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BIG
PICTURE

ΚΑΪΛΙ ΤΖΕΝΕΡ

Η «ΑΣΧΗΜΗ» 
ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΗ 

Ολων Των επΟΧων  
Σε ΗλΙΚΙΑ ΜΟλΙΣ εΙΚΟΣΙ 

ενΟΣ εΤων Η ΚΑΪλΙ ΤΖενεΡ, Η 
«ΑΣΧΗΜΗ» ΤΗΣ ΟΙΚΟΓενεΙΑΣ 
ΚΑΡνΤΑΣΙΑν ΑνΑΔεΙΧΘΗΚε Η 
νεΟΤεΡΗ ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΗ 

ΔΙΣεΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΑ

Τ ετεροθαλής αδερφή των αστέρων των αμερικανικών τηλε-
ριάλιτι Κιμ, Κλόι και Κόρτνεϊ Καρντάσιαν κέρδισε μια θέση 
στον ετήσιο κατάλογο του Forbes με τους δισεκατομμυ-

ριούχους παγκοσμίως, αφού ξεκίνησε την εταιρεία της Kylie 
Cosmetics το 2015, λανσάροντας σετ μακιγιάζ για τα χείλη στην 
τιμή των 29 δολαρίων, που περιλάμβαναν κραγιόν και μολύβι 
για τα χείλη στις ίδιες αποχρώσεις. Το Forbes την ανακήρυξε τη 
νεότερη δισεκατομμυριούχο στον κόσμο και τη νεότερη αυτοδη-
μιούργητη δισεκατομμυριούχο όλων των εποχών. Το περιοδικό 
διακρίνει τους δισεκατομμυριούχους που κληρονόμησαν μεγάλο 
μέρος της περιουσίας τους κι εκείνους που έφτιαξαν μόνοι τους 
τις περιουσίες τους.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΡΑ  

Η αυτοδημιούργητη δισεκα-
τομμυριούχα Κάιλι Τζένερ 

είναι μόλις 21 ετών



www.kapatays-gallery.com



www.kapatays-gallery.com
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Για να ειναι καποιοσ 
ανανΤικαΤασΤαΤοσ, 
πρεπει να ειναι 
διαφορεΤικοσ…
Ένα τεύχος γεμάτο μόδα. 
Τη βδομάδα που πέρασε 
είδαμε, ζήσαμε και απολαύσαμε από κοντά 
ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά. 
Φωτογραφίσαμε τη σχεδιάστρια ορσαλία 
Παρθένη, «ταξιδέψαμε» έως την Πόλη του 
Φωτός και πήγαμε στο “Secret Garden”, 
στην επίδειξη των εσωρούχων Intimissimi. Εκεί 
είδαμε τα σέξι και εντυπωσιακά εσώρουχα της 
εταιρείας αλλά και όλη την κοσμική ζωή της 
Κύπρου και θυμηθήκαμε την Coco Chanel που 
είχε πει κάποτε ότι για να είναι κάποιος αναντι-
κατάστατος, πρέπει να είναι διαφορετικός…

χρισΤινα πελεκανοΥ
christinap@diasmedia.com

Like
κάντε

κάντε Follow

www.facebook.com/OkMagazineCyprus

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

στο Instagram @OkMagazineCyprus
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8 paris Fashion show
Δάκρυσαν τα μοντέλα που φόρεσαν 
τις τελευταίες δημιουργίες του Καρλ 
10 intimissimi
Πήγαμε στο “The Secret Garden” 
12 gregori morFi
Τι μας δήλωσε για τη δημιουργία του που 
φόρεσε η Πρώτη Κυρία στο Μπάκιγχαμ
18 ιΩαννα μπελλα
Σαββατοκύριακο στη λεμεσό

20 miXaλΗσ χαΤζΗΓιαννΗσ - ζεΤα 
μακρΥποΥλια
Το ταξίδι στην Κύπρο, που διαψεύδει 
το χωρισμό τους
22 ΓιΩρΓοσ εΥθΥμιοΥ
ο εμπνευστής και δημιουργός μάς αποκα-
λύπτει τα μυστικά του «i-Fitness Day 7»
24 mιλαν ΤραΪκοβιΤσ
Έφερε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Κύπρο
26 αφιερΩμα σΤΗν καθαρα δεΥΤερα
Πλούσιες συνταγές για καλή όρεξη

 σΤο εΞΩφΥλλο αΥΤΗ ΤΗ βδομαδα
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Ο ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣΣΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗ ΚΑΡΛ ΛΑΓΚΕΡΦΕΛΝΤ

ΟΡΣΑΛΙΑ ΠΑΡΘΕΝΗH FASHION DESIGΝER ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ... ΠΑΤΡΟΝ ΤΗΣ!
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ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΑΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣ 
ΣΟΟΥ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CHANEL. ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΜΟΝΤΕΛΑ, ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΚΑΡΛ ΛΑΓΚΕΡΦΕΛΝΤ

CHANEL

Ο ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Μ ε ένα φαντασμαγορικό 
σόου και ενός λεπτού σιγή 
παρουσίασε τις δημιουργί-

ες του την Τρίτη 5 Μαρτίου στην Εβδομά-
δα Μόδας στο Παρίσι ο οίκος Chanel. 
Οι παρευρισκόμενοι  πριν την έναρξη της 
επίδειξης τιμήσαν τη μνήμη του διάσημου 
σχεδιαστή Καρλ Λάγκερφελντ κρατώ-
ντας ενός λεπτού σιγή. Στην επίδειξη πα-
ρουσιάστηκε η νέα κολεξιόν του οίκου 
Chanel για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώ-
νας 2019-20.Τα μοντέλα περπάτησαν 
κάτω από τη γυάλινη οροφή του Γκραν 
Παλαί στα Ηλύσια Πεδία, όπου στήθηκε 
ένα μυθικό σκηνικό που θύμιζε αλπικό το-
πίο. Οι μούσες του διάσημου σχεδιαστή, 
Κάρα Ντελεβίν, Κίρστεν Στιούαρτ, Πενέ-
λοπε Κρουζ, αλλά και η 18χρονη κόρη 

της Σίντι Κρόφορντ, περπάτησαν στην 
πασαρέλα, με το λευκό να επικρατεί στην 
κολεξιόν. Μάλιστα, τα διάσημα μοντέλα 
δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δά-
κρυά τους στο φινάλε της επίδειξης. Η 
επίδειξη  ολοκληρώθηκε με το τραγούδι 
«Heroes» του Ντέιβιντ Μπόουι. Ανάμεσα 
στους διάσημους φίλους και συνεργάτες 
του αδικοχαμένου σχεδιαστή ήταν η Κλό-
ντια Σίφερ, η Ναόμι Κάμπελ, η Μαριόν 
Κοτιγιάρ. Η Μόνικα Μπελούτσι έκανε την 
πρώτη, επίσημη κοινή εμφάνισή της με τον 
νεαρό σύντροφό της, Νίκολα Λεφέμπρ. 
Αυτή ήταν και η τελευταία κολεξιόν της 
Chanel που υπογράφεται από τον σχεδια-
στή και σηματοδοτεί την άφιξη της Βιρτζι-
νί Βιάρ, η οποία τον διαδέχεται στον οίκο 
μόδας. Να θυμίσουμε ότι στις 22 Ιανου-

αρίου 2019 στο τέλος του ντεφιλέ υψη-
λής ραπτικής ο Καρλ Λάγκερφελντ ήταν 
αδιάθετος και για πρώτη φορά δεν παρέ-
στη στην επίδειξη. Τότε ήταν που η Βιρτζινί 
Βιάρ είχε χαιρετήσει το κοινό στο τέλος 
της επίδειξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
Γερμανός σχεδιαστής δεν ήθελε επίσημη 

τελετή ταφής μετά το θάνατό του και επι-
θυμία του ήταν να αποτεφρωθεί. Η τελε-
τή έγινε σε πολύ στενό κύκλο τρεις μέρες 
μετά το θάνατό του. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ 

Στο τέλος της επίδειξης τα 
μοντέλα περπάτησαν στον 
διαμορφωμένο χώρο με 
δάκρυα στα μάτια.

Ο 36χρονος Νίκολας Λεφέμπρ είναι ο νέος 
σύντροφος της Μόνικα Μπελούτσι, από τις αρχές του 
χειμώνα. Είναι σκηνογράφος και ιδιοκτήτης γκαλερί 
στο Παρίσι. 

Η Κλόντια Σίφερ, στενή 
φίλη του σχεδιαστή.
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Βιρζινι Βιάρ 
Το δεξι χερι Του Κάιζερ! 
ΜεΤά Τον θάνάΤο Του Κάρλ, η Chanel 
άνάΚοινωσε διάδοχο: η Βιρζινι 
Βιάρ θά εινάι η νεά ΚάλλιΤεχνιΚη 
διευθυνΤριά Τησ Chanel Κάι εινάι Μιά 
λογιΚη επιλογη, άφου πιθάνοΤάΤά 
δεν υπάρχει Κάνεισ άλλοσ που θά 
Μπορουσε νά συνεχισει Την πορειά 
Του οιΚου.
η Βιάρ συνεργάστηκε με τον λάγκερφελντ 
για περισσότερα από 30 χρόνια, κάνοντας 
αρχικά την πρακτική της στο τμήμα της 
υψηλής ραπτικής της Chanel το 1987, λίγα 
χρόνια μετά την είσοδο του λάγκερφελντ 
στον οίκο. οι δύο τους ανέπτυξαν στενή 
σχέση, με τη Βιάρ να τον ακολουθεί ακόμη 
και στον οίκο Chloé , όταν διορίστηκε 
καλλιτεχνικός διευθυντής για ένα 
διάστημα στη δεκαετία του 1990.
aπό τότε εξελίχθηκε σε studio director της 
Chanel, και η ίδια εξηγεί: 
«Κάνω τις συλλογές να ζωντανεύουν σε 
συνεργασία με τα ατελιέ και με βάση τα 
σκίτσα του Καρλ. συντονίζω τις ομάδες, 
έρχομαι σε επαφή με τους προμηθευτές και 
επιλέγω υφάσματα. στη συνέχεια βέβαια 
κάνω τα fittings μαζί με τον Καρλ. Μόλις 
λάβω τα σκίτσα του, η διαδικασία ξεκινά. 
προσπαθώ να τον ευχαριστήσω, αλλά μου 
αρέσει και να τον εκπλήσσω».
Όταν ο λάγκερφελντ ήταν πολύ 
κουρασμένος για να παραστεί στο σόου 
υψηλής ραπτικής του οίκου τον ιανουάριο, 
ήταν εκείνη που πήρε τη θέση του. άν 
και oι μεγάλοι οίκοι μόδας στρέφονται 
συνήθως σε σχεδιαστές υψηλού προφίλ 
για να αναμορφώσουν δημιουργικά τα 
πράγματα -όπως συνέβη πριν από μερικά 
χρόνια στον Dior με τον ραφ σίμονς ή 
στην Burberry με τον ρικάρντο Τίσι- αυτή 
η προσέγγιση έχει και μειονεκτήματα. 
οι λαμπεροί νέοι σχεδιαστές τείνουν να 
αποτυπώνουν τα δικά τους οράματα σε 
έναν οίκο, ενώ έχουν την τάση να φεύγουν 
μετά από λίγα χρόνια.

η ηθοποιός Κίρστεν στιούαρτ κατά 
την άφιξή της στο γκραν παλαί

η «σιδηρά» κυρία της μόδας, 
Άννα γουίντουρ 

h εντυπωσιακή χιονισμένη πασαρέλα.

η κόρη της σίντι Κρόφορντ, 
Κάια γκέρμπερ 

εντυπωσιακή ήταν και 
η Κάρα ντελεβίν.

εκπληκτική ήταν η μούσα του 
σχεδιαστή πενέλοπε Κρουζ 
φορώντας την τελευταία 
συλλογή που σχεδίασε ο Καρλ 
για τη Chanel.
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ENTYΠΩΣΙΑΚΗ ΗΤΑΝ Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ 
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΝTIMISSIMI, 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΜΥΣΤΙΚΟ 

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

INTIMISSIMI

THE SECRET GARDEN

H πρόσκληση της εταιρείας 
Intimissimi το έλεγε ξεκάθαρα: 
Η φετινή επίδειξη θα πραγμα-

τοποιηθεί σε τοποθεσία που θα απο-
καλύψουμε αργότερα. Κι έτσι έγινε… 
Η τοποθεσία κρατήθηκε για αρκετές 

μέρες μυστική, με τους προσκεκλημέ-
νους να ενημερώνονται μία μέρα πριν, 

μέσω γραπτού μηνύματος, για το 
πού θα έπρεπε να δώσουν το «πα-
ρών» τους. Με την άφιξή μας σε 
ένα χώρο κατάλληλα διαμορφω-
μένο μάς παρέλαβε αυτοκίνητο 
πολυτελείας, το οποίο μετέφερε 
τους καλεσμένους σε ένα παρα-
μυθένιο σκηνικό που στήθηκε 
μέσα στην καταπράσινη φύση. 
Η πασαρέλα ήταν τοποθετη-
μένη γύρω από ένα τεράστιο 
δέντρο, το οποίο ήταν στολι-
σμένο με λαμπερά φωτάκια, 
ενώ λευκές ορχιδέες, άνθη 
αμυγδαλιάς, κλουβιά με 
χαριτωμένα παπαγαλάκια 

και περσικά χαλιά δημιούρ-
γησαν μία μαγική ατμόσφαιρα. Το ιταλι-
κό lingerie brand Intimissimi παρουσίασε 
την ολοκαίνουργια συλλογή του παρου-

σία εκλεκτών καλεσμένων. Άνθρωποι 
από το χώρο των M.M.E., το χώρο της 
μόδας, του επιχειρηματικού τομέα αλλά 
και της κοσμικής ζωής της Κύπρου έδω-
σαν το «παρών» τους. Φέτος, το fashion 
event της Intimissimi είχε την ονομασία 
«The Secret Garden» και ήταν εμπνευσμέ-
νο από τις συλλογές της εταιρείας για 
τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2019, στις 
οποίες η χλωρίδα και η πανίδα έχουν 
την τιμητική τους. Την έναρξη, αλλά και το 
κλείσιμο του show, έκανε και φέτος η Ελ-
ληνίδα καλλονή, Intimissimi Ambassador, 
Έβελυν Καζαντζόγλου. Μετά το τέλος 
της επίδειξης ακολούθησε after party, με 
τους παρευρισκόμενους να απολαμβά-
νουν νόστιμα εδέσματα και κοκτέιλ, αλλά 
και τις μουσικές επιλογές του DJ, σε έναν 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Την εκδήλω-
ση διοργάνωσε ο Όμιλος Μαλλούπας 
& Παπακώστας Fashion. Η παραγωγή και 
το creative direction της όλης εκδήλωσης 
ήταν υπό την επιμέλεια του Νότη Πανα-
γιώτου και της Άννας Χαρικλή.  ok!

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η Μαρίτα Βασιλείου Λάντα και 
η Νόνη Κυπριανού

Η εντυπωσιακή Έβελυν 
Καζαντζόγλου άνοιξε και έκλεισε 
τη λαμπερή βραδιά. 

Η Μάρσια 
Θρασυβούλου 

Η Αγγέλω 
Δημητρίου

Η Τερέζα 
Ηλιάδη

Η Ραμόνα 
Φίλιπς με νέο 
λουκ

Η Σόλια 
Κυπριανού

Η Κάρλα 
Χρήστου 
Καλαϊντζιάν
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Η Κλέλια 
Γιασεμίδου

Η Έλενα Αποστόλου και ο 
Νικόλας Παπαντωνίου

Η Σύλβια Μαυροπούλου και 
ο Ρηγίνος Χριστοφόρου

Η Ορσαλία 
Παρθένη

Η Μόνικα 
Παπαέλληνα

Η Λουίζα 
Φιλίππου

Ο Παντελής 
Παντελή

Η Στάλω και η Πάολα 
Παπακώστα

Ο Ρόης Ηροδότου, η Άννα Χαρικλή και 
ο Μιχάλης Ορφανίδης

Η Άντρεα 
Κυριάκου

Ο Λάκης 
Γαβαλάς

Η επίδειξη μόδας με τη ονομασία «The Secret Garden» 
ήταν εμπνευσμένη από τις συλλογές της εταιρείας για τη 
σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2019, στις οποίες η χλωρίδα 
και η πανίδα έχουν την τιμητική τους.
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ΕΝΑ ΦΟΡΕΜΑ ΣΕ ΣΜΑΡΑΓΔΙ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑ, ΑΝΤΡΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΜΠΑΚΙΝΧΑΜ ΚΑΙ 
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΗΤΑΝ ΑΚΡΩΣ ΚΟΛΑΚΕΥΤΙΚΑ. ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΟΚ! 
Ο ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ GREGORY MORFI ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗ 

ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

GREGORY MORFI

«ΤΙΜΗ ΜΟΥ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 
ΜΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

Σ ε εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε προ ημερών στο Παλά-
τι του Μπάκιγχαμ, προς τιμήν 

της κυπριακής διασποράς στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, βρέθηκε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και 
η Πρώτη Kυρία Άντρη Αναστασιάδη, 
καλεσμένοι του πρίγκιπα της Ουαλίας 
Κάρολου. Γι’ αυτή την επίσημη εκδήλω-
ση η Πρώτη Κυρία επέλεξε να φορέσει 
ένα φόρεμα υψηλής ραπτικής φτιαγμένο 
ειδικά για εκείνην, με κεντημένες λεπτο-
μέρειες σε σμαραγδί απόχρωση, που 
έφερε την υπογραφή του Κύπριου σχεδι-
αστή Gregory Morfi. «Είναι μεγάλη μου 
τιμή που με επιλέγει η κα Άντρη για τόσο 
σημαντικές εμφανίσεις της. Θεωρώ πως 
έχουμε πολύ καλή χημεία και φάνηκε 
στο αποτέλεσμα». Να σημειωθεί ότι δεν 
είναι η πρώτη φορά που η Άντρη Ανα-

στασιάδη επιλέγει για μια τόσο ιδιαίτερη 
περίσταση τον Κύπριο σχεδιαστή, αφού 
και πέρσι, που παρευρέθηκε και πάλι 
στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, την είδα-
με και πάλι με δημιουργία του Gregory 
Morfi.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Η Άντρη Αναστασιάδη επέλεξε να φορέσει ένα φόρεμα υψηλής ραπτικής 
φτιαγμένο ειδικά για εκείνην, με κεντημένες λεπτομέρειες σε σμαραγδί απόχρωση.

«Είναι μεγάλη μου τιμή που 
με επιλέγει η κα Άντρη για 
τόσο σημαντικές εμφανίσεις 
της. Θεωρώ πως έχουμε πολύ 
καλή χημεία και φάνηκε στο 
αποτέλεσμα», είπε στο ΟΚ! ο 
σχεδιαστής Gregory Morfi.
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ο κοσμοσ δουλευει 
πολυ περισσοτερο, οι 

ανθρΩποι μενουν Ωρεσ 
εκτοσ σπιτιου, συνεπΩσ 

τα ρουχα πρεπει να 
τουσ εξυπηρετουν
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Ορσαλία Παρθένη

Η ζωΗ, ένα ταξίδί… 

«Δίνει πολλές ευκαιρίες στους ανθρώπους, συγχωρεί». Αυτό μου ψιθυρί-
ζει ο συνεργάτης της, Χαρίλαος Κουρτίνος, όταν σε κάποια στιγμή χτύ-
πησε το τηλέφωνο της Ορσαλίας και πήγε να το απαντήσει. «Τι άλλο 

την χαρακτηρίζει;»,  ρωτάω. «Η υπομονή», συνεχίζει ο Χάρης, «η επιμονή θα έλε-
γα», προσθέτει η Ορσαλία πλησιάζοντάς μας. Την πρωτογνώρισα σε ένα θρυλικό 
fashion week το 2009, τότε είχε μακριά μαλλιά, τότε είχε ένα παιδί, τότε ζούσε ο 
πατέρας της. Τότε… όλα ήταν αλλιώς! 

Πώς είναι να… κουβαλάς μια τέτοια προίκα όπως το επίθετο Παρ-
θένης; Πώς κατάφερες και έβαλες τη δική σου υπογραφή σε αυτό 
το brand, που είναι η ιστορία της ελληνικής μόδας; 
Έβαλα την προσωπική μου σφραγίδα προσθέτοντας μια θηλυκή πλευρά στο 
brand.  Ο πατέρας μου έβλεπε τη γυναίκα πιο δραματική και απρόσιτη, εγώ όντας 
γυναίκα τής έδωσα μια πιο πολύπλευρη οντότητα. Μετά τον θάνατο του μπαμπά εί-
ναι πιο ξεκάθαρο αυτό. 

Ναι ,αλλά αυτό έγινε από πριν, από τα 24 σου… 
Κοίτα, ανέλαβα πολύ διστακτικά, δεν με ενδιέφερε καθόλου αυτό. Άλλωστε για 
μένα δεν υπήρχε αυτός ο μύθος της μόδας, ήταν η ρουτίνα μου, ήταν κάτι φυσιο-
λογικό. Ενώ, λοιπόν, στην αρχή ήμουν αρνητική, σιγά-σιγά με κέρδισε. Αλλά επειδή 
ήμουν αρνητική, αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να πειραματιστώ. 

Πειραματίστηκες για να βρεις πράγματα που θα εκφράζουν εσένα 
περισσότερο; 
Ναι ναι… επειδή εγώ ήμουν ιστορικός τέχνης και όχι σχεδιάστρια μόδας, προ-
σπαθούσα πάντα να βρω ένα concept. Να εντάξω όλην αυτήν την κατάσταση σε 
μια ιστορία. Παράλληλα με βοήθησε στην πορεία να το δω με τρίτο μάτι, δηλα-
δή πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσω αυτό το brand και όχι να του πάω κόντρα. 
Δηλαδή, έπρεπε να βρω την ταυτότητά του και να την εξελίξω. Αν πήγαινα εντελώς 
κόντρα, θα το είχα καταστρέψει. Από την άλλη, η μόδα εμπεριέχει την έννοια της 
ανανέωσης, συνεπώς είναι αρκετά δύσκολο να έχεις ένα brand να το διατηρείς και 
ταυτόχρονα να είναι φρέσκο. 

Εσύ από πού εμπνέεσαι και πώς διατηρείς τη φρεσκάδα; 
Κυρίως από τους ανθρώπους, δηλαδή πρέπει να κοιτάς γύρω σου, τι φοράει ο κό-
σμος, πώς ζει τη ζωή του, γιατί η ζωή μας έχει αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια, δρα-
στικά και δραματικά. Ο κόσμος δουλεύει πολύ περισσότερο, κάνει περισσότερες 
δουλειές, οι άνθρωποι μένουν ώρες εκτός σπιτιού και ταυτόχρονα πρέπει να είναι 
δημιουργικοί, συνεπώς τα ρούχα πρέπει να τους εξυπηρετούν. 

Να είναι άνετα, ευέλικτα και να τα φοράς από το πρωί μέχρι το 
βράδυ και να αισθάνεσαι ωραία! 
Ακριβώς, ωραία αλλά και να αισθάνεσαι τη μοναδικότητα. 

Εσύ πώς ορίζεις την κομψότητα εν έτει 2019; Μια που, εκτός από 
ιστορικός τέχνης, έχεις σπουδάσει και ιστορικός μόδας… 
Η μόδα σήμερα σε ένα μεγάλο βαθμό έχει αφαιρέσει τη έννοια του φύλου, κάτι 
που εμείς σαν brand πρεσβεύουμε από την αρχή. Δεν είναι το ανδρόγυνο look 
απλώς ένα statement, είναι μια πραγματικότητα. Η μόδα έχει πολλές επιρροές από 
τη δεκαετία του ‘90. Αλλά είναι και πάλι διαφορετική, δεν είναι το ίδιο… 

δέν θα μπορούσα να χαρακτΗρίσω τΗ ζωΗ τΗσ 
μίαν απλΗ βολτα, έίναί ένα ταξίδί, ένα ταξίδί 

στΗν έλλαδα τού χθέσ, στΗ μοδα τού αύρίο μέσα 
απο τα ματία μίασ γύναίκασ τού σΗμέρα. 
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Εσύ ποια στοιχεία έχεις κρατήσει; 
Εγώ κράτησα τον μινιμαλισμό από τα 90s. Βέβαια την 
περίοδο του 1990 στην Ελλάδα ήταν περισσότερο ο 
Cavalli απ’ ό,τι η Ann Demeulemeester. 

Τι θα φορέσουμε αυτό το καλοκαίρι; 
Αυτό το καλοκαίρι θα φορέσουμε κόκκινο. 

Από πού εμπνεύστηκες το κόκκινο; 
Το κόκκινο δεν ταιριάζει σε όλους, αλλά μπορεί 
να υπάρχει ως λεπτομέρεια. Πάντως, έχει ναυτι-
κές επιρροές, συνδέεται με το καλοκαίρι, είναι 
θερμό χρώμα. Αισθάνεσαι ότι είσαι σε μια παρα-
λία, σε ένα σκάφος, είναι ένα καλοκαιρινό χρώ-
μα. Άσε που όταν το φοράς δεν χρειάζεσαι καν 
μακιγιάζ. Και φυσικά το λευκό, το μπλε και το μαύ-
ρο με μια μικρή πινελιά γκρι και μουσταρδί.Βέβαια 
έχω δύο συλλογές, η δεύτερη είναι η συνεργασία 
με τον David Downton, διάσημο Βρετανό fashion 
illustrator του Vanity fair και της Vogue που έχει φι-
λοτεχνήσει πορτρέτα των πιο διάσημων γυναικών 
του κόσμου.  Σε αυτό το collaboration συμπράξαμε 
για τη δημιουργία ενός resort collection με μαγιό, 

μεταξωτά καφτάνια και μαντήλια, τσάντες και t-shirt, 
ανδρικά και γυναικεία που ενσωματώνουν τα κομ-
ψά του σκίτσα πάνω στα λιτά σχέδια που χαρακτη-
ρίζουν το brand Parthenis. 

Θα συνεχιστεί η συνεργασία; 
Πολύ πιθανόν και του χρόνου… η συνεργασία συνε-
χίζεται. 

Και η δική σου συλλογή του χρόνου τι θα 
περιλαμβάνει; 
Θα κινηθούμε πιο σκούρα του χρόνου το καλοκαίρι, 
αλλά οι sportswear επιλογές θα είναι και πάλι μέρος 
της κολεξιόν. 

Στο εξωτερικό πού σε βρίσκουμε; 
Στο Bluebird στο Λονδίνο πήγαμε τον Δεκέμβριο, 
Γερμανία και Λίβανο. 

Στην Κύπρο ήρθες με ένα pop up store,  
ξέρω ότι έκανες κάτι παρόμοιο και στο 
Λονδίνο και στη Θεσσαλονίκη,  γενικότε-
ρα είσαι αυτής της φιλοσοφίας; 
Κοίταξε, έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ο κόσμος έρχε-
ται και γνωρίζει το brand σε μια καλύτερη τιμή. Και 
αυτό είναι πιο προσιτό σε όλους, γιατί είναι σαν να 
κάνεις sampling. Γιατί βλέπει και τη διαχρονικότητα 
του brand, μπορεί να είναι 5 συλλογές μαζί αλλά να 
δένουν αρμονικά. 

Τα ρούχα σου πώς θα τα χαρακτήριζες; 
Για μένα, θέλω να είναι… τα αγαπημένα. Αυτά που 
έχουν στην ντουλάπα τους και το προτιμούν. Να είναι 
αυτό που αγαπούν και να νιώθουν καλά. 

Τα ρούχα του brand χαρακτηρίζονται από 
μια θεατρικότητα…
Η θεατρικότητα ήταν το πάθος του μπαμπά μου, που 

«Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΑ 
ΤΟ BRAND ΕΙΝΑΙ ΤΟΛΜΗΡΗ 

ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ»
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αγαπούσε πολύ το θέατρο και τον χορό και μετέδωσε και σε 
μένα αυτή την αγάπη. 

Από ένα ελληνικό καλοκαίρι και από την ευελιξία.. 
Ναι και να σετάρονται όλα μεταξύ τους! Θέλω να παίρνεις 5 
ρούχα μαζί σου και να κάνεις δέκα διαφορετικά outfits. 

Ποια είναι για σένα η γυναίκα που προτιμά τα 
Parthenis; 
Είναι τολμηρή και δημιουργική! 

Ανέλαβες την επιχείρηση 24 χρονών.  Σε αυτήν την 
πορεία τι διδάχθηκες; 
Ότι δεν πρέπει να τους ικανοποιείς όλους! Δεν μπορείς. Αν προ-
σπαθήσεις να το κάνεις, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Εσύ πρέπει να 
επιβάλλεις το παιχνίδι και από εκεί και πέρα σε όποιον αρέσει. 
Γενικά, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να εκπαιδεύσεις τον κό-
σμο και να τους κερδίσεις. Αν εσύ αλλάζεις γνώμη συνέχεια, πώς 
θα τα καταφέρεις;

Έχεις δηλαδή και υπομονή … 
Επιμονή θα έλεγα .. 

Και υπομονή και επιμονή, πώς σε χαρακτηρίζουν οι 
φίλοι σου; 
Ότι είμαι πολύ επιεικής! 

Πώς είναι η καθημερινότητά σου και πώς ξεφεύγεις 
από τη ρουτίνα σου; 
Μου αρέσουν τα ταξίδια, ξεφεύγω ακόμα και αν πρόκειται για 
δουλειά. Πάω στα καταστήματα, πάω σε εκθέσεις του εξωτερι-
κού. Όσον αφορά την καθημερινότητά μου στην Αθήνα κάνω 
γιόγκα 3-4 φορές την εβδομάδα, μου αρέσει πολύ. Χωρίς σωμα-
τική άσκηση δεν μπορώ να λειτουργήσω. 

Και τα παιδιά δεν σου αφήνουν και πολλά περιθώ-
ρια έτσι;
Είναι δύσκολο όταν έχεις παιδιά να κάνεις πράγματα για τον εαυ-
τό σου. Αλλά από την άλλη ο χρόνος μαζί τους είναι πολύτιμος, 
μεγαλώνουν γρήγορα…

Και φεύγουν! 
Εγώ 17 χρονών την είχα κάνει… 

Υπάρχει κάτι που αναπολείς από τον πατέρα σου; 
Πώς διαχειρίζεσαι την απώλεια; 
Παρόλο που έκλεισε ένας χρόνος από τότε που έφυγε, τώρα το 
αισθάνομαι πιο έντονα. Στην αρχή ήταν λες και είχε πάει ένα ταξί-
δι. Ήταν μια πολύ έντονη προσωπικότητα, με την οποία συγκρου-
όμασταν πολύ συχνά. Ακόμα και να τον είχα απλώς εδώ δίπλα 
μου τώρα θα ήταν πολύ σημαντικό, μου λείπει. Και στο θέμα της 
δουλειάς, η κατεύθυνση. Βέβαια, αυτό που προσπαθώ να δουλέ-
ψω πολύ μέσα μου είναι ότι η απώλεια μάς φέρνει αντιμέτωπους 
και με τον δικό μας θάνατο. Έχω όλο του το υλικό και θέλω να 
κάνω κάτι, είναι 1200 σελίδες και  σκέφτομαι τι θα κάνω. Αλλά 
μακάρι να ήταν εδώ να μου εξηγούσε τι ήθελε να κάνει! Ήταν… 
φωτιά! 

Ποια ήταν η πιο σπουδαία διδαχή;
Μην ακούς κανέναν, κάνε αυτό που θέλεις. Με μεγάλωσε λέγο-
ντάς μου «είσαι η καλύτερη», αυτό δεν είναι πάντα εύκολο! Γιατί 
σου δημιουργεί και ένα στρες. Αλλά ακόμα και στην κόντρα μας 
πάνω γελούσε.  ok!   

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

STYLING: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
MAKE UP: ΠΑΡΑΔΕΙΣΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (PARADISA’S MAKE UP WORKSHOP)
EYXAPIΣTIEΣ ΓIA THN ΠAPAXΩPHΣH TOY XΩPOY ΣTO PRALINA EXPERIENcE.
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ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 
ΠΕΡΑΣΕ Η ΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΑ 

ΜΠΕΛΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΩΝ, ΕΝΩ 

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ 

ΤΑΡΑξΕ ΤΑ ΝΕΡΑ 
ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ! 

T ο πολυσυζητημένο μοντέλο επι-
σκέφθηκε για πρώτη φορά τη Λε-
μεσό και για δεύτερη το νησί μας 

και φρόντισε να κάνει βόλτα στη συμπρω-
τεύουσα, ενώ ενθουσιασμένη χαμογε-
λούσε σε όσους την αναγνώριζαν στον 
δρόμο. Μαζί της ο καλός της φίλος και 
δημοσιογράφος Χρίστος Κωνσταντίνου, 
στον οποίο παραχώρησε αποκλειστική 
συνέντευξη για τη  μεσημεριανή εκπομπή 
του ΣΙΓΜΑ «Όλα καλά». Τα βράδια επι-
σκέφθηκε διάφορα νυχτερινά μαγαζιά 
της Λεμεσού και έβγαλε πολλές αναμνη-
στικές φωτογραφίες, ενώ οι Κύπριοι θα-
μώνες δεν δίστασαν να την φλερτάρουν. 

Γοητευτικός Κύπριος επιχειρηματίας εντυ-
πωσιάστηκε με την ομορφιά της και την 
φλέρταρε έντονα στέλνοντάς της σαμπά-
νιες. Η ίδια, πάντα ευγενέστατη, αρκέ-
στηκε σε ένα χαμόγελο χωρίς να δώσει 
συνέχεια. Η διαμονή της σε πολυτελές 
ξενοδοχείο της πόλης συνοδεύτηκε και 
από συναντήσεις για επαγγελματικές υπο-
χρεώσεις, ενώ, σύμφωνα με πληροφορί-
ες του ΟΚ!, σύντομα θα ταξιδέψει ξανά 
στην Κύπρο για νέες συναντήσεις, προκει-
μένου να συζητήσει για μια πολύ ισχυρή 
επαγγελματική συμφωνία.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ

Αναχωρώντας από νυχτερινό μαγαζί της Λεμεσού μαζί με 
τον καλό της φίλο Χρίστο Κωνσταντίνου.

Η διαμονή της σε 
πολυτελές ξενοδοχείο 

της πόλης συνοδεύτηκε 
και από συναντήσεις 

για επαγγελματικές 
υποχρεώσεις.
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ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ EΒΔΟΜΑΔΕΣ ΤΟΝ 
ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΕΙ

MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ - ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ

ΤΟ ΤΑξΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΠΟΥ ΔΙΑψΕΥΔΕΙ 
ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ

T ο ζευγάρι αδυνατεί να πιστέψει 
πως βγήκαν όλα αυτά τα δημοσι-
εύματα, καθώς δεν έδωσαν καθό-

λου τροφή για σχόλια όσον αφορά τη 
σχέση τους. «Είναι φυσιολογικό οι κοινές 
εμφανίσεις τους να έχουν περιοριστεί, κα-
θώς η Ζέτα δουλεύει ασταμάτητα μιας και 
φέτος έχει τη θεατρική παράσταση Γιού-
γκερμαν, που είναι πέντε φορές την εβδο-
μάδα, και τα γυρίσματα της εκπομπής της, 
Ρουκ Ζουκ, που γίνονται άλλες δυο φο-
ρές, χωρίς να παίρνει καθόλου ανάσα, 
παρά μόνο τη  Δευτέρα, που είναι χαλα-
ρή μέρα», λέει στο ΟΚ! στενός φίλος του 
ζευγαριού. Μάλιστα, πριν από δυο περί-
που εβδομάδες οι δυο τους θεάθηκαν 
στη Λευκωσία, καθώς πέρασαν ένα διή-
μερο στο πολυτελές οροφοδιαμέρισμα 
του τραγουδιστή στην Αγλαντζιά. Ακόμα 

και τη Δευτέρα 4 Μαρτίου οι δυο τους 
δείπνησαν μαζί σε εστιατόριο της Αθή-
νας, δηλαδή λίγες ώρες μετά από δημο-
σίευμα μεγάλης ελληνικής εφημερίδας, 
που είχε ως ρεπορτάζ τον χωρισμό τους 
και τη μη συγκατοίκηση πλέον του ζευγα-
ριού, καθώς η Ζέτα μετακόμισε στο πατρι-
κό της σπίτι. «Είναι αστείο όλο αυτό», έλε-
γε ο Κύπριος τραγουδιστής σε κοντινά 
του πρόσωπα, ενώ, σύμφωνα με απόλυτα 
αξιόπιστη πηγή του ΟΚ!, η μετακόμιση της 
Ζέτας στους γονείς της ήταν για δύο βρά-
δια, κατά τα οποία ο Μιχάλης βρισκόταν 
για συναυλίες στο εξωτερικό και η ίδια 
επέλεξε να μείνει στο πατρικό της για να 
είναι πιο κοντά στο θέατρο.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ
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TELETHON 2019 - I-FITNESSDAY7

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ 
ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ»

«Νους υγιής εν σώματι υγιεί» έλεγαν οι 
αρχαίοι ημών πρόγονοι και αυτό απο-
δεικνύεται καθημερινά, αφού όλο και 

περισσότεροι Κύπριοι επιλέγουν να γυμνάζονται και 
έχουν εντάξει την άσκηση στη ζωή τους. Σχετική με το 
πνεύμα της άσκησης και της εκγύμνασης και η φιλαν-
θρωπική εκδήλωση «Ι FitnessDay», η οποία διοργανώ-
νεται και φέτος από πληθώρα γυμναστών απ’ όλη την 
Κύπρο, την Κυριακή,  17 Μαρτίου, στο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το ποσό συμμετοχής είναι εν-
νέα ευρώ, ενώ στον χώρο της εκδήλωσης οι συμμετέ-
χοντες θα παραλαμβάνουν ένα πακέτο δώρων. Αξιο-
σημείωτο είναι ότι όλα τα έσοδα από τις συμμετοχές 
θα διατεθούν στον φιλανθρωπικό θεσμό Telethon.

Πιστεύετε ότι η εκδήλωση «i FitnessDay» 
θα έχει την ίδια ανταπόκριση που είχε και 
τις προηγούμενες χρονιές;
Φυσικά και θα έχει. Ο κόσμος πραγματικά αγκάλια-
σε την εκδήλωση. Αποδεδειγμένα κάθε χρόνο γίνε-
ται όλο και μεγαλύτερη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 
μυστικό βρίσκεται στα άτομα που εργάζονται εθελο-
ντικά για την εκδήλωση, μια στρατιά από καταπληκτι-
κούς γυμναστές της Les Mills Κύπρου, και όχι μόνο, 
που παρακινούν τον κόσμο τους να συμμετάσχει στην 
εκδήλωσή μας. 

Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει στη συγκεκρι-
μένη εκδήλωση;
Η εκδήλωση αυτή ξεχωρίζει γιατί είναι μια μέρα άσκη-
σης με ομαδικά μαθήματα, η οποία είναι αφιερωμένη 
σε όλη την οικογένεια. Δηλαδή οποιοσδήποτε μπορεί 
να φέρει τα παιδιά του μαζί του, να τα αφήσει σ’ εμάς 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που ετοιμάζουμε και 

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
«Ι FITNESSDAY», ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΙΑ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 17 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΝΑΜΕΣΑ 

ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΥΤΗ ΗΜΕΡΑ

«Ο ΣΤΟχΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ 
«I FITnessDay» ΕΙΝΑΙ ΝΑ 

ωθΗΣΕΙ ΠΕρΙΣΣΟΤΕρΟ ΚΟΣΜΟ 
ΣΤΗ γυΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 

υγΙΕΙΝΟ ΤρΟΠΟ ζωΗΣ»

αυτά να γυμνάζονται την ίδια ώρα που γυμνάζονται 
και αυτοί με τους εκπληκτικούς γυμναστές μας. Είναι 
μια μέρα γιορτής για τα μαθήματα ομαδικής γυμνα-
στικής, τα οποία αποτελούν πλέον τη βασική μορφή 
άσκησης του ανθρώπου. θα ήθελα επίσης να επιση-
μάνω ότι πάνω από 70 γυμναστές προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους δωρεάν για να μαζέψουμε λεφτά και 
να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, που δεν είναι τόσο 
ευλογημένοι όσο κι εμείς.

Σε ποιο χώρο θα διεξαχθεί η συγκεκριμέ-
νη εκδήλωση;
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στη Λευκωσία, στο Ευ-
ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που είναι συν-
διοργανωτής και συνοδοιπόρος στην προσπάθειά 
μας όλα αυτά τα χρόνια.

Ποιος είναι ο στόχος της «i FitnessDay»;
Στη ζωή μου είχα την τύχη να συνεργάζομαι με τη με-
γαλύτερη εταιρεία δημιουργίας ομαδικών προγραμ-
μάτων γυμναστικής, Les Mills International. Ο στόχος 
της είναι να ωθήσει περισσότερο κόσμο στη γυμνα-
στική και στον υγιεινό τρόπο ζωής. Έχοντας αυτό υπό-
ψη και συνδυάζοντάς το με το φιλανθρωπικό πνεύμα 
γεννήθηκε το i FitnessDay

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαι-
ρία να επιλέξουν το πρόγραμμα βάσει του 
οποίου θα γυμνασθούν;
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαλέξουν και να λά-
βουν μέρος σε όποιο μάθημα θέλουν. Στο πρόγραμ-
μά μας υπάρχουν πραγματικά επιλογές για όλα τα 
γούστα. Οι γυμναστές μας είναι οι καλύτεροι στο εί-
δος τους και έχουν την πείρα να καθοδηγήσουν από 
τον αρχάριο μέχρι και τον πιο γυμνασμένο. 

Υπάρχει όριο ηλικίας στους συμμετέχοντες;
Στη βασική αίθουσα συστήνεται να λάβουν μέρος 
παιδιά άνω των 12, μέχρι ενήλικες οποιασδήποτε ηλι-
κίας. Κάτω των 12 ετών μπορούν να λάβουν μέρος 
στα παιδικά  μαθήματα, στην ειδική αίθουσα για παι-
διά.

Πώς μπορεί κάποιος να λάβει μέρος;
Πολύ πιθανόν να διατίθενται εισιτήρια στο γυμνα-
στήριο όπου γυμνάζεται, αλλιώς μπορεί να επικοινω-
νήσει μαζί μας στο facebook “ifitness day” και στο 
99663255.

Ο Γιώργος Ευθυμίου

Παιδιά κάτω των12 ετών μπορούν να λάβουν μέρος 
στα παιδικά  μαθήματα, στην ειδική αίθουσα για 
παιδιά.
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Θεωρείτε ότι η γυμναστική έχει μπει στην 
καθημερινότητα των Κυπρίων;
Ναι, πραγματικά όλο και περισσότεροι Κύπριοι αρχί-
ζουν να γυμνάζονται στα γυμναστήρια, αλλά και πάλιν 
οι παγκόσμιες στατιστικές δείχνουν ότι τα ποσοστά 
του κόσμου εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλά.

Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα γυμναστικής 
που είναι περισσότερο διαδεδομένο;
Τα προγράμματα γυμναστικής είναι διαμορφωμένα 
για να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες και προ-
τιμήσεις των ανθρώπων. Συγκεκριμένα, ο καθένας 
μπορεί να διαλέξει ό,τι τον βολεύει καλύτερα. Από 
τα μαθήματα που ξεχωρίζουν παγκόσμια και θεωρεί-
ται ο βασιλιάς των ομαδικών προγραμμάτων είναι το 
Body Pump (μάθημα με βάρη στην αίθουσα), καθώς 
επίσης και το πολύ ανεβαστικό πρόγραμμα του Body 
Combat (μεικτές πολεμικές τέχνες με μουσική). Φυσι-
κά όλα τα προγράμματα είναι κατασκευασμένα για να 
καλύψουν την διαφορετικότητα των ανθρώπων.   

Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να γυμνάζε-
ται κάποιος για να διατηρείται στα επιθυμη-
τά επίπεδα;
Με βάση τους κανόνες γυμναστικής, ο άνθρωπος 
πρέπει να γυμνάζει το σώμα του ανά 72 ώρες. Οπό-
ταν θα έλεγα ότι τρεις φορές την εβδομάδα με συν-
δυασμό δυναμικής άσκησης, με βάρη ή άλλου εί-
δους αντιστάσεις και αερόβιας άσκησης το λιγότερο 
20 λεπτά, θα μπορούσε να φέρει τα επιθυμητά απο-
τελέσματα.  

Υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία, τα 
οποία καταδεικνύουν σε ποιο μέρος της Κύ-
πρου οι πολίτες γυμνάζονται περισσότερο;
Συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία όχι, αλλά υπάρχει 
αισθητή άνοδος σε όλο το νησί αναφορικά με την 
προσέλευση του κόσμου στα γυμναστήρια. Μέσω 
του “ifitness Day” και με τη βοήθεια των υποστηρικτών 
της εκδήλωσης, όπως είναι και συγκρότημα Δίας,  ευ-
ελπιστούμε να εμπνεύσουμε περισσότερο κόσμο να 
αρχίσει να γυμνάζεται μαζί μας. ok!   

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: AΡΧΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

Τα προγράμματα γυμναστικής είναι διαμορφωμένα 
για να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες και 
προτιμήσεις των ανθρώπων.

Στιγμιότυπο από το περσινό live link του Ράδιο Πρώτο 
με τους μουσικούς παραγωγούς Γιώτα Δαμιανού και 
Θανάση Δρακόπουλο.
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ΡΙΓΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΜΟΥ 
ΝΙΩΣΑΜΕ ΜΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ 

ΟΤΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΜΙΛΑΝ 
ΤΡΑΪΚΟΒΙΤΣ ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

«ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΑ, 
ΗΤΑΝ ΤΕΛΕΙΟ…»

Ιστορική επιτυχία κατέγραψε ο Μί-
λαν Τραΐκοβιτς, ο οποίος την Κυρια-
κή, 3 Μαρτίου, κατέκτησε το χρυσό 

μετάλλιο στα 60 μέτρα με εμπόδια στο 
35ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού 
Στίβου, που διεξήχθη στη Γλασκώβη, 
τερματίζοντας με χρόνο 7.60 στον τελι-
κό. Ο «χρυσός» πρωταθλητής κατόρθω-
σε να κριθεί στο photofinish παίρνοντας 
την πρωτιά με διαφορά μόλις ένα εκατο-
στού του δευτερολέπτου, αφού ήταν πιο 
γρήγορος από τον Γάλλο Μαρτινό Λα-
γκάρντ, που κατετάγη δεύτερος (7.61), 
ενώ τρίτος τερμάτισε ο επίσης Γάλλος, 
Μανγκά Ορέλ, με 7.63. Ο ίδιος πά-
ντως δεν αντιλήφθηκε ότι ήρθε πρώτος 
και  απογοητευμένος έπεσε στο έδα-
φος. Όταν πλέον αντιλήφθηκε ότι κατέ-
κτησε την πρωτιά  ξαφνιάστηκε και ξεκί-

νησε να πανηγυρίζει τη νίκη του, ανεβαί-
νοντας τα σκαλιά της εξέδρας για να 
αγκαλιάσει τη σύντροφό του. Σε δηλώ-
σεις του ο Κύπριος πρωταθλητής δή-
λωσε ότι δεν πίστευε ότι είχε κερδίσει: 
«Δεν το πίστευα, ήταν τέλειο…». Όταν ο 
ίδιος ανέβηκε στο πιο ψηλό βάθρο για 
τη απονομή των μεταλλίων ακούστηκε ο 
εθνικός μας ύμνος και όλοι όσοι ήταν 
παρόντες ένιωσαν ρίγη συγκίνησης. 
Τον Κύπριο πρωταθλητή Ευρώπης συ-
νεχάρη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης, ο ΚΟΑ, η ΚΟΕ, 
η ΚΟΕΑΣ και άλλοι φορείς, καθώς και 
αρκετά ποδοσφαιρικά σωματεία της 
Κύπρου. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

MΙΛΑΝ ΤΡΑΪΚΟΒΙΤΣ

Ο «χρυσός» πρωταθλητής με τον 
Γάλλο Μαρτινό Λαγκάρντ, που 
κατετάγη δεύτερος και τον επίσης 
Γάλλο Μανγκά Ορέλ, ο οποίος 
τερμάτισε τρίτος

ΑπΟ ΜΙκρΟς 
ςτΑ ΓήπεδΑ
Ο Μίλαν τραΐκοβιτς είναι σερβικής 
καταγωγής κύπριος αθλητής του 
στίβου με σημαντικές επιτυχίες και 
διακρίσεις σε διεθνείς αγώνες στο 
δρόμο με εμπόδια. Γεννήθηκε στην 
πόλη ςουρντούλιτσα της ςερβίας και 
μετανάστευσε με την οικογένειά του 
στην κύπρο εξαιτίας της έκρυθμης 
κατάστασης που δημιουργήθηκαν 
το 1999 με τους ΝΑτΟϊκούς 
βομβαρδισμούς στη  ςερβία. Ο ίδιος ασχολείτο από νεαρή ηλικία με 
το ποδόσφαιρο, ενώ όταν ήρθε στην κύπρο εντάχθηκε στις τάξεις των 
ακαδημιών της ποδοσφαιρικής ομάδας του Απόλλωνα Λεμεσού, ενώ 
παράλληλα ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τον στίβο.

ςήΜΑΝτΙκες δΙΑκρΙςεΙς
παρά την επιτυχημένη παρουσία του στο ποδόσφαιρο, ο κύπριος 
πρωταθλητής πέτυχε σημαντικές διακρίσεις στον στίβο. ςημαντικές 
διακρίσεις ήταν η κατάκτηση δύο χρυσών μεταλλίων στον δρόμο 
με εμπόδια 110μ. στους Αγώνες Μικρών κρατών ευρώπης το 2013 
και το 2015 με χρόνους 14.03, και 13.86. επίσης συμμετείχε στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016 στο ρίο Ντε τζανέιρο, όπου μάλιστα 
προκρίθηκε στον τελικό του δρόμου 110μ. με χρόνους 13.41 και 13.31 
στους ημιτελικούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο μοναδικός κύπριος 
αθλητής που προκρίθηκε στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων.

ΑτΟΜΙκΑ ρεκΟρ κΑΙ επΙτυχΙες
το ατομικό του ρεκόρ είναι 13.31 στο αγώνισμα του δρόμου 110μ. με 
εμπόδια στον ημιτελικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του ρίο και 7.67 στο 
αγώνισμα του δρόμου 60μ. με εμπόδια στον πειραιά το 2015. και τα δύο 
ατομικά του ρεκόρ αποτελούσαν παγκύπρια ρεκόρ. 

Ο Μίλαν τραΐκοβιτς στους 
κοινοπολιτειακούς Αγώνες της 
Αυστραλίας, όταν αγωνιζόταν 
στα 110μ. εμπόδια  
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Είναί μΕρα νηστΕίασ καί αργίασ γία 
τουσ xρίστίανουσ, που σημαίνΕί το 
τΕλοσ τησ αποκρίασ. γίατί ονομαστηκΕ 
Ετσί, ηθη, Εθίμα καί φαγητα.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: gettyimages

τί τρώμΕ την καθαρα ΔΕυτΕρα; 
Η Καθαρά Δευτέρα, πρώτη ημέρα της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της νηστεί-
ας του  Πάσχα, για την Ορθόδοξη Εκ-
κλησία, ονομάστηκε έτσι γιατί οι χρι-
στιανοί «καθαρίζονται» πνευματικά και 
σωματικά.. Είναι μέρα νηστείας αλλά 
και μέρα αργίας για τους χριστιανούς.

Η νηστεία διαρκεί  40 μέρες, όσες ήταν 
και οι μέρες νηστείας του Χριστού στην 
έρημο. 
Η Καθαρά Δευτέρα εορτάζεται 48 
ημέρες πριν από την Κυριακή της Ανά-
στασης του Χριστού, το Χριστιανικό 
Πάσχα.
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ΛΑΓΑνΑ
Το ψωμί με την ωραία τραγανή κρούστα, που 
παρασκευάζεται παραδοσιακά χωρίς προζύ-
μι, δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι της Καθαράς 
Δευτέρας. Ταιριάζει απόλυτα με όλες τις νηστή-
σιμες λιχουδιές που θα φτιάξετε. 

ΧΑΛβΑΣ
Με πλούσια σουσαμένια γεύση, o χαλβάς από 
ταχίνι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του γιορ-
τινού τραπεζιού. Μπορεί να σερβιριστεί σκέ-
τος, με κανέλα, λεμόνι ή συνοδεία φρούτων, 
ανάλογα με τα γούστα και τις προτιμήσεις του 
καθενός!

ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ
Στο σαρακοστιανό τραπέζι εμφανίζε-
ται σε πολλές εκδοχές για να διαλέξε-
τε ποια ταιριάζει καλύτερα στα γούστα 
σας. Φτιάξτε τη με λευκό ή κόκκινο τα-
ραμά, προσθέτοντας ψωμί ή πατάτα, 
κρεμμύδι ή σε κάποιες περιπτώσεις 
σκόρδο, αμύγδαλα, λεμόνι και λάδι επι-
λογής σας (ελαιόλαδο ή σπορέλαιο).
Extra tip: Ανάλογα με την υφή που θέ-
λετε να έχει, χτυπάτε τον ταραμά με τα 
υπόλοιπα υλικά στο μίξερ ή τον φτιάχνε-
τε στο χέρι, λιώνοντας τα υλικά απλώς 
με ένα πΙρούνι. Για να μην κόψει, προ-
σθέτετε το λάδι σταδιακά. Αν πάραυτα 
κόψει, απλώς ρίχνετε λίγο νεράκι και 
τον ξαναχτυπάτε στο μίξερ. Για πιο γε-
μάτη γεύση προτιμήστε ελαιόλαδο, ενώ 
για πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα σπορέ-
λαιο. 

ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟυΡΣΙΑ
Οι θρούμπες, οι «τσακιστές» ελιές και 
τα κάθε λογής τουρσιά που βάζουμε 
στο τραπέζι μας μπορεί να αλλάζουν 
ονόματα και ποικιλίες, αυτό που διατη-
ρείται όμως σταθερό είναι η παρουσία 
τους στο σαρακοστιανό τραπέζι. Απο-
λαύστε τα σκέτα, σε σαλάτα ή ως γαρνι-
τούρα σε κάποιο από τα σαρακοστιανά 
σας πιάτα. 

νΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ΓΙΑΛΑνΤζΙ
Μπορεί να είναι απλό φαγη-
τό στα υλικά, απαιτείται, όμως, 
αρκετός χρόνος για να το 
φτιάξετε, αφού η διαδικασία 
του τυλίγματος είναι ένας μι-
κρός μπελάς. 
Extra tip: Αν χρησιμοποιή-
σετε φρέσκα αμπελόφυλλα, 
τα ζεματάτε για 2- 3 λεπτά σε 
βραστό, αλατισμένο νερό, 
έπειτα τα βγάζετε με τρυπη-
τή κουτάλα, τα βάζετε σ' ένα 
μπολ με κρύο νερό και στη συ-
νέχεια τα στραγγίζετε. 

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΟΣΠΡΙΑ
Φασόλια μαυρομάτικα (και 
όχι μόνο), ρεβίθια και φακές 
εκτός από μαγειρευτά γίνονται 
και πεντανόστιμες και θρεπτι-
κές σαλάτες με πληθώρα λα-
χανικών και dressings να τις 
εμπλουτίζουν γευστικά.
Extra tip: ντομάτα, πιπε-
ριές, μπόλικο φρέσκο κρεμμυ-
δάκι και μυρωδικά ταιριάζουν 
πολύ με τα όσπρια, ενώ για να 
«ντύσετε» τη σαλάτα σας, μια 
γενναιόδωρη ποσότητα λα-
δολέμονου είναι η καλύτερη 
επιλογή.

απαραιτητο 
συμπληρωμα τησ 

Καθαρασ Δευτερασ αποτελει 
το πεταγμα του χαρταετου, με τα 
ποιΚιλα χρωματα Και σχεΔια, απο 

μιΚρουσ Και μεγαλουσ, πιθανον για 
να πεταξουν μαΚρια Καθε εγνοια του 
χειμωνα, μιασ Και μπαινει η ανοιξη 
Και ολα, τουλαχιστον στη φυση, ειναι 

πιο χαρουμενα λογω τησ ανθοφοριασ 
Και τησ βελτιωσησ του Καιρου. εΚτοσ 
ομωσ απο το πεταγμα του χαρταε-
του,  ολα αυτα συνοΔευονται με 

ενα γιορτινο τραπεζι πλην, 
ομωσ, Καθαρο…  απο 

Κρεασ! 

ΛΑΧΑνΙΚΑ
Η μέρα το επιβάλλει να έχουμε τα πιο λαχταριστά λαχανικά και φρού-
τα που μπορούμε να βρούμε σίγουρα στην Αποθήκη. Κάνε υπέροχες 
σαλάτες που θα συνοδεύσουν το σαρακοστιανό σου τραπέζι. 
Extra tip: Εγώ σίγουρα για επίγευση θα αγόραζα έναν καθαρισμένο 
ανανά, που είναι το πιο ωραίο… γλύκισμα μετά  το τραπέζι της Καθα-
ράς Δευτέρας. 
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  ΘαΛαΣΣιΝεΣ ΝΟΣΤιμιεΣ

Χταπόδι
Κλασική καθαροδευτεριάτικη επιλογή, 
το χταποδάκι είναι μια πρόταση μονα-
δικής νοστιμιάς. Γίνεται πεντανόστιμο 
μαγειρεμένο με λαχανικά, όπως μπά-
μιες ή πατάτες ή με κοφτό μακαρονά-
κι και σάλτσα ντομάτας. δοκιμάστε  
το στον φούρνο με μυρωδικά κλεισμέ-
νο σε λαδόκολλα ή κρασάτο. 

Γαριδες Και Καραβιδες
όι γαρίδες μέτριου μεγέθους είναι 
μια πιο προσιτή επιλογή και βραστές, 
ραντισμένες με μπόλικο λαδολέμονο, 

είναι ένας μεζές που δεν θα αφήσει 
κανέναν αδιάφορο. τα μεγαλύτερα 
μεγέθη γαρίδας ή καραβίδας αποζη-
τούν τη σχάρα, αφού ψητά γίνονται 
πραγματικά πεντανόστιμα.
Extra tip: προσοχή στο βράσιμο, 
ειδικά με τα μικρότερα μεγέθη, για-
τί αν το παρακάνετε, θα τα ψάχνετε 
στην κατσαρόλα με… μικροσκόπιο. 

Μύδια
Φρέσκα ή κατεψυγμένα, αχνιστά ή σε 
ένα ωραίο μυδοπίλαφο, μεζές ή κυρί-
ως πιάτο, όπως και να τα φτιάξετε, θα 
αφήσουν το στίγμα τους στο τραπέζι 
με τη χαρακτηριστική νοστιμιά τους. 
Extra tip: τα μύδια των οποίων τα 
κελύφη δεν θα ανοίξουν, θα πρέπει 
να πεταχτούν.

ΚαλαΜαραΚια Και ςόύπιες
ςτο τραπέζι της ςαρακοστής η θάλασ-
σα έχει το σημαντικότερο μέρισμα, όχι 
με τα ψάρια της (αν εξαιρέσουμε τη μι-
κρή παύση της 25ης Μαρτίου), αλλά 
με τα θαλασσινά της. Μαλάκια, όπως 
τα καλαμαράκια και οι σουπιές, γίνονται 
εκλεκτοί μεζέδες αλλά και εξαιρετικά 
κυρίως πιάτα. Όπως και να τα φτιάξετε 
(στη σχάρα, βραστά, ψητά, μαγειρευτά, 
τηγανητά ή γεμιστά με ποικιλία από μυ-
ρωδικά) είναι απλώς απολαυστικά.
Extra tip: προσοχή, μην το παρακά-
νετε στον  χρόνο μαγειρέματος ειδικά 
αν τα φτιάξετε ψητά, καθώς γίνονται 
πολύ σκληρά αν παραμαγειρευτούν. 

Μεζεδάκιά σάράκοστιάνά! 
τα καλαμάρια, σουπιές και χταπόδια 

χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χα-
μηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και 

υψηλή σε πρωτεΐνες. είναι  πηγές χαλ-
κού, σεληνίου και βιταμίνης β12, αλλά 
περιέχουν και άλλα θρεπτικά συστατικά 
απαραίτητα για την υγεία.

ςηΜαντιΚα θρεπτιΚα ςύςτατιΚα
Σίδηρος: το χταπόδι είναι πηγή σιδή-
ρου. το καλαμάρι περιέχει επίσης σίδη-
ρο, αλλά σε μικρότερο ποσοστό. Κάθε 
σωματικό κύτταρο περιέχει σίδηρο. το 
μέταλλο αυτό είναι απαραίτητο για τη 
μεταφορά του οξυγόνου και για το σχη-
ματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
του αίματος. 
Χαλκός: το καλαμάρι και το χταπόδι 
είναι πηγές χαλκού. ό χαλκός αποτελεί 
τμήμα της δομής διαφόρων ενζύμων και 
έτσι είναι απαραίτητος για το σχηματι-
σμό της αιμογλοβίνης και του κολλαγό-
νου (το κολλαγόνο είναι πρωτεΐνη που 
χρησιμεύει στη δόμηση και επιδιόρθω-
ση των ιστών) του οργανισμού. ςελήνιο: 
τα καλαμάρια και τα χταπόδια είναι  πη-
γές σεληνίου. αυτό το μέταλλο συνερ-
γάζεται με ένα από τα κύρια αντιοξει-
δωτικά ένζυμα, προλαμβάνοντας έτσι 
το σχηματισμό ελευθέρων ριζών στον 
οργανισμό. 
Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη): το καλα-
μάρι είναι  πηγή βιταμίνης B2. Όπως και 
η βιταμίνη β1, παίζει σημαντικό ρόλο 
στον ενεργειακό μεταβολισμό όλων των 
κυττάρων. επιπλέον, συμβάλλει στην 

ανάπτυξη και επιδιόρθωση των ιστών, 
στην παραγωγή ορμονών και στο σχη-
ματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Βιταμίνη Β12: Τα καλαμάρια και χταπό-
δια είναι επίσης εξαιρετικές πηγές βιτα-
μίνης β12. αυτή η βιταμίνη λειτουργεί  
σε συνέργεια με τη βιταμίνη β9 (φυλλι-
κό οξύ) για την παραγωγή των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων στο αίμα. 
Φώσφορος: τα καλαμάρια και χταπό-
δια περιέχουν  φώσφορο. ό φώσφο-
ρος είναι το δεύτερο σε αφθονία μέταλ-
λο  στο σώμα μας μετά  από το ασβέ-
στιο. διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωση και διατήρηση υγιών 
οστών και δοντιών. επιπλέον, συμμετέ-
χει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη και 
την αναγέννηση των ιστών και βοηθά 
στη διατήρηση του φυσιολογικού pH 
του αίματος. 
Ψευδάργυρος: το χταπόδι περιέχει 
ψευδάργυρο όπως και τα καλαμάρια. 
ό ψευδάργυρος παίρνει μέρος στις 
αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστή-

ματος, στην κατασκευή του γενετικού 
υλικού,  στις λειτουργίες αντίληψης της 
γεύσης, στην επούλωση τραυμάτων και 
στην ανάπτυξη του εμβρύου. 
Βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη): το χταπόδι 
είναι πηγή βιταμίνης β6. η βιταμίνη B6, 
επίσης γνωστή ως πυριδοξίνη, είναι μέ-
ρος των συνενζύμων, που εμπλέκονται 
στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών και των 
λιπαρών οξέων και στην παραγωγή των 
νευροδιαβιβαστών. ςυνεργάζεται επί-
σης στην παραγωγή των ερυθρών αιμο-
σφαιρίων και τους επιτρέπει να μεταφέ-
ρουν περισσότερο οξυγόνο. 
Μαγνήσιο: τα καλαμάρια και χταπόδια 
περιέχουν μαγνήσιο. το μαγνήσιο συμ-
μετέχει στην ανάπτυξη των οστών, στο 
σχηματισμό των πρωτεϊνών με ενζυμική 
δράση, στη σύσπαση των μυών, στην 
υγεία των δοντιών και συμβάλλει στην 
καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος. 
Κάλιο: το χταπόδι είναι πηγή καλίου. 
ςτο σώμα, το κάλιο χρησιμοποιείται για 

την εξισορρόπηση του pH του αίματος 
και διεγείρει την παραγωγή του υδρο-
χλωρικού οξέος από το στομάχι και 
την προώθηση της πέψης. επιπλέον, 
διευκολύνει τη σύσπαση των μυών  και 
συμμετέχει σε λειτουργίες μετάδοσης 
των νευρικών ερεθισμάτων. 
Βιταμίνη Β3 (Νιασίνη): τα  καλαμά-
ρια και χταπόδια είναι πηγές βιταμίνης 
B3. η βιταμίνη β3 εμπλέκεται σε πολ-
λές μεταβολικές αντιδράσεις και συμ-
βάλλει ιδιαίτερα στην παραγωγή ενέρ-
γειας από τους υδατάνθρακες, τα λι-
πίδια, τις πρωτεΐνες και το αλκοόλ που 
καταναλώνουμε. 
Παντοθενικό οξύ (βιταμίνη Β5): τα 
καλαμάρια και χταπόδια είναι πηγές 
βιταμίνης B5. αυτή η βιταμίνη είναι μέ-
ρος ενός συνενζύμου «κλειδιού», που 
επιτρέπει στο σώμα να χρησιμοποιή-
σει σωστά την ενέργεια από την τροφή 
που καταναλώνουμε. 
Βιταμίνη C: το χταπόδι είναι πηγή βι-
ταμίνης C. ό ρόλος της βιταμίνης C 
στον οργανισμό, εκτός από τις αντι-
οξειδωτικές της ιδιότητες, είναι η 
συμβολή της στο σχηματισμό υγιών 
οστών, χόνδρων, οδόντων και ούλων.   
Βιταμίνη Ε: τα καλαμάρια και χταπό-
δια είναι πηγές βιταμίνης ε.  ςημαντι-
κό  αντιοξειδωτικό, η βιταμίνη ε προ-
στατεύει τη μεμβράνη που περιβάλλει 
τα κύτταρα του σώματος  και κυρίως 
τα ερυθρά και τα λευκά αιμοσφαίρια 
(κύτταρα του ανοσοποιητικού συστή-
ματος.

τά άγάπηΜενά Μάσ θάλάσσινά, 
Μάλάκιά κάι οστράκοειδη εχουν 
την τιΜητικη τουσ. ΒεΒάιά, εκτοσ 

άπο τη νοστιΜιά τουσ, Μάσ δινουν 
κάι θρεπτικά συστάτικά. Φυσικά άν 
άυτεσ τισ 40 Μερεσ Βάρεθεισ νά τά 

Φτιάξεισ στο σπιτι, πάντά θά υπάρχει 
η Μάγιοπουλά νά σε κάλοΜάθει! 

ΦΩτόΓραΦιες: gettyimages



www.mayiopoula.com
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ME ΦΡΕΣΚΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕNEΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «Η ΠΑΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ» 
ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: gettyimages

ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ «Η ΠΑΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ»

ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ! 

ΕκτΕλΕση
Τοποθετήστε τα λαχανικά σε λαδόκολλα επάνω σε μεγάλο 
ταψί του φούρνου ώστε να είναι απλωμένα. Ρίξτε από 
επάνω λίγο αλάτι και πιπέρι. Σκορπίστε ανάμεσά τους τις 
τρεις σκελίδες σκόρδου. Περιχύστε με το μισό ελαιόλαδο, 
πασπαλίστε με το θυμάρι και βάλτε τα να ψηθούν  στον 
φούρνο για περίπου 45 λεπτά στους 170ο .
Βγάλτε το ταψί από το φούρνο και αφαιρέστε τα σκόρδα. 
Βάλτε όλα τα λαχανικά σε μια μεγάλη πιατέλα. Πασπαλίστε τα 
με φρέσκο δυόσμο. Περιχύστε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και 
το ξύδι.

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ 
ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Υλικά 
2 ντομάτες κομμένες σε 
ροδέλες
1 πράσινη πιπεριά  
κομμένη σε ροδέλες
1 μελιντζάνα κομμένη 
σε φέτες
1 κίτρινη πιπεριά σε 
ροδέλες
1 μεγάλο κρεμμύδι σε 
ροδέλες
3 μανιτάρια σε φέτες

2 κολοκυθάκια κομμένα 
σε λεπτές φέτες
3 σκελίδες σκόρδο 
ακαθάριστες
1 κουταλάκι γλυκού 
θυμάρι
½  φλυτζάνι ελαιόλαδο
3 κ.σ. ξίδι μπαλσάμικο
αλάτι, πιπέρι
λίγο ψιλοκομμένο 
δυόσμο
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Υλικά 
1 μικρή πατάτα
1/2 γλυκοπατάτα
1/4 από ένα κολοκυθάκι
Λίγο πιπέρι
1/2 κ.γ. σκόρδο σε σκόνη
1 κ.γ. ρίγανη
1 κ.σ. κόκκινο πιπέρι γλυκό
2 κ.σ. ελαιόλαδο
1/2 ποτήρι νερό (110 ml)

ΕκτΕλΕση
Καθαρίζετε το ρόδι. Ακολούθως κόβετε το 
μήλο σε κομματάκια. Καθαρίζετε και κόβετε 
σε κομματάκια τα μανταρίνια. Αναμειγνύετε 
τα φρούτα σε ένα μπολ και τα βάζετε για 
τουλάχιστον μία ώρα στο ψυγείο. Και τέλος 
σερβίρετε. Εάν θέλετε βάζετε από πάνω και 
σπιτική κρέμα σαντιγί

ΠΑΤΑΤΕΣ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΕκτΕλΕση
Κόβουμε τα λαχανικά και τα βάζουμε σε 
ένα μικρό ταψί. Ρίχνουμε όλα τα μπαχαρικά 
και το λάδι. Τ' ανακατεύουμε όλα μαζί καλά 
να απλωθούν σε όλες τις πατάτες και τα 
λαχανικά. Προσθέτουμε το νερό να μην 
καλύπτει τα λαχανικά, άλλα όλο τον πάτο 
του ταψιού. Ψήνουμε στη μεσαία σχάρα του 
φούρνου με αντιστάσεις πάνω-κάτω στους 
200 βαθμούς για μισή ώρα.

ΣAΛΑΤΑ ΜΕ 
ΡΕΒΙΘΙΑ, ΡΟΚΑ 
ΚΑΙ ΡΟΔΙ
Υλικά 
100γρ. ρεβίθια χοντρά, 
μουλιασμένα αποβραδίς
2 ματσάκια ρόκα
½ φλιτζάνι καρύδια τριμμένα
15-20 ρόγες σταφύλι κομμένες 
στη μέση
1 μικρό κρεμμύδι σε λεπτά 
φετάκια
σπόρους από μισό ρόδι
αλάτι
Γιά τη σοσ
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
χυμό από 1 λεμόνι
1 κ.σ. ξίδι βαλσαμικό
1 κ.γ.  μουστάρδα
ξύσμα από 1 λεμόνι
αλάτι, πιπέρι

ΕκτΕλΕση 
Βράζετε τα ρεβίθια σε 
άφθονο αλατισμένο νερό 
μέχρι να μαλακώσουν 
και τα στραγγίζετε. Σε μια 
ρηχή σαλατιέρα ρίχνετε τα 
ρεβίθια, το κρεμμύδι, τα 
σταφύλια, τους σπόρους 
του ροδιού, τη ρόκα και λίγο 
αλάτι και ανακατεύετε απαλά.  
Χτυπάτε καλά σε ένα μπολάκι 
όλα τα υλικά της σος, 
περιχύνετε και ανακατεύετε 
πολύ καλά στη σαλάτα. 
Πασπαλίζετε με το καρύδι 
και σερβίρετε. 

ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

Υλικά 
1 ρόδι, 2 μανταρίνια,1 μήλο

Διεύθυνση: John Kennedy 55, 1046 
Παλλουριώτισσα, Λευκωσία. 

Τηλ: 22436077. FB: paliaapothiki
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XTAΠΟΔΙ 
ΚΡΑΣΑΤΟ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Για το χταπόδι κρασάτο στην κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι 
σε κατσαρόλα και προσθέτουμε τα κρεμμύδια. Τα αφήνουμε 
σε χαμηλή φωτιά για 30'  μέχρι να μαλακώσουν καλά 
και ελαφρά να διαλυθούν. Πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη 
και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το χταπόδι. Αφήνουμε 
να αλλάξει χρώμα για λίγα λεπτά. Προσθέτουμε τα υγρά 
και τα μυρωδικά. Αφήνουμε να βράσει σε μέτρια φωτιά, 
έως ότου μαλακώσει το χταπόδι. Το φαγητό θα κατεβάσει 
πολλά ζουμάκια, γι’ αυτό όταν το χταπόδι μαλακώσει καλά, 
δυναμώνουμε τη φωτιά και βράζουμε δυνατά για λίγα λεπτά 
μέχρι να πυκνώσει η σάλτσα. Προσθέτουμε το μέλι και το 
πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά.
Συνοδεύεται ιδανικά με Παπαγιαννάκου Ερυθρός 
Αγιωργίτικο- Cabernet Sauvignon Ερυθρός Ξηρός Οίνος

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗN ΚΑΘΑΡA ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΑΛΤΣΑ. ΜΑΓΕΙΡΕΨΤΕ ΥΓΙΕΙΝΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΓΗΤΑ 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΚΡΑΣΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑ ΣΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: gettyimages

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Καθαρίζουμε πολύ καλά τα μύδια, τρίβοντάς τα με ένα 
σφουγγάρι μέχρι να φύγει κάθε ακαθαρσία. Τραβάμε 
το μουστάκι στο πλάι μέχρι να ξεκολλήσει. 
Ξεπλένουμε. Κόβουμε τα λαχανικά και το σκόρδο 
σε ροδέλες. Ψιλοκόβουμε το μαϊντανό. Σε ένα 
τηγάνι βάζουμε ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα 
λαχανικά για 4-5 λεπτά. Ρίχνουμε το σκόρδο και 
αμέσως τα μύδια και τη μουστάρδα. Σβήνουμε 
με το λευκό κρασί και σκεπάζουμε μέχρι 
να ανοίξουν τα μύδια (περίπου 4 λεπτά). 
Σερβίρουμε με όλο το ζουμί και φρυγανισμένο 
ψωμί.

Συνοδεύεται ιδανικά με Παπαγιαννάκου 
Καλογέρι Μαλαγουζιά Λευκός Ξηρός Οίνος

ΜΥΔΙΑ ΑΧΝΙΣΤΑ 
ΜΕΘΥΣΜΕΝΑ 
ΜΕ ΣΚΟΡΔΟ

ΥΛΙΚΑ
• 1 χταπόδι γύρω στο 1 ½ 
κιλό (κομμένο σε μπουκιές)
• 1 φλ. ελαιόλαδο
• 10 μέτρια ξερά κόκκινα 
κρεμμύδια χαραγμένα στα 
τέσσερα (όχι μέχρι κάτω)
• 1 κ.σ. ζάχαρη
• 1 μεγάλη ώριμη και σφιχτή 

ντομάτα
• 1/2 φλ. κόκκινο κρασί
• 1/2 φλ. ξίδι μπαλσάμικο
• 1/2 φλ. κονιάκ
• 1 δαφνόφυλλο
• 4-5 κόκκους μπαχάρι
• 1 κ.σ. θυμαρίσιο μέλι
• μπόλικο φρεσκοτριμμένο 
πιπέρι

ΤΟ ΚΡΑΣΙ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 
ΛΕΥΚΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ  

Ή ΡΟζΕ, ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ 
ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΕΣ 

ΣΤΙΓΜΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

ΥΛΙΚΑ
• 2 κιλά μύδια φρέσκα
• 3 κόκκινες πιπεριές
• 2 πράσινες πιπεριές
• 2 κρεμμύδια
• 1 ποτήρι του νερού 
λευκό κρασί

• 2 κουταλιές σούπας 
μουστάρδα 
• 4 σκελίδες σκόρδο
• 1 μικρό μάτσο μαϊντανό
• 1 μικρή πιπεριά τσίλι 
(προαιρετικά)
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style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Western stories
Το Western συνεχίζεί να 
εμπνεεί Τη μοδα καί Τίσ 
ανοίξίαΤίκεσ μασ εμφανίσείσ!

Tα cowboy booTies 
είναι το απόλυτο shoe trend, ενώ το 
λευκό είναι το απόλυτο χρώμα για 
τα παπούτσια της σεζόν! (€79.99, 

MANGo).

instagram:mariannahadjimina

insta-tip

A
N
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RE
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N

.Jeans, PiAZZA 
iTALiA.

Denim φούστα, TALLy 
weiJL.

Μποτάκι, 
TeRRANoVA.

Πουκάμισο €19.99, 
sTRADiVARiUs.

Denim jacket, TALLy 
weiJL.

Φόρεμα €17.99, 
sTRADiVARiUs.

scarves, 
TeRRANoVA.

Ζώνη 
€19.99, 
MANGo.

Τσάντα Gabor, cosTAs 
THeoDoRoU.
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ADVERTORIAL

ΕΚΘΕΣΗ HAIR PRO 2019 
ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΝΕΔΕΙΞΑΝ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Η αποστολή 
της καλλιτεχνικής 

ομάδας της Παγκύπριας 
Ομοσπονδίας 

Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου, 
με την υποστήριξη του Συμβουλίου Εγγραφής 

Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου, έλαβε μέρος στην 
έκθεση HAIR PRO 2019 που έγινε στην Αθήνα 

στις 16-18 Φεβρουαρίου, η οποία είναι αποκλειστικά
 για επαγγελματίες κομμωτές. Την αποστολή 

στελέχωναν ο Σάββας Ξενοφώντος, η Αντωνία 
Νικοδήμου και η Δήμητρα Κέκκου. 

Η ομάδα της αποστολής ανέδειξε τον 
επαγγελματισμό της στα είκοσι μοντέλα που 

υπήρχαν στη σκηνή, προσφέροντας 
ένα μοναδικό θέαμα, αναδεικνύοντας 

παράλληλα την υψηλή τέχνη 
της κομμωτικής που υπάρχει 

στην Κύπρο.

Με μεγάλη επιτυχία 
στέφθηκε η έκθεση 
ΗAIR PRO 2019 που 
πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα, ενώ 
η Κυπριακή αποστολή 
απέσπασε τα εύσημα 
από τους 
παρευρισκομένους.

Η Αντωνία Νικοδήμου, ο Σάββας 
Ξενοφώντος, και η Δήμητρα Κέκκου.



Nuxuriance Ultra, της NUXE, αντιγηραντική σειρά με εκατομμύρια 
βοτανικά κύτταρα νέας γενιάς, όπως το bi-floral ζαφοράς (σαφρόν/
κρόκος) και βουκαμβίλιας, που προσφέρουν αναπληρωτική περιποίη-
ση του δέρματος κατά της γήρανσης.

BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου
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SkinActive, Garnier, σειρά tailor-made μασκών νέας γενιάς, 
τόσο αποτελεσματικές ώστε σε λίγα λεπτά μετά την εφαρμογή 

τα αποτελέσματα είναι ορατά στην επιδερμίδα. Η σειρά προ-
σφέρει αποτελεσματική φροντίδα της επιδερμίδας με τον πιο 

εύκολο τρόπο.

Διφασικό bο-
οster λάμψης, 
από τη σειρά 
Άγριο Τρια-
ντάφυλλο, 
Κorres, με 15% 
Super Vitamin C 
και λάδι Άγριο 
Τριαντάφυλλο, 
για ορατή βελτί-
ωση σε πρώτες 
ρυτίδες, κηλί-
δες και θαμπή, 
κουρασμένη 
όψη. 

Θρεπτικό λάδι 3 σε 
1, από τη σειρά PURE 
GREEK OLIVE, Korres, 
βελούδινο, πολυτελές 
λάδι χωρίς σιλικόνες για 
εντατική θρέψη σε πρόσω-
πο, σώμα και μαλλιά, με 
98,7% φυσικό περιεχόμε-
νο. Με βιολογικό εξαιρε-
τικό παρθένο ελαιόλαδο, 
μίγμα βιταμινών C, E, F και 
ω-6 λιπαρών οξέων, βελτιώ-
νει το φυσικό φραγμό λι-
πιδίων του δέρματος, εξα-
σφαλίζοντας απαλό και 
ελαστικό δέρμα.

Abeille Royale Double 
R Serum, Guerlain, δι-
πλός ορός ανανέωσης 
και επανόρθωσης, με μέλι 
Μαύρης Μέλισσας (με 
αναγεννητικές ιδιότητες). 
Καταπολεμά τα σημάδια 
του χρόνου: την απώλεια 
της ελαστικότητας και της 
σφριγηλότητας, τις ρυτί-
δες, το θαμπό δέρμα και 
τους μεγάλους πόρους. 
Μιλάμε για το απόλυτο 
όπλο όταν θέλετε λάμψη, 
λιγότερες ρυτίδες, σφριγη-
λή και λεία επιδερμίδα και 
το θέλετε άμεσα αλλά και 
με διάρκεια.

Source Essentielle, L’Oreal 
Proffesionelle, ειδικά σχε-
διασμένες σειρές περιποί-
ησης μαλλιών, για όλες τις 
ανάγκες, σε τέσσερις διαφο-
ρετικούς τύπους μαλλιών. 
Με φυσική σύνθεση (έως 
100% συστατικά φυσικής 
προέλευσης), υψηλής ποι-
ότητας και επαγγελματικό 
αποτέλεσμα.

 The Organic Pharmacy, μια ολοκληρωμέ-
νη σειρά περιποίησης και φροντίδας της επι-
δερμίδας, με εξειδικευμένες φόρμουλες για 
κάθε τύπο δέρματος και για κάθε φάση της 
περιποίησης, από τον καθαρισμό, την τόνω-
ση, την αναδόμηση, την ενυδάτωση και την 
αντιγήρανση και αντηλιακή προστασία. Θα 
τα βρείτε σε επιλεγμένα φαρμακεία και στο 
Debenhams Μall of Cyprus στη Λευκωσία 
και Debenhams Ζenon στη Λάρνακα.

Lumière Essentielle 
Illuminating Oil 
Serum, Darphin, με 
ένα συνδυασμό από 
7.000 μικροκάψου-
λες από επτά προσε-
κτικά επιλεγμένα αι-
θέρια έλαια (Ginger, 
Tangerine, Orange, 
Neroli, Rose, Ylang 
Ylang και Cedarwood) 
που χαρίζουν ενυδάτω-
ση, λάμψη και αναζωο-
γόνηση, ενώ ταυτόχρο-
να ενισχύουν και τη φυ-
σική άμυνα της επιδερ-
μίδας σου.

Hydra Aloe, Fructis, 
Garnier, δυναμωτικό σα-
μπουάν με aloe vera και 
γλυκερίνη, χωρίς σιλικό-
νη και paraben, ενυδατώ-
νει τα κανονικά και μακριά 
μαλλιά 2 φορές περισσό-
τερο από ένα κοινό aloe 
vera gel. 

GREEN 
bEauTY CaRE 
Με ΤΗν είσοδο Μασ 
σΤΗν ανοίξΗ, Η φύσΗ 
Μασ προσΚαΛεί να 
αναΚαΛύψούΜε ΤΗ Μαγεία 
ΤΗσ, Με αρώΜαΤα Καί 
ΜοναδίΚα σύσΤαΤίΚα ΤΗσ 
γΗσ, Τών ΛούΛούδίών Καί 
Τών φύΤών ΤΗσ. Κί εΜείσ 
σασ προΤείνούΜε ο,Τί 
«πρασίνο» ΚύΚΛοφορεί 
γία να Το ενΤαξεΤε 
σΤΗν ΤεΛεΤούργία ΤΗσ 
οΜορφίασ σασ. 
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Αποτελε-
σμΑτικεσ 
λύσεισ
ΨΑχνετε γιΑ προϊοντΑ 
περιποιησησ ΑλλΑ 
κΑι μΑκιγιΑζ κΑι 
ΑρώμΑτΑ; εμεισ σΑσ 
προτεινούμε ο,τι νεοτερο 
εντοπισΑμε, γιΑ νΑ 
ικΑνοποιησούμε ολεσ 
τισ ΑνΑγκεσ τού νεσεσερ 
σΑσ, εδώ κΑι τώρΑ!

BEAUTYshopping

Wonderlust Eau Fresh, eau de 
toilette, Michael Kors, εμπνέει το συ-
ναίσθημα της αισιοδοξίας και αστεί-
ρευτης όρεξης για ζωή! είναι μία νέα, 
αιθέρια εκδοχή του κλασικού αρώμα-
τος και σας καλεί να αφεθείτε στην 
απόλυτη εμπειρία απόδρασης και να 
ετοιμαστείτε για πρωτόγνωρες περι-
πέτειες.

Yes I Am Pink First, 
Cacharel, ένα νέο eau 
de parfum, εμπνευσμέ-

νο από τη μεταδοτική 
χαρά της νέας γενιάς. 

με πιο λουλουδάτη 
και πιο φωτεινή προ-

σωπικότητα, διατηρεί 
την πικάντικη, κρεμώδη 
υπογραφή του αρχικού 

αρώματος, καθώς και 
τη λουλουδάτη καρδιά 

από άνθη γιασεμιού 
Sambac και από τη 

συμφωνία άνθους πιπε-
ρόριζας.

Teint Idole Ultra Wear, Lancôme, το πρώτο make-up για 24ωρη διάρ-
κεια και διαρκή τελειότητα στην επιδερμίδα, ακόμη και στις πιο απαιτη-
τικές συνθήκες. χωρίς ανανέωση, η επιδερμίδα παραμένει αψεγάδια-
στη. η νέα άνετη, απαλή υφή του είναι θεϊκή και δίνει στην επιδερμίδα 
ένα βελούδινο ματ αποτέλεσμα χωρίς εφέ πούδρας. 

Slow Age Night, Vichy, με τολμηρό καφέ 
χρώμα και δροσερή υφή που γίνεται αμέσως 
ένα με την επιδερμίδα, αναδύει ένα υπέρο-
χο φυτικό, σχεδόν θεραπευτικό άρωμα. Ένα 
απαλό νυχτερινό ταξίδι για την επανοξυγό-
νωση και την αναζωογόνηση της επιδερμί-
δας.

Pore Control, Clarins, ορός που 
βοηθά στη μείωση της εμφάνισης 
των ορατών πόρων. Oρατά λειαίνει 
την υφή του δέρματος και φωτίζει 
το πρόσωπο, έτσι ώστε να αναδεί-
ξει ένα όμορφο και υγιές δέρμα.

Restoring 
Serum, Υouth 
Lab, αντιγηραντι-
κός κρεμο-ορός 
που αναζωογονεί 
τους γηρασμέ-
νους ινοβλάστες 
και ενεργοποιεί 
τη σύνθεση του 
κολλαγόνου τύ-
που ι & ιιι και της 
ελαστίνης, επανα-
φέροντας τη χα-
μένη λάμψη, ελα-
στικότητα, σφρι-
γηλότητα και λεία 
επιφάνεια της επι-
δερμίδας.

The Defence Oil Drops, 3ina, όλη η προστασία σ’ ένα μπουκα-
λάκι! πλούσια σε βιταμίνες και εξαιρετικά θρεπτική, αυτό το ισχυ-
ρό φίλτρο αναζωογονεί και προστατεύει το λεπτό δέρμα. οι ευαί-
σθητες επιδερμίδες προστατεύονται όλη την ημέρα, με την έξτρα 
ενυδατική δύναμη του ελαίου αβοκάντο που επαναφέρει τη ζωντά-
νια στο δέρμα. Αποκλειστικά στα πολυκαταστήματα Debenhams 
Engomi, στη λευκωσία και Debenhams Zenon στη λάρνακα. 

Nuda Eyeshadow 
Palette, Diego Dalla 
Palma, παλέτα με 12 σκι-
ές εμπνευσμένες από γήι-
να χρώματα, ζεστούς και 
φυσικούς τόνους, συν-
δυασμένα με πιο καφέ, 
χάλκινους και πράσινους 
χρωματισμούς. περιλαμ-
βάνει όλα τα χρώματα 
που χρειάζονται για να 
δημιουργείτε είτε φυσικό, 
είτε αισθησιακό, είτε πιο 
έντονο γκλάμουρ μακι-
γιάζ!

L’Orchidée corail, Sisley 
Paris, highlighter blush 
με White Lily που απαλύ-
νει την επιδερμίδα. μια 
νέα απόχρωση, για αρμονι-
κή λάμψη, σε ζεστούς και 

ζωηρούς κοραλλένιους 
τόνους, για να σχημα-

τίζετε τις γωνιές του 
προσώπου αλλά 

και να αναδείξε-
τε τη φυσική 
του λάμψη.
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AGENDA ΑΠΟ ΤΗ χρισΤινΑ ΠελεκΑνΟυliving

ΤΑκΗσ ΖΑχΑρΑΤΟσ
EνΑ λΑΜΠερΟ σΟΟυ 
Ο Τάκης Ζαχαράτος θα παρουσιάσει στην Κύπρο το 
πιο λαμπερό σόου την Κυριακή 17, Δευτέρα 18 και 
Τρίτη 19 Μαρτίου στις 21:00 στη Μουσική Σκηνή 
Red στη Λευκωσία. Ο αγαπημένος showman αυτή 
την περίοδο εμφανίζεται στο Vergina Theatro του 
Regency Casino Thessaloniki, παρουσιάζοντας το 
«Ζω για σένα», το πιο εντυπωσιακό σόου της καριέ-
ρας του με τις περισσότερες μιμήσεις και τις περισσό-
τερες μεταμφιέσεις που έχει κάνει ποτέ. Τιμές εισιτη-
ρίων: Κεντρικές θέσεις - €50 το άτομο, συμπεριλαμ-
βάνεται μια φιάλη whisky / vodka ανά 4 άτομα. Κα-
νονικές θέσεις - €35 απλά είσοδος (shop.tickethour.
com). Για προκρατήσεις μόνο με αγορά των εισιτηρί-
ων στο Red στο τηλέφωνο 96245929.

ΓιΑ ΤΗν ΠΑΓκΟσΜιΑ ΗΜερΑ νερΟυ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού την Παρα-
σκευή 22 Μαρτίου, που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ, 
και με το σύνθημα φέτος να είναι «Να μην μείνει κανείς 
πίσω (Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πρόσφυγες»), θα πραγ-
ματοποιηθούν εκδηλώσεις στο Δημοτικό θέατρο Στρο-
βόλου την Τετάρτη 20 Μαρτίου στις 20:30 με τη σολίστ 
Νατάσα Χατζηανδρέου (κρουστά) και τον μαέστρο Jens 
Georg Bachmann. Συναυλία θα δοθεί και την Πέμπτη 21 
Μαρτίου στις 20:30 στο Ριάλτο στη Λεμεσό και την Πα-
ρασκευή 22 Μαρτίου στις 20:30 στο Μαρκίδειο Θέατρο 
στην Πάφο. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
22463144

«ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΑΓΑΠΗΣ»
ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΒΡΑΔΙΑ

Tο Inner Wheel Λευκωσία Λευκοθέα διοργανώνει την εκδήλωση 
με τον τίτλο «Μελωδίες Αγάπης» την Τετάρτη 13 Μαρτίου στις 
18:30 στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία. Το μουσικό μέ-

ρος της βραδιάς ανέλαβε ο Hovig με την παρέα του, για να προσφέ-
ρουν μια μουσική διαδρομή με τζαζ μελωδίες. Είσοδος 15 ευρώ το 
άτομο. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας, Άντρης 
Αναστασιάδη. Παρουσιάζει η Αφροδίτη Γεωργίου. Για πληροφορίες 
και κρατήσεις μπορείτε να καλέσετε τον ΠΑΣΥΚΑΦ στο 22345444 
και το Inner Wheel Λευκωσία Λευκοθέα στο 99447344.

συνΑυλιΑ

ΤεχνΑσΜΑ

εκΘεσΗ ΜιχΑλΗ ΑνΑσΤΑσιΑΔΗ
«THINGS THAT GO TOGETHER»
7/03-20/7/2019
Το NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνερ-
γασία: Ίδρυμα Πιερίδη] και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου διοργα-
νώνουν και παρουσιάζουν την πρώτη αναδρομική έκθεση του Κύπριου ντιζάινερ 
Μιχάλη Αναστασιάδη. Η έκθεση «Things that go together» είναι μια αναδρομή 
στο δωδεκαετές έργο του ντιζάινερ μέχρι και σήμερα, από την επώνυμη μάρ-
κα του μέχρι τις εκτενείς συνεργασίες του στούντιό του με καταξιωμένους κατα-
σκευαστές. Η έκθεση πραγματοποιείται με τη γενναιόδωρη χορηγία της FLOS, 
μεγάλου χορηγού της έκθεσης, και τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου, Συνεργά-
τη στην Καινοτομία και την Εκπαίδευση. Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Τρίτη – 
Σάββατο, 10:00-21:00. 

λεΒενΤειΟσ ΠινΑκΟΘΗκΗ
ΠενΤε χρΟνιΑ ΔΗΜιΟυρΓικΟΤΗΤΑσ
Στα πλαίσια του εορτασμού 
των πέντε χρόνων λειτουργί-
ας της Λεβέντειου Πινακοθή-
κης θα διεξαχθούν μέσα στο 
2019 διάφορες εορταστικές 
εκδηλώσεις. Μια από τις ση-
μαντικότερες εκθέσεις που 
θα γίνουν στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2019 είναι αυτή με τον τίτλο «Πενταδάκτυ-
λος – Contemporaries» από 29 Μάρτιου μέχρι 16 Σεπτεμβρί-
ου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: info@
leventisgallery.org, τηλ. 22668838

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

30Οι ΠΑΓκυΠριΟι σχΟλικΟι 
ΑΓΩνεσ ΘεΑΤρΟυ
«Ο ΜισΑνΘρΩΠΟσ»
Το Γυμνάσιο-Λύκειο «Ολύμπιον» διορ-
γανώνει τη θεατρική παράσταση «Ο Μι-
σάνθρωπος» του Μολιέρου την Πέμπτη 
14 Μαρτίου στις 20:00 στο Δημοτικό 
Θέατρο Λατσιών. Είσοδος ελεύθερη. 
Θα γίνονται εισφορές στο Σύνδεσμο 
«Ένα Όνειρο μια Ευχή».
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ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΡΟΖΑ
Ένα μουσικό αφιέρωμα στη σπου-
δαία ερμηνεύτρια και μεγάλη ντί-
βα του ρεμπέτικου τραγουδιού, 
Ρόζα Εσκενάζι, θα πραγματοποιη-
θεί την Παρασκευή 22 Μαρτίου 
στις 20:30 στο Zaatar Food&Arts 
στη Λευκωσία. Η βραδιά πλαισιώνεται από τη συμμετοχή της ρεμπέτικης 
κομπανίας «Φα Τριάς» με τους Άννα Μοσφίλη, Μάριο Γεωργίου, Στέλιο 
Κωνσταντίνου και καλεσμένους τον Γιώργο Λάμπρου και τη χορεύτρια 
Αλεξία Χριστοδούλου στον ανατολίτικο χορό της εποχής εκείνης. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 77776600 ή 22100785.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Best of the Rest
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
“SCYENCE FAIR 2019”
Το πρωτοποριακό και πο-
λυδιάστατο Φεστιβάλ Επι-
στήμης «Scyence Fair» με 
τη συμμετοχή δεκάδων 
μαθητών από δημόσια 
και ιδιωτικά σχολεία της 
Κύπρου διοργανώνει 
για πρώτη φορά το 
Ινστιτούτο Κύπρου. 
Στόχος του είναι να προσελκύσει  το ενδιαφέρον των 
νέων, αλλά και ανθρώπων κάθε ηλικίας, για την επιστή-
μη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Στη διάρκεια 
του “SCYENCE Fair 2019”, το οποίο έχει τεθεί υπό την 
αιγίδα του Υπουργού Υγείας και στηρίζει ο Δήμος 
Αγλαντζιάς, οι μαθητές θα παρουσιάσουν καινοτόμες 
δραστηριότητες και δικές τους επιστημονικές έρευνες, 
ενώ η καλύτερη και πιο ευφάνταστη δραστηριότητα 
ή παρουσίαση θα βραβευθεί. Χορηγοί Επικοινωνίας: 
Συγκρότημα ΔΙΑΣ, Τηλεόραση Sigma. Για περισσότερες 
πληροφορίες: Τηλ.: 22208702, Φαξ: 22208625 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΛΑΪΝΑ
Τη Κυριακή 24 Μαρτίου στις 23:30 ο Διονύσης 
Σχοινάς έρχεται στο State Night Club στη 
Λευκωσία παρέα με τον Κώστα Λαϊνά. Οι δυο 
τους «απογείωσαν» Μύκονο και Αθήνα με 
τις μουσικές τους επιλογές. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 22255111.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ - ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ
Ο Γιώργος Κατσαρός έρχεται για μια παρουσίαση την Τρίτη 
19 Μαρτίου στις 20:00 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. 
Ο συνθέτης, μαέστρος και δεξιοτέχνης του σαξοφώνου θα 
πραγματοποιήσει ένα μικρό αφιέρωμα στους Θεοδωράκη-

Χατζιδάκι για το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας Αγ. 
Ομολογητών. Θα ερμηνεύσουν η Λένα Αλκαίου, Τάνια Τούπη και 

Νικόλας Καραγκιαούρης. Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη. 

Θέσεις κατά σειρά προσέλευσης. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο www.tickethour.com.cy

ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
«LET’S FALL IN LOVE»
O πολυαγαπημένος διεθνής σταρ Μάριος Φρα-
γκούλης έρχεται στο νησί μας για να ερμηνεύσει 
εμβληματικά 
τραγούδια που 
έχουν χαρα-
χτεί στο μυαλό 
και τις καρδιές 
των θαυμαστών 
του με θέμα την 
αγάπη και τον 
έρωτα. Συγκε-
κριμένα, η συ-
ναυλία με το 
όνομα «Let’s fall in Love» θα παρουσιαστεί την Πέ-
μπτη 21 Μαρτίου στις 20:30 στο Δημοτικό Θέα-
τρο Στροβόλου στη Λευκωσία, ενώ την Παρασκευή 
23 Μαρτίου στις 20:30 θα εμφανιστεί στο Δημο-
τικό Θέατρο Λάρνακας και την Κυριακή 24 Μαρτί-
ου στις 20:30 στο Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο www.tickethour.
com.cy

1177 Π.Χ. - ΟΤΑΝ 
ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ Ο 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ERIC H. CLINE
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ο συγγραφέας σκια-
γραφεί ένα λεπτομερές 
πανόραμα των αυτοκρα-

τοριών και των παγκοσμιοποιημένων 
λαών της Ύστερης Εποχής του Χαλκού 
και δείχνει ότι, ακριβώς λόγω της αλλη-
λεξάρτησής τους, επισπεύστηκε η δρα-
ματική τους κατάρρευση και εισήλθαν 
έτσι σε μια σκοτεινή εποχή που διήρκε-
σε αιώνες. 

ΑΙΩΝΙΟΙ ΨΙΘΥΡΟΙ
ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΗΝΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Η Ελίζα και η οικογένειά 
της συνδέονται με τη 
Δούκισσα της Πλακεντί-
ας με μια ιστορικά παρά-
δοξη σχέση και μια Μυ-

στική Διαθήκη που προστατεύει ένα πα-
νάρχαιο μυστικό. Ένα δυσάρεστο γεγο-
νός φέρνει εσπευσμένα την Ελίζα και τη 
φίλη της Κωνσταντίνα στην Αθήνα από 
το Παρίσι. Όμως η επιστροφή τους ξυ-
πνάει φαντάσματα του παρελθόντος. Ο 
άλλοτε μεγάλος έρωτας της Ελίζας, ο 
Ρήγας, και μια σκοτεινή γυναίκα, η Βικτό-
ρια, παραμονεύουν απειλητικοί, με μονα-
δικό στόχο να κλέψουν αυτό το μυστικό.

Books Etc

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΣΟΥΛΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΑΔΙΕΣ
Η Ρένα Μόρφη, ή αλλιώς Σού-
λη Ανατολή, έρχεται το Σαββα-
τοκύριακο 23-24 Μαρτίου στις 
21:30 στο Vinylio Wine Etc στη 
Λεμεσό. Η ερμηνεύτρια έχει στις 
αποσκευές της τη μεγάλη της επι-
τυχία «Όταν σου χορεύω» αλλά 
και το «Αμάντο μίο» που μόλις 
κυκλοφόρησε. Εκτός από τις επιτυχίες του Φοίβου Δεληβοριά και του Δη-
μήτρη Μπαλογιάννη που υπογράφουν το δίσκο της, οι θαυμαστές της θα 
ακούσουν και ασυνήθιστες διασκευές που θα συζητηθούν. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες στο τηλέφωνο 99300430.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται 
για μια μόνο εμφάνιση την Κυ-
ριακή 24 Μαρτίου στις 23:00 
στο Pavillion Hall στη Λευκωσία. 
Ο πετυχημένος τραγουδιστής 
θα ερμηνεύσει γνωστές, νέες 
και παλιές του επιτυχίες. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο 
22322222.

«ΡΕΝΑ»
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Η θεατρική παράσταση «Ρένα» σε σκη-
νοθεσία της Νικαίτης Κοντούρη, με την 
πρωταγωνίστρια στον ομώνυμο ρόλο 
Υρώ Μανέ, θα ανεβεί στην Κύπρο την 
Παρασκευή 22 Μαρτίου στις 20:30 
στο Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού. Παρα-
στάσεις θα δοθούν και το Σάββατο 23 
Μαρτίου στις 20:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου και την Κυριακή 24 
Μαρτίου στις 20:30 στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 25377277, 22313010, 24665795
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

ΚΕΟ 
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στα εγκαίνια του νέου κέντρου διανομής 
Λάρνακας παρευρέθη ο φωτογραφικός 
φακός του ΟΚ!, που πραγματοποιήθηκαν 
στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας 
στη βιομηχανική και εμπορική περιοχή 
Αραδίππου. Τον αγιασμό τέλεσε ο 
Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομος Β’ και τα εγκαίνια ο 
Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος.

Ο Σωτήρης Σαββίδης, ο Ανδρέας Ανδρέου 
και ο Γιώργος Ιωάννου

Ο Γιώργος Ιωάννου, ο Κώστας Κουτσός και 
ο Θανάσης Μπισκομπιάνος

Η Μαίρη Παυλίδου, ο Χρήστος Διομήδου, η Έλενα 
Παυλίδου και ο Πάμπος Γαλάτης

Ο Κωνσταντίνος Δαδάκης και 
ο Μιλτιάδης Λεωνίδου

Η Λία Φλωρέντζου και 
η Έλενα Τομπάζου 

Τα εγκαίνια τέλεσε 
και ο Υφυπουργός 
Τουρισμού 
Σάββας Περδίος

Τον αγιασμό τέλεσε ο Μακαριότατος 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Ο Γιώργος Γεωργίου και 
ο Γιώργος Ευριπιώτης

Η Πηνελόπη Δαδάκη και 
η Αγγελική Ζήκα

Ο Άριστος Ξένης και 
ο Μιχάλης Παπάλας

Ο Πάμπος 
Παναγιώτου
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Η&Μ
ΟΙ NEEΣ ΕXCLUSIVE 
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Πραγματοποιήθηκε στο Patio Cocktail Bar 
στη Λευκωσία η παρουσίαση Exclusive 
Press Previer των νέων συλλογών της 
H&M, οι οποίες αφορούν τις κολεξιόν 
Studio S/S 2019, Conscious Exclusive και 
Spring Conscious, τις οποίες μπορείτε 
να βρείτε στο κατάστημα στην οδό 
Λήδρας από την Πέμπτη, 21 Μαρτίου 
μέχρι και τη Πέμπτη, 11 Απριλίου. 

Η Ανδρεάνα 
Φραγκούδη

Η Joanna 
Mouradian

H Ζωή Σοφοκλέους και 
ο Δημοσθένης Μιχαήλ

Η Νίνα 
Παλαπανίδου

Ο Νικόλας Παπαντωνίου, η Έλενα 
Αποστόλου και ο Ηλίας Τίγκης

Η Μαρία Κρύφτη, 
η Κλαίρη Σκουφίδου και 
η Γιώτα Παναγιώτου

Ο Νίκος 
Κανέτη

Ο Νικόλας 
Ιωαννίδης

Ο Άθως Κυριάκου, η Άννα Κωτσαρέλη και η 
Μαριλένα Ιεροδιάκονου

Η Φοίβη Γκέρτσου και 
η Παναγιώτα Προκόπη

Η Θέλξια Βαλέρια 
Φραγκούδη
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Ο Νέστορας Νέστορος και 
η Χαρίκλεια Στρούθου.

Ο Μιχάλης Αλετράρης και 
η  Ελίνα Σκούλου.

Η Σαλώμη Γιάλλουρου και 
ο Αλέξης Αλεξάνδρου.

Ο Χρίστος Ελία και 
η Τζώρτζια Παναγή.

Ο Νικόλας Ιωαννίδης και 
ο Δημήτρης Λαμπριανίδης.

Η Άντρια Χίνη, ο Γιάννος Χίνης 
και η Σώτια Χίνη.

Η Κατερίνα Παναγίδου, η Ανθή 
Χρίστου και η Στέλλα Γεωργίου.

Ο Κώστας Θεοκλή, ο Paolo Rovelli, 
ο Φαίδωνας Χρίστου, ο Χριστόφορος Πέσκιας 
και ο Λούκας Γιώρκας.

Ο Γιώργος και η Γιώτα Χίνη.

COFFEEHOUSE
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΤΟ 8Ο 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
Η COFFEEHOUSE, η πρώτη κυπριακή 
αλυσίδα καφέ, εγκαινίασε και επίσημα 
το 8ο κατάστημά της στην Κύπρο, 
φτάνοντας συνολικά τα 11 σε Κύπρο 
και Ελλάδα. Το νέο COFFEEHOUSE 
βρίσκεται στο καινούργιο κτίριο SIX 
Residences του University of Nicosia.

Ο Χρίστος Ρότσας, ο Νίκος 
Τορναρίτης και ο Κώστας Πέτρου.

Ο Οδυσσέας και
η Αναστασία Χριστοδούλου.
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EUROPA UOMO 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 
ΤΑΜΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ
Φιλανθρωπικό δείπνο διοργάνωσε η 
Μητρόπολη Ταμασσού και Ορεινής, 
στο πλαίσιο της βδομάδας «Χαλαρής 
γραβάτας» του σωματείου Europa Uomo. 
Στο φιλανθρωπικό δείπνο οι καλεσμένοι 
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα 
εδέσματα του Ελλαδίτη σεφ Μάκη 
Γεωργιάδη και τη φωνή της Εύης Καπατάη.

«Η ΠΑΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ»
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ 
ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
Ο φωτογραφικός φακός 
του ΟΚ! βρέθηκε στην 
πλήρως ανακαινισμένη 
φρουτολαχαναγορά 
«Η Παλιά Αποθήκη» 
στην Παλουριώτισσα 
και γιόρτασε τα έξι 
χρόνια λειτουργίας της, 
απολαμβάνοντας ένα 
ξεχωριστό πρωινό με 
γεύσεις από τη φύση.    

Ο Χρύσανθος Γεωργίου και ο 
Χρίστος Χριστοφίδης.

Ο Σοφοκλής Χατζηνικόλα, ο Ανδρέας Αγρότης, 
η Ιωάννα Αγρότη και ο Κυριάκος Αγρότης.

Η Ισαβέλλα 
Παπαμανιωλουδάκη και 
ο Ανδρέας Αγρότης.

Η Νικολέτα 
Παπαγεωργίου.

Ο Χρίστος Κυπριανού, ο Κυριάκος 
Αγρότης και η Ευαγγελία Παρίδου.

Ο Θεόδοτος 
Γουμένιουκ  και η 
Μιχαέλα Παύλου

Ο Βαγγέλης 
Κακογιάννης

Ο Γιάννης Καρεκλάς, ο Μητροπολίτης 
Ταμασσού και Ορεινής κ. Ησαΐας και ο Ανδρέας 
Δημητρόπουλος

Ο Μάριος και 
η Αθηνά Παναγίδη

Ο Ανδρέας 
Παπαχαραλάμπους
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VITATRACE NUTRITION LTD
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 40 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
Η εταιρεία Vitatrace Nutrition Ltd, 
γνωστή ως VTN, γιόρτασε τα 40 χρόνια 
από την ίδρυσή της. Ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της VTN, κύριος 
Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης και ο γενικός 
διευθυντής της εταιρείας, κύριος Κυριάκος 
Αγκαστινιώτης, υποδέχτηκαν στο κτήμα 
Κουσιουμή τους φίλους, πελάτες και 
συνεργάτες της εταιρείας, σε μία εκδήλωση 
που σχεδίασαν ειδικά για αυτούς.

«ΘύμΑ ΑπΑΓωΓΗΣ: 
MΙΑ ΑλΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»
Οι εκδόσεις Εν Τύποις και ο Βαγγέλης 
Ευαγγέλου προσκάλεσαν το ΟΚ! στην 
παρουσίαση του βιβλίου του «Θύμα 
Απαγωγής: Μια αληθινή ιστορία» στον 
Πολυχώρο των Εκδόσεων Εν Τύποις. 
Την παρουσίαση του βιβλίου ανέλαβε ο 
Ανδρέας Δημητρόπουλος, ενώ χαιρετισμό 
απηύθυνε και η διευθύντρια 
των εκδόσεων Εν Τύποις, 
κα Βούλα Κοκκίνου.

Ο Σάββας και η Βούλα 
Κοκκίνου

Ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας, 
η Δήμητρα Παράσχου και 
η Αναστάζια Λουκά

Ο Βαγγέλης Ευαγέλλου, η Βούλα, ο Μάριος και 
ο Βάσος Ευαγγέλου

Στιγμιότυπο από τη βράβευση του Δρος Π. 
Παπασολομώντος

Ο Χριστόδουλος Πίπης και 
ο Κυριάκος Αγκαστινιώτης

Ο Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, η Χρυσταλλένη Αγκαστινιώτη, 
ο Κυριάκος και ο Αλέξανδρος Αγκαστινιώτης

Η Γεωργία και Αλέξανδρος 
Αγκαστινιώτης

Ο Κώστας Καδής, η Angie και 
ο Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης

Ο Πέτρος και 
η Παντελίτσα Μιντίκκη

Ο Βαγγέλης Ευαγγέλου 
και ο Ανδρέας 
Δημητρόπουλος

Η Ειρένα 
Γεωργιάδου

Η Τόνια 
Κατσιολούδη
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CELESTYAL CRUISES
ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, 
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η Celestyal Cruises, μέλος του Ομίλου 
Louis, παρέθεσε γεύμα στους εκπροσώπους 
των ΜΜΕ στο μεζεδοπωλείο «Ελληνικό», 
παρουσιάζοντας παράλληλα στη 
δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα της 
επιτυχημένης για την εταιρεία προηγούμενης 
χρονιάς, ενώ παρουσιάστηκαν τα νέα 
δρομολόγια που προγραμματίζονται 
για το 2019 και το 2020.  

Η Άννα Μαρία Ζαχαριάδη 
και η Χριστίνα Πελεκάνου

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από 
τη διάσκεψη

Ο Ανδρέας 
Γιόρτσιος

Η Φρόσω Ζαρουλέα  και 
ο Κρις Θεοφιλίδης

Η Χριστιάνα Θεμιστοκλέους, η Κλαίρη 
Σκουφίδου και ο Λούης Πολυκάρπου

Η Οδύσσεια Οδυσσέως, η Ειρήνη Λουκαΐδου 
και η Άντρη Κυπριανού

Η Θεώνη Παναγή και 
ο Μιχάλης Χρυστοδουλίδης
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ΑνΑκΑτΑτΑξεις κΑι νεΑ πρόςωπΑ
Πολλές ανακατατάξεις ετοιμάζει η μεσημε-
ριανή εκπομπή του ΣιγμΑ «Όλα καλά», 
καθώς μετά την ένταξη στην ομάδα της 
νατάσας Κακούτση έρχεται και ο δημοσιο-
γράφος χρήστος Κωνσταντίνου, όπου θα 
κάνει συνεντεύξεις σε πρόσωπα κυρίως της 
ελληνικής σόουμπιζ. Το κανάλι στηρίζει 
πολύ την εκπομπή και θέλει να τη δυναμώσει 
όσο μπορεί, πιστεύοντας πως μπορεί να 
αποτελέσει καλό χαρτί και για τον προγραμ-
ματισμό της νέας χρονιάς. 

ΟλΑ ΚΑλΑ

τελειωνει ςύντόμΑ τό πρόβλημΑ 
ύγειΑς της 
«Είμαι ευτυχισμένη, η ζωή είναι τόσο όμορφη. Σιγά 
σιγά τελειώνει αυτή η περιπέτεια», έγραψε το βράδυ της 
Τρίτης στα social media της η αγαπημένη γιώτα Κουφα-
λίδου και έστειλε μήνυμα ψυχής και δύναμης σε όλα τα 
αγαπημένα της πρόσωπα, πως η περιπέτεια με τον καρ-
κίνο τελειώνει σύντομα με μεγάλη νικήτρια την παρουσι-
άστρια. H ανακοίνωση της παρουσιάστριας έφερε 
συγκίνηση στους διαδικτυακούς της φίλους και καταιγι-
σμό από όμορφα μηνύματα, γιατί μέσα από τη θετική 
της ενέργεια και το χαμόγελό της βγήκε νικήτρια. 

γιωΤΑ ΚΟΥΦΑλιΔΟΥ

ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  
ετόιμΑζει infotainment 
εκπόμπη 
Τηλεοπτική επιστροφή μετά τη σοκαρι-
στική για εκείνην απόλυσή της από το 
Omega ετοιμάζει η Στέλλα Στυλιανού, 
καθώς, σύμφωνα με δικές μας πληρο-
φορίες, συζητάει για μια infotainment 
εκπομπή σε ιδιωτικό κανάλι. Η παρου-
σιάστρια θέλει να αφήσει πίσω της τις 
στενάχωρες μέρες στο Omega και να 
κοιτάξει μπροστά σε νέο τηλεοπτικό 
βήμα που θα δικαιώσει όποιο κανάλι 
την επιλέξει. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αύτό εινΑι τό νεό 
τηλεόπτικό εγχειρημΑ 
πόύ ετόιμΑζει 
H μεταφορά του βιβλίου της Ρένας 
Ρώσση Ζαΐρη «Αστέρια στην άμμο», 
που κυκλοφόρησε το 2018, είναι το 
επόμενο τηλεοπτικό βήμα μετά το 
«Τατουάζ» του Κούλλη Νικολάου και 
του Ανδρέα Γεωργίου. Πρόκειται για 
μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία με 
μια γυναίκα που διεκδικούν τρεις 
άντρες. Όσο για τους ηθοποιούς που 
έχουν συμφωνήσει, δεν έγινε κάποια 
ανακοίνωση, αν και, όπως διαρρέει, ο 
Στέφανος Μιχαήλ, ο Νίκος Πολυδε-
ρόπουλος και η Δανάη Παππά είναι 
τρία από τα ονόματα που έδωσαν τα 
χέρια για τη νέα σειρά. Ποιο κανάλι 
θα εντάξει τη συγκεκριμένη σειρά στο 
δυναμικό του όπως όλα δείχνουν δεν 
έχει ξεκαθαριστεί, αφού το δίδυμο 
Κούλλη - Αντρέα μελετάει τρεις προτά-
σεις. 

μΑθΑμε τόν τιτλό της νεΑς 
ςειρΑς επόχης τόύ ςιγμΑ 

 ΑλλΑ λΟγιΑ ΘΚΕιΕ ΠΑΠΑ

Ένα συναρπαστικό ταξίδι τού σήμερα στο παρελθόν με πολύ γέλιο ετοιμάζει η 
τηλεόραση ΣιγμΑ στην κωμική σειρά εποχής, που θα αποτελέσει ένα από τα 
δυνατά χαρτιά του καναλιού τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Τίτλος της, όπως μάθα-

με, θα είναι «Άλλα λόγια θκειέ παπά» και τα πρώτα ονόματα ηθοποιών που συζη-
τούν για τους ρόλους είναι η Άννα μονογιού, ο Κωστάκης Κωνσταντίνου, η μαρία 
μιχαήλ, ο χάρης Κκολός, ο χάρης Αριστείδου και πολλοί άλλοι. 

ΑγριΟ 
ΞΕΚΑΤινιΑΣμΑ 

μΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΠΑρΟΥ-
ΣιΑΣΤριων ΔιΑΦΟρΕΤιΚων 

ΚΑνΑλιων ΤΟΥ νηΣιΟΥ μΑΣ 
ΣΕ ΚΑΦΕΤΕριΑ ΤηΣ λΕΥΚωΣιΑΣ 
μΕ ΑΦΟρμη ΕνΑ ΘΕμΑ ΤΟ 

ΟΠΟιΟ ΚΑΤηγΟρΕι η μιΑ 
Την Αλλη ΠωΣ ΤηΣ ΤΟ 

ΕΚλΕΨΕ





αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

LOUIS
ΣΤΟΝ 1Ο MEDOCHEMIE NICOSIA MARATHON 

Mε στόχο να προάγει το «ευ αγω-
νίζεσθαι», αλλά και να δώσει 
την ευκαιρία στο προσωπικό 

του να αθληθεί σε πνεύμα συνένωσης και 
συνεργασίας, ο Όμιλος Louis συμμετείχε 
στον 1ο Medochemie Nicosia Marathon, 
που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 24 
Φεβρουαρίου. Oμάδα 12 δρομέων από 
όλες τις θυγατρικές εταιρείες του ομί-
λου συμμετείχαν στο 5k Corporate Run 
φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα 

#GoTeamLouis. Με αυτό τον τρόπο, άτο-
μα που εργάζονται στον ίδιο όμιλο, αλλά 
σε διαφορετικές εταιρείες και τμήματα, 
ήρθαν πιο κοντά και έγιναν πρεσβευτές 
των αξιών που χαρακτηρίζουν τον Όμιλο 
Louis. Η ομάδα είχε μια αξιοπρεπή παρου-
σία στον μαραθώνιο, αφού κατάφερε να 
εξασφαλίσει τη 14η θέση. Παρά την κού-
ρασή τους μετά τον αγώνα, οι δρομείς δεν 
έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την 
εμπειρία τους.

DRIVE SAFE APP - γΕΝΙΚΕΣ αΣΦαΛΕΙΕΣ

50 ΝΙΚηΤΕΣ, ΚΕρδοΣ γΙα οΛοΥΣ!
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού «GET GIFTS & GO!», του 
Drive Safe App των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου, οι 50 
οδηγοί με την υψηλότερη βαθμολογία (μεταξύ 3 – 31 
Δεκεμβρίου 2018) έχουν επιβραβευθεί με δώρα από τα 
πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ο πρώτος νικητής κέρ-
δισε καύσιμα αξίας €200, ο δεύτερος €150, ο τρίτος 
€100, ενώ 47 άλλοι οδηγοί κέρδισαν καύσιμα αξίας 
€25. Το Drive Safe App αναγνωρίζει την έναρξη και 
λήξη κάθε διαδρομής και βαθμολογεί τον οδηγό στο 
τέλος κάθε διαδρομής με ένα σκορ (0 – 100).  Έτσι, ο 
οδηγός ενημερώνεται για την οδηγική του συμπεριφορά 
και είναι σε θέση, άμεσα, να αντιληφθεί τα αδύνατα ση-
μεία και να τη βελτιώσει. Πρόσθετα, μπορεί να δει την 
οδηγική του συμπεριφορά διαχρονικά και πώς αυτή συ-
γκρίνεται με άλλους οδηγούς. Το Drive Safe βοηθά τους 
οδηγούς να γίνουν ακόμη καλύτεροι στο δρόμο και, 
πρόσθετα, επιβραβεύει την καλή οδηγική συμπεριφορά 
με πλούσια δώρα! 

ΕΛΕΝα αΝδρΕοΥ
ΠραγΜαΤοΠοΙηΘηΚΕ 
η ΕΚΘΕΣη ΤηΣ
Η Έλενα Ανδρέου με τη συμμετοχή της στην 
έκθεση “A Jewel Made In Greece” στο Ζάπ-
πειο Μέγαρο στην Αθήνα, όπου παρουσίασε 
τις καινούριες συλλογές κοσμημάτων της, απέ-
σπασε εξαιρετικές κριτικές. Η Έλενα Ανδρέου 
έχει συμμετάσχει τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
σε εκθέσεις στο Παρίσι, Λουξεμβούργο και 
σε Show Room στην Ιταλία. Επίσης, πολύ ση-
μαντική είναι η συνεργασία της με την ιστοσελί-
δα για online αγορές Yoox.com καθώς και με 
τη Speira Jewelry UK. Τις συλλογές της Έλε-
νας Ανδρέου μπορείτε να βρείτε στο Escluso 
Jewelry Boutique, Στασικράτους 4, Λευκω-
σία, στο www.escluso.com.cy, καθώς και στο 
Instagram: @elenadreou_jewelry. 

Δυναμική εκκίνηση στην Κύπρο για τη 
νέα σειρά Luxury Line Ampoules της 
PrediTR3. Η σειρά αποτελείται από 10 
καινοτόμους ορούς ομορφιάς στην 
εξαιρετικά εύχρηστη μορφή αμπουλών, 
που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του 
δέρματος της σύγχρονης γυναίκας. Με 
την ισχυρή αντιγηραντική τους δράση 
οι οροί της PrediTR3 θρέφουν, ενυδα-
τώνουν και αναδομούν την επιδερμίδα, 
επαναφέροντας τη σφριγηλότητα και τη 
φωτεινότητα του δέρματος. Οι οροί της 
Luxury Line Ampoules περιέχουν κλινι-
κά δοκιμασμένες δραστικές ουσίες και 

έχουν υποστεί αυ-
στηρούς δερματο-
λογικούς ελέγχους. 
Ταυτόχρονα, είναι 
μη ερεθιστικοί για 
το δέρμα και περιέ-
χουν υψηλότατο πο-
σοστό ευεργετικών 
φυσικών πρώτων 
υλών.  Ζητήστε τη συμβουλή του φαρ-
μακοποιού σας και επιλέξτε τον κατάλ-
ληλο ορό για τις ανάγκες του δέρματός 
σας. Η σειρά διατίθεται σε όλα τα φαρ-
μακεία από την SMD Trading.

ΛΕΒΕΝΤΕΙοΣ ΠΙΝαΚοΘηΚη
ΠΕΝΤΕ ΧροΝΙα δηΜΙοΥργΙΚοΤηΤαΣ
Στα πλαίσια του εορτασμού των πέντε χρόνων λει-
τουργίας της Λεβέντειου Πινακοθήκης διοργανώ-
θηκε με μεγάλη επιτυχία, στις 27 Φεβρουαρίου 
2019, δημοσιογραφική διάσκεψη σε μία ζεστή 
και φιλική ατμόσφαιρα. Οι δημοσιογράφοι είχαν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο που έχει 
συντελεστεί μέχρι τώρα αλλά και τις επερχόμενες 
εορταστικές εκδηλώσεις κατά το 2019. Στην εκδή-
λωση έγινε σύντομη αναδρομή των πρώτων πέντε 
χρόνων, καθώς και αναφορά στη γενικότερη φιλο-
σοφία της Λεβέντειου Πινακοθήκης, που έχει στο 
επίκεντρο τον συνεχή διάλογο με τον επισκέπτη. 
Σκοπός της Λεβέντειου Πινακοθήκης είναι να βρί-
σκει νέους τρόπους να αναδείξει και να προσφέρει 
στον επισκέπτη το μεγαλείο της ευρωπαϊκής τέχνης 
και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Για περισσότερες 
πληροφορίες και κρατήσεις: info@leventisgallery.
org, τηλ. 22668838.

 ΕΛΛηΝΙΚα ΠΕΤρΕΛαΙα ΚΥΠροΥ

EγΚαΙΝΙα ΚαΤαΣΤηΜαΤοΣ  ΣΤη ΛαρΝαΚα 
Πραγματοποιήθηκαν με 
τεράστια επιτυχία στις 
2/2/19 τα εγκαίνια του 
πρώτου καταστήματος HAPPY 
NATURE στη Λάρνακα με τα 
πολυβραβευμένα βιολογικά 
σαπούνια καλλυντικά και τρό-
φιμα κάνναβης HANDY SPA.
Τα εγκαίνια τέλεσε ο δήμαρχος 
Λάρνακας Ανδρέας Βύρας. Η απίστευτη κοσμοσυρροή του κόσμου 
της Λάρνακας και όχι μόνο ήταν πρωτόγνωρη. Εκατοντάδες άνθρωποι 
κάθε ηλικίας ενημερώθηκαν από τον ιδρυτή και εμπνευστή της ιδέας, 
Άντρο Ιωάννου, για τις θεραπευτικές ιδιότητες των καινοτόμων προϊόντων 
HANDY SPA με λάδι κάνναβης. Τηλέφωνα: 99069933 / 99493990.

   PREDITR3   HAPPY NATURE
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ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

ΦΡΕΣΚΙΕΣ, ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ 

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ Η ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ 
ΚΑΙ Η ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΩΡΑ 

ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΥ ΦΟΥΝΤΩΝΟΥΝ ΟΙ 
ΦΗΜΕΣ ΟΤΙ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΕΧΟΥΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

Μπορεί τις τελευταίες ημέρες 
να κυκλοφορούν φήμες ότι ο 
πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ 

Μίντλετον έχουν προβλήματα με τον 
πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, 
εντούτοις όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται 
να ισχύει, αφού και τα δύο ζευγάρια εμ-
φανίζονται συνεχώς χαμογελαστά και 
ευτυχισμένα. Συγκεκριμένα, όπως φημο-
λογείται, ο Δούκας και η Δούκισσα του 
Σάσεξ προσπαθούν να επισκιάσουν την 
Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, 
λόγω του ότι αυτός είναι και ο διάδοχος 
του θρόνου. Η Κέιτ Μίντλετον πάντως 
εμφανίστηκε ανανεωμένη και γελαστή 
στο πλάι του συζύγου της, πρίγκιπα Γουί-
λιαμ, στο Μπλάκπουλ. Το βασιλικό ζευ-
γάρι βρέθηκε στο Μπλάκπουλ για να 
επισκεφθεί μία σειρά από καινοτόμα 
έργα που επικεντρώνονται στις επενδύ-
σεις και την αναγέννηση, αλλά και για 
να ενημερωθούν για όσα έχουν γίνει 
εκεί για την αντιμετώπιση ορισμένων από 
τα προβλήματα κοινωνικής και ψυχικής 
υγείας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 
κάτοικοι της Αγγλίας. Από την άλλη, ο 

πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ 
έκαναν μια εμφάνιση ως πραγματικοί 
σταρ στο Λονδίνο. Αρχικά εμφανίστη-
καν στη σκηνή του SSE Arena στο Γου-
έμπλεϊ. Ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε για τα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, 
ενθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο τους 
πολίτες. Την ώρα που ολοκλήρωνε την 
ομιλία του ο πρίγκιπας Χάρι κατευθύν-
θηκε προς τα παρασκήνια και μετά από 
μερικά δευτερόλεπτα επέστρεψε κρα-
τώντας από το χέρι τη Μέγκαν Μαρκλ 
λέγοντάς της «είμαι μαζί σου και είμαστε 
μαζί σου». Να σημειωθεί ότι η συγκεκρι-
μένη εμφάνιση δεν ήταν προγραμματι-
σμένη για το ζευγάρι, παρά μόνο για τον 
πρίγκιπα Χάρι. Όπως λέγεται, η κίνηση 
του πρίγκιπα να παρουσιάσει τη σύζυγό 
του επί σκηνής φαίνεται ότι θα πυροδο-
τήσει και πάλι τις φήμες ότι ο Δούκας 
του Σάσεξ προσπαθεί να επικεντρώνει 
τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στη 
Μέγκαν. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

Αυτή τη φορά η Μέ-
γκαν Μαρκλ ήταν 
απλά ντυμένη απ’ 

ό,τι συνήθως. Η Δού-
κισσα του Σάσεξ φό-
ρεσε ένα skinny τζιν, 

μια μαρινιέρα και 
ένα μπλε μπλέιζερ. 

Η Δούκισσα του Κέμπριτζ επέλεξε να φορέσει ένα 
σκούρο πράσινο παλτό Sportmax, που κάλυπτε το 

Michael Kors φόρεμά της, μαύρα γάντια, ένα ταιρια-
στό κασκόλ και πράσινη τσάντα του Manu Atelier.

Ο πρίγκιπας Χάρι «τράβηξε» τη σύ-
ζυγό του από τα παρασκήνια και 
την παρουσίασε στο κοινό. 

Το βασιλικό ζευγάρι βρέ-
θηκε στο Μπλάκπουλ για 
μια σειρά εμφανίσεων.
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