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Eάν υπήρχε η σύγχρονη Αφροδίτη, τότε 
το μόνο σίγουρο είναι ότι θα άκουγε στο 
όνομα Αφροδίτη Λιάντου. Η πανέμορφη 

κόρη της ταλαντούχας ηθοποιού Εβελίνας Πα-
πούλια και του – επίσης- ηθοποιού Γιώργου Λι-
άντου σπουδάζει μουσική στο Λονδίνο. Η 
20χρονη Αφροδίτη, η οποία μοιάζει εκπληκτι-
κά με τη μητέρα της, μπήκε δυναμικά στο χώρο 
του θεάματος και κατάφερε να μαγνητίσει τα 
βλέμματα όταν κυκλοφόρησε το βιντεοκλίπ του 
πρώτου της τραγουδιού με τίτλο "Why". Η μο-
ναδικότητα της φωνής της και η απαράμιλλη 
ερμηνευτική της «κατάθεση», σε συνάρτηση με 
το εντυπωσιακό παρουσιαστικό της, ομολογου-
μένως, έδωσαν μια διαφορετική νότα στον «χα-

ρακτήρα» του βιντεοκλίπ, το οποίο θα ζήλευαν 
ακόμη και κορυφαίοι καλλιτέχνες από το εξωτε-
ρικό. Πρόσφατα συνεργάστηκε -επί σκηνής- με 
τη μητέρα της και τραγούδησαν το νέο single 
της Αφροδίτης, το οποίο ονομάζεται «Ηow it 
goes», κερδίζοντας το πιο θερμό χειροκρότημα 
του κοινού. 

Πρόσφατα κυκλοφόρησες το πρώτο 
σου CD Single με τίτλο "Why". Πώς 
βιώνεις όλη αυτή την επιτυχία; 
Είμαι πολύ χαρούμενη που πήγε τόσο καλά το 
πρώτο μου κομμάτι και κατάφερε να μου ανοί-
ξει τόσες πόρτες. Δεν ήταν κάτι που περίμενα 
και ήταν μια έκπληξη για μένα. 

Στο φετινό "Madwalk" σε είδαμε να 
ερμηνεύεις το νέο σου κομμάτι "How 
it goes" μαζί με τη μητέρα σου. Πί-
στευες ποτέ ότι θα έκανες ένα ντου-
έτο με τη μητέρα σου και μάλιστα να 
ερμηνεύσετε -επί σκηνής- δικό σου 
τραγούδι;
Όταν μου έκαναν την πρόταση να ερμηνεύσω 
ένα δικό μου κομμάτι, έχοντας στο πλάι μου 
τη μητέρα μου, ήταν κάτι το οποίο πραγματι-
κά δεν μπορούσα να αρνηθώ. Πιστεύω ότι 
δεν υπάρχει πιο ωραίο συναίσθημα από το να 
βρίσκομαι στη σκηνή κάνοντας κάτι που αγα-
πάω και έχοντας στο πλάι μου τη μητέρα μου. 
Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΙΑΝΤΟΥ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ 
ΕΒΕΛΙΝΑΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

ΣΕ μΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟδΙΚΟ ΟΚ! Η 20χΡΟΝΗ 
ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΗθΟΠΟΙΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, ΑφΡΟδΙΤΗ ΛΙΑΝΤΟΥ, 
ΑΝΟΙγΕΙ ΤΑ χΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ μΙΛΑΕΙ γΙΑ ΤΗ ζωΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΛΟΝδΙΝΟ, 

ΤΗΝ ΑγΑΠΗ ΤΗΣ γΙΑ ΤΗ μΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΤΟ ΕΑΝ θΑ 
μΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ δΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣωΠΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ 

ΣΤΗΝ Eurovision 
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«Όταν μΌυ έκαναν 
την πρΌταση να 

έρμηνέυσω ένα δικΌ 
μΌυ κΌμματι, έχΌντασ 

στΌ πλαι μΌυ τη 
μητέρα μΌυ, ηταν κατι 
τΌ ΌπΌιΌ πραγματικα 

δέν μπΌρΌυσα 
να αρνηθω»
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Λένε ότι το «μήλο κάτω απ’ τη μηλιά 
θα πέσει». Στη δική σας περίπτωση 
ισχύει; Tι ομοιότητες έχεις με τη μη-
τέρα σου; Έχεις κάποιον αγαπημένο 
της ρόλο; 
Πιστεύω ακράδαντα ότι με τη μητέρα μου μοιά-
ζουμε περισσότερο, διότι έχουμε τις ίδιες εκ-
φράσεις. Παρ’ όλ’ αυτά θεωρώ ότι έχω ομοιό-
τητες και με τους δυο μου γονείς. Όσον αφο-
ρά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, θα σου 
πω ότι ο αγαπημένος ρόλος της μητέρας μου, 
σε σειρά, ήταν αδιαμφισβήτητα οι  «Δύο Ξένοι».

Όταν έφευγες για σπουδές στο Λονδί-
νο σε είχε συμβουλεύσει κάτι το οποίο 
το σκέφτεσαι για να αποφύγεις, ενδε-
χομένως, κάποια ευτράπελα;
Τη μέρα που έφυγε η μητέρα μου από το Λον-
δίνο, μου είχε αφήσει ένα σημείωμα, στο 
οποίο μου έλεγε να μη φοβάμαι την αλλα-
γή αλλά τη στασιμότητα. Αυτή τη συμβουλή 

προσπαθώ να την ακολουθώ όσο πιο πιστά 
μπορώ. 

Mε το πέρας τον σπουδών σου θα 
επιστρέψεις στην Ελλάδα ή θα σκε-
φτόσουν το ενδεχόμενο να μείνεις 
στο Λονδίνο και να κυνηγήσεις τα 
«θέλω» σου εκεί;
Σαν πλάνο έχω το να μείνω στο Λονδίνο. 
Παρ’ όλ’ αυτά, θα δείξει το πώς θα μου τα 
φέρει η ζωή. 

Ποια είναι η γνώμη σου για τα talent 
shows; Θα μπορούσες να δεις τον 
εαυτό σου ως διαγωνιζόμενη στο 
«The Voice» για παράδειγμα;  
Πιστεύω ότι είναι ένας τρόπος να σε μάθει 
ο κόσμος πιο γρήγορα. Μου έχει περάσει 
από το μυαλό να διαγωνιστώ σε κάποιο talent 
show, ωστόσο προτιμώ να επιλέγω άλλους 
τρόπους για να πετύχω αυτό που θέλω.

Εάν σου έκαναν πρόταση για να εκ-
προσωπήσεις την Ελλάδα ή την Κύ-
προ στην Eurovision τι θα απαντού-
σες; Θα σε ενδιέφερε κάτι τέτοιο; 
Θεωρώ ότι έχω αρκετό δρόμο μπροστά μου, 
αλλά και ότι δεν έχω την απαραίτητη εμπειρία 
για να υποστηρίξω κάτι τέτοιο. 

Πώς σου φαίνονται τα τραγούδια 
της φετινής Eurovision; 
Γενικότερα δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τη 
φετινή Eurovision. Ωστόσο, πρόσφατα άκου-
σα το κομμάτι της Κατερίνας Ντούσκα και 
μου άρεσε παρά πολύ, τόσο συνθετικά όσο 
και εικαστικά.

Δέχεσαι εύκολα κομπλιμέντα ή νιώ-
θεις άβολα κάθε φορά που κάποιος 
λέει ένα θετικό στοιχείο για την εμ-
φάνισή σου ή τον χαρακτήρα σου;
Σε όλους αρέσουν τα κομπλιμέντα, όση αμη-
χανία και να προκαλούν ορισμένες φορές. 
Χωρίς αμφιβολία, το κομπλιμέντο θα σε κάνει 
να αισθανθείς όμορφα.

Τι θα ήθελες να πετύχεις μέχρι τα 
επόμενα γενέθλιά σου; Ποιος είναι 
ο στόχος σου;
Μέχρι τα επόμενα γενέθλιά μου θέλω να τε-
λειώσω το πρώτο μου EP και να βελτιωθώ στο 
κομμάτι της μουσικής όσο περισσότερο μπο-
ρώ, έτσι ώστε να πετύχω τους μελλοντικούς 
μου στόχους.

Ποιος άνθρωπος σε κάνει να χαμο-
γελάς όταν κάτι πάει στραβά;
Οπωσδήποτε υπάρχουν άτομα που θα με 
συμβουλέψουν και θα προσπαθήσουν με μια 
καλή τους κουβέντα να με κάνουν να νιώσω 
καλύτερα. Παρ’ όλ’ αυτά, πιστεύω ότι υπεύθυ-
νοι για τη δικιά μας ευτυχία είμαστε εμείς. Εάν 
φιλτράρουμε τα γεγονότα σωστά, τότε πάντα 
μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο ο οποίος 
θα μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα.

Εάν είχα πρόσβαση στο κινητό σου, 
ποιο θα ήταν το πιο αλλόκοτο πράγ-
μα που θα έβλεπα;
Ενδεχομένως να έβλεπες αστεία βιντεάκια με 
φίλους μου. Τους έχω όλους φακελωμένους 
(γέλιο).

Έχεις επισκεφθεί την Κύπρο 
τα τελευταία χρόνια; 
Δεν έχω επισκεφτεί την Κύπρο ακόμα, αλλά σί-
γουρα είναι ένα μέρος που πρέπει να πάω! ok!   

ΑΠΟ ΤηΝ ΑΝΝΑ ΚριΘΑριΔΟυ 

«ΘΕΩρΩ ΟΤι ΕΧΩ 
ΟΜΟιΟΤηΤΕΣ 

ΚΑι ΜΕ ΤΟυΣ ΔυΟ 
ΓΟΝΕιΣ ΜΟυ»
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«ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ»
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ 2001, Η «ΚΟΙΝΗ 
ΘΝΗΤΗ» ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΟΥΙΛΙΑΜ. 

ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ 
ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΟ ΕΡΩΤΑ ΤΟΥ

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ - ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ 

ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ… ΦΑΓΟΥΡΑΣ

Τ ο παραμύθι για την Κέιτ Μίντλετον ξεκί-
νησε πριν από οκτώ χρόνια, και συγκε-
κριμένα την 29η Απριλίου 2011, όταν 

παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον διάδοχο 
του βρετανικού θρόνου αλλά και τον εκλεκτό 
της καρδιάς της. Μέσα σε αυτά τα οχτώ χρόνια 
το ζευγάρι ζει έναν παθιασμένο έρωτα, έναν ευ-
τυχισμένο γάμο, ενώ έχει αποκτήσει μια όμορφη 
οικογένεια με τρία παιδιά, τον πρίγκιπα Γεώργιο, 
τον πρίγκιπα Λουδοβίκο (Λουί) και την πριγκίπισ-
σα Σαρλότ. Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ γνώρισε την 
Κέιτ το 2001 στο πανεπιστήμιο St. Andrews, στη 
μικρή ομώνυμη πόλη της Σκοτίας. Κανένας δεν 

πίστευε ότι το ζευγάρι θα παντρευτεί και θα απο-
κτήσει μια όμορφη οικογένεια. Με αφορμή τα 
οκτώ χρόνια του ζευγαριού, το παλάτι του Κέν-
σινγκτον ανέβασε στους λογαριασμούς του στο 
Twitter και στο Instagram φωτογραφίες από τον 
γάμο του λαμπερού ζευγαριού. Το ζευγάρι πα-
ντρεύτηκε στις 29 Απριλίου του 2011 στο Αββα-
είο του Ουέστμινστερ και ήταν ένας από τους πιο 
μεγαλοπρεπείς γάμους της χρονιάς. Η Δούκισσα 
του Κέιμπριτζ έλαμπε στο πλευρό του Πρίγκιπα 
Ουίλιαμ με αέρινο Alexander McQueen νυφικό 
και βασιλική τιάρα, ενώ την ατελείωτη ουρά του 
νυφικού κρατούσε η μικρότερη σέξι αδελφή της 

Κέιτ, Πίπα Μίντλετον, και δίπλα της βρισκόταν ο 
πρίγκιπας Χάρι.

ΟΙ ΦΗΜΕΣ 
Πριν από λίγο διάστημα κυκλοφορούσαν φήμες 
ότι ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ απάτησε την Κέιτ, κάτι 
που όμως δεν φαίνεται να ισχύει. Πέτρα του σκαν-
δάλου ήταν η Μαρκησία Ρόουζ Χάνμπερι, η οποία 
είναι πρώην μοντέλο και είναι παντρεμένη με τον 
κατά 23 χρόνια μεγαλύτερό της Μαρκήσιο του 
Χολμεντελέι και έχει αποκτήσει μαζί του τρία παι-
διά, τα δίδυμα αγόρια Αλέξανδρο και Όλιβερ, 10 
ετών, και μια 3χρονη κόρη, την Ίριδα. Όπως δια-

Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ έλα-
μπε στο πλευρό του Πρίγκιπα 
Ουίλιαμ με αέρινο Alexander 

McQueen νυφικό και βασιλική 
τιάρα, ενώ την ουρά του νυ-

φικού κρατούσε η μικρότερη 
αδελφή της Κέιτ, Πίπα Μίντλε-

τον, και δίπλα της βρισκόταν ο 
πρίγκιπας Χάρι.
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Ο Κίφερ σε ηλικία 19 ετών έγινε πατέρας, 
καθώς ήρθε στον κόσμο η κόρη του 
-καρπός του έρωτά του με την Καμέλια 

Καθ - Σάρα Σάδερλαντ. Το 1990, ο Σάδερλαντ 
κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση για το ρόλο του 
στην ταινία «Αεροπλάνα», ένα ψυχόδραμα με συ-
μπρωταγωνιστές τους Κέβιν Μπέικον και Tζούλια 
Ρόμπερτς -με την οποία είχαν ένα φλογερό ειδύλ-
λιο.
Το 2000 πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη σειρά 
του Στίβεν Χόπκινς με τίτλο «24», η οποία του χάρι-
σε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα. Ο Σάδερλαντ επέ-
στρεψε ως Τζακ Μπάουερ στην τηλεταινία «24: Η 
Λύτρωση». Από το 2001 μέχρι το 2010 αφοσιώ-
θηκε εξ ολοκλήρου στη σειρά, η οποία σταμάτησε 
το 2010. Κατόπιν, ακολούθησε η σειρά «Άγγιγμα» 
για δύο σεζόν και το 2014 επέστρεψε στο ρόλο 
που τον καθιέρωσε, για 12 επεισόδια.
Εκτός από εξαίρετος ηθοποιός, διαθέτει και εξαιρε-
τική φωνή. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε το δεύτερό 
του άλμπουμ, στο οποίο αφιερώνει ένα τραγούδι 
στην κόρη του. Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο 
περιοδικό ΟΚ! και τη δημοσιογράφο Έμιλυ Γουάιτ-
γουαμ, ανοίγει τα χαρτιά του και μιλά για τη σύντρο-
φό του, Σίντι Βέλα, και τις φήμες περί γάμου, την 
πατρότητα αλλά και για την περιοδεία του σε ευρω-
παϊκές χώρες.

Η σύνθεση και η παραγωγή του άλμπουμ 
ήταν συγκινητική εμπειρία;
Όταν αναγκάζεσαι να φιλτράρεις το συναισθηματι-
κό κομμάτι που έχεις βιώσει, είναι -θα έλεγα καλύτε-
ρα- μια καταθλιπτική εμπειρία.

Έχεις αφιερώσει κάποιο κομμάτι από το 
άλμπουμ σου στη σύντροφό σου Σίντι;

Όχι, ωστόσο έχω γράψει κάποια κομμάτια έχοντάς 
την στο μυαλό μου, αλλά δεν της το έχω πει αυτό. 
Πάντως έχω γράψει ένα τραγούδι για την κόρη μου 
και ονομάζεται «Ένα τραγούδι για τη θυγατέρα». 
Ουσιαστικά άρχισα να το γράφω για να της εκφρά-
σω το πόσο πολύ την αγαπώ, αλλά όταν έφτασα 
στον τρίτο στίχο, που λέει ότι «Όταν πεθάνω, μάθε 
ότι εσύ έκανες την αγάπη στην καρδιά μου να κρα-
τάει», συνειδητοποίησα ότι γράφω μια επιστολή θα-
νάτου. Όταν η Σάρα έμαθε για τον συγκεκριμένο 
στίχο, ήταν συναισθηματικά φορτισμένη. Ήταν μια 
πολύ γλυκιά στιγμή για εμάς.

Σε πεθυμά η σύντροφός σου όταν λείπεις 
για περιοδεία;
Όχι, διότι η Σίντι έρχεται μαζί μου στις περισσότε-
ρες περιοδείες που κάνω. Σε περίπτωση που έχει 
άλλες δουλειές, δεν την πειράζει που δεν είναι μαζί 
μου, διότι γνωρίζει ότι βρίσκομαι σε καλά χέρια. Εί-
μαστε μια μπάντα που φροντίζει ο ένας τον άλλον.

Ο γάμος είναι στα άμεσα σχέδιά σου;
Δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι. Έχω ήδη παντρευ-
τεί δύο φορές και έχω φτάσει σε ένα σημείο στη 
ζωή μου που σκέφτομαι ότι «εάν κάτι δεν σπάσει, 
τότε δεν το διορθώνω». 

Ως ηθοποιός κέρδισες ένα βραβείο Έμμυ 
καθώς και μια Χρυσή Σφαίρα. Τώρα εστιά-
ζεις στη μουσική;
Όχι. Μόλις τελείωσα την τρίτη σεζόν της δραματι-
κής σειράς «Επιζών της επόμενης μέρας». Θα είμαι 
ηθοποιός μέχρι τη μέρα που θα πεθάνω. Είναι η με-
γάλη αγάπη της ζωής μου, αλλά σίγουρα υπάρχει ο 
κοινός παρονομαστής με το τραγούδι. Προσπαθώ 
να βρω όσο χρόνο μπορώ για να κάνω και τα δύο.

Κίφερ Σάδερλάντ

«Θα είμαί ηΘοποίος 
μεχρί τη μερα 

που Θα πεΘανω»
O ταλαντουχος ηΘοποίος Κίφερ ςαδερλαντ 
εΚανε τα πρωτα του βηματα ςτη βίομηχανία 

του Θεαματος απο πολυ νωρίς. 
 η πρωτη του ταίνία, με τίτλο «η επίςτροφη 

του Mαξ ντουγΚαν», ςτην οποία επαίξε
 μαζί με τον πατερα του, ντοναλντ 

ςαδερλαντ, βγηΚε ςτίς ΚίνηματογραφίΚες 
αίΘουςες οταν εΚείνος ηταν μολίς 16 ετων!

creo
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 «Έχω ήδή παντρΈυτΈί 
δυο φορΈς καί Έχω 

φταςΈί ςΈ Ένα ςήμΈίο 
ςτή ζωή μου που 
ςκΈφτομαί οτί Έαν 

κατί δΈν ςπαςΈί, τοτΈ 
δΈν το δίορθωνω» 

creo
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Έχεις κάποιες αστείες στιγμές να μου 
περιγράψεις από την τελευταία σου πε-
ριοδεία;
Θα σου περιγράψω ένα πολύ αστείο περιστα-
τικό. Βρισκόμασταν σε ένα μπαρ και τραγου-
δούσαμε, όταν ξαφνικά δύο τύποι καβγάδισαν 
για τα μάτια μιας κοπέλας. Εμείς ξεσπάσαμε 
στα γέλια. Αν και πρέπει να πω ότι χωρίς τα 
γυαλιά μου δεν βλέπω και πολύ καλά, στο συ-
γκεκριμένο περιστατικό στάθηκα τυχερός, διό-
τι ήμουνα στο κέντρο της σκηνής.

Έχεις πει ότι η ζωή σου θα ήταν εντε-
λώς διαφορετική εάν δεν είχες τη 
Σάρα. Σε ποιο βαθμό σε άλλαξε η πα-
τρότητα;
Δεν ξέρω γιατί, αλλά μια φορά θυμάμαι ότι την 
είχα κοιτάξει και της είπα «λυπάμαι που έπρε-
πε να "ωριμάσουμε" μαζί». Εκείνη μου χαμογέ-
λασε και μου είπε ότι δεν θα ήθελε να γίνει με 
άλλο τρόπο. Ένιωσα πολύ τυχερός που είχα 
μεγαλώσει ένα τόσο έξυπνο και συμπονετικό 
παιδί. Νομίζω ότι γνωρίζει ότι έκανα ό,τι καλύ-
τερο μπορούσα.

Tην ενθάρρυνες για να ακολουθήσει 
μια πορεία στην υποκριτική ή ήταν κα-
θαρά δική της απόφαση; 
Όχι, δεν την ενθάρρυνα για να το κάνει. Από 
μόνη της άρχισε να γράφει θεατρικά έργα. 
Μάλιστα, όταν φοιτούσε στη δραματική σχο-
λή έγραψε σενάριο για δύο παραστάσεις, 
οι οποίες πήραν σάρκα και οστά στο Μπρό-
ντγουεϊ. Την άφησα να κάνει ό,τι θέλει. Στο 
πρόσφατο παρελθόν τής ζήτησα -δυο φορές- 
να παίξουμε μαζί σε μια ταινία, αλλά η απάντη-
σή της ήταν αρνητική (γέλια). 

Και μια τελευταία ερώτηση. Είσαι πρό-
θυμος να επιστρέψεις στην τηλεοπτική 
σειρά «24»; 
Θα υποδυόμουν τον χαρακτήρα της σειράς 
αυτής μέχρι την ημέρα που θα πέθαινα, εάν 
όλο αυτό δεν καταντούσε γελοίο. Εξάλλου, 
πόσες κακές μέρες θα μπορούσε να έχει κά-
ποιος; Θα ήθελα πολύ να συνεχιστεί το «24», 
με την προϋπόθεση να υπήρχε μια ενδιαφέ-
ρουσα συνέχεια, για έχει νόημα και ο ρόλος 
μου. Ήταν μια πολύ διασκεδαστική δεκαετία 
της ζωής μου. ok!   

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΠΑ



Sun Screen 
Velvet

στ
ιγμές στονήλιο

151 Likes
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SunnyGirl_91

6:25 PM
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126 Likes
#spring #enjoysun #sunnyday
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Απόλαυσε τον ανοιξιάτικο ήλιο με Frezyderm προστασία.

Πρωτοποριακό αντηλιακό, Frezyderm Sun Screen Color Velvet SPF50+ με χρώμα 
που ταιριάζει σε κάθε τύπο δέρματος.

Χάρη στην τεχνολογία Second Skin δημιουργεί την αίσθηση ενός δεύτερου 
αόρατου δέρματος, απαλύνει την όψη των ρυτίδων και προσφέρει βελούδινη ματ 
όψη για 6 ώρες.

Διαθέσιμο επίσης με δείκτη SPF 50+ χωρίς χρώμα.

SUN SCREEN COLOR VELVET SPF 50+

Στιγμές στον ήλιο με
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Eίσαι πολύ χαρούμενος, αφού πριν 
λίγες μέρες κυκλοφόρησε το πρώτο 
σου τραγούδι και δέχθηκες πολύ θε-

τικά σχόλια. Μίλα μας λίγο γι’ αυτό. Το τρα-
γούδι με τίτλοί «Θα τ ’αντέξω» είναι η πρώτη 
μου δισκογραφική δουλειά σε συνεργασία 
με την Panik Records. Θέλω να ευχαριστή-
σω όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία 
του τραγουδιού και βοήθησαν να γίνει ένας 
στόχος μου πραγματικότητα. Χαίρομαι για 
τη θετική ανταπόκριση που είχε το κομμάτι 
και επιφυλάσσομαι για τα επόμενα κομμάτια 
που θα ακολουθήσουν. Αν όλα πάνε καλά, 
το επόμενο κομμάτι θα βγει μέσα καλοκαι-
ριού. 

Γράφεις δικά σου τραγούδια και 
μαθαίνω ετοιμάζεις κομμάτια και 
για άλλους καλλιτέχνες. Σε ποιον 
θα ήθελες να γράψεις τραγούδι και 
γιατί; 
Αυτό το διάστημα ετοιμάζουμε με την ομά-
δα μου κάποια κομμάτια που θα κυκλοφο-
ρήσουν, αν όλα πάνε καλά, την καλοκαιρινή 
περίοδο. Έχω γράψει τη μουσική για τα δύο 
πρώτα τραγούδια που θα κυκλοφορήσει ο 
Ερμογένης Σκιτίνης, στα οποία στίχους υπο-
γράφει ο Σταύρος Σταύρου. Είναι πολλοί οι 
καλλιτέχνες για τους οποίους θα ήθελα να 
γράψω τραγούδια και σίγουρα ένας από 
αυτούς είναι και ο Αντώνης Ρέμος, γιατί πι-
στεύω έχει την ικανότητα να μεταφέρει στον 
κόσμο το συναίσθημα και τη μελωδία που 
έχω εγώ στο μυαλό μου. 

Σε γνωρίσαμε το 2015 όταν ήσουν 
ανάμεσα στους υποψήφιους που 
ζήτησαν την ψήφο του κυπριακού 
κοινού για να εκπροσωπήσεις τη 
χώρα μας στην Eurovision. Πόσο 
άλλαξε ο Νέαρχος από τότε μέχρι 
σήμερα;  
Πιστεύω πως ωρίμασα τόσο μουσικά όσο 
και σαν άτομο. Η Eurovision ήταν ένα ωραίο 
κομμάτι της ζωής μου και εισέπραξα πολλά 
και από τον κόσμο αλλά και απο την όλη δι-
αδικασία του θεσμού αυτού. 

Έγινες βέβαια γνωστός στο ευρύ 
κοινό μέσα από τη συμμετοχή σου 
πέρσι στο Voice, φθάνοντας μέχρι 
τον ημιτελικό. Τι αποκόμισες από 
το μουσικό σόου και πόσο σε βοή-
θησε; 
Από το παιχνίδι έχω μόνο καλές αναμνή-
σεις να θυμάμαι. Έζησα την κάθε στιγμή 
στο έπακρον και θέλω να πιστεύω πως αυτό 
έδειξα και εισέπραξε και ο κόσμος. Ίσως το 
πιο σημαντικό ήταν που είχα την ευκαιρία να 
γνωρίσω αξιόλογους ανθρώπους του χώ-
ρου -και διαγωνιζομένους αλλά και από την 
παραγωγή του παιχνιδιού. Το αν μας βοήθη-
σε το παιχνίδι είναι σχετικό. Σίγουρα πήρα-
με περισσότερη αναγνώριση από το κοινό 
και μας δόθηκε η ευκαιρία να δώσουμε ένα 
κομμάτι του εαυτού μας σε εκείνη τη σκή-
νη. Το Voice είναι μόνο ένα παιχνίδι και δεν 
μπορεί να σου προσφέρει ούτε καριέρα 
αλλά ούτε και κάποια επιβεβαίωση για το 

μέλλον. Ήτανε μια πάρα πολύ ωραία εμπει-
ρία και νιώθω τυχερός που την έζησα. 

Θεωρείς πως δίκαια αποχώρησες 
στον ημιτελικό; 
Δεν το θεωρώ άδικο που αποχώρησα από 
τον ημιτελικό. Είναι ένα παιχνίδι και μόνο 
ένας μπορεί να πάρει το έπαθλο. Αυτό δεν 
σημαίνει πως δεν γίνεται να έχει πολλούς 
νικητές. Στην τελική, σημασία έχει το μετά. 
Ίσως και να αποχώρησα δίκαια, εγώ πάντως 
το απόλαυσα. 

Επέλεξες ως κόουτς σου τον Πάνο 
Μουζουράκη. Αν σου δινόταν ευκαι-
ρία, τώρα που είδες την εξέλιξη του 
παιχνιδιού, να διαλέξεις ξανά κά-
ποιο κριτή, ποιος θα ήταν και γιατί; 
Θα ξαναδιάλεγα Μουζουράκη γιατί είναι 
ένας σπάνιος καλλιτέχνης με ευρηματικό-
τητα, ευστροφία και μια γλυκιά καρδιά. Του 
εύχομαι τα καλυτέρα και τον ευχαριστώ που 
ήταν δίπλα μου. 

H επιλογή σου να μετακομίσεις 
στην Αθήνα για ποιο λόγο έγινε; 
Δεν ήταν μια εύκολη επιλογή, άλλα ήταν η 
σωστή χρονικά επιλογή για να μετακομίσω 
στην Αθήνα και να προσπαθήσω να κάνω 
αυτό που αγαπώ. Πιστεύω πως ήταν η σω-
στή απόφαση και ο χρόνος θα το δείξει. 
Υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες στην 
Αθήνα για έναν καλλιτέχνη να αναδείξει τη 
δουλειά του και το ταλέντο του. 

ΝΕΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

«ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟΣ»

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΝΕΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟ ΟΚ! ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ, ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΖΩΗ 
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«Θα ήΘελα να γραψω 
τραγούδι στον αντωνή 
ρεμο, γιατι πιστεύω εχει 

τήν ικανοτήτα να 
μεταφερει στον κοσμο 

το σύναισΘήμα και 
τή μελωδια πού εχω 
εγω στο μύαλο μού» 
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Αντιμετωπίζεις δυσκολίες όσον 
αφορά τη διαβίωσή σου εκεί αλλά 
και τα επαγγελματικά σου όνειρα; 
Σίγουρα το να ζεις σε μια πόλη όπως είναι η 
Αθήνα έχει τα καλά του και τα κακά του. Δεν 
υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες όσον αφο-
ρά τη διαβίωση. Στον επαγγελματικό τομέα, 
όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται χρόνος, 
υπομονή, επιμονή και σκληρή δουλειά. 

Τα τραγούδια της Κύπρου και Ελλά-
δας στην Eurovision πώς σου 
φάνηκαν; 
Και τα δύο τραγούδια είναι πολύ ωραία και 
πιστεύω πως έγινε σωστή επιλογή τραγου-
διού άλλα και καλλιτέχνη και στην Κύπρο 
άλλα και στην Ελλάδα. Τους εύχομαι καλή 
επιτυχία. 

Θα ήθελες να ξαναδοκιμάσεις τις 
δυνάμεις σου στο να εκπροσωπή-
σεις την Κύπρο στην Eurovision; Τι 
θα διόρθωνες από την πρώτη φορά; 
Θα ξαναδοκίμαζα να πάω Eurovision, άλλα 
δεν ξέρω κατά ποσό θα πήγαινα ξανά σε δι-
αγωνισμό παρόμοιο όπως του 2015. 

Πού σε βρίσκω στην προσωπική 
σου ζωή;  
Αυτή την περίοδο είμαι μόνος εγώ και η μου-
σική μου. Χρειάζεται συγκέντρωση και πολ-
λή δουλειά για να έρθει το επιθυμητό αποτέ-
λεσμα. Δεν θέλω να έχω κάποιον άνθρωπο 
στη ζωή μου και να τον αδικώ με το να μην 
του παρέχω την απαιτούμενη και απαραίτητη 
σημασία που χρειάζεται.

Σου αρέσει να φλερτάρεις ή 
να σε φλερτάρουν;  
Θα έλεγα και τα δυο. Το φλερτ είναι ανα-
γκαίο. Κάποιες φορές είναι ωραίο να σε 
εκπλήσσουν και να κάνουν άλλοι το «πρώ-
το βήμα».  

Ποια ήταν η πιο ακραία εκδήλωση 
θαυμασμού που σου έτυχε; 
Μια κοπέλα εξέφρασε τα συναισθήματά της 
για μένα μέσα απο 150 σελίδες. Ήταν έκ-
πληξη για μένα, αλλά ομολογώ πως το εκτί-
μησα. 

Θα ήθελες να έρθει ένας νέος 
έρωτας σύντομα στη ζωή σου; 
Όπως έχω δηλώσει και πριν, αυτή την περίο-
δο θέλω να παραμείνω προσηλωμένος στη 
δουλειά μου και να αφιερώσω όλο μου το 
χρόνο σε αυτό που κάνω. Φυσικά ο ερωτάς 
ποτέ δεν ρωτά πριν έρθει, οπότε όλα είναι 
πιθανά. ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΤΖΟΝΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 «ΘΑ ξΑΝΑΔΙΑΛΕΓΑ 
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΓΙΑΤΙ 

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΠΑΝΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΜΕ 
ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΥΣΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ 
ΓΛΥΚΙΑ ΚΑΡΔΙΑ»
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THINK PINK

BEAUTY trend

All Day Lip Color, Seventeen,
-

-

Alien Flora Futura, 

-

-

Giorgio Armani Beauty, -

-

Kors, 

-
-

-

-

-

-
-

-

-
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-

BEAUTYshopping

Fresh Pressed Clinical Daily + 
Overnight Booster with Pure 
Vitamins C 10% + A (retinol), 
Clinique, -

-

Nomade Eau de 
Toilette, Chloe,

-

-
-

Skin Long-Wear 
Weightless 

Bobbi Brown, -
-
-

-

Neo Nude Fusion 
Powder, Giorgio 
Armani Beauty, -

-

-

-

Elvive Dream Long, L’Oreal, 
-
-

-

Extra Firming Eye, Clarins, -

-
-

-

Baume Essentiel, 
Chanel, 

-
-

-

-

-

-

Ideal Resource, Youth Retinol 
Oil Concentrate, Darphin, -

-
-

-

creo




STYLE ICON trend

INSTAGRAM:mariannahadjimina

insta-tip
ET
RO
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HAPPY 
BLOOMERS

creo
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FUCHSIA LOVER A
LB

ER
TA

 FE
RR

ET
TI

STYLE ICON shopping
TALLY 

WEIJL.
PIAZZA 
ITALLIA.

ALDO.

FULLAH SUGAH.
TALLY WEIJL.

TERRANOVA.

Cyclist

STRADIVARIUS.

creo
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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινο-
παθών και Φίλων ΠΑΣΥΚΑΦ, εκ-
πληρώνοντας ένα όραμα το οποίο 

γεννήθηκε μέσα από τα προσωπικά βιώματα 
των ασθενών, λειτουργεί το πρώτο Κέντρο 
Μεταθεραπευτικής Στήριξης ογκολογικών 
ασθενών «Αφετηρία». Το Κέντρο δημιουργή-
θηκε το 2017, σε ιδιόκτητη κατοικία, στην 
κοινότητα του Μονιάτη της επαρχίας Λεμε-
σού. Η κατοικία είναι μια δωρεά του ζεύγους 
Ευστάθιου και Παναγιώτας Κωνσταντινίδη. 
Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και 
ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός ατόμων με 
εμπειρία καρκίνου, οι οποίοι ολοκληρώνουν 
θετικά τις θεραπείες τους, συνδυάζεται αρ-
κετές φορές με τοξικότερες αλλά και μεγα-
λύτερης χρονικής διάρκειας θεραπείες, οι 
οποίες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την 
καθημερινότητά τους, δημιουργώντας τερά-
στια προβλήματα επανένταξής τους στο κοι-
νωνικό σύνολο. Επιπρόσθετα, οι επιπτώσεις 
των θεραπειών ποικίλουν και περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων κόπωση, μειωμένη σωματική 
λειτουργία, ψυχική οδύνη, λεμφοίδημα, αλ-
λαγές βάρους, καρδιοαγγειακές παθήσεις, 
δευτερογενείς καρκίνους και διάφορα άλλα 

συναφή συμπτώματα. Σκοπός του πρώτου Κέ-
ντρου Μεταθεραπευτικής Στήριξης «Αφετη-
ρία» είναι να βοηθήσει τα άτομα που βίωσαν 
την εμπειρία καρκίνου να βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής τους μετά το τέλος των θερα-
πειών, μέσα από συγκεκριμένα, πρωτοπόρα 
και επιστημονικά καταρτισμένα προγράμματα 
στήριξης και αποκατάστασης. Στόχος είναι η 
σωστή διατήρηση της υγείας, η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και η επανάκτηση της κανο-
νικής ροής της καθημερινότητας μετά το πέ-
ρας των θεραπειών. Η «Αφετηρία» δέχεται 
άτομα παγκύπρια, ηλικίας 18 και άνω, μέλη 
του ΠΑΣΥΚΑΦ ή άλλων Συνδέσμων και Ορ-
γανώσεων. Τα προγράμματα απευθύνονται 
σε άντρες και γυναίκες, είναι πενθήμερα, λει-
τουργούν σε ολοήμερη βάση και προσφέρο-
νται δωρεάν, συμπεριλαμβανομένου της δια-
μονής και της διατροφής. Το κάθε ξεχωριστό 
πρόγραμμα φιλοξενεί περιορισμένο αριθμό 
ατόμων. 
Τα προγράμματα επικεντρώνονται στο σωμα-
τικό, ψυχολογικό και κοινωνικό κομμάτι μετά 
το πέρας των θεραπειών και αποσκοπούν 
στην αλλαγή του τρόπου ζωής σε θέματα 
που αφορούν:

•  Προσωπική ενδυνάμωση, συναισθηματική 
ισορροπία και βελτίωση της ψυχολογίας

•  Υιοθέτηση μιας ισορροπημένης και καλής 
διατροφής.

•  Ενδυνάμωση της καλής φυσικής κατάστα-
σης 

•  Διαχείριση και βελτίωση της σεξουαλικής 
ζωής 

• Βελτίωση στη διαχείριση του άγχους
• Επανένταξη στο εργασιακό περιβάλλον
Στόχος των προγραμμάτων είναι, πέραν από 
την ενημέρωση και την επιστημονική καθοδή-
γηση,  να φέρει κοντά άτομα που βίωσαν τις 
ίδιες εμπειρίες και «περπάτησαν» στον ίδιο 
δρόμο. 
Η «Αφετηρία» είναι ένα καινοτόμο κέντρο για 
τα κυπριακά δεδομένα, το οποίο σχεδιάστη-
κε με βάση διεθνείς πρακτικές. Η ομάδα του 
Κέντρου στελεχώνεται από έμπειρο και εξει-
δικευμένο προσωπικό επαγγελματιών από 
γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουρ-
γούς, διατροφολόγους, γυμναστές, κ.α. Η 
«Αφετηρία» μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα 
κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη ατό-
μων με εμπειρία καρκίνου και έχει φιλοξενή-
σει μέχρι σήμερα πέραν των 200 ατόμων.

ΚENTΡΟ ΜΕΤΑΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΣΥΚΑΦ «ΑΦΕΤΗΡΙΑ»

ADVERTORIAL

ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
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ΠΑΣΥΚΑΦ
3οΣ ΕτήΣιοΣ ΑγώνΑΣ ορΕινοΥ 

τρΕξιμΑτοΣ ΣτιΣ 12 μΑΐοΥ 2019
Ο τρίτος ετήσιος αγώνας ορεινού τρεξίματος 
”Compressport Atsas Mountain Race powered 
by XM” θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Μαΐου στο 
γραφικό χωριό Άγιος Θεόδωρος Σολέας, από 
το επίσημο διοργανωτή της εκδήλωσης του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων 
με τη βοήθεια της κοινότητας Αγίου Θεοδώρου 
και μιας μικρής ομάδας εθελοντών. Η εκδήλωση 
είναι υπό την αιγίδα του Επίτροπου Εθελοντισμού 
και μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων. Χορηγοί 
Επικοινωνίας Ράδιο Πρώτο και περιοδικό ΟΚ!

ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΟΥΑΛΙΑ

Η 
πρεμιέρα της παράστασης «Ιφιγέ-
νεια Εν Ουαλία» θα πραγματοποι-
ηθεί την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, 
στις 20:30, στο Flea Theatre στη 

Λευκωσία. Πρόκειται για μια παράσταση που 
ταξιδεύει τον θεατή σε δυνατά, εναλλασσόμε-
να συναισθήματα, με χιούμορ και αυτοσαρκα-
σμό. Ένα έργο που σίγουρα θα προβληματί-
σει τον κάθε ένα από εμάς. Το Dream theatre, 
με πρωτοβουλία της ηθοποιού Μάρας Κων-

σταντίνου, παρουσιάζει το θεατρικό έργο Ιφι-
γένεια εν Ουαλία του Άγγλου συγγραφέα Γκά-
ρι Όουεν, σε μετάφραση της Κωνσταντίνας 
Αγαθοκλέους. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 
στις 20:30 στο Flea Theatre στη Λευκωσία. 
Mόνο για έξι παραστάσεις (περιορισμένος 
αριθμός θέσεων). Πληροφορίες και κρατή-
σεις στο 99 744 227 / Γενική είσοδος €12 
(μέρος των εσόδων θα δοθεί στο Κέντρο διά-
σωσης για ζώα Dog Resort Cyprus).

τΕΧνΑΣμΑ
«ΣτΕριΑ ΚΑι ΘΑΛΑΣΣΑ»
08/05-18/05/2019
Την 5η ατομική έκθεση υδατογραφίας με τον τίτλο 
«Στεριά και θάλασσα» θα παρουσιάσει την Τετάρ-
τη, 8 Μαΐου, στις 19:00, στην L.K. Gallery ο οδο-
ντίατρος και ιστιοπλόος Ανδρέας Ανδρέου. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο έντιμος 
Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, ενώ μέρος των καθαρών εσόδων 
θα δοθεί στην Οργάνωση «Cyprus Stop Trafficking». Οι ακουαρέλες του με θε-
ματολογία κυρίως πλεούμενα, παραδοσιακά και σύγχρονα, και γραφικά λιμανά-
κια από ελληνικά νησιά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης. Διάρκεια 
της έκθεσης από 8 - 18 Μαΐου μεταξύ των ωρών 10:00 – 12:00 και 17:00-
20:00 καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 99639468, 
99515665 και 99333839.

AGENDA ΑΠο τή ΧριΣτινΑ ΠΕΛΕΚΑνοΥliving

ΚώνΣτΑντινοΣ ΑργΥροΣ
γιΑ ΕνΑ ξΕΧώριΣτο ΒρΑΔΥ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο 
Pavilion Hall στη Λευκωσία την Παρα-
σκευή, 10 Μαΐου, στις 22:30, για ένα 
ξεχωριστό βράδυ. Μαζί τους η Χριστίνα 
Σάλτη, η Έλενα Τσαγκρινού και ο Χρή-
στος Ζωτιάδης. Για περισσότερες πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο 22322222

GENESIS
03/05-18/05/2019
Τα εγκαίνια της έκθεσης με τον τίτλο 
Genesis των έργων της Άντρεας Χαρα-
λαμπίδου παρουσιάζονται στην γκα-
λερί Αποκάλυψη. Πρόκειται για ένα 
συνδυασμό χρωμάτων και υλικών, μια 
έκρηξη συναισθημάτων και μια ιδέα 
που οδήγησαν στη δημιουργία μιας 
νέας τεχνοτροπίας. Η δουλειά της δημιουργού είναι αφιερω-
μένη στην ψυχή και στο πνεύμα, που αποδίδονται κάποιες 
φορές μέσα από την καθαρότητα του γυαλιού και κάποιες 
άλλες μέσα από τα ζωηρά χρώματα της ζωγραφικής. 

μΑρινΕΛΛΑ -
μΑΚΕΔονΑΣ - ΑΔΑμοΥ

ΕρΧοντΑι Στήν ΚΥΠρο
Η Μαρινέλα συναντά τον Κώστα Μα-
κεδόνα και την Ήβη Αδάμου την Παρα-
σκευή, 10 Μαΐου, στις 21:00, στο κλει-
στό γήπεδο «Ελευθερία». Όταν οι πα-
ρέες είναι δυνατές, τότε οι συνεργασίες 
είναι ξεχωριστές, μοναδικές και ανεπα-
νάληπτες. Την παράσταση συμπληρώνει 
με τη μοναδική παρουσία η Έλενα Πα-
παρίζου. Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.tickethour.com.cy
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HYPERNOVA
ΒΡΑΔΙΑ ΑΣΤΕΡΙΩΝ

Μια αξέχαστη συναυλία με τη συμ-
μετοχή Ρώσων, Ελλήνων και Κύπρι-
ων αστεριών, συνοδευόμενων από 
την Παραδειγματική Ορχήστρα της 

Εθνικής Φρουράς της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας, θα πραγματοποιηθεί αύριο 
Δευτέρα, 6 Μαΐου, στις 19:30, στο 
Αρχαίο Αμφιθέατρο Κουρίου. Ο δη-

μιουργικός αστερισμός HYPERNOVA 
θα γεννηθεί στο Αρχαίο Αμφιθέατρο 
Κουρίου. Στη συναυλία θα λάβουν μέ-
ρος: ο Λ. Μαχαιρίτσας, η Ευρυδίκη, 
ο Βλαντισλάβ Κόσαρεβ, ο Γιεβγκένι 
Σάπιν, η Τατιάνα Σοροκίνα και η χο-

ρωδία «Λιουμπάβα». Εισιτήρια:www.
soldoutticketbox.com και να κάνετε 

κράτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου roscentcyprus@gmail.com ή τη-

λεφωνώντας στο 22 761 607.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 
ΤΑ 20ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ
Το Σάββατο 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί 
εκδήλωση με τίτλο «Από γενιά σε γενιά» 
και την Κυριακή 19 Μαΐου διαδραστική 
ξενάγηση, ανοικτή στο κοινό, μέσα από 
την οποία η Λευκωσία αντιμετωπίζεται ως 
πόλη μουσείο με τίτλο «Λευκωσία, Ηχώ της 
Πόλης». Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με 
τη μουσικοχορευτική παράσταση «Αναδρομή 
– ΑναΔΡΟΜΟΙ», η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στο Σκαλί Αγλαντζιάς, στις 5 Ιουλίου 2019. 

Best of the Rest

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Δύο μοναδικές παραστάσεις του πολυσυζητημένου μυθι-
στορήματος του Ολλανδού συγγραφέα «Το Δείπνο» θα 
ανεβούν την Παρασκευή, 24 Μαΐου, στο Παττίχειο Δημο-
τικό Θέατρο Λεμεσού και το Σάββατο 25 Μαΐου στο Δη-
μοτικό Θέατρο Λατσιών. Πέντε σπουδαίοι πρωταγωνιστές, 
ο Στέλιος Μάινας, η Κατερίνα Λέχου, ο Λάζαρος Γεωργα-
κόπουλος, η Κατερίνα Μισιχρόνη και ο Γιώργος Κοτανίδης 
συνυπάρχουν μαζί στη σκηνή με μια ομάδα εξαιρετικών συντελεστών, δημιουργώντας μια παράσταση με 
πολύ σασπένς, που κόβει την ανάσα. Τη δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία ανέλαβε η Λίλλυ 
Μελεμέ, ενώ η μετάφραση ανήκει στην Κάτια Σπερελάκη. Εισιτήρια προπωλούνται: www.soldoutticketbox.
com, Ταμείο Παττιχείου, σε όλα τα καταστήματα Stephanis και σε επιλεγμένα So Easy Stores. 

ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ - ΖΙΩΓΑΛΑΣ - ΜΗΛΙΩΚΑΣ - 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τέσσερα νέα παιδιά, οι Γιοκαρίνης, Ζιώγαλας, Μη-
λιώκας, Παπαδόπουλος, ταξιδεύουν και έρχονται 

στο νησί μας την Παρασκευή, 10 Μαΐου, στις 
22:30, στη Διαχρονική Σκηνή στη Λευκωσία και το 
Σάββατο, 11 Μαΐου, στην Έντεχνη Ροκ Σκηνή Πέ-
ρασμα στη Λεμεσό. Για περισσότερες πληροφορί-

ες στο τηλέφωνο 99156683, 25373763.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΓΙΑ 6Η ΧΡΟΝΙΑ
Μοιράσου το πάθος σου για 
διάβασμα και ψήφισε στο www.
publicbookawards.gr, στη μεγάλη 
γιορτή της αναγνωστικής κοινότη-
τας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος, όλοι όσοι απολαμβάνουν 
τις ιστορίες, τις αφηγήσεις και 
την εμπειρία της ανάγνωσης θα 
δημιουργήσουν μέσω του www.
publicbookawards.gr μια κοι-
νότητα επιβράβευσης. Στα βρα-
βεία Βιβλίου Public αποφασίζει 
το ίδιο το κοινό, το οποίο είναι 
αυτό που στηρίζει και απολαμ-
βάνει τα βιβλία. Μπες στο www.
publicbookawards.gr έως τις 15 
Μαΐου, ψήφισε στις κατηγορί-
ες που επιθυμείς και πάρε μέρος 
στον πιο σημαντικό εγχώριο θε-
σμό για την κοινότητα της ανάγνω-
σης. 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ- 
Ο ΔΡΟΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ANTHONY LOND
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΔΙΟΠΤΡΑ

Το βιβλίο Επίκτητος – Ο δρόμος 
για την ελευθερία περιγράφει τη 
σημασία της στωικής ελευθερί-
ας και μας δίνει μοναδικά επί-
καιρα μηνύματα. 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 
ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ
ΜΑΡΚΑΡΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ
EΚΔΟΣΕΙΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ
Το καινούργιο μυ-

θιστόρημα του Πέτρου Μάρκαρη 
ρίχνει φως, για άλλη μια φορά, στα 
παρασκήνια των κέντρων αποφάσε-
ων που η φιλολαϊκή πολιτική τους 
στην πραγματικότητα είναι βιτρίνα.

Books Etc

   «ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ»

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚH ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ»

Φιλανθρωπική επίδειξη μόδας θα πραγματοποιηθεί σή-
μερα Κυριακή 5 Μαΐου στις 16:30 στο ξενοδοχείο 
Annabelle στην Πάφο. Την επίδειξη οργανώνουν η Σχο-
λή Catwalk Modelling School by Natalia και η Boutique 
LOREM. Για πρώτη φορά η νέα σχεδιάστρια μόδας Κυρια-
κή Τοουλιά θα παρουσιάσει τη συλλογή της. Παρουσιαστές 
της εκδήλωσης θα είναι ο Γιάννης Σπαλιάρας και η Βασιλική 
Χατζηαδάμου. Στην επίδειξη θα παρουσιαστούν οι συλλο-
γές SS2019 των boutique KULT, LOREM, Rouz και Fabulous. 
Επίσης θα συμμετέχουν το κατάστημα αντρικών ρούχων Jean 
Spot και το κατάστημα παιδικών ρούχων Marasil. Μέρος 
των καθαρών εσόδων θα δοθεί στο Κέντρο Ανακουφιστικής 

Φροντίδας «Αρ-
χάγγελος Μιχα-
ήλ» (Hospice), το 
οποίο βρίσκεται 
στο Μέσα Χωριό 
της επαρχίας Πά-
φου. Χορηγός επι-
κοινωνίας: Το περι-
οδικό ΟΚ! και το 
ilovestyle.com
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OK!
INTERNATIONAL
Produced under licence from Reach Magazines 

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

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

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

permission is strictly prohibited.

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

Julia Taylor
OK! WORLDWIDE LEGAL CONSULTANT:

Dr Johnson Okpaluba 

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

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

OK! AUSTRALIA
Editor-in-Chief: Nicole Byers

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

OK! BULGARIA
Editor-in-Chief: Nevena Dyakova

n.dyakova@atticaeva.bg Phone: +35928704981

OK! CHINA
Editor-in-Chief: Ivy Li

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

OK! CYPRUS
Editorial Director: Petra Argyrou

argyroup@sigmalive.com Phone: +357 
22580100

OK! GEORGIA
Editor-in-Chief: Nincho Jibladze

 info@okmagazine.ge Phone: +995322295919

OK! GERMANY
Editor-in-Chief: Tim Affeld

tim.affeld@klambt.de Phone: 
+49.40.41.18.82.50.00

OK! GREECE
Editor-in-Chief: Nikos Georgiadis

ngeorgiadis@daphne.gr Phone: +302102594031 

OK! JAPAN
Editor-in-Chief: Kana Sugamori 

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

OK! LATVIA
Editor-in-Chief: Laila Pastare

laila.pastare@rigasvilni.lv Phone: +37167496047

OK! PAKISTAN
Editorial Director: Saher H Paracha

saherparacha@okmagazine.com.pk Phone: 
+9235843703

OK! ROMANIA
Editor-in-Chief: Elena Stoichita

elena.stoichita@adevarulholding.ro Phone: 
+40727165712

OK! RUSSIA
Editor-in-Chief: Vadim Vernik

vadim.vernik@axelspringer.ru Phone: 
+798052521254 

OK! THAILAND
Editor-in-Chief: Weerawut Ujjutamanus 

weerawut@mediatransasia.com Phone: 
+6622042740

OK! VENEZUELA
Ascociate Director: Alejandro Gutiérrez Tremola

okvenezuela@dearmas.comB Phone: 
+58(212)4064436

LIU JO

SOLLY THE DOLLY

LIU JO.
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TV news

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ  
ΝΑΤΑΣΑ ΤΟΥΡΖΑ

-
-

-

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΝΙΤΑ ΠΑΝΙΑ

-
-
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Tv news ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Της έκΑνέ ΠρΟΤΑςη γΑμΟυ κΑι 
μΑς έδέιξΑν ΤΟ μΟνΟΠέΤρΟ!
«Θα ήμουν τρελή αν έλεγα όχι ε; καλή ανάσταση σε 
όλους», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram η έλένη χατζίδου την κυριακή του Πάσχα, 
συνοδεύοντας το κείμενο με ένα βίντεο, όπου ο έτεο-
κλής Παύλου τής έκανε πρόταση γάμου με ένα απίστευ-
το μονόπετρο. Οι δυο τους πρόκειται να γίνουν σε 
λίγους μήνες για πρώτη φορά γονείς και τόσο ο γάμος 
τους όσο και ο ερχομός της κόρης τους θα επισφραγί-
σει με τον πιο όμορφο τρόπο τον έρωτά τους. Οι πρώ-
τες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότη-
τας αναφέρουν ότι ο γάμος τους θα είναι πολιτικός και 
θα γίνει τον ιούνιο στο δημαρχείο του μοσχάτου, στην 
Αθήνα. «έγώ γνώρισα τη γυναίκα που ήθελα να περά-
σω όλη μου τη ζωή μαζί και ήμουν έτοιμος από την 
αρχή να της προσφέρω τα πάντα. Ο έρωτάς μου με την 
έλένη ήταν κεραυνοβόλος, πιο κεραυνοβόλος δεν 
γίνεται! Θυμάμαι μέχρι και τι φορούσε την πρώτη ημέ-
ρα που την είδα στο γυμναστήριο», είπε πρόσφατα ο 
έτεοκλής και πρόσθεσε: «γνώρισα την έλένη και εκείνη 
μου ξύπνησε τα πάντα. Την ανάγκη να την βλέπω κάθε 
μέρα. Περίμενα πότε θα έχουμε μάθημα να τη συναντή-
σω. Βγήκαν συναισθήματα που ούτε είχα φανταστεί ότι 
θα μπορούσα να νιώσω. έίναι η στιγμή που λες είμαι 
30, έχω κάνει σχέσεις, έχω ζήσει τα πάντα και ξαφνικά 
γνωρίζεις κάποιον και καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις 
ζήσει τίποτα. Αυτό ακριβώς έγινε με την έλένη. γνωρίζο-
ντας την έλένη, γνώρισα έναν άλλο κόσμο που δεν 
μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει. και αυτό οφείλε-
ται αποκλειστικά σε εκείνη».

έλένη χΑΤΖιδΟυ - έΤέΟκλης ΠΑυλΟυ

λέυΤέρης ςΟυλΤΑΤΟς - ΒΑςω λΑςκΑρΑκη 

Μας έπιαςαν 
ςτον ύπνο και 
παντρέύτηκαν κρύφα 
τη Δέύτέρα τού παςχα
η Βάσω λασκαράκη και ο 
λευτέρης ςουλτάτος παντρεύ-
τηκαν τη δευτέρα του Πάσχα 
αιφνιδιάζοντας τους πάντες, 
καθώς, όπως είχε γίνει γνω-
στό, ο γάμος τους θα γινόταν 
το ερχόμενο καλοκαίρι. Οι 
εκπλήξεις μάλιστα δεν σταμά-
τησαν εδώ, αφού, ενώ είχε 
γραφτεί ότι θα ανέβουν τα 
σκαλιά της εκκλησίας στα 
χανιά, τελικά το μυστήριο έγι-
νε στην Αγία έιρήνη στα ςπή-
λια, στον νομό ηρακλείου, με 
κουμπάρες τη ρίτσα Παπακα-
λιάτη και τη λένια Παπακαλιά-
τη. Ο γάμος έγινε σε κλειστό 
οικογενειακό κύκλο και στη 
συνέχεια ακολούθησε δεξίω-
ση στο κτήμα της οικογένειας 
του χριστόφορου Παπακαλιά-

τη. η Βάσω λασκαράκη μέσα 
από τον λογαριασμό της στο 
Instagram αποκάλυψε τον 
γάμο τους με ένα μήνυμα στον 
σύζυγό της και την ατάκα «Just 
Married 29/4». η ηθοποιός 
υποδέχθηκε τον μάιο στα 
social media με νέα φωτογρα-
φία και μας έδειξε το μονόπε-
τρό της εισπράττοντας εκατο-
ντάδες όμορφα σχόλια
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