  δέρμα με ακμή ή με 
λιπαρότητα. Κατασκευασμένο 
σε μορφή ελαφρού αφρού, 
αυτό το υγρό βοηθά στο 
να  διατηρεί την επιδερμίδα  
μαλακή, καθαρή και 
λαμπερή. Μειώνει την 
υπερβολική έκκριση των 
σμηγματογόνων αδένων. Με 
αντλία, ώστε  να εξασφαλίζει 
τη σωστή ποσότητα

BIONIKE AcTEEN 
QuIcK PEN: Εντατική 
τοπική θεραπεία 
για άμεση χρήση 
των ατελειών για 
την προώθηση της 
ταχύτερης εξαφάνισης. 
Παρουσιάζεται ως 
πρακτικό στυλό 
εφαρμογών, στεγνώνει 
γρήγορα και επιτρέπει 
μιαν ακριβή εφαρμογή 
κατευθείαν στις 
ατέλειες, ακόμα 
και πολλές φορές 
την ημέρα.

bionike-triderm: 
Υγρό 500 ml  και στερεό  
σαπούνι Μασσαλίας. 
Κατασκευασμένο σε υγρή 
μορφή, έχει όλες τις αρετές 
και όλες τις ευεργετικές 
ιδιότητες της παλιάς και 
απλής παράδοσης του 
σαπουνιού της Μασσαλίας.
Αποτελείται μόνο από 
σαπωνοποιημένα φυτικά έλαια, 
απαλύνει ομοιόμορφα ακόμα 
και το πιο ευαίσθητο δέρμα. 
Ιδανικό για συχνές πλύσεις. 
Μειώνει τη φαγούρα, αλλεργία 
και τις κηλίδες σώματος. 

triderm   intimate-
refreShing waSh (για 
την ευαίσθητη περιοχή)
 Έχοντας pH 5.5 αντισταθμίζει 
αποτελεσματικά τις ανισορροπίες 
του κολπικού συστήματος 
και προάγει τις φυσικές 
φυσιολογικές άμυνες.
Με συστατικά, τα οποία δρουν 
ενάντια στα  βακτηρία που 
ευθύνονται για τη δημιουργία 
κακής οσμής,  ενώ τα συστατικά 
Α-Bisabolol και το Rosemary Essential 
Oil καταπραΰνουν την περιοχή  
και καταπολεμούν τα βακτήρια.
Δεν περιέχει άρωμα.

BIONIKE 
TRIDERM lENIl  
Κρέμα για τη 
συμπωματική  
θεραπεία της 
δερματίτιδας.
Χρήσιμη για τη 
θεραπεία της 
φλεγμονής 
του δέρματος, 
προστατεύει το δέρμα 
από τη βλάβη των 
κυττάρων, μειώνοντας 
ταυτόχρονα την 
ερυθρότητα, την καύση 
και τον κνησμό.

ανΤμ
έΤώ

πιςΤέ Τις 
αλλέργιές

διαΤιθέΤαι ςΤα φαρμακέια -ανΤιπροςώποι: αγιος μηνας λΤδ
λεωφ. 28ης οκτωβρίου 2Β & γ. 2414 Έγκωμη, λευκωσία, κύπρος. Τηλ: 22590447, φαξ: 22590878, www.saintminacyprus.com

ADVERTORIAL

DEfENcE suN
no-Shine fluid 50+
vERY HIgH 
PROTEcTION
Λοσιόν ηλιοθεραπείας  
με ψηλό δείκτη  
προστασίας
Με πολύ ελαφριά, 
μη κολλώδη υφή.
Δίνει ματ αποτέλεσμα 
στο δέρμα του 
προσώπου.
Προστασία UVA-UVB-IR.
Αδιάβροχο.

DEfENcE suN
baby&kid – Spray lotion 50+ 
sENsITIvE AND 
INTOlERANT sKIN
125 ml bottle
Προστασία για το δέρμα των 
μωρών και των παιδιών.  Για 
ευαισθητο  ΔΕΡΜΑ 
125 ml . Χωρίς Συντηρητικά, Nickel-
Tested,χωρίς γλουτένη, χωρίς Άρωμα 
Εύκολο στην τοποθέτηση, 
μη κολλώδη υφή, ειδικά 
σχεδιασμένη για το λεπτό δέρμα 
των μωρών και των παιδιών. 
Προστασία από τις ακτινοβολίες  
UVA-UVB-IR. Πολύ ανθεκτικό 
στο νερό. Ανθεκτικό στην άμμο.

ανΤηλιακα
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Καθαρισμόσ, 
τό α & τό Ω 
τησ νιότησ
η Καθαριότητα μπόρει να 
ειναι μιση αρχόντια, αλλα 
στη σύγχρόνη επόχη ειναι 
Και η μιση… όμόρφια! 
γι’ αύτό «όπλιστειτε» με 
τα Καλύτερα πρόϊόντα, 
πόύ θα σασ βόηθησόύν 
στη  διατηρηση τησ 
νεανιΚότητασ τόύ 
δερματόσ σασ. 

BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Lotion to 
Foam – Fresh 

Cleanser, 
της σειράς 
Hydra Life, 

Dior. εμπλου-
τισμένη με 

λευκό τσάι και 
σαπωνίνες (φυ-
σικοί παράγο-

ντες καθαρι-
σμού), η υδά-

τινη αυτή  υφή 
μεταμορφώνε-
ται σε κρεμώ-
δη αφρό για 
πλήρη, βαθύ 
καθαρισμό.

Prebiotic 4-in-1 
MultiCleanser, Murad, προ-
ϊόν καθαρισμού 4-σε-1 για την 
αφαίρεση του μακιγιάζ που ενυ-
δατώνει και θρέφει με πρεβιο-
τικά για την εξισορρόπηση του 
μικροβιώματος της επιδερμίδας 
για μια πιο υγιή όψη.

Clarifying Cleansing Foam, Shiseido, αφρός καθαρισμού, με εκ-
χύλισμα Yomogi, που προλαβαίνει την τραχύτητα του δέρματος, για υγι-
ές δέρμα που ακτινοβολεί και λευκό άργιλο που φωτίζει το δέρμα. προ-
σφέρει βαθύ καθαρισμό, ενυδάτωση και έχει αντιοξειδωτική δράση.

Carrot Butter, The 
Organic Pharmacy, με 
δενδρολίβανο, καρότο, κα-
λέντουλα, χαμομήλι και shea 
butter, καθαρίζει βαθιά αφαι-
ρώντας απαλά το μακιγιάζ 
από πρόσωπο και μάτια, την 
εξωτερική μόλυνση, 
και 

τους ρύπους, 
αφήνοντας την 
επιδερμίδα καθα-
ρή, ενυδατωμέ-

νη και φυσικά 
απαλή.

MicellAIR Skin Breathe, NIVEA, νερό ντεμακιγιάζ 
δύο φάσεων, αφαιρεί ακόμα και το επίμονο (αδιάβρο-
χο) μακιγιάζ. αξιοποιώντας την τεχνολογία με μικύλ-
λια, τα μικροσκοπικά μόρια, αφαιρεί αποτελεσματικά 
τα μικρότερα σωματίδια ρύπων, με εκχύλισμα μαύρου 
τσαγιού, που υπόσχεται αντιοξειδωτική δράση, ενώ πα-
ράλληλα θρέφει και προστατεύει.

Effaclar Eau 
Micellaire, La 
Roche-Posay, 
ένα νερό Micellaire 
εμπλουτισμένο με 
ψευδάργυρο και 
ιαματικό νερό La 
Roche-Posay. Καθα-
ρίζει την επιδερμί-
δα από τα ρυπογό-
να στοιχεία του πε-
ριβάλλοντος, που 
φράσσουν τους 
πόρους της επιδερ-
μίδας, χωρίς να την 
ξηραίνει. 

Intral Air 
Mousse 

Cleanser, 
Darphin, ένα 

mousse καθαρι-
σμού σε αφρί-
ζουσα μορφή, 
που καθαρίζει 

απαλά και βοη-
θά την ευαίσθη-

τη επιδερμίδα 
να αποβάλει τις 

τοξίνες.
Pep- Start 2 σε 
1 Exfoliating 
cleanser, Clinique, 
πολλαπλών δράσεων 
προϊόν, με gel υφή, κα-
θαρίζει αποτελεσματι-
κά την επιδερμίδα και 
ταυτόχρονα την απολε-
πίζει απαλά, προσφέ-
ροντας ολοκληρωμένα 
οφέλη καθαρισμού για 
πλήρη αναζωογόνηση 
του δέρματος. 
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Beauty 
wish list
Μια βδοΜαδα πριν
το πασχα, ετοιΜαζουΜε 
το wish list Μασ και 
αγοραζουΜε δώρα 
οχι Μονον για Μασ 
τισ ιδιεσ, αλλα και 
για τα αγαπηΜενα 
Μασ προσώπα. τι θα 
περιλαβετε; εΜεισ σασ 
δινουΜε τισ δικεσ 
Μασ επιλογεσ! 

BEAUTYshopping

Touche Eclat 
High Cover, 
YSL Beauté, 
αποκλειστικά για 
σας που λατρεύε-
τε το touche Eclat 
Radiant touch και 
θέλετε περισσότε-
ρη κάλυψη. αυτό 
το λαμπερό κονσί-
λερ προσφέρει επι-
πλέον κάλυψη στην 
επιδερμίδα, φυσι-
κό αποτέλεσμα και 
μεγάλη διάρκεια. 
θα το βρείτε σε έξι 
αποχρώσεις.

Selfie ready, Clarins, η νέα συλλογή spring 
2019 Make-Up Collection περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα για να βγάζετε τις πιο απίθανες selfie! 

 L’Absolu Rouge Drama 
Matte, Lancôme, αυτό το 
σούπερ ματ κραγιόν δημιουρ-
γήθηκε για τις γυναίκες που 
λατρεύουν να παίζουν με τις 
αποχρώσεις και τα τολμηρά 
φινιρίσματα, αφού συνδυά-
ζει τα φωτεινά χρώματα με το 
απόλυτα ματ τελείωμα και την 
εξαιρετικά άνετη υφή.

My Skin But Better 
Fondotinta Superfluido 
Effetto Invisibile, Mesauda, 
μέικ απ με αόρατο φινίρισμα, για 
αλαβάστρινη επιδερμίδα.

Double Wear Light Soft Matte Hydra Makeup SPF 
10, Estée Lauder, ανάλαφρο μέικ απ, που προσφέρει 
24ωρη κάλυψη χωρίς να αφυδατώνει το δέρμα, ενώ μειώνει 
την εμφάνιση των πόρων και των ατελειών.

Sun 365 Self – Tan, 
Lancaster, σειρά αυτομαυρί-
σματος, με την ικανότητα να 
μιμείται τις αναζωογονητικές 
επιδράσεις του ήλιου στην επι-
δερμίδα προσφέροντας λαμπε-
ρό, έντονο μαύρισμα με τέλεια 
αποτελέσματα. 

Sublimage L’Essense 
Fondamentale, Chanel, 
ορός που ασκεί ολοκληρωμένη 
δράση στην πυκνότητα και το 
μικροανάγλυφο του δέρματος. 
η επιδερμίδα φαίνεται πιο λεία, 
πιο σφριγηλή, πιο τονωμένη.

Ecstasy Shine, 
Giorgio Armani, κρα-
γιόν που προσφέρει την 
άνεση και την απαλότη-
τα ενός lip balm, αφήνο-
ντας τα χείλη όμορφα 
και βελούδινα. θα το 
βρείτε σε λαμπερές απο-
χρώσεις που χαρίζουν 
στα χείλη μια νεανική, 
τολμηρή, ζωντανή και δι-
ασκεδαστική όψη.



style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Ένα Έντυπωσιακό 
ζΈυγαρι δΈτα πΈδιλα 

μπορεί να μεταμορφώσει κάθε outfit 
σε party look! (H&M)

instagram:mariannahadjimina

insta-tip
ET

RO
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Candy girl
ΑνεβΑσμενη διΑθεση κΑι 
χΑρούμενΑ χρώμΑτΑ ντύνούν 
τΑ party looks τησ σεζον

Πουλόβερ, FALCONERI.

Μπλούζα, Η&Μ.Σκουλαρίκια, 
Η&Μ.

Σουτιέν και σλιπ, TEZENIS.

Σετ δακτυλίδια €5.99, 
STRADIVARIUS.

Φόρεμα, Η&Μ.

Φούστα, FALCONERI.

Πέδιλο, 
ALDO.

Τσάντα, 
PIAZZA 
ITALIA.



Ψαχνουν...
και το διασκεδαζον

www.radioproto.com.cy

Ζαχαρίας,μαρία & Friends

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
14:00 - 16:00

Ζαχαρίας Φιλιππίδης & Μαρία Κάνθερ
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Fuchsia 
lover
Το fuchsia πρωΤαγωνισΤει σΤη 
neon παλεΤα Τησ σεζον

IS
A

BE
L M

A
RA

N
T

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Parka, FULLAH SUGAH.

t-shirt, 
TERRANOVA.

Ρολόι, 
SWATCH.

Φούτερ, PIAZZA 
ITALLIA.

trainers, ALDO.

Τσάντα 
€39.95, 
ΖΑRA.

cyclist trousers 
€7.99, 

STRADIVARIUS.

Φούτερ, TALLY WEIJL.

Φόρεμα €29.95, 
ZARA.

Κάλτσες, 
TALLY 
WEIJL.
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Work out
To gym look κερδίζεί συνεχώσ 
εδαφοσ καί γίνεταί ολοενα 
καί πίο fashionable

PR
A

D
A

Φούτερ, FULLAH 
SUGAH.

Καπέλο, 
TERRANOVA.

Top, TERRANOVA.

Cycling 
trousers 
€19.95, 
ΖΑRA.

Top, FULLAH 
SUGAH.

Leggings, 
FULLAH 
SUGAH.

Τσάντα BG Berlin, 
MILLIOUNI.

Trainers, PIAZZA 
ITALLIA.

Body, 
TERRANOVA.



συνταγεσ

ΕκτΕλΕση
Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 
180οC. Σε ένα κατσαρολάκι 
ζεσταίνεις σε χαμηλή θερμοκρασία 
το μέλι, το ελαιόλαδο, τον χυμό του 
πορτοκαλιού μέχρι να πάρουν μια 
βράση. Ακολούθως, προσθέτεις τη 
βρώμη Mornflake και  ανακατεύεις 
καλά. Στρώνεις το μείγμα σε ένα μικρό 
ταψί σε λεπτή στρώση και ψήνεις στους 
160οC για περίπου 20 λεπτά. Τέλος, 
αφήνεις να κρυώσει και τεμαχίζεις σε 
τετράγωνα κομμάτια. Αποθηκεύεις σε 
αεροστεγές κουτί.

Υλικά
•200 γρ. νιφάδες βρώμης 
Mornflake
•40 γρ. ελαιόλαδο ή 
σησαμέλαιο
•90 γρ. μέλι
•1 πορτοκάλι
•1 κουταλιά της σούπας 
σταφίδες
•1 κουταλιά της σούπας 
ηλιόσπορους ή σουσάμι

ΠΑΣΤΕΛΙ ΜΕ ΒΡΩΜΗ MORNFLAKE, 
ΜEΛΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

η βρώμη ξεχωρί-
ζει για τη μεγάλη 

περιεκτικότητά της 
σε βιταμίνες του 
συμπλέγματος Β, 

μεταλλικά στοιχεία, 
ιχνοστοιχεία και 
φυτικές ίνες, με 

γνωστές ευεργετικές 
επιδράσεις στον 

ανθρώπινο οργανι-
σμό. Έχει μοναδική 
θρεπτική αξία και 
ενισχύει γευστικά 

τη μεσογειακή 
διατροφή μας.
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ΕκτΕλΕση
Ετοιμάζω δύο πυρέξ βάζοντας λίγο 
ελαιόλαδο στο καθένα. Ακολούθως, 
βάζω στο ένα το ψάρι μαζί με λίγο 
αλάτι, πιπέρι και λεμόνι. Το βάζω στον 
φούρνο, τον οποίο έχω προθερμάνει. 
Στο δεύτερο πυρέξ ρίχνω το ρύζι 
μαζί με τον κύβο λαχανικών, τους 
στήμονες κΡόκόυ κόΖΑΝΗΣ και 
το νερό. Τέλος, τοποθετώ τα  πυρέξ 
στον φούρνο στους 200 βαθμούς 
ώσπου να αρχίσουν να βράζουν. Όταν 
αρχίζουν να βράζουν το χαμηλώνω 
στους 170 βαθμούς για 15 λεπτά. 

Υλικά
• 2 κομμάτια ψάρι παγκάσιους
• 1 κούπα ρύζι νυχάκι
• 1 κύβο ζωμό λαχανικών
• 3-4 στήμονες κΡόκόυ 
κόΖΑΝΗΣ
• αλάτι
• πιπέρι
• ελαιόλαδο
• 3 κούπες νερό
• 1 λεμόνι

ΨΑΡΙ ΚΑΙ ΡΥΖΙ ΜΕ κΡόκό κόΖΑΝΗΣ

κΡόκόΣ κόΖΑΝΗΣ 
Π.ό.Π.:

το κόκκινο ελληνικό 
σαφράν, αγνό προϊόν της 
ελληνικής γης, κατατάσ-
σεται στην καλύτερη ποιό-
τητα σαφράν στον κόσμο. 
Πολύτιμο μπαχαρικό, δίνει 

μια ιδιαίτερη γεύση και 
χρώμα στο φαγητό, στα 

ροφήματα, στην ποτοποιία, 
την τυροκομία και σε άλλες 

αμέτρητες εφαρμογές.

Με τις φαρμακευτικές 
του ιδιότητες μπορεί:
• Να βοηθήσει αποτελε-

σματικά απέναντι στην ήπια 
ως μέτρια κατάθλιψη.
• Να βοηθήσει στη θε-

ραπεία της σεξουαλικής 
δυσλειτουργίας σε άντρες 

και γυναίκες.
• Να αναστείλει την ανά-
πτυξη των ανθρώπινων 

παγκρεατικών καρκινικών 
κυττάρων.

• Να βοηθήσει στην επι-
βράδυνση της εξέλιξης 

της εκφύλισης της ωχράς 
κηλίδας που οφείλεται 

στην ηλικία (AMD) και να 
βελτιώσει την όραση. 

• Να βοηθήσει αποτελε-
σματικά στη θεραπεία της 
ήπιας ως μέτριας νόσου 

του άλτσχάιμερ.
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ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ
ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Την Κυριακή του Πάσχα, 28 Απριλίου, στις 
21:30, το Vinylio wine etc γιορτάζει και υποδέχε-
ται για ακόμα μια φορά μια από τις πιο ζεστές γυ-
ναικείες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, την 
Ελένη Δήμου, σε «εφ' όλης της ύλης» τραγούδια 
που αγαπήσαμε και αγαπάμε και μας ταξιδεύουν 
ακόμα! Τραγούδια όπως «Προσωπικά», «Πάρε 
με», «Τραγούδι γενεθλίων (Τα τραγούδια λένε 
πάντα την αλήθεια)». Στο πιάνο-φωνή η Μαρί-
να Τσοκάνη. Για περισσότερες πληροφορίες και 
κρατήσεις στο τηλέφωνο 99300430.

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«ΟΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ»

Δύο παραστάσεις θα ανεβάσει 
η πρωτότυπη μουσικοθεατρική 
παράσταση αυτοβελτίωσης με 

τον τίτλο «Όνειρα γλυκά» της Σαλίνας 
Γαβαλά. Οι παραστάσεις θα δοθούν 
την Πέμπτη, 2 Μαΐου, στο Παττίχειο 
Θέατρο στη Λεμεσό και την Παρα-
σκευή, 3 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέα-
τρο Λάρνακας και θα είναι υπό την αι-
γίδα του δημάρχου Λάρνακας, κ. Αν-

δρέα Βύρα. Στην παράσταση παίζουν 
η Ελπίδα και η Σαλίνα Γαβαλά. Πρόκει-
ται για μια πρωτότυπη παράσταση με 
χιούμορ, μηνύματα και τραγούδια, με 
τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας. Μέ-
ρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλαν-
θρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας 
ΔΙΑΣ και τηλεόραση ΣΙΓΜΑ. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
25377277.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
 «ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ 
ΔΙΑΦΥΓΗΣ»
ΜΕΧΡΙ 10 ΜΑΪΟΥ
Η Art Seen παρουσιάζει την ομαδική 
έκθεση με τίτλο «Απόπειρα Διαφυ-
γής» σε επιμέλεια της Μαρίας Στάθη. Η έκθεση συγκεντρώνει 
ένα πολυφωνικό σύνολο κριτικού λόγου και έκφρασης από δώ-
δεκα σύγχρονους καλλιτέχνες που εργάζονται μέσω διαφορετι-
κών πρακτικών και μεθόδων. Η επιλογή των έργων, καθώς και η 
διάταξή τους στο χώρο, προτείνουν ένα σύνολο εναλλακτικών 
«καταστάσεων». Ώρες λειτουργίας Δευτέρα, Τετάρτη και Παρα-
σκευή 15:30 -19.00 ή με ραντεβού.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕκΑΝΟΥliving

OMG!
ENA ANTIΘΕΤΟ ΜΙΟΥΖΙκΑΛ 

Η νέα παραγωγή της WeAreMusic θα πραγ-
ματοποιήσει πρεμιέρα την Πέμπτη, 2 Μαΐου, 
στις 22:00, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημί-
ου UCLAN Cyprus στη Λευκωσία. Παραστά-
σεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 3 
Μαΐου, στις 20:00, το Σάββατο 4 Μαΐου, στις 
18:00 και την Κυριακή 5 Μαΐου, στις 11:00, 
στο αμφιθέατρο του πανεπιστημίου UCLan 
Cyprus. Πρόκειται για ένα μιούζικαλ διαφορε-
τικό από όλα τα άλλα. Το «OMG! Ένα αντίθε-
το μιούζικαλ» έρχεται από την WeAreMusic 
και παρουσιάζει η Πετρολίνα. Εισιτήρια προ-
πωλούνται στο www.tickethour.com.cy, προπώ-
ληση €8 και €15 με CD που περιλαμβάνει τα 
πρωτότυπα τραγούδια της παράστασης, εισιτή-
ριο online €10 και στην είσοδο €12. Περισ-
σότερες πληροφορίες στο 96767041.

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

ΣΤΕΦΑΝΟΣ κΟΡκΟΛΗΣ 
- ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑκΗ

ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ 
ΜΙκΗ ΘΕΟΔΩΡΑκΗ
Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μα-
νουσάκη μάς ταξιδεύουν στα έργα του 
Μίκη Θεοδωράκη ακολουθώντας το κα-
τανυκτικό πνεύμα των ημερών αύριο Με-
γάλη Δευτέρα, 22 Απριλίου, στις 20:30, 
στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμε-
σού. Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία 
Μανουσάκη σε έργα Μίκη Θεοδωράκη, 
όπως «Επιτάφιος», «Επιφάνια», «Μπαλά-
ντα του Μαουτχαουζεν», «3η Συμφωνία» 
(Α' παγκόσμια εκτέλεση για πιανο/φωνή). 
Για περισσότερες πληροφορίες στο www.
pattichio.com.cy
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DANICA O. KUS
EΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η Πρεσβεία της Σλοβενίας στην Αθή-
να, σε συνεργασία με την Πρεσβεία 
της Βραζιλίας στη Λευκωσία, το Γενι-
κό Προξενείο της Σλοβενίας και το 

Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών 
Φορέων Λεμεσού, παρουσιάζουν έως 
την Τρίτη 30 Απριλίου στη Στέγη Γραμ-
μάτων και Τεχνών Λεμεσού την έκθε-
ση φωτογραφίας της Danica O. Kus. 
Η έκθεση φωτογραφίας της Danica 
O. Kus ονομάζεται “Poetics of Oscar 
Niemeyer's Architecture - Η Ποιητική 

της Αρχιτεκτονικής του Όσκαρ Νιεμά-
γιερ”. Για περισσότερες πληροφορίες 

στο τηλέφωνο 25749179.

ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
Μια μοναδική εμφάνιση θα πραγματοποιήσει 
σήμερα Κυριακή, 21 Απριλίου, ο Θάνος 
Καλλίρης στις 20:30 στο Πλατώ στην 
Πάφο. Για περισσότερες πληροφορίες και 
κρατήσεις στο τηλέφωνο 26951800.

Best of the Rest

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Την Κυριακή του Πάσχα, 28 Απριλίου, ο κορυφαίος μελω-
δός Ορφέας Περίδης έρχεται στις 22:00 στη μουσική σκηνή 
του Red. Ο τραγουδοποιός, ο οποίος το 2019 γιορτάζει τη 
συμπλήρωση τριάντα χρόνων από την πρώτη δισκογραφική 
του παρουσία, δημιουργεί χωρίς τυμπανοκρουσίες δίσκους 
ρεπερτορίου που έχουν σύμμαχο το χρόνο, καθώς δεν επη-
ρεάζονται από την επικαιρότητα, αλλά αφηγούνται διαχρο-
νικές ανθρώπινες ιστορίες, πετυχαίνοντας τη διαχρονικότητα μαζί με την επίκαιρη και φρέσκια διάθεση σε 
κάθε καινούρια του μουσική πρόταση. Συμμετέχουν ο Θοδωρής Δαμουράκης στην ηλεκτρική κιθάρα και 
στο βιολί ο Αλέξανδρος Ιακώβου. Τιμή εισόδου €20. Για προπώληση εισιτηρίων και κρατήσεις στο www.
tickethour.com.cy & ΑCS courier (77777040) και τηλέφωνα 99059257 & 96245929.

 ΝΙΚΟΣ ΖΩΙΔΑΚΗΣ
ΝΑ ΑΓΑΠΗΘΕΙ Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Την Κυριακή του Πάσχα, 28 Απριλίου, στις 
23:55, το A Club στην Πάφο παρουσιάζει τον 
Νίκο Ζωιδάκη. Όνειρό του και επιθυμία του, 
όπως δηλώνει, είναι «να ακουστεί η κρητική μου-
σική και η λύρα και να αγαπηθεί όσο γίνεται πε-
ρισσότερο…» Για περισσότερες πληροφορίες και 
κρατήσεις στο 97722150.

«Ο ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 
MASTER CHEF»

Ο Νικολάκης έρχεται σε νέες 
πεντανόστιμες περιπέτειες για 
να σκορπίσει γέλιο σε μικρούς 
και μεγάλους, όπως αυτός ξέ-
ρει τόσα χρόνια. Μέσα από μία 
διαδραστική παράσταση, τα 
παιδιά θα μάθουν για την υγιει-
νή διατροφή και πόσο σημαντι-
κά είναι τα φρούτα και τα λαχα-
νικά στη διατροφή τους! Παρα-
στάσεις δίνονται σήμερα Κυρια-
κή 21 Απριλίου στις 10:45 στο 
Θέατρο Ανεμώνα και την Κυ-
ριακή 5 Μαΐου στο Δημοτικό 
Θέατρο στις 16.00. Θα ακο-
λουθήσουν και άλλες παραστά-
σεις, όπου θα ανακοινωθούν 
αργότερα. Γενική είσοδος: 8 
ευρώ. Για περισσότερες πληρο-
φορίες και κρατήσεις στο τηλέ-
φωνο 99055537.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ 
ΝΤΡΟΠΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΒΟΪΚΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟ-
ΓΙΟΣ
Είναι ντροπή να μην 
ξέρεις το όνομα του 

πατέρα σου… Είναι ντροπή η μάνα σου 
να μένει αστεφάνωτη… Είναι ντροπή 
να είσαι η κόρη του εχθρού… Η Λένη 
είναι το κορίτσι της ντροπής.  Ένα συ-
γκλονιστικό μυθιστόρημα, βασισμέ-
νο στις αληθινές ιστορίες των παιδιών 
που έζησαν τα λάθη της Ιστορίας και 
πλήρωσαν τις αμαρτίες των γονιών 
τους.

ΟΣΑ ΘΥΜΑΤΑΙ 
Ο ΕΡΩΤΑΣ
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ 
ΟΝΕΙΡΩΝ-ΝΟ3
JUDITH 
MCNAUGHT
EKΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

Η νεαρή Σέρινταν Μπρομλάι πέρασε 
το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της 
γυρνώντας απ' εδώ κι απ' εκεί μαζί 
με τον αντισυμβατικό πατέρα της και 
τους μποέμ φίλους τους στην Αμερι-
κή. Πρόσφατα αναγκάστηκε να αλ-
λάξει ζωή και να μείνει υπό την αυστη-
ρή εποπτεία της θείας της, που της 
έμαθε να συμπεριφέρεται -σχεδόν- 
σαν κυρία και τη βοήθησε να γίνει 
δασκάλα. 

Books Etc

   ΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΙΔΗΣ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΚΟΥΦΑΡΗΣ
«ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ»

Τα ζωγραφικά έργα του Αντρέα Σκουφάρη έχουν επίκε-
ντρο τις κυπριακές παροιμίες, τους ντόπιους μύθους και τις 
«κουβέντες του καφενέ». Τα έργα του καλλιτέχνη θα παρου-
σιάζονται στην γκαλερί «Ιs not Gallery» έως το Σάββατο 
27 Απριλίου. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφω-
νο  22343670.
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟ»
Η διεύθυνση της εταιρείας Pafilia 
Property Developers μάς προσκάλεσε 
στην επίσημη παρουσίαση 
του εμβληματικού της έργου 
«ΝΕΟ», στο «The Gallery, Pafilia 
Property Office» στη Λεμεσό.

Η Μαρία Κουρσάρου και 
ο Γιάγκος Ζήνωνος

Ο Ηλίας 
Ηλιάδης

Ο Γιώργος Χρήστου και ο 
Ντίνος Κόκκινος

Στιγμιότυπο από τις ομιλίες για την 
παρουσίαση του εμβληματικού έργου ΝΕΟ

Ο Ηρακλής 
Παπαχρήστου

Η Μαίρη 
Χαρίτωνος

H Nικόλ 
Πιτσίλλη

Η Κρίστη Χριστοφόρου-
Φράγκου

Η Χριστιάνα 
Γιαννάκου

Ο Ανδρέας Σιηπιλλής, ο Δημήτρης 
Δημητρίου και ο Παύλος Σανταράς
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ΑΙR CANADA
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΤΗΣΕΙΣ
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη 
η Αir Canada ανακοίνωσε ότι 
επεκτείνει την παρουσία της στην 
Αθήνα με επιπλέον πτήσεις προς 
το Τορόντο και το Μόντρεαλ. 

Η Κούλλα 
Χριστοδούλου

Η Άννα – Μαρία Χρυσοστόμου, η 
Χριστίνα Μαντένια και η Γαβριέλλα 
Γαβριήλ 

Ο Κωνσταντίνος Κελεπεσής, η Χριστίνα Μαντένια, 
ο Ντίνος Κάκκουρας και η Σαπφώ Τριαντάρη

Ο Πανίκος 
Κωνσταντίνου

Στιγμιότυπο από τη 
διάσκεψη

Η Σούλα 
Κωνσταντίνου

Η Γιώτα Κτωρή, η Σόφη και η Έλενα 
Ερωτοκρίτου

Η Ισαβέλλα Παπανικολάου και η 
Μαργαρίτα Πιερίδου

Ο Νίκος Χατζηττοφής, η Χριστίνα Μαντένια 
και ο Παναγιώτης Κουλλαπής

Η Μαρία Χριστοδουλίδη και 
η Ειρήνη Παρασίδου

Η Έλενα Τάνου και 
η Ρίτα Σεβέρη
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DIARY

MALL OF CYPRUS
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
Με μια λιτή και συμβολική τελετή 
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 
της νέας πτέρυγας του εμπορικού 
κέντρου The Mall of Cyprus, παρουσία 
του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.  

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της νέας 
πτέρυγας του The Mall of Cyprus

Η Αντωνία Χριστοδούλου 
και η Τζέιθ Γεωργίου

Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη Γιαννουρή, η Νίκη 
Γεωργίου και ο Κωνσταντίνος Μαραθεύτης

Ο Χάρης Γεωργιάδης, ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, ο 
Νίκος Σιακόλας και ο Αβέρωφ Νεοφύτου

Η Μαριάνα 
Σαββίδου

Ο Κύπρος 
Χατζηστυλλής

Ο Νίκος 
Αναστασιάδης

Η Αντωνία Κωνσταντίνου, η Έλενα 
Γιάλλουρου και η Παναγιώτα 
Χριστοδούλου

H Tζούλη Μεταξά και ο 
Αντώνης Μυτιληναίος

Η Βίβιαν 
Νικολαΐδου
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TRAVELHOUSE
2ο TRAVEL FESTIVAL
H Travelhouse διοργάνωσε το 2ο Travel 
Festival στη Λευκωσία. Το 2ο Travel 
Festival αποτελεί μια μη κερδοσκοπική 
διήμερη εκδήλωση, που αποσκοπεί 
να φέρει κοντά έμπειρους γνώστες 
των ντόπιων και μακρινών ταξιδιωτικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. Χορηγός 
επικοινωνίας ήταν το Check in και η City. 

JIMMY CHOO
ΝΕΑ ΣΥΛΛοΓΗ ΣΤΑ 
SKITSAS OPTICAL
Τα καταστήματα οπτικών Skitsas 
παρουσίασαν την καινούρια 
συλλογή γυαλιών ηλίου, Jimmy 
Choo, στο Nicosia Mall.

Η Τούλα Εύζωνα και η 
Ελένη Δημοσθένους

Η Μαρίνα 
Αριστείδου

Ο Χάρης 
Βαρνάβα

Η Μαρίσα 
Παντέλα

H Χριστίνα 
Ηρακλέους

Ο Φώτης Σκίτσας, ο Κυριάκος 
Δημητρίου και ο Βασίλης Σκίτσας

Ο Ανδρέας 
Σκίτσας και η 
Άννα Κυπριανού

H Σοφία Σεργίου και 
ο Γιάννης Χαρίλαου

Η Χαρούλα 
Χαμάλη

Η Γεωργία 
Χαραλάμπους

Η Αναστασία 
Λιοπέτριτη και η 
Χριστίνα Γιανναπή
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NICOSIA REHABILITATION 
CENTER
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
Τα εγκαίνια του Nicosia Rehabilitation 
Center τέλεσε, εκ μέρους του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, ο 
Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος 
Ιωάννου, σε επίσημη εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε και στην 
οποία παρευρέθησαν σημαντικές 
προσωπικότητες από  τον ιατρικό, 
επιχειρηματικό και πολιτικό χώρο, 
τόσο της Κύπρου όσο και του Ισραήλ.

H Mάρω και ο Χάρης 
Αχνιώτη

Η Ξένια 
Χατζηιωαννίδου

Η Γεωργία 
Σάββα

Η Στέλλα Γαβριήλ και η 
Έλενα Τομπάζου

Η Σόφη 
Χριστοφίδου

Η Νανά 
Συμεωνίδου

Η Βάσω 
Φελλά

Η Κατερίνα 
Χριστοφίδου

Η Άντρη 
Ιάσονος

Ο Λουκάς Ρωμανός, ο Γιώργος 
Ρωμανός και ο Λάκης Χριστοδούλου

Τα εγκαίνια τέλεσε ο 
Κωνσταντίνος Ιωάννου
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BOMBAY SAPPHIRE
ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ AΓΑΠΗΜΕΝΟΥ 
BRAND TZIN 
O φωτογραφικός φακός του ΟΚ! 
παρευρέθη στο πάρτι του αγαπημένου 
brand τζιν, Bombay Sapphire. Οι 
εκλεκτοί καλεσμένοι απόλαυσαν 
εδέσματα και κοκτέιλ με βάση, φυσικά, 
το τζιν στο MS Viewpoint Studios.

EGYPTAIR:  
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 85Η 
ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Η Egyptair μαζί με την Airtrans, 
αντιπρόσωπό της στην Κύπρο, 
έκανε αρχή στους εορτασμούς της 
85ης επετείου της πρώτης πτήσης 
μεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου με 
δεξίωση, στην οποία παρευρέθησαν 
η Πρέσβης της Αιγύπτου στην 
Κύπρο, Μάι Τάχα Μοχάμεντ Κχαλίλ 
και εκλεκτοί προσκεκλημένοι. 

O Μάριος Στούπος και 
o Σίμος Χάματσος

Ο Χριστόφορος 
Πελεκάνος 
και ο Γιώργος 
Δημητρουλάκης

Ο κ. Ζαχαρίας 
Ιωαννίδης και η Ρένα 
Ποντικίδου

Ο κ. Χουσεΐν Αχμέτ, Egyptair, η κα Μάι 
Τάχα Χαλίλ και η κα Ίνγκι Αμπντελσαλάμ

Ο Άκης Κελεπέσιης και 
η Ίνγκι Αμπντελσαλάμ

H  Έλενα Γεωργίου, η Γεωργία Σωτηρίου, η Ρένα 
Ποντικίδου, ο Ανδρέας Χαραλάμπους, η  Ντίνα 
Χαραλαμπίδου και η Ξένη Αναστασίου

Η ομάδα της Egyptair στην Κύπρο και τα μέλη της 
ομάδας της Airtrans

H Ελένη 
Μαλά

O Σάββας 
Λοΐζου

H Ερμιόνη Αυγουστή και 
η Γιώτα Κουρή

Η Ελεάνα 
Χαραλάμπους
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Tv news ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Η έντονΗ αντίδρασΗ 
του γία τα αρνΗτίκα 
δΗμοσίέυματα που 
αφορουν στΗ συντροφο 
του μέτα τΗν προέδρία 
τΗσ αΗκ
Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης παρευ-
ρέθηκε το βράδυ της Τρίτης, 16 
Απριλίου, στο Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου, όπου πραγματοποιήθηκαν 
τα βραβεία Madame Figaro Γυναίκες 
της Χρονιάς 2018, συνοδευόμενος 
από τη σύντροφό του, Έμιλυ Γιολίτη. Ο 
διευθυντής της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ και 
του συγκροτήματος ΔΙΑΣ δεν δίστασε 
να σχολιάσει τα αρνητικά δημοσιεύ-
ματα που ακολούθησαν όταν ανακοι-
νώθηκε πως θα αναλάβει τη θέση της 
προέδρου της ΑΗΚ. «Ένιωσα έντονο 
θυμό, αλλά κατ’ επιλογήν ουδέποτε 
επενέβηκα, για τον λόγο ότι ήμουνα και 
είμαι βέβαιος ότι ήξερε και ξέρει πώς 
να το διαχειριστεί. Το διαχειρίστηκε 
και είμαι βέβαιος ότι θα κλείσει όλα τα 
στόματα που βιάστηκαν να την κρίνουν 
με τρόπο ιδιαίτερα έντονο», είπε χαρα-
κτηριστικά.

χρΥΣΑνΘΟΣ ΤΣΟΥρΟΥλληΣ

αυτΗ έίναί Η παρουσίαστρία 
του νέου τΗλέπαίχνίδίου τΗσ 
τΗλέορασΗσ σίγμα
Μέσα Μαΐου θα δούμε στις οθόνες μας το 
νέο τηλεπαιχνίδι με τίτλο «Λάθος κέρδισες». 
Το παιχνίδι που θα έχει σλόγκαν «Εμείς πλη-
ρώνουμε τα λάθη σας» θα καλεί τους παίκτες 
να βρουν τις λάθος απαντήσεις σε ερωτήσεις 
που θα τους γίνονται, κερδίζοντας μετρητά 
μέχρι 3.000 ευρώ. Παρουσιάστρια θα είναι η 
Γιώτα Δαμιανού. 

λΑΘΟΣ ΚΕρΔιΣΕΣ

αυτΗ έίναί Η έκλέκτΗ 
γία τον πέρίζΗτΗτο 
ρολο τΗσ ζΗνασ κανθέρ

μΑργΑριΤΑ ΖΑχΑριΟΥ

η νέα σειρά που ετοιμάζει το ΣιγμΑ για τη ζωή της Ζήνας Κάνθερ τελείωσε τα κάστινγκ για την ανεύρεση της 
ηθοποιού που θα ενσαρκώσει την πολυτάραχη ζωή της πολυσυζητημένης Κύπριας. μετά από πολλά κάστινγκ, 
πολλά βιογραφικά και πολλές Κύπριες ηθοποιούς να ζητάνε τον ρόλο, τελικά η παραγωγή αποφάσισε να τον 

δώσει στη μαργαρίτα Ζαχαρίου. Τίτλος της σειράς θα είναι «Ζήνα Κάνθερ - η επίσημη αγαπημένη» και θα προβληθεί 
από την τηλεόραση ΣιγμΑ τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την 
κυπριακή κοινωνία, αφού από τα φτωχά παιδικά χρόνια στην Πάφο βρέθηκε στα καμπαρέ της λευκωσίας και στη συνέ-
χεια στα μεγάλα σαλόνια. Παντρεύτηκε με τον ζάμπλουτο Αμερικανό διευθυντή της εταιρείας CMC και λίγο αργότερα 
πήρε τον τίτλο ευγενείας της πριγκίπισσας. 
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Ξεπερασαν και τον εαυτο τουσ 
οι «Βουρατε γειτονοι»!
Όπως αναμενόταν, η ταινία «Βουράτε γειτό-
νοι» σε λιγότερο από ένα μήνα ξεπέρασε  
τις  100.000  εισιτήρια  στις  αίθουσες, κατα-
λαμβάνοντας έτσι την πρωτιά στα κυπριακά 
κινηματογραφικά δεδομένα! αυτή τη βδομά-
δα αναμένεται να σπάσει και το ρεκόρ που 

κατέχει ο τιτανικός. οι αγαπημένοι μας 
γειτόνοι απόλαυσαν μια συναρπαστι-

κή διαδρομή και έζησαν για άλλη 
μια φορά τη μεγάλη επιτυχία, 

χαρίζοντας στους θεατές 
μοναδικές στιγμές αγωνίας 
αλλά και άφθονου γέλιου. 
τελευταία ημέρα προβολών, 
24 απριλίου. πληροφορίες 
για την ταινία στο vourate.
com και στο τηλέφωνο 
70000146.

Tv news ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

χωριΣ ΣΠΥρΟΠΟΥλΟΥ ΣΤην 
ΠΑρΟΥΣιΑΣη ΚΑι μΕ ΠρΟΣωΠΟ 
ΕΚΠληξη
Αλλαγές έρχονται τη νέα σεζόν στο My 
Style Rocks, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
Happy Day. «Το σόου μόδας πήρε το πράσι-
νο φως για τη νέα χρονιά και θα δούμε 
αλλαγές. ξεκινάμε με την παρουσιάστρια, 
αφού η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν 
θα είναι, άρα πάμε για τρίτη κατά σει-
ρά παρουσιάστρια. Υπάρχει μία σκέψη 
για μία υποψηφιότητα από την κριτική 
επιτροπή και αναφέρομαι στην 
μπέττυ μαγγίρα. Κάποια άτο-
μα από την παραγωγή την 
καλοβλέπουν για παρουσι-
άστρια. Σίγουρα δεν θα 
είναι ο Δημήτρης Αργυρό-
πουλος και υπάρχει ένα 
ερωτηματικό για τον Στέλιο 
Κουδουνιάρη». 

ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ 
ΑΠΟΚΑΛυψΕ ΓΙΑΤΙ 
ΑρνΗΘΗΚΕ νΑ 
ΣυΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟ
φΕΤΙνΟ Survivor
o Μάριος Πρίαμος εξήγησε το 
λόγο που ενώ ακούγαμε πως θα 
ταξιδέψει φέτος στον Άγιο Δομίνικο 
για να μπει στο Survivor, τελικά είπε 
όχι. «Μου έγινε πρόταση για το 
Survivor Ελλάδα – Τουρκία, αλλά 
έχω συμβόλαιο με άλλο κανάλι και 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και 
δεν έφευγα από αυτό που ξεκίνησα 
να κάνω. Αρνήθηκα αρκετές προτά-
σεις και από την Ελλάδα και από 
την Κύπρο για διάφορα θέματα και 
σε διάφορους τομείς. Εγώ είχα στο 
μυαλό μου να κάνω κάτι που μου 
ταίριαζε και πίστευα ότι θα ανταπε-
ξέλθω όσο το δυνατόν καλύτερα»!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΑ ΠΑρΟυΣΙΑΣΕΙ 
ψυΧΑΓωΓΙΚΟ ΣΟΟυ 
ΣΤΗν ΚυΠρΟ
Η νέα τηλεοπτική σεζόν, σύμφωνα 
με πληροφορίες του ΟΚ!, θα βρει 
τον Γιώργο Αγγελόπουλο με ψυχα-
γωγικό σόου σε μεγάλο κανάλι του 
νησιού μας. Οι πληροφορίες 
θέλουν να του έγινε δελεαστική 
πρόταση και να το σκέφτεται σοβα-
ρά. Μάλιστα παρτενέρ του θα είναι 
πασίγνωστη Κύπρια παρουσιά-
στρια. 

MY STYLE ROCKS

XAρΑλΑμΠΟΣ ΚΟΤΣωνηΣ

ΑΠΟΧωρΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ MaSter CheF 
ΓΙΑ ΔΕυΤΕρΗ φΟρΑ ΠυρΟβΟΛωνΤΑΣ
Ο χαράλαμπος αποχώρησε για δεύτερη φορά και ενο-
χλημένος μέσα από ανάρτησή του στα social media 
κατηγόρησε τόσο την παραγωγή όσο και κάποιους παί-
κτες, τους οποίους και χαρακτήρισε «ηθοποιούς»! «H 
αλήθεια είναι ότι το περίμενα, σχεδόν το ήθελα να 
φύγω, γιατί είπα ότι μετά την επιστροφή μου ξανά στο 
παιχνίδι ό,τι κέρδιζα από εκεί και πέρα θα ήταν έξτρα. 
Δεν απογοητεύτηκα, έζησα τις καλύτερές μου εμπειρίες 
στο παιχνίδι, δοκίμασα, ρίσκαρα, το έζησα όσο καλύτε-
ρα μπορούσα. Έφυγα σε ένα καλό σημείο, το πιο κατάλ-
ληλο θεωρώ, πριν η μαγειρική δώσει τη θέση της στο 
ριάλιτι. Κατάφερα να φτιάξω την εικόνα που λανθασμέ-
να είχα δώσει, ειδικά στη δοκιμασία με τον Παντελή, 
τότε που είχαμε απλά μια κακή μέρα. Εξάλλου δεν είχα 
ποτέ πρόβλημα με τον Παντέλο ούτε μετά το "εν κουλί". 
ξέρω ότι είχα λάθη τότε και εγώ και ο ίδιος τα μιλήσαμε, 
τα βρήκαμε, γιατί εξάλλου στο τέλος της μέρας είναι 
όλα τηλεόραση, μοντάζ. Κάποιοι επωφελούνται, άλλοι 
φαίνονται "κακοί". Έμαθα πολλά και θεωρώ πως άφησα 
και εγώ το στίγμα μου σαν παίκτης στο παιχνίδι! Σε μια 
κουζίνα που δεν έχουν θέση ούτε τα προκαθορισμένα, 
ούτε οι ηθοποιοί, ούτε ίντριγκες. Εκεί που πάντα έχει 
σημασία η μαγειρική και μόνο».

χωριΣΕ 
ΚΥΠριΑ ΠΑρΟΥΣιΑΣΤριΑ 

μΕ ΤΟν νΕΑρΟ 
γΟνΟ ΠλΟΥΣιΑΣ ΟιΚΟγΕνΕιΑΣ 

ΤΟΥ νηΣιΟΥ ΚΑι ΕχΕι ΠΕΣΕι 
ΣΕ ΚΑΤΑΘλιΨη
γιΑΤι ΕχΑΣΕ Την 

ΟνΕιρΕμΕνη Ζωη

κουίζ της βδομάδας

ΣΕ λιγΟΤΕρΟ ΑΠΟ ΕνΑ 
μηνΑ 100.000 ΕιΣιΤηριΑ
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

LIDL FOOD ACADEMY 
ΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗΣ – ΗΜΕΡΑ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Κάτι πολύ ξεχωριστό συνέβη χθες 
Σάββατο, 20 Απριλίου, στη Λευ-
κωσία. Η Lidl Food Academy έβα-

λε τα γιορτινά της και προσκάλεσε όλους, 
μικρούς και μεγάλους, στις ειδικά διακο-
σμημένες εγκαταστάσεις της στην οδό Στα-
σικράτους 34, να ζήσουν από κοντά μία 
αξέχαστη γιορτινή εμπειρία με πολλές εκ-
πλήξεις, ευχάριστες δραστηριότητες, ξεχω-

ριστές γεύσεις και γαργαλιστικές μυρωδιές. 
Στόχος η ενίσχυση του προγράμματος «Το 
πρόγευμα του μαθητή»
του τμήματος νέων του Κυπριακού Ερυ-
θρού Σταυρού, αφού όλα τα έσοδα της 
γιορτινής αυτής εκδήλωσης θα διατεθούν 
στον Ερυθρό Σταυρό. Μπορείτε να βρεί-
τε όλες τις δραστηριότητες στο www.
LidlFoodAcademy.com.cy

ΠαΝΕΠΙΣΤΗΜΙο FREDERICK

ΕΚδΗΛωΣΗ ΜΕ ΘΕΜα 
«Η αΝαΘΕωρΗΣΗ ΤοΥ 
ΚΥΠρΙαΚοΥ ΚαΙ ΕΛΛΗΝΙΚοΥ 
ΣΥΝΤαγΜαΤοΣ» 
Το Πανεπιστήμιο Frederick διοργάνωσε δη-
μόσια συζήτηση με θέμα «Η Αναθεώρηση 
του Κυπριακού και Ελληνικού Συντάγματος» 
τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019, στις 6:15 
μ.μ. στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκω-
σία. Βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν 
ο κ. Αλέκος Μαρκίδης, πρώην Γενικός Ει-
σαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
ο καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην 
Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης της Ελλάδος 
και Υπουργός Εξωτερικών και καθηγητής 
Συνταγματικού Δικαίου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την εκδήλω-
ση συντόνιζε ο Δρ Χρίστος Κληρίδης, πρό-
εδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπι-
στημίου Frederick.

MARKS AND SPENCER 
ΠΛΗρωΣ αΝαΚαΙΝΙΣΜΕΝο 
ΚαΤαΣΤΗΜα ΣΤο MY MALL
Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κατάστημα υπο-
δέχεται το Marks & Spencer, στο MY MALL στη 
Λεμεσό, τους επισκέπτες τους. Ο χώρος έχει δια-
μορφωθεί σε δύο επίπεδα για να προσφέρει άνε-
ση στα ψώνια, ενώ το Food Ηall έχει ενισχυθεί για 
να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους 
λάτρεις των βρετανικών, και όχι μόνο, γεύσεων. 
Σε μια επιφάνεια 940 τ.μ. το Marks & Spencer 
ξεδιπλώνει την ποιότητα, τη μόδα και τη γεύση. Τα 
τμήματα γυναικείας, ανδρικής, παιδικής ένδυσης 
και εσωρούχων έχουν διαμορφωθεί μέσα από το 
concept μπουτίκ, παρέχοντας στους επισκέπτες 
μια ολοκληρωμένη άποψη συνδυασμών ρούχων 
και χρωμάτων, ώστε να μπορούν να βρίσκουν 
εύκολα αυτό που αναζητούν, αλλά κυρίως να δί-
νουν ερεθίσματα για τους καλύτερους συνδυα-
σμούς αλλά και για τις νέες τάσεις της μόδας. Το 
Μarks and Spencer στο ΜΥ MALL στη Λεμεσό 
σάς προσκαλεί να το δείτε από κοντά και να μά-
θετε τις προσταγές της καλοκαιρινής μόδας.

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
Η εταιρεία ξεκινάει τη δυναμική 
δραστηριοποίησή της στην κυπρι-
ακή αγορά με στόχο την παροχή 
προϊόντων υγραερίου υψηλής ποι-
ότητας και αξιοπιστίας. Η Coral 
Gas ΑΕΒΕΥ εισέρχεται δυναμικά 
στην κυπριακή αγορά υγραερί-
ου με την ίδρυση της Coral Gas 
Cyprus Ltd, η οποία είναι 100% θυ-
γατρική της εταιρεία. Η Coral Gas 
έχει παρουσία στην Ελλάδα από 
το 1965 και αποτελεί συνέχεια της 

Shell Gas έπειτα από την εξαγο-
ρά της δραστηριότητας της δεύτε-
ρης από τον Όμιλο Motor Oil το 
2010. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με τα προϊόντα υγραε-
ρίου Coral Gas δείτε την ιστοσελί-
δα μας www.coralgas.com.cy 

οΠαΠ ΚΥΠροΥ 
οΙΚογΕΝΕΙαΚΗ ΣΥΝαΞΗ 
ΠρωΤαΘΛΗΤωΝ
Αφήνοντας για λίγο τις αγωνιστικές τους 
υποχρεώσεις, οι αθλητές της Ολυμπιακής 
μας ομάδας έσμιξαν το μεσημέρι της Τε-
τάρτης (10 Απριλίου) σε μια όμορφη οι-
κογενειακή σύναξη με οικοδεσπότη την 
ΟΠΑΠ Κύπρου! Χαλαρά και προπαντός 
με ευχάριστη διάθεση, οι αθλητές μας εί-
χαν την ευκαιρία να τα πουν μεταξύ τους, 
να μοιραστούν τα νέα τους, αλλά και να 
νιώσουν για μια ακόμη φορά την αγάπη 
της ΟΠΑΠ Κύπρου. «Σας νιώθουμε σαν 
την άλλη μας οικογένεια» ήταν το μήνυ-
μα που έστειλαν οι αθλητές στην ΟΠΑΠ 
Κύπρου μέσα από τις παρεμβάσεις τους, 
εκφράζοντας τις ευχαριστίες τους για τη 
σταθερή και δυνατή στήριξη που τυγχά-
νουν από την εταιρεία. 

 ΕΛΛΗΝΙΚα ΠΕΤρΕΛαΙα ΚΥΠροΥ

ΜΕ Εδρα ΤΗ ΛΕΥΚωΣΙα
Από τον Ιανουάριο 2019 μια 
νέα εταιρεία έκανε την εμφάνισή 
της στο χώρο της τεχνολογίας. 
Η επωνυμία της DS EMOTION 
MOBILE TECHNOLOGY LTD με 
έδρα τη Λευκωσία. Φαίνεται ότι 
ήρθε να αναταράξει τα λιμνάζοντα 
νερά στο χώρο της διανομής 
αξεσουάρ, αφού πλέον προδια-
γράφει τη νέα πορεία στο χώρο με 
συλλογές από fashion προϊόντα, 
υπογεγραμμένα από διάσημους 

σχεδιαστές μόδας, όπως GUESS, 
KARL LAGERFELD, αλλά και εγκε-
κριμένα από τις BMW, FERRARI, 
MERCENDES, MASSERATI. 
Επίσης, για πρώτη φορά στην 
Κύπρο κυκλοφορούν σειρές αξε-
σουάρ για σκληρή χρήση πιστο-
ποιημένα και με εγγύηση εφ’ όρου 
ζωής. Τις σειρές συμπληρώνουν 
και άλλα καινοτόμα αξεσουάρ.
Περισσότερες πληροφορίες 
στα τηλέφωνα 22503000 – 
99890062 - 99890067 

   CORAL GAS   DS EMOTION MOBILE TECHNOLOGY LTD
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    «ΕΧθΡΟΙ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ» TOY AΡΚΑ

Ο δήμαρχος Αγίας Νάπας, κ. Γιάν-
νης Καρούσος, μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και του Τεχνικού 

Τμήματος επισκέφτηκαν πρόσφατα και ξε-
ναγήθηκαν στο υπό κατασκευή έργο της 
Μαρίνας Αγίας Νάπας. Τους υποδέχτηκε 
και ξενάγησε στο γραφείο πωλήσεων και 
το εργοτάξιο ο διευθύνων σύμβουλος της 
M.M. Makronisos Marina Ltd, κ. Σταύρος 
Καραμοντάνης, ο οποίος αναφέρθηκε στις 

φάσεις υλοποίησης του έργου, καθώς και 
στις πολύ υψηλές προδιαγραφές που το 
έργο ακολουθεί. Όπως ο ίδιος τόνισε πα-
ρουσιάζοντας το έργο: «H Μαρίνα Αγίας 
Νάπας είναι ένα έργο μοναδικό όχι μόνο 
για την Κύπρο, αλλά και ολόκληρη την Ευ-
ρώπη, καθώς η τεχνολογία που χρησιμοποι-
είται για την κατασκευή τόσο της μαρίνας 
όσο και των υπόλοιπων χώρων είναι πρωτο-
ποριακή». 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ 
ΣΤΑ SOCIA MEDIA PLATfORMS
H ψηφιακή επικοινωνία είναι το μέλλον. Τα κοι-
νωνικά δίκτυα άλλαξαν τον τρόπο επικοινω-
νίας μας και την αλληλεπίδρασή μας με τους 
άλλους ανθρώπους. Στην Κύπρο, η χρήση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι τεράστια, 
με πέραν των 800.000 μηνιαίων ενεργών χρη-
στών στο Facebook και σχεδόν 500.000 στο 
Instagram, ενώ το 90% της χρήσης αφορά τις 
κινητές συσκευές. Μέσα στα πλαίσια του “Skills 
Accelerator Program” η Τράπεζα Κύπρου, σε συ-
νεργασία με τη CYTA, πραγματοποίησαν με επι-
τυχία παρουσιάσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό. 
Οι παρουσιάσεις είχαν ως θέμα την εξέλιξη, τη 
χρησιμότητα και την πρακτική χρήση των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ YABASHI 
ASIAN fUSION
Η Carob Mill Restaurants παρουσιάζει το 
Yabashi Asian Fusion, το νέο εστιατόριο που 
αποτελεί τη νέα προσθήκη κάτω από την 
ομπρέλα των εστιατορίων που διαχειρίζεται η 
εταιρεία και αποτελεί τη νέα ποιοτική γαστρο-
νομική επιλογή για ολόκληρη την οικογένεια. 
Το μενού του νέου εστιατορίου Yabashi περι-
λαμβάνει τις καλύτερες επιλογές ασιατικής 
κουζίνας με επίκεντρο τις δημιουργικές πα-
ρουσιάσεις πιάτων σούσι. H ομάδα μαγείρων 
της Carob Mill Restaurants συνεχίζει τη δια-
χρονικά και σταθερά υψηλή ποιότητα ετοιμα-
σίας και προσφοράς φαγητού, χρησιμοποιώ-
ντας τα πιο φρέσκα και επιλεγμένα συστατικά 
σε ένα νέο, μοντέρνο και κομψό χώρο όπως 
είναι το Yabashi. To Yabashi Asian Fusion βρί-
σκεται στην περιοχή του Χαρουπόμυλου Λα-
νίτη, στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου 
της Λεμεσού. 

EMIRATES
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
H Emirates προσφέρει στους Κύπριους ταξιδιώ-
τες μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουν διά-
φορους εξωτικούς προορισμούς στην Ασία και 
την Αφρική, εκμεταλλευόμενοι τα νέα χαμηλά 
ναύλα από τη μεγαλύτερη διεθνή αεροπορική 
εταιρεία στον κόσμο. Η εξερεύνηση γραφικών 
προορισμών στην Ασία ή η επίσκεψη συγγενών 
και αγαπημένων στη Νότιο Αφρική έγινε ακόμα 
πιο εύκολη για τους Κύπριους ταξιδιώτες, αφού 
οι ειδικοί ναύλοι της Emirates ισχύουν έως τις 
31 Μαρτίου 2020 -για κρατήσεις που θα γί-
νουν μέχρι τις 30 Απριλίου 2019. Πετάξτε από 
το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας με ναύ-
λους που ξεκινούν από €851 για ταξίδια στη 
μυστηριώδη Μπανγκόκ και από €872 για πτή-
σεις στο μεγαλοπρεπές Γιοχάνεσμπουργκ, ενώ 
τα ταξιδιωτικά σας σχέδια για επίσκεψη στο 
Χονγκ Κονγκ και τα Νησιά Πουκέτ θα μπορού-
σαν να γίνουν πραγ-
ματικότητα με €983 
και €1.029 αντί-
στοιχα. Για περισσό-
τερες πληροφορίες 
στο emirates.com ή 
επικοινωνήστε με τον 
ταξιδιωτικό σας πρά-
κτορα.

ΣΤΟ θΕΑΤΡΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
 Μία σπαρταριστή κωμωδία, με ελλη-
νικό άρωμα, από τον κορυφαίο Έλλη-
να κωμικογράφο Αρκά ανεβαίνει στο 
θέατρο Εργοτάξιο (παλιό Υπόγειο Σατι-
ρικού θεάτρου) στην οδό Βλαδίμηρου 
Καυκαρίδη. Στο «Εχθροί εξ αίματος» ο 
Αρκάς έχει καταφέρει να δημιουργήσει 
ένα ολόκληρο θεατρικό έργο… στα 
σπλάχνα μας. Γεννιούνται σχέσεις, δια-
πλέκονται ίντριγκες, φιλίες και έχθρες 
αναπτύσσονται. Παραστάσεις δίνονται 
σήμερα Κυριακή 21 Απριλίου και 4, 5, 

11 Μαΐου. Τακτικές παραστάσεις κάθε 
Σάββατο και Κυριακή στις 20:30. Τηλέ-
φωνο κρατήσεων: 96 202534 & 99 
754803

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

  “GAME Of THRONES” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΚΤΩ ΜΟΝΑΔΙΚΑ 
fACEBOOK LIVE AΠΟ 
ΤΗ NOVA
Την Κυριακή 14 Απριλί-
ου προβλήθηκε η πρεμιέ-
ρα του 8ου και τελευταί-
ου κύκλου της σειράς φαι-
νόμενο της HBO, «Game 
of Thrones», αποκλειστικά 
στα κανάλια Νovacinema, 
ταυτόχρονα με την Αμερι-
κή. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
Nova έχει προγραμματίσει 

οκτώ μοναδικά Facebook 
Live αφιερωμένα στη σειρά, 
από την Τρίτη 9 Απριλίου 
και κάθε Τρίτη μέχρι και τις 
28 Μαΐου, στις 18:00, στη 
Facebook page της Nova, 
καθώς επίσης και 
τη Facebook page της Nova 
Cyprus. 

CAROB MILL RESTAURANTS
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Κριός 
21/3 - 20/4
Η γοητεία σου θα 

είναι αυξημένη, γεγονός που θα 
πολλαπλασιάσει τις κατακτήσεις 
σου και θα σε κάνει ακαταμάχητο. 
Με τον Ήλιο στο ζώδιό σου μέχρι 
τις 22 και τον Ερμή μέχρι τις 23, 
αν είσαι μόνος/η σου θα βρεθείς 
σε προνομιακή θέση, αφού οι γνω-
ριμίες που θα κάνεις θα περιέχουν 
το άρωμα του έρωτα. Έκφρασε τα 
συναισθήματά σου, κάνε τον έρω-
τα προτεραιότητά σου και τόλμη-
σε να πραγματοποιήσεις τα όνει-
ρά σου.

 
Ταύρός

 21/4 - 21/5
Μέχρι τις 22 που 
ο Ερμής θα κινείται 

στο ζώδιο των Ιχθύων θα γίνεις 
λίγο παραπάνω ευαίσθητος/η και 
εύθικτος/η στις κοινωνικές σου 
επαφές, πράγμα που θα πρέπει να 
προσέξεις αν θέλεις να διατηρή-
σεις μία ισορροπία στις σχέσεις 
σου και μην τσακωθείς με όλους. 
Την περίοδο του Πάσχα μπορείς 
να κάνεις ένα ταξίδι που θα σου 
δώσει νέες εμπνεύσεις και θα σε 
βοηθήσει να αυξήσεις την αυτοπε-
ποίθησή σου και την κοσμοθεωρία 
σου κυρίως για τα επαγγελματικά 
σου, αλλά και για τα θέματα των 
σχέσεών σου.

ΔιΔύμόι
 22/5 - 21/6
Προς το τέλος του 
μήνα, και συγκεκριμέ-

να στις 24 που ο Πλούτωνας θα 
ξεκινήσει την ανάδρομη πορεία 
του από τον Αιγόκερω, καλείσαι 
να απαλλαγείς από ό,τι περιττό 
υπάρχει στη ζωή σου και την μπλο-
κάρει,  συναισθήματα, ανθρώ-
πους, καταστάσεις. Προσπάθησε 
να δεις καθαρά τι είναι αυτό που 
έχεις ανάγκη να κρατήσεις και μην 
εμμένεις σε πράγματα και κατα-
στάσεις που μόνο κακό σου κά-
νουν και σε κρατούν δέσμιο του 
παρελθόντος.

ΚαρΚινός 
22/6 - 22/7
Στα αισθηματικά 

σου ήρθε πλέον ο καιρός να πά-

σε υπογραφές ή και συμβόλαια, 
αλλά δεν έχεις κανένα λόγο να 
ανησυχείς, αφού πλέον είσαι στην 
τελική ευθεία και αυτό δεν αλλάζει 
με τίποτα.

αιγόΚερως 
22/12 - 20/1
Στα αισθηματικά σου 

πρόσεχε ιδιαίτερα, καθώς κάποια 
σχόλια από κοντινά σου πρόσω-
πα θα επηρεάσουν τη συμπεριφο-
ρά σου απέναντι στο ταίρι σου. Το 
θέμα είναι αν θα πρέπει να τα πι-
στέψεις ή αν θα πρέπει να ακολου-
θήσεις τη διαδρομή μιας καλής 
συζήτησης με τον/την σύντροφό 
σου. Το δεύτερο είναι προφανώς 
το πιο ορθό, αν θες να κρατήσεις 
την ισορροπία της σχέσης σου.

ύΔρόχόός
21/1 - 19/2
Το να είσαι στον κό-
σμο σου, το να ζεις 

σε μια ψευδαίσθηση και να ερμη-
νεύεις τα πράγματα όπως σε συμ-
φέρουν, δεν είναι και το πιο σοφό. 
Το ταίρι σου την περίοδο αυτή βρί-
σκεται σε ένα τεντωμένο σκοινί και 
δεν αποκλείεται αν δεν αλλάξεις 
συμπεριφορά να επέλθει ένας χω-
ρισμός, που να είσαι βέβαιος δεν 
θα είναι καθόλου εύκολος. Εσύ 
που δεν έχεις σχέση, το δεύτερο 
μισό του μήνα ζεις και απολαμβά-
νεις τη χαλαρότητα των καταστά-
σεων.

ιχθύες 
20/2 - 20/3
Στα αισθηματικά 
σου θα αναζητήσεις 

αρκετά την απόδραση από τη σύγ-
χυση που νιώθεις, θα αισθανθείς 
την ανάγκη να έχεις πιο κοντά το 
ταίρι σου, αλλά οι πραγματικές κα-
ταστάσεις δεν θα φέρουν το απο-
τέλεσμα που επιθυμείς και πολύ 
πιθανό να νιώσεις μια δυνατή απο-
γοήτευση. Για σένα που είσαι μό-
νος/η, η εύνοια των άστρων είναι 
πιο κοντά σου, αφού η επιλογή της 
μοναχικής διαδρομής την περίοδο 
αυτή σε προφυλάσσει από μπελά-
δες. Ασχολήσου με σένα και μη 
βιάζεσαι να βάλεις περισσότερες 
έγνοιες στο μυαλό σου. Προτεραι-
ότητα έχεις εσύ, να το θυμάσαι.

ZωΔια

ρεις τις αποφάσεις που θες και σε 
καλύπτουν. Από καιρό η ιδέα της 
μετακόμισης φλέρταρε στο μυα-
λό σου και τώρα πια βλέπεις πως 
είσαι πολύ κοντά, αφού το διάστη-
μα αυτό σε ευνοεί να συγκατοική-
σεις με το ταίρι σου και να βάλετε 
σε μια άλλη πλώρη και ρότα την 
πορεία του έρωτά σας, συνοδευό-
μενη από τη διάθεση της επίσημης 
πια μορφής της.

Λεων
 23/7 - 23/8
Θα κάνεις νέες 

συμφωνίες που θα σου αποφέ-
ρουν οικονομικά αλλά και μελλο-
ντικά οφέλη διευρύνοντας τους 
επαγγελματικούς σου ορίζοντες 
αλλά και τις ευκαιρίες για νέες συ-
νεργασίες ακόμα και στο εξωτερι-
κό, μεγαλώνοντας το επενδυτικό 
σου πρόγραμμα και τις οικονομι-
κές σου αξιώσεις. Όσον αφορά 
τα επαγγελματικά σου, θα θελή-
σεις να ζητήσεις εξηγήσεις για 
πράγματα που θα αποκαλυφθούν 
και πολύ πιθανό να νιώσεις την 
ανάγκη να πάρεις οριστικές απο-
φάσεις. 

Παρθενός
 24/8 - 23/9
Η σχέση σου αν θα 

μπορούσε κανείς να την ζωγραφί-
σει την περίοδο αυτή, μάλλον θα 
χρειαζόταν πολύ ψυχρά χρώμα-
τα για να την αποτυπώσει. Ζήλιες, 
γκρίνιες, εντάσεις, ασυνεννοησία 
και γενικώς ένα μπλέξιμο άνευ λο-
γικής είναι τα χαρακτηριστικά της. 
Έχεις κολλήσει την περίοδο αυτή 
σε θέματα δικά σου, δεν δίνεις τη 
δέουσα σημασία στον/στην σύ-
ντροφό σου και έχεις και τη διάθε-
ση για παράπονα και ευθύνες.

Ζύγός
 24/9 - 23/10

Στα αισθηματικά 
σου θα ζήσεις στιγ-

μές γεμάτες ζεστασιά και τρυφερό-
τητα το δεύτερο μισό το μήνα που 
η Αφροδίτη θα έχει εγκατασταθεί 
για τα καλά στον Κριό. Το ερωτικό 
σου προφίλ είναι στο ανώτερο ση-
μείο έλξης και πάθους. Θα φλερ-
τάρεις και πάλι με το ταίρι σου και 
θα νιώσεις την ανάγκη να προχω-
ρήσεις πιο δυναμικά στα όνειρα 
που έχεις για το μέλλον σας και 
την κοινή σας ζωή. 

ςΚόρΠιός
24/10 - 22/11
Στα αισθηματικά σου 
θα ξανάρθουν στο 

προσκήνιο δυσκολίες του παρελ-
θόντος που νόμισες πως είχαν ξε-
περαστεί και επιλυθεί. Η Πανσέλη-
νος στο ζώδιό σου δείχνει ότι δεν 
αντέχεις τη ζήλια, την γκρίνια και 
τα παράπονα, ιδιαίτερα τώρα, σε 
μια εποχή που έχεις ανάγκη από 
την απόλυτη ηρεμία και αρμονία 
στα προσωπικά σου. Στην περίπτω-
ση που είσαι μόνος/η, εξασφάλι-
σε ευχάριστες στιγμές χαλάρωσης 
με αγαπημένα πρόσωπα κι άσε για 
λίγο τις σκέψεις για σχέσεις κι έρω-
τες, το άστρο σου δεν είναι δίπλα 
σου για να βρεις αυτό που ζητάς.

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12   
Στα επαγγελματι-
κά σου η περίοδος 

αυτή σε βάζει σε έναν πραγματι-
κό αγώνα δρόμου για την ολοκλή-
ρωση των σχεδίων και των στόχων 
σου. Μπορεί να υπάρ-
ξουν κάποιες αναπο-
διές, καθυστερήσεις 

   ΤΖΙΤΖΙ ΧΑΝΤΙΝΤ / 23/04/1995

Η Τζελένα Νούρα Χαντίντ, γνωστή ως Τζίτζι Χα-
ντίντ, είναι Αμερικανίδα μοντέλο. Το 2013 υπόγρα-
ψε συμβόλαιο και κατατάχθηκε στον κατάλογο με 
τα μοντέλα του IMG Models και τον Νοέμβριο του 
2014 ψηφίστηκε και κατατάχθηκε στη λίστα με τα 
50 κορυφαία μοντέλα του κόσμου, κατά το Models.
com. Τον Ιανουάριο του 2015 ονομάστηκε «Μοντέλο 
της Χρονιάς» από το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας, 
ενώ την ίδια χρονιά μπήκε στη λίστα με τα «αγγελά-
κια» της Victoria Secret.

EP
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MIΣΕΛ ΟΜΠΑΜΑ

ΕΜΨΥΧΩΣΕ 
ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ 

ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Στο Παρίσι βρέθηκε τη Δευ-
τέρα, 15 Απριλίου, η πρώην 
Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μι-

σέλ Ομπάμα. Αφορμή της επίσκε-
ψής της στη Γαλλία ήταν η παρου-
σίαση του βιβλίου της με τον τίτλο 
«Becoming, η δική μου ιστορία», 
που πραγματοποιήθηκε στην κα-
τάμεστη αίθουσα του Accor Hoter 
Arena στο Παρίσι. Κατά την πα-
ρουσίαση η Μισέλ Ομπάμα εμψύ-
χωσε με την καλή διάθεση και το 
χιούμορ της τους Γάλλους πολίτες 
μετά την καταστροφή που υπέστη η 
Παναγία των Παρισίων. Οι πρώτες 
δηλώσεις της αφορούσαν τους 

Γάλλους που θρηνούν για την πυρ-
καγιά που υπέστη η Παναγία των 
Παρισίων, λέγοντας ότι: «Η Νοτρ 
Νταμ θα ανοικοδομηθεί, να είστε 
δυνατοί και να έχετε πίστη». 
Στην παρουσίαση του βιβλίου της, 
που κυκλοφόρησε στις 13 Νοεμ-
βρίου 2018 μεταφρασμένο σε 
30 γλώσσες και έχει πουλήσει πε-
ρισσότερα από 10 εκατομμύρια 
αντίτυπα παγκοσμίως, μίλησε για 
τα εμπόδια που βρήκε στο δρό-
μο της ως νεαρή Αφροαμερικανί-
δα και διέψευσε ότι έχει υποβάλει 
υποψηφιότητα για την προεδρία 
της Αμερικής. «Πρέπει να κάνουμε 
χώρο στη νέα γενιά», είπε, καλώ-
ντας τους νέους να ψηφίσουν. «Αν 
εσείς δεν ψηφίσετε, θα το κάνουν 
άλλοι και εσείς θα ζήσετε σε μια 
χώρα που αυτοί επέλεξαν», τόνισε. 
Κατά την επίσκεψή της στο Παρίσι 
η Μισέλ Ομπάμα πραγματοποί-
ησε κρουαζιέρα στον Σηκουάνα, 
ενώ το βράδυ της 15ης Απριλίου 
που ξέσπασε η φωτιά στην Πανα-
γία των Παρισίων ήταν καλεσμέ-
νη για δείπνο στον διάσημο σεφ 
Αλέν Ντικάς. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 
ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΤΗ 

ΚΥΡΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΜΙΣΕΛ 
ΟΜΠΑΜΑ, ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ

Οι πρώτες δηλώσεις 
της στην κατάμεστη 

αίθουσα του Accor 
Hoter Arena στο 

Παρίσι αφορούσαν 
την πυρκαγιά που 
υπέστη η Παναγία 
των Παρισίων: «Η 

Νοτρ Νταμ θα ανοι-
κοδομηθεί, να είστε 

δυνατοί και να έχετε 
πίστη».

Το βιβλίο της πρώην Πρώ-
της Κυρίας, με τον τίτλο 
«Becoming, η δική μου ιστο-
ρία», έχει πουλήσει περισ-
σότερα από 10 εκατομμύρια 
αντίτυπα παγκοσμίως.
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Παρευρεθείτε στην πιο σηµαντική βραδιά  
για τον Κυπριακό Τουρισµό! 

Η Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζει

www.tourismawardscy.com
www.diasboussias.com

Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 | 19:00
Filoxenia Conference Center

TEΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: T: E: christofia@diasmedia.com

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: T: M: E: m.varelaki@diasmedia.com

REPUBLIC OF CYPRUS
DEPUTY MINISTRY OF TOURISM
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