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ΓιωΡΓΟΣ ΘΕΟΦανΟΥΣ
ΓιΟΡΤαΣΕ Τα ΓΕνΕΘΛια 
ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕμΕΣΟ

ΔωΡΟΣ ΠαναΓιΔΗΣ - 
αΘΗνα ΧΡΥΣανΤιΔΟΥ
ΓαμΟΣ ΤΟ 2019

ΒΟΥΛα ΠΕΛΕΚανΟΥ - 
ΔΗμΗΤΡΗΣ μαΥΡΟμμαΤΗΣ
Η ΕιΣΒΟΛΗ 
ΧωΡιΣΕ μανα Και ΓιΟ
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In memorIam 

Άντης ΧΆτζηκωςτης 
Πως έφυγές…
Ήταν 11 Ιανουαρίου 2010. Νύχτα. Δεν έκα-

νε κρύο, εγώ όμως έτρεμα. Έτρεμα από την 
απόγνωση που αισθανόμουν όταν στεκό-

μουν έξω από το σπίτι του. «Και τώρα τι;» 
Η απώλειά του είναι ακόμα αισθητή. Είναι δύσκο-
λο να χάνεις από τη ζωή σου έναν άνθρωπο που 
πίστευε πάντα στην ανθρώπινη ψυχή, στη δύναμη, 
στη θέληση, στο μυαλό. Έναν άνθρωπο που σου 
έδινε δύναμη και έμπνευση. Που ήξερε πώς να βγά-
ζει στην επιφάνεια τον καλύτερό σου εαυτό. Έναν 
άνθρωπο που έβλεπε μπροστά λες και είχε μια κρυ-
στάλλινη σφαίρα. 
Οραματίστηκε ένα δυνατό τηλεοπτικό τοπίο και 
μπήκε δυναμικά στο ΣΙΓΜΑ με κυπριακές παραγω-
γές που μέχρι εκείνη τη στιγμή κανείς δεν είχε τολ-
μήσει. Έδωσε δύναμη στην ενημέρωση με εκπο-
μπές και το πιο μαχητικό δελτίο ειδήσεων της κυπρι-

ακής τηλεόρασης. 
Οραματίστηκε διεθνείς τίτλους περιοδικών και 
τους έφερε στην Κύπρο. Συν τοις άλλοις δημιούρ-
γησε τα Madame Figaro Awards και τα Time Out 
Eating Awards. Θεσμούς που έγραψαν ιστορία. 
Οραματίστηκε ένα πόρταλ ενημέρωσης και δημι-
ούργησε το πρώτο διαδικτυακό ενημερωτικό πόρ-
ταλ, το Sigmalive. 
Ο Άντης Χατζηκωστής ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε 
ότι οι ομάδες έχουν δύναμη, ότι η συλλογικότητα φέρ-
νει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Απλά, χρειάζεται ένας 
ευφάνταστος ενορχηστρωτής, ένας χαμογελαστός ηγέ-
της, ένας τρελός πρωτοπόρος, ένας πραγματικός κα-
πετάνιος. 
Για μένα, αυτό ήταν ο Άντης, ένας περήφανος, ικανός, 
γεμάτος αυτοπεποίθηση άνθρωπος που δεν περιέφε-
ρε το «εγώ» του στους διαδρόμους, αλλά εξύψωνε το 
«εμείς» με κάθε τρόπο. Και αυτό πίστεψέ με είναι το δυ-
σκολότερο. ok!

ΑΠΟ τΗ ΣύλΙΑ ΙωΑΝΝΙΔΟύ  

Ένα παρκο 
Έις μνήμήν 
αντή Χατζήκωςτή 
ο χώρος πρασίνου 2.500 τ.μ. που 
βρίσκεται σε γειτνιάζουσα περιοχή των 
εγκαταστάσεων του συγκροτήματος 
Δίας στη Λευκωσία, θα φιλοξενήσει 
το πρωτοποριακό βιώσιμο πάρκο 
εις μνήμην του Άντη Χατζηκωστή. 
ή σχεδιαστική προσέγγιση του 
χώρου περιλαμβάνει πρωτοποριακές 
κατασκευές που αξιοποιούν ψηφιακές 
τεχνολογίες, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και κατασκευαστικά υλικά 
τα οποία ακολουθούν τη φιλοσοφία 
της επαναχρησιμοποίησης. με 
αυτό τον τρόπο,  το πάρκο «Άντης 
Χατζηκωστής» σηματοδοτεί την αρχή 
μιας καινούργιας αστικής ανάπτυξης, 
με περιβαλλοντική ευαισθησία 
και κοινωνικές διαδραστικές 
δραστηριότητες, οι οποίες στηρίζουν 
την οικονομική και οικολογική  
βιωσιμότητα και αυτάρκεια του χώρου 
(self-reliance).
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οι «εΥχεσ» μοΥ στον 
ΓαΛΛο σΥΓΓραΦεα 

Δεν είμαι από τους ανθρώπους 
που θα εκφράσουν ένα 
κακοπροαίρετο σχόλιο χωρίς 

λόγο. ούτε μπορώ να εκστομίσω  
ψεύτικα λόγια για να «ανεβώ» στα 
μάτια κάποιου. Όμως, κατά τη διάρ-
κεια των είκοσι χρόνων που είμαι στον χώρο των ΜΜΕ, 
διαπίστωσα ότι κάποιοι το κάνουν. Ανοίγουν, δηλαδή, το 
στόμα τους και αραδιάζουν ό,τι τους κατέβει στο μυαλό, 
χωρίς να το σκεφτούν ιδιαίτερα. Πάρτε ως παράδειγμα 
τον Γάλλο συγγραφέα Γιαν Μουάξ, ο οποίος με το 
σεξιστικό του σχόλιο ότι οι 50άρες είναι πολύ μεγάλες 
σε ηλικία για να τις ερωτευτείς, προκάλεσε πολλές αντι-
δράσεις. ο τύπος, λοιπόν, προτιμά τις 25άρες, παρόλο 
που ο ίδιος είναι 50άρης. Δεν ξέρω εάν έχει κόρη ή εάν 
είναι καν γονέας, αλλά του εύχομαι ολόψυχα, αν έχει 
κόρη, να μην ερωτευτεί ένα μεσήλικα όπως τον ίδιο. 

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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Το βράδυ Της περάςμενης ΚυριάΚης πράγμάΤοποιηθηΚε η 76η 
άπονομη Των Χρυςων ςφάιρων, δηλάδη Των βράβειων που 

άπονεμονΤάι άπο Την ενωςη άνΤάποΚριΤων Ξενου Τυπου. η 
άπονομη Των Χρυςων ςφάιρων πράγμάΤοποιηθηΚε ςΤο Beverly 

Hilton Hotel ςΤην Κάλιφορνιά, με οιΚοδεςποΤες Τον Andy 
SAmBerg (Brooklyn nine-nine) Κάι Τη SAndrA oH (killing eve).

76η απονομή Golden Globes 

μιά νυΧΤά μάγιΚη! 

Η αγαπημένη μας εποχή ξεκίνησε! 
Η εποχή των βραβείων και οι Χρυ-
σές Σφαίρες σηματοδοτούν το 

πρώτο μεγάλο γεγονός στο κόκκινο χαλί για 
το 2019. Οι κορυφαίοι τηλεοπτικοί και κινη-
ματογραφικοί ηθοποιοί του Χόλιγουντ συ-
γκεντρώνονται για φαγητό, ποτό και για να 
γιορτάσουν τα δικά τους επιτεύγματα όπως 
και των συναδέλφων τους. 
Πολλά ΜΜΕ σχολιάζουν πως η απονομή 
έκρυβε ανατροπές και υπογραμμίζουν πως 
το φαβορί «A Star is Born» με τους Lady 
Gaga και Μπράντλεϊ Κούπερ, δεν κέρδισε 
περισσότερα βραβεία στις μεγάλες κατηγο-
ρίες, καθώς έφυγε μόνο με το βραβείο για 
το Καλύτερο Τραγούδι. Συνολικά το φιλμ 
ήταν υποψήφιο σε πέντε κατηγορίες και 

ήταν ψηλά στις λίστες προβλέψεων με τα 
φαβορί. Έκπληξη αποτέλεσε για πολλούς 
και το «Green Book», που κατέκτησε τρία 
βραβεία.

ΠΟιΟΣ φΟρΕΣΕ Τι 
Οι κορυφαίοι σταρ του Χόλιγουντ, διασημό-
τητες και γνωστοί δημιουργοί, περπάτησαν 
στο κόκκινο χαλί της απονομής των Χρυ-
σών Σφαιρών. Η τελετή φιλοξενήθηκε στο 
Beverly Hilton Hotel και προσέλκυσε εκτός 
από τους δεκάδες υποψηφίους, πολλά ηχη-
ρά ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχα-
νίας, αλλά και μεγάλους σταρ.   ok!

ΤΗΣ ΜΟνιΚαΣ ΠαΠαδΟΠΟυλΟυ
φωΤΟγραφιΕΣ: ΚυΠΕ

Oι οικοδεσπότες της βραδιάς Andy Samberg 
και Sandra Oh 

Η Lady Gaga έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με 
custom Valentino Couture
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Η Σαρλίζ Θερόν 
επέλεξε ένα 
ασπρόμαυρο 
Dior Haute 
Couture 
φόρεμα

H Έμμα Στόουν εμφανίστηκε με Louis 
Vuitton nude φόρεμα με λαμπερές 
λεπτομέρειες από παγέτες

H Tζούλια Ρόμπερτς έκανε μια από 
τις ωραιότερες εμφανίσεις της με 
Stella McCartney

Η Σάντρα Οh παραλαμβάνει το 
βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου σε 
δραματική σειρά 



8

Πέρυσι, πολλές σταρ επέλεξαν να 
φορέσουν μαύρο προς τιμήν του Time’s Up, 
και ενώ φέτος οι επιλογές ήταν πιο πολλές, 
το θέμα δεν έχει ξεχαστεί. Με πολλές 
και διαφορετικές υποψήφιες για βραβεία 
ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των Black 
Panther και Crazy Rich Asians, το κόκκινο 
χαλί του 2019 είναι ένας χώρος όπου οι 
έμπειροι A-listers έχουν την ευκαιρία να 
λανσάρουν σχέδια που όχι μόνο δείχνουν 
εκπληκτικά, αλλά έχουν να πουν και μια 
ιστορία.
Πάντως, φέτος τα βραβεία ήταν αφιερωμένα 
κατά κάποιον τρόπο στη διαφορετικότητα. 
Τρεις από τις πέντε υποψηφιότητες για 
καλύτερη ταινία είναι Αφροαμερικάνοι 
ηθοποιοί. Η Sandra Oh έκανε μια 
σημαντική επισήμανση στα πρώτα λεπτά 
της έναρξης των βραβείων περί ρατσισμού 
και εκπροσώπησης των φυλών στην 
κινηματογραφική βιομηχανία. Να σημειωθεί 
ότι βραβεύθηκε για τον ρόλο της στο 
Killing Eve και είναι η μοναδική Ασιάτισσα 
που παίρνει αυτό το βραβείο μετά από 40 
χρόνια. «Αποδέχθηκα τον φόβο του να 
βρίσκομαι σήμερα πάνω σε αυτή τη σκηνή.  
Γιατί ήθελα να βρίσκομαι εδώ, να κοιτάξω 
τα μάτια του κοινού και να διαισθανθώ τη 
στιγμή της αλλαγής… του χρόνου θα είναι 
διαφορετικά, σήμερα όμως η στιγμή είναι 
αληθινή πιστέψτε με είναι αληθινή».  

ThiS iS fOR yOU, gORgEOUS
Ο Rami Malek υποδύθηκε τον freddie 
Mercury και κέρδισε. Στον λόγο του 
ήταν λιτός μεν αλλά συγκλονιστικός. 
«Ευχαριστώ τον freddie Mercury, που μου 
χάρισε μια τέτοια εμπειρία που θα θυμάμαι 
για το υπόλοιπο της ζωής μου. Σε αγαπώ 
υπέροχε άνδρα! Αυτό είναι για σένα και από 
εσένα!»

My BiTChES! 
h Ολίβια Κόλμαν, η πρωταγωνίστρια του 
Γιώργου Λάνθιμου στο «Τhe favourite», 
κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για τον 
Α' γυναικείο ρόλο για τον ρόλο της 
βασίλισσας Άννας. Το φιλμ του Έλληνα 
σκηνοθέτη διεκδίκησε συνολικά τέσσερα 
βραβεία με πέντε υποψηφιότητες στην 76η 
απονομή των Χρυσών Σφαιρών, αλλά τελικά 
αυτό ήταν το μόνο βραβείο που απέσπασε. 
Φανερά ενθουσιασμένη, η Κόλμαν 
ευχαρίστησε τον Γιώργο Λάνθιμο, που 
παρακολουθούσε από τα πρώτα τραπέζια 
και τις συμπρωταγωνίστριές της, τις οποίες 
αποκάλεσε χαριτολογώντας «my bitches». 

 Τα HigHligHts  

Η Ρέιτσελ Βάις φόρεσε ένα 
ασπρόμαυρο φόρεμα με βολάν στο 
μπούστο Celine και το συνδύασε με 
κοσμήματα Cartier

 Η Γκλεν Κλόουζ κέρδισε το βραβείο Α΄ 
γυναικείου ρόλου στη δραματική ταινία «The 
Wife»

Η Σίρσα Ρόναν φόρεσε ένα 
ολοκέντητο με χάντρες 
φόρεμα, Gucci

ΡίτΣΑΡντ ΜΑντεν, Η ΑνδΡίΚΗ πίνελίΑ 
Ο 32χρονος ηθοποιός κέρδισε το βραβείο 
του Καλύτερου Άνδρα Ηθοποιού σε 
δραματική Σειρά για το «Bodyguard». Ο 
γοητευτικός Σκωτσέζος έγινε γνωστός 
μέσα από το «Game of Thrones», ενώ 
στη συνέχεια πήρε τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη δραματική σειρά του BBC 
ενσαρκώνοντας έναν σωματοφύλακα. 
Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός ντύθηκε... 
τζέιμς Μποντ! Φόρεσε βελούδινο σμόκιν με 
παπιγιόν, αποπνέοντας 007 vibes!

Ο Ρίτσαρντ Μάντεν, με την εμφάνισή 
του, έκανε τις φήμες να οργιάζουν για 
τον επόμενο ρόλο του.

Η λουπίτα νιόνγκο 
επέλεξε ένα στράπλες 
φόρεμα Calvin Klein by 
Appointment με κρόσσια 
και κοσμήματα Bulgari

Η Κλερ Φόι 
φόρεσε ένα 

σατέν Miu Miu 
φόρεμα με 

λεπτομέρειες 
από κρύσταλλα
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ΕυΧΑρίΣΤΗΣΕ ΤΟΝ… ΣΑΤΑΝΑ! 
Η απονομή των Χρυσών Σφαιρών θα μείνει 
αξέχαστη για πολλούς λόγους και ένας 
από αυτούς είναι σίγουρα η απόφαση 
του Κρίστιαν Μπέιλ να ευχαριστήσει τον 
Σατανά για την έμπνευση που του χάρισε 
τη χρυσή σφαίρα. Ο Βρετανός ηθοποιός 
κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Α' ανδρικού 
ρόλου σε μουσική ή κωμική ταινία, για 
τον ρόλο του Αμερικανού αντιπροέδρου 
Ντικ Τσένεϊ στην ταινία Vice. Ανεβαίνοντας 
στη σκηνή για να παραλάβει το περίοπτο 
βραβείο, ο 45χρονος ευχαρίστησε, 
χαριτολογώντας, τον άρχοντα του 
Σκότους. « Ένα ευχαριστώ στον Σατανά 
που μου έδωσε έμπνευση να παίξω αυτόν 
τον ρόλο». Η Εκκλησία του Σατανά 
ανάρτησε στην επίσημη σελίδα της 
στο Twitter τις ευχαριστίες του Μπέιλ, 
σχολιάζοντας «Δόξα στον Κρίστιαν! 
Δόξα στον Σατανά! Για εμάς, ο Σατανάς 
είναι σύμβολο υπερηφάνειας, ελευθερίας 
και ατομικότητας και λειτουργεί ως 
μεταφορική προβολή για την υψηλότερη, 
προσωπική μας δυναμική. Καθώς το 
ταλέντο του κ. Μπέιλ του εξασφάλισε αυτό 
το βραβείο, αυτό είναι ταιριαστό. Δόξα 
στον Κρίστιαν! Δόξα στον Σατανά!». Στο 
σατιρικό, πολιτικό φιλμ, ο Μπέιλ υποδύεται 
το Νο2 της κυβέρνησης του Τζορτζ 
Μπους του νεότερου, τον αντιπρόεδρο 
Τσένεϊ, που υποστήριξε τις επιχειρήσεις 
στο ίράκ, προκαλώντας ανάμεικτες 
κριτικές. Ο Μπέιλ ευχαρίστησε τα δύο 
του παιδιά και τη σύζυγό του, η οποία 
τον είχε συμβουλεύσει να παραμείνει 
λιτός στον λόγο του, στην περίπτωση 
που κέρδιζε τη Χρυσή Σφαίρα. Άμεση 
ήταν και η απάντηση του χιουμοριστικού 
λογαριασμού «Satan» στο Twitter που 
ανταποκρίθηκε στις ευχαριστίες του 
ηθοποιού: «Παρακαλώ, Κρίστιαν Μπέιλ!»

 Τα HigHligHts  

Η νικόλ Κίντμαν φόρεσε ένα 
ολοκέντητο φόρεμα με παγέτες 
Michael Kors Collection

Οι συντελεστές της ταινίας «Green Book», η οποία 
κέρδισε το βραβείο καλύτερης κωμωδίας ή μιούζικαλ 

Η πενέλοπε Κρουζ φόρεσε ένα λαμπερό 
μπροκάρ φόρεμα Ralph & Russo, το οποίο 
συνδύασε με Atelier Swarovski κοσμήματα
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Τα after parties 
Η απονομή των Χρυσών Σφαιρών στο Λος 
Άντζελες ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 
τέσσερις ώρες, αλλά κανείς σταρ δεν επέστρεψε 
σπίτι του, καθώς τα πάρτι είχαν μόλις αρχίσει. 
Νικητές με τα βραβεία στο χέρι, ηττημένοι με 
διάθεση για γιορτή, διασημότητες και σταρ 
έδωσαν το «παρών» στα δύο μεγάλα πάρτι 
που διοργανώθηκαν μετά από την τελετή των 
Χρυσών Σφαιρών. Οικοδεσπότες των πάρτι ήταν 
το Netflix και η Warner. Στο πάρτι της Warner, 
μεγάλη έκπληξη αποτέλεσε η άφιξη της Τέιλορ 
Σουίφτ που σπανίως κάνει κοσμικές εμφανίσεις 
και δη σε βραβεία που δεν είναι μουσικά και 
στα οποία δεν είναι υποψήφια. Η Χάιντι Κλουμ, 
που αρραβωνιάστηκε πριν από περίπου ένα 
μήνα, έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με 
τον σύντροφό της στο ίδιο πάρτι. Το πρώην top 
model και ο 29χρονος κιθαρίστας της μπάντας 
Tokio Hotel, Τομ Κάουλιτζ, πόζαραν μαζί στον 
φωτογραφικό φακό και αντάλλαξαν ένα φιλί. Το 
πάρτι του Netflix είχε από την άλλη συγκεντρώσει 
πολλά αστέρια, με τη Yalitza Aparicio, τη σταρ του 
«Roma», να διασκεδάζει με την ψυχή της και την 
Κάθριν Ζέτα Τζόουνς να είναι συνεχώς δίπλα στον 
Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος κέρδισε βραβείο Α΄ 
αντρικού για το «The Kominsky Method». 
Πηγή: www.lifo.gr

Η Έμιλι Μπλαντ φόρεσε 
ένα custom alexander 
McQueen φόρεμα

 Το βραβείο α΄ ανδρικού ρόλου σε μουσική ή κωμική 
ταινία κέρδισε ο Μάικλ Ντάγκλας

 Η Ολίβια Κόλμαν κέρδισε το βραβείο 
α΄ γυναικείου ρόλου για την ταινία «the 
favourite»

Η Ντακότα Φάνινγκ 
επέλεξε ένα armani privé 
στράπλες φόρεμα



11

Τα βραβεία 
Bohemian Rhapsody

Καλύτερη δραματική ταινία

Green Book
Καλύτερη μουσική ή κωμική ταινία

Ολίβια Κόλμαν
Καλύτερος Α' γυναικείος ρόλος σε 

μουσική ή κωμική ταινία (The Favourite)

Γκλεν Κλόουζ
Καλύτερος Α' γυναικείος ρόλος σε 

δραματική ταινία (The Wife)

Κρίστιαν Μπέιλ
Καλύτερος Α' ανδρικός ρόλος σε 

μουσική ή κωμική ταινία (Vice)

Μαχερσάλα Αλί
Καλύτερος Β' ανδρικός ρόλος σε ταινία 

(Green Book)

Ράμι Μάλεκ
Καλύτερος Α' ανδρικός ρόλος σε 

δραματική ταινία (Bohemian Rhapsody)

Ρετζίνα Κινγκ
Καλύτερος Β' γυναικείος ρόλος σε ταινία 

(Seven Seconds)

The Americans
Καλύτερη δραματική σειρά

Σάντρα Οh
Καλύτερος Α' γυναικείος ρόλος σε 

δραματική σειρά (Killing Eve)

Τζεφ Μπρίτζες
Βραβείο Σέσιλ Μπ. Ντε Μιλ

Shallow (A Star Is Born)
Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι

First Man
Καλύτερη πρωτότυπη μουσική επένδυση

Ρίτσαρντ Μάντεν
Καλύτερος Α' ανδρικός ρόλος σε 

δραματική σειρά (Bodyguard)

Αλφόνσο Κουαρόν
Καλύτερος σκηνοθέτης σε ταινία (Roma)

Μάικλ Ντάγκλας
Καλύτερος Α' ανδρικός ρόλος σε 

μουσική ή κωμική σειρά (The Kominsky 
Method)

Green Book
Καλύτερο σενάριο σε ταινία

Πατρίσια Κλάρκσον
Καλύτερος Β' γυναικείος ρόλος σε σειρά, 

μίνι σειρά ή τηλεταινία (Sharp Objects)

Ρέιτσελ Μπρόσναχαν
Καλύτερος Α' γυναικείος ρόλος σε 

μουσική ή κωμική σειρά (The Marvelous 
Mrs. Maise)

Μπεν Γουίσοου
Καλύτερος Β' ανδρικός ρόλος σε σειρά, 

μίνι σειρά ή τηλεταινία (A Very English 
Scandal)

Roma
Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

Πατρίσια Αρκέτ
Καλύτερος Α' γυναικείος ρόλος σε 

μίνι σειρά ή τηλεταινία (Escape at 
Dannemora)

Spider-Man: Into the Spider-Verse
Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

The Assassination of Gianni Versace: 
American Crime Story

Καλύτερη μίνι σειρά ή τηλεταινία

Ντάρεν Κρις
Καλύτερος Α' ανδρικός ρόλος σε μίνι 
σειρά ή τηλεταινία (The Assassination of 

Gianni Versace: American Crime)

The Kominsky Method
Καλύτερη μουσική ή κωμική σειρά

Κάρολ Μπέρνετ
Golden Globe Carol Burnett Award

Οι ΚαΚΟΝΤυΜεΝεσ 
υπάρχουν και στιγμές που οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν 
επιλέγουν το σωστό ντύσιμο που θα τους αναδείξει και θα 
τους κάνει να ξεχωρίσουν. Η Χάιντι Κλουμ, η Λούσι Λου 
και η αν Χάθαγουεϊ ψηφίστηκαν από τη βρετανική Daily 
Mail ως οι πιο κακοντυμένες παρουσίες της βραδιάς. 
Οι τρεις γυναίκες απογοήτευσαν για τα ρούχα που 
επέλεξαν να φορέσουν και τράβηξαν τα βλέμματα πάνω 
τους για λάθος λόγο! Οι άστοχες στυλιστικές επιλογές της 
Λούσι Λου, της αν Χάθαγουεϊ και της αρραβωνιασμένης 
Χάιντι Κλουμ έγιναν θέμα στον διεθνή Τύπο.

Η Χάιντι 
Κλουμ

Η αν 
Χάθαγουεϊ

Η Λούσι 
Λου

στιγμιότυπο από τη σκηνή της βράβευσης 
της καλύτερης δραματικής ταινίας 
«Bohemian rhapsody»
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ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΒΔΟΜΑΔΑ, ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΜΠΑΚΙΓΧΑΜ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟ 2018 ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΗΞΕΡΕ 
ΤΙ ΕΚΑΝΕ. ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑ, Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΣΑΣΕΞ, Η ΟΠΟΙΑ 

ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΩΣ Η ΠΙΟ «ΤΕΜΠΕΛΑ» ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΪΤ 
ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ), ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

MEΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

ΑΝΑΛΑΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

Τ ο πρώτο καθήκον ανέθεσε η βασίλισσα Ελι-
σάβετ στη δούκισσα του Σάσεξ. Σύμφωνα 
με τις τελευταίες πληροφορίες, η Μέγκαν 

Μαρκλ θα είναι η προστάτιδα του Εθνικού Θε-
άτρου της Αγγλίας, κάτι φυσικά που της αρμόζει 
απόλυτα, αφού στο παρελθόν ασχολήθηκε με την 
ηθοποιία, καθώς διαθέτει και πτυχίο στο Θέατρο. 
Την είδηση επιβεβαίωσε το Εθνικό Θέατρο του 
Λονδίνου, με την εξής ανάρτηση: «Η δούκισσα του 

Σάσεξ ανακοινώθηκε ως η νέα μας βασιλική προστάτιδα». Η δούκισσα του Σάσεξ θα 
δώσει το όνομά της στο θέατρο, ενώ θα γίνουν και δωρεές. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
εκτός από το Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου, η δούκισσα του Σάσεξ αναλαμβάνει και το 
Association of Commonwealth Universities, το Smart Works και το Mayhew, που σχετί-
ζονται με την εκπαίδευση, τη στήριξη των γυναικών και την προστασία των ζώων. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

αααα

Ένα από τα καθήκοντα της δούκισσας του Σάσεξ 
είναι και οι φιλανθρωπικές επισκέψεις. Την Πέμπτη 
10 Ιανουαρίου η Μέγκαν Μαρκλ πραγματοποίησε 
επίσκεψη στο Charles Hospital του Λονδίνου

Η εγκυμονούσα Μέγκαν 
Μαρκλ ξεκίνησε 
δυναμικά την άσκηση 
των πριγκιπικών της 
καθηκόντων 
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, H ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 

ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΑΚ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΙΣ 
2018, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 

ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΑΚ 

ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΣ 
TOY 2018

Η εκδήλωση που πραγματοποιεί-
ται από το 1974 από την Ένω-
ση Αθλητικογράφων Κύπρου 

σημείωσε μεγάλη επιτυχία και τελούσε 
υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Η φετι-
νή γιορτή των αρίστων ήταν αφιερωμένη 
στην ισότητα και την κοινωνική ένταξη 
μέσω του αθλητισμού και είχε ως σλό-
γκαν «Κάνε παιχνίδι στα ίσα», με το αρι-
στείο της ΕΑΚ να απονέμεται στην πρώ-
ην επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
θέματα Παιδείας και Αθλητισμού Αν-
δρούλα Βασιλείου, για τη συμβολή της 
στον αθλητισμό και ειδικότερα στη μάχη 
για την επίτευξη της ισότητας. Αθλητής 
της χρονιάς αναδείχθηκε και φέτος ο 
Παύλος Κοντίδης, ενώ αθλήτρια της 
χρονιάς αναδείχθηκε η Διαμάντω Ευρι-
πίδου. Η ποδοσφαιρική ΑΕΚ Λάρνακας 
ψηφίστηκε ως η καλύτερη ομάδα του 
2018. Το έπαθλο ΟΠΑΠ Ήθους «Θε-
όδωρος Στυλιανού» δόθηκε στον Τότη 
Ιορδάνου. Πρεσβευτής KOA-KOE Fair 
Play αναδείχθηκε ο Ηρόδοτος Γιωργαλ-
λάς. Το έπαθλο παραολυμπιακών αθλη-

μάτων έλαβε ο Αντώνης Αρέστη, ενώ το 
έπαθλο γυναίκα και αθλητισμός ΚΟΑ 
«Μαριάννα Ζαχαριάδη» απονεμήθηκε 
στην Άντρη Αβραάμ. 
Επίσης, δόθηκε έπαθλο ΟΠΑΠ «Στέλι-
ος Κυριακίδης» στην Εθνική Σκητ Γυναι-
κών, έπαθλο ΟΠΑΠ μακρόχρονης και 
εξαίρετης προσφοράς στον Πάρι Πα-
παέλληνα και κορυφαίας άμυνας στον 
Απόλλωνα Λεμεσού. Το χρυσό παπού-
τσι έλαβε ο Ματ Νταρμπισάιαρ. Βρα-
βείο κορυφαίας επίθεσης πήρε ο ΑΠΟ-
ΕΛ, έπαθλο μηχανοκίνητου αθλητισμού 
Unicars ο Σίμος Γαλαταριώτης και ο 
Αντώνης Ιωάννου και έπαθλο Hercules 
ανερχόμενο ταλέντο «Νίκος Τσιαλής» 
η Έλενα Αριστοδήμου. Τιμητικές δια-
κρίσεις πήραν οι Δημήτρης Δημητρίου, 
Μιχάλης Γαβριηλίδης, Χρήστος Μισός, 
Κώστας Συμεωνίδης, Γυμναστικός Σύλ-
λογος Ευαγόρας Αμμοχώστου και έπα-
θλο Unicars Special Olympics η ομάδα 
ποδοσφαίρου 5χ5.  ok!

AΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

 Το αριστείο της ΕΑΚ απονεμήθηκε στην πρώην επίτροπο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Παιδείας και Αθλητισμού, 
Ανδρούλα Βασιλείου, για τη συμβολή της στον αθλητισμό και 
ειδικότερα στη μάχη για επίτευξη ισότητας

Παρουσιαστές της εκδήλωσης 
ήταν ο Αντρέας Βιολάρης και 

η Μαρίνα Αργυρού

Μια αναμνηστική φωτογραφία με τους 
βραβευθέντες στο τέλος της βραδιάς
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Ο Παναγιώτης Φελλούκας και ο Γρηγόρης 
Γεωργίου 

Ο Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής και ο Ραν 
Μπεν Σιμόν 

Ο Κωνσταντίνος Σκαμπύλης, ο Δημήτρης 
Αλετράρης και ο Ηρόδοτος Μιλτιάδους 

H Φωτούλα Χατζήπαπα, η Ειρήνη Συμεωνίδου και 
ο Αντρέας Παπαχαραλάμπους 

Ο Παύλος Κοντίδης και η Διαμάντω 
Ευριπίδου ήταν τα πρόσωπα που ξεχώρισαν 

Ο Κώστας Xαμπιαούρης βραβεύει τη Διαμάντω 
Ευριπίδου ως κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς

Ο πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης, 
βραβεύει ως κορυφαίο αθλητή της χρονιάς τον 
Παύλο Κοντίδη 

Ο Στέφανος Στεφάνου και 
ο Απόστολος Παρέλλης 



16

TA 51α ΓΕΝΕΘΛΙα ΤΟΥ ΓΙΟΡΤαΣΕ ΤΟ 
ΒΡαΔΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 8 ΙαΝΟΥαΡΙΟΥ 

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦαΝΟΥΣ, ΚαΘΩΣ 
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ, ΚαΤα ΤΗ ΔΙαΡΚΕΙα 

ΠΡΙΒΕ ΠαΡΤI, ΤΟΥ ΕΦΕΡαΝ ΤΟΥΡΤα-
ΕΚΠΛΗΞΗ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

ΓΕΝΕΘΛΙα 
ΕΚΠΛΗΞΗ!

H ώρα πλησίαζε σχεδόν μεσά-
νυχτα της Τρίτης και ο Γιώργος 
Θεοφάνους, ο Κωνσταντίνος 

Χριστοφόρου, η Δέσποινα Ολυμπίου και 
η Ευρυδίκη βρίσκονταν επί σκηνής σε μια 
σπέσιαλ εμφάνιση για το πάρτι του προ-
σωπικού της εταιρείας «Xαραλαμπίδης 
Κρίστης». Ενώ το νυχτερινό κέντρο Νό-
τες, στη Λεμεσό, ήταν ασφυκτικά γεμά-
το, ο στενός φίλος του μουσικοσυνθέτη, 
Λουκάς Σπαθάρης, πλησίασε τη σκηνή με 
μια σοκολατένια τούρτα και οι παρευρι-
σκόμενοι μαζί με όλη την ομάδα τραγου-

διστών του σχήματος, του τραγούδησαν 
το «Happy Birthday». Ο Γιώργος Θεοφά-
νους διαπίστωσε ότι, στο κινητό τηλέφω-
νο που κρατούσε ο Λουκάς Σπαθάρης 
υπήρχε βιντεοκλήση της συζύγου και των 
παιδιών του, οι οποίοι του τραγουδούσαν 
μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Η πρώην σύ-
ζυγός του, Ευρυδίκη, του έδωσε ένα τρυ-
φερό φιλί στο μάγουλο, μιας και έχουν 
άριστες σχέσεις. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

αααα

Η Δέσποινα Ολυμπίου, 
ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και 

η Ευρυδίκη τραγούδησαν στον Γιώργο 
Θεοφάνους το «Happy Birthday»
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H πρώην σύζυγος του 
μουσικοσυνθέτη Ευρυδίκη, 
του έδωσε ένα φιλί στο 
μάγουλο και του ευχήθηκε 
«χρόνια πολλά»

Συγκινημένος, ο Γιώργος 
Θεοφάνους είδε, μέσω 

βιντεοκλήσης, τη σύζυγο και 
τα παιδιά του να τραγουδάνε

Η στιγμή που σβήνει τα 
κεράκια στην τούρτα

O στενός φίλος του μουσικοσυνθέτη, 
Λουκάς Σπαθάρης, πλησίασε τη σκηνή με μια 
σοκολατένια τούρτα και όλο το μαγαζί του 
τραγούδησε το «Happy Birthday» 
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Robin WRight 

H επιστροφή τήσ κυριασ! 
αφου καταφερε να πεισει το Netflix να συνεχισει τήν 6ή σεζον 

του «House of Cards» μετα το σκανδαλο του KeviN spaCey, 
ή robiN WrigHt αποδεικνυει οτι ειναι οπωσ ο χαρακτήρασ 

που υποδυεται. μια γυναικα που ξερει να ήγειται 
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Μετά το σκάνδαλο του Kevin Spacey, πραγματικά η Robin 
Wright έπρεπε να πείσει το κανάλι να μη σταματήσει τη 
σειρά. «Το House of Cards δεν είναι βρόμικο, γιατί να 

παραιτηθούμε; Να μείνουν δηλαδή 2500 άνθρωποι χωρίς δουλειά; 
Δεν είναι δίκαιο. Κανείς τους δεν έχει κάνει κάτι λάθος». Αυτά είπε 
η πρωταγωνίστρια στην αρχή του καλοκαιριού, όταν πάλευε να κρα-
τήσει ζωντανή τη σειρά. «Πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε ένα τέλος. 
Πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε πιστοί στην υπόσχεσή μας σε όλους 
αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν αυτήν τη σειρά. Γιατί να πα-
ραιτηθούμε;».
Ο Frank Pugliese και η Melissa James Gibson, που ανέλαβαν από 
τον δημιουργό της σειράς Beau Willimon, επιβεβαίωσαν και οι ίδιοι 
ότι η ξαφνική απουσία του Spacey δεν ήταν τόσο τραγική, αφού η 
Claire (Robin Wright) είχε ήδη γίνει βασικός παίκτης για τη σειρά. «Η 
αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια ιστορία που αναφερόταν σε έναν γάμο 
και τι συνέβαινε σε αυτόν», εξηγεί ο Pugliese. «Στο τέλος της 5ης σε-
ζόν βλέπουμε την Claire να λέει "Τώρα είναι η σειρά μου". Άρα ήταν 
αδιανόητο να μην πούμε τη δική της ιστορία. Συνεπώς, άσχετα με ό,τι 
συνέβη και όπως συνέβη έπρεπε να διηγηθούμε μια νέα ιστορία». 
Η Patricia Clarkson, επίσης, επιβεβαιώνει ότι η συμβολή της Robin 
Wright ήταν σημαντική και τεράστια, προκειμένου ο κόσμος να μη 
μείνει χωρίς δουλειά. «Η Robin το πήρε πάνω της, γιατί ξέρεις, όταν 
το σόου τελειώνει απότομα, άτομα μπορεί να μην πληρωθούν ποτέ. 
Νομίζω ότι η νέα σεζόν θα είναι καταπληκτική». 
Η 6η σεζόν ανοίγει με την επιβεβαίωση ότι η Claire πρέπει να υπο-
στηρίξει τον εαυτό της και να προστατεύσει την προεδρία της μπρο-
στά σε διάφορες νέες απειλές και συνωμοσίες που εμφανίζονται 
μπροστά της. Η Diane Lane είναι από τους νέους πρωταγωνιστικούς 
ρόλους και φαίνεται ότι θα είναι κύριος αντίπαλος της Claire, όταν 
οι Michael Kelly (Underwood bagman Doug Stamper) και Boris 
McGiver (ρεπόρτερ Tom Hammerschmidt) θα επιστρέψουν ξανά 
στο προσκήνιο. 

Η ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
Η Wright, επίσης, σκηνοθετεί το τελευταίο επεισόδιο. Βέβαια είχε 
σκηνοθετήσει εννέα επεισόδια συνολικά, αλλά ήταν πιο ξεχωριστό 
για εκείνη να μπορεί να αφήσει το στίγμα της στο τέλος μιας εποχής 
στην τηλεοπτική ιστορία. «Μόλις γευτείς το γλυκό που ονομάζεται 
σκηνοθεσία, κυριολεκτικά νιώθεις την αποκάλυψη», παρατήρησε η 
Wright. «Μπαίνεις σε μια εντελώς διαφορετική αρένα από αυτήν της 
υποκριτικής».
«Αγαπώ τη σκηνοθεσία όσο την υποκριτική. Ονειρευόμουν πάντα 
να γίνω σκηνοθέτης, αν και είναι πολύ απαιτητικό να εξαρτώνται όλα 
από εσένα. Αλλά είναι τόσο μεθυστικό να μπορείς να μπεις βαθιά 
στην αφήγηση και να μπορείς να δώσεις μια δημιουργική νότα με τέ-
τοιο τρόπο, ώστε να ξεδιπλώσεις το επεισόδιο. Και μετά να δεις τους 
ηθοποιούς να ακολουθούν τις συμβουλές και τις ιδέες σου. Είναι 
μεγάλη επιβράβευση να το βλέπεις να συμβαίνει αυτό μπροστά στα 
μάτια σου».
«Παραδοσιακά οι γυναίκες βρίσκονταν στη βιομηχανία ταινιών αντι-
μέτωπες με το γεγονός ότι είναι μια ανδροκρατούμενη βιομηχανία, 
υπήρχαν πάντα κυρίως άντρες σκηνοθέτες». «Έτσι ξέρουμε τη βιομη-
χανία. Και μετά τελικά καταφέρνεις να μπεις στον ηγετικό ρόλο. Είναι 
τόσο ωραίο να είσαι ένας σκηνοθέτης».
Παραδέχεται ότι έχει περάσει την περισσότερη καριέρα της στο 
«έλεος» των σκηνοθετών και συχνά έχει νιώσει ότι είναι εκτός από 
τη δημιουργία της ίδιας της ταινίας ή της τηλεοπτικής σειράς. «Είναι 
πολύ καλύτερα να βρίσκεσαι πίσω από την κάμερα. Εδώ και 30 χρό-
νια είμαι ηθοποιός και ο ηθοποιός είναι μόνος του. Είσαι τόσο πολύ 
μόνος σου και εγώ ήθελα πάντα να είμαι μέρος… όλων».

«Οι εικονολήπτες, το μοντάζ, ο ήχος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που 
κάνουν ταινίες και τηλεόραση πολλά χρόνια, ήταν δίπλα μου. Ήμουν 
τυχερή που πήρα μαθήματα σινεμά δωρεάν. Μπαίνοντας μέσα σ' 
αυτό ήμουν πολύ "χαϊδεμένη", όπως πάντα, και στη σκηνοθεσία εί-
σαι μία οικογένεια. Είμαστε όλοι αρχιτέκτονες αυτού του δημιουρ-
γήματος και δεν είναι μόνο ένα άτομο. Αγαπώ το να δημιουργώ με 
άλλους».

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ TO «HOUSE OF CARDS»
Η Wright είναι πολύ ενθουσιασμένη για την 6η σεζόν που έχει ολο-
κληρωθεί και η ίδια πιστεύει ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό 
για το μακάβριο και δολοφονικό σύμπαν του HOC.
«Ήμουν τόσο χαρούμενη για το Netflix και το MRC (εταιρεία παρα-
γωγής) που αποφάσισαν και οι δύο να δώσουν στους τηλεθεατές 
ένα αληθινό κλείσιμο στη σειρά και να τελειώσει με τον τρόπο που 
ήταν πάντα προορισμένη να τελειώσει. Ήμασταν σε αυτήν την τροχιά 
από την πρώτη μέρα και η Claire ήταν πάντα έτοιμη να γίνει η πρώτη 
γυναίκα πρόεδρος».
Η Wright προσθέτει: «Ξέραμε ότι θα ήταν το τελευταίο κεφάλαιο. 
Πώς έφτασε εκεί η Claire ήταν πάντα άξιο απορίας. Είχαν τη Hillary 
να νικήσει και μετά ψηφίστηκε η Claire, έτσι βγάζει νόημα! (γέλια)». 
Οι εκλογές με τον Donald Trump και η παράξενη επίδραση στην 
πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών το έκαναν ακόμα πιο δύσκολο 
για τη σειρά να δημιουργήσει ένα εξωφρενικό κλίμα που θα ήταν 
πιο παράξενο από το είδος του reality show που συμβαίνει τώρα 
στον Λευκό Οίκο: «Το House of Cards είναι ένα διαφορετικό σύ-
μπαν πολιτικής πραγματικότητας. Με πολλούς τρόπους πολύ οπε-
ρετικό, με άλλους όχι!», εξηγεί η Wright. «Οι περισσότερες συζητή-
σεις που έχουμε σε κάθε σεζόν είναι πώς θα φτάσουμε την τρέλα 
αυτή στα άκρα. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε την πραγματικό-
τητα».

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Η θριαμβευτική καριέρα ως Claire Underwood στο «House of 
Cards» συνέπεσε με ακόμα ένα μεταβατικό στάδιο στη ζωή της 
Wright, αφού τα παιδιά της ενηλικιώθηκαν και έφυγαν από το σπίτι.
«Το House of Cards ήρθε σε έναν ιδανικό χρόνο. Χάρηκα τη ζωή 
μου ως μαμά με τα παιδιά μου και χωρίς να δουλεύω τόσο όσο 
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θα μπορούσα. Επίσης, ο πατέρας τους (πρώην σύζυ-
γος Sean Penn) και εγώ πήραμε την απόφαση να τα 
μεγαλώσουμε όσο περισσότερο μπορούσαμε μακριά 
από το Χόλιγουντ (κοντά στο Σαν Φρανσίσκο)».
«Αλλά κάθε στιγμή που πέρασα με τα παιδιά μου, 
το άξιζε πραγματικά. Τώρα, που βρίσκουν τον δικό 
τους δρόμο στη ζωή μπορώ να δουλέψω σε διαφο-
ρετικά πρότζεκτ και σκέφτομαι περισσότερο τι θέλω 
να κάνω». 
«Όταν είσαι παντρεμένος και ψάχνεις μετά από δύο 
παιδιά τη ζωή σου, είσαι πολύ απασχολημένος και δεν 
σκέφτεσαι αναγκαστικά τόσο πολύ τις δικές σου ανά-
γκες. Ως μαμά ένιωσα την υποχρέωση να κάνω τις 
ζωές των δύο μικρών παιδιών μου όσο πιο όμορφες 
γίνεται και εκεί ήταν στραμμένη όλη μου η προσοχή και 
δεν το μετανιώνω».
«Αλλά η διαφορά είναι ότι μόλις τα παιδιά σου φύ-
γουν από το σπίτι, έχεις όλο τον χρόνο να αφοσιωθείς 
στον εαυτό σου και τις δικές σου ανάγκες. Έτσι αρχί-
ζεις τη διαδικασία να βλέπεις τον εαυτό σου και να συ-
νειδητοποιείς ότι πρέπει να αρχίσεις να τον βρίσκεις. 
Νιώθω σαν να είμαι σε ένα μονοπάτι εδώ και πολλά 
χρόνια τώρα και έφτασα επιτέλους».

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΡΙΚΑ ΕΝΣΤΙΚΤΑ
Αρκετά ενδιαφέρον είναι ότι η Wright έχει δουλέψει 
πιο σκληρά αυτόν τον χρόνο απ' ό,τι έχει δουλέψει σε 
ολόκληρη την καριέρα της: «Ήμουν τόσο απασχολη-
μένη αυτήν την σεζόν ως πρόεδρος. Παρουσιάσαμε 

δύο νέα κεφά-
λαια -το ένα παί-
χτηκε από την Diane 
Lane- και είδαμε πώς αυτή 
η αντιπαλότητα ξεδιπλώνε-
ται και πώς η Claire αντιμετωπίζει 
αυτό το νέο ταξίδι ως σόλο καλλιτέ-
χνις». Ένα από τα καλύτερα σημεία 
στην ερμηνεία της Wright ως Claire 
Underwood είναι ότι με αυτόν τον τρό-
πο ο χαρακτήρας της έχει αναπτύξει 
αντρική και γυναικεία ενέργεια σε δια-
φορετικά σημεία στη σειρά. Η Wright 
εξηγεί: «Δεν την έχω βασίσει σε μια συ-
γκεκριμένη γυναίκα, επειδή είναι κάπως 
σαν ένας… παρένθετος άντρας. Ο 
τρόπος που λειτουργούμε είναι πολύ 
διαφορετικός -άντρες και γυναίκες- 
και αυτή είναι η καλύτερη και στα 
δύο φύλα. Λειτουργεί με αντρικά 
ένστικτα και, επίσης, έχει τη θηλυ-
κή πλευρά, με την έννοια ότι οι 
γυναίκες είναι στυλοβάτες της 
κοινότητας, ξέρουν πώς θα 
δουλέψουν μαζί, ξέρουν 
πώς να κάνουν πράγμα-
τα διαφορετικά 
από τους 
άντρες».

ΝΤΡΟΠΑΛΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΦΑΛΗΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙ
Στη ζωή της η Wright έχει παλέψει με την έμφυτη 
ντροπή που τη διακατέχει, αλλά και την τάση να μην 
είναι ιδιαίτερα δυναμική στις επαφές με τα στούντιο 
και τους παραγωγούς. Η ντροπαλότητά της προέρ-
χεται από την ανατροφή της στο Dallas του Texas 
και το συχνό φαινόμενο να αλλάζει σχολεία. Αρ-
γότερα, στην εφηβική της ζωή ως μοντέλου, πάλι 
βρήκε τον εαυτό της να είναι συνεχώς στον δρόμο 
και να μη βρίσκει ένα σταθερό μέρος να αποκαλεί 
σπίτι. 
«Ήμουν πολύ ντροπαλή και ανασφαλής ως παι-
δί», παραδέχεται η Wright. «Οι γονείς μου είχαν 
χωρίσει, όταν ήμουν δύο και μετά ήμουν συνεχώς 
στον δρόμο, προσπαθώντας να αντιμετωπίσω τα 
νέα σχολεία και τους νέους συμμαθητές. Αλλά μου 
ήταν δύσκολο να κάνω φίλους και αυτό αύξησε 
πολλές από τις ανασφάλειές μου».
«Αργότερα άρχισα το μόντελινγκ, όταν ήμουν 14, 
ταξίδευα πολύ και έμενα σε μέρη όπως το Παρίσι 
και η Ιαπωνία. Ήμουν πάντα στο τρέξιμο, κοιτάζο-
ντας για δουλειά. Δεν ήταν ποτέ τόσο τακτοποιημέ-
νη η ζωή μου και ποτέ δεν βρήκα τον εαυτό μου σε 
ένα μέρος, όπου μπορούσα να αναπτύξω ένα συ-
ναίσθημα ασφάλειας που κάποιοι άνθρωποι φαί-
νεται να έχουν εκ φύσεως. Ήταν πάντα πιο δύ-
σκολο για μένα».

Ο ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ 
ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΗΣ
Παρ' όλη τη διακριτικότητα που επιζητά στην 
προσωπική της ζωή, μαθεύτηκε ο γάμος της 
με τον Γάλλο Clement Giraudet, με τον οποίο 
έβγαινε τα τελευταία δύο χρόνια. Ο γάμος 
ήταν κλειστός και έγινε στο La Roche-sur-le-
Buis, μια μικρή πόλη στην πεδιάδα Drôme.

Η λίστα καλεσμένων υπολογίζεται να ήταν 
γύρω στους 50 φίλους. Το ζευγάρι έκανε μια 
σειρά από πάρτι, για να το διασκεδάσει, συ-
μπεριλαμβανομένου ενός θεματικού πάρτι 
της δεκαετίας του '60 και ενός Bohemian 
πάρτι στον κήπο, όπου η Wright φορού-
σε ένα άσπρο δαντελένιο φόρεμα και 
μια μπαντάνα τυλιγμένη στο κεφάλι. Ο 
Giraudet, από την άλλη, φορούσε μαύ-
ρο παντελόνι, σανδάλια, ένα καπέλο 

και ένα καφέ γιλέκο πάνω από ένα άσπρο 
πουκάμισο.

Στο μεταξύ, η Wright ανυπομονεί για ένα 
νέο κεφάλαιο στην καριέρα της στη βιομη-
χανία ταινιών μετά το κλείσιμο του «House of 
Cards». Παραδέχτηκε ότι η τελευταία μέρα 
στα γυρίσματα ήταν δύσκολη για όλους.
«Ήταν γλυκόπικρο», είπε η Wright για εκεί-
νη την τελευταία μέρα. «Αγαπώ τους ανθρώ-
πους, με τους οποίους συνεργάστηκα. Εί-
χαμε τόσο δυνατό δέσιμο. Γίναμε οικογέ-
νεια. Ήταν σαν να φεύγαμε από σπίτι, πολύ 
συναισθηματικό. Θεέ μου, τόσα πολλά 

δάκρυα. Δάκρυα και πηδούσαμε από 
χαρά που τελειώσαμε μια σειρά, που 
ήταν τόσο πετυχημένη».  ok!   

ΣυΝΕΝΤΕυξΗ WENN 
ΜΕΤΑΦρΑΣΗ: ΜΑρΙΑΛΕΝΑ ΧρΙΣΤΟΦΗ 

ΦΩΤΟΓρΑΦΙΕΣ: WENN.Com  
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Με το που πρωτοεµφανίστηκε στη δηµόσια ζωή, 
κατάφερε να ξεχωρίσει µε τη σεµνότητα 

και τον ήπιο λόγο του. Ο Υπουργός Εξωτερικών,
 Νίκος Χριστοδουλίδης, αποτελεί µια από εκείνες τις 
σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων που εµπνέουν µε την 
προσωπικότητά τους και την αλήθεια που εκπέµπουν.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΣ 

STYLING: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΤΖΑΠΑΣΙΗ 
ΤΟUCH UP: ΜΑΙΡΗ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 

mf ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ

HΡΕΜΗ 
∆ΥΝΑΜΗ 

>
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ΤΟ no 1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ!

MoΔΑ
Happy new fasHion year 
Η μόδα του 2019 έχει glamorous διάθεση.

cover story
Ραμόνα Φίλίπ 
Σε ρόλο guest fashion editor αποκαλύπτεται από το A 
ως το Ω και επιμελείται το styling τεσσάρων κοριτσιών 
που θα μας απασχολήσουν το 2019.

 

 ΜadameFigaroCyprus         MadameFigaroCyprus
αΚόλόΥΘΗΣΕ μαΣ

ΣΥΝAΝΤHΣΗ
νίΚόΣ ΧΡίΣΤόΔόΥλίΔΗΣ
Ο Υπουργός Εξωτερικών ανοίγει την καρδιά του στη 
Madame Figaro.
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Η ΜΟ∆Α ΕΧΕΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ 
ΤΗΣ ∆ΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. ΤΟ ΝΕΟ 
ΕΥΡΗΚΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ,
 ΣΕ ΠΕΝΤΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 

ΕΚ∆ΟΧΕΣ, ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΛΑΜΠΕΡΑ ΟUTFΙT, 
ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΧΡΩΜΑ

 ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
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Total look, µακρύ κολιέ, tote bag, κάλτσες και παπούτσια, CHLOÉ. ∆αχτυλίδια, MARC DELOCHE. 
Φόρεµα, SPORTMAX. Belt bag, TOD'S. Αθλητικά παπούτσια, ROGER VIVIER. Skate, HERMÉS.

Total look και µπότες, PACO RABANNE. Bραχιόλι, ANNELISE MICHELSON. 
Συλλεκτικό αριθµηµένο άρωµα σε κόκκινο Baccarat κρυστάλλινο µπουκάλι, CHANEL ΝΟ5 PARFUM (900 ML).

εκδοση κυπρου

SPECIAL PRICE €3
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ENERGY
NEW

ΟΣΑ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΟΛΜΗΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΡΑΜΟΝΑ 
ΦΙΛΙΠ

ΣΕ ΡΟΛΟ GUEST 
FASHION 

EDITOR 

SPECIAL PRICE ME AGENDA €3
€

FESTIVE
BEAUTY
Τα νέα φετίχ 
της οµορφιάς

 
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ

ΟΜΠΑΜΑ

 ΛΟΪΖΙ∆ΗΣ

LIKE 
A STAR
Η ΜΟ∆Α ΣΕ 
GLAMOROUS 
∆ΙΑΘΕΣΗ

KΥΚλόΦόΡΕί 

τΟ τΕΥχΟΣ 
ΙΑΝΟΥΑρΙΟΥ
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mf COVER STORY
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ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ 
ΝΑ ∆ΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ 
∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ SUCCESS 
STORY ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΠΙΟ ΕΠΙ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΣΟΝΕΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΜΟ∆ΑΣ, 
ΠΕΦΤΕΙ ΜΟΙΡΑΙΑ ΠΑΝΩ 
ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ 
ΓΥΝΑΙΚΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ 
∆ΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟ 
ΝΑ ΕΜΠΝΕΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΝΑ (ΜΑΣ) ΕΜΠΝΕΕΙ. ΤΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΡΑΜΟΝΑ 
ΦΙΛΙΠ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ, 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΦΑ ΩΣ ΤΟ 
ΩΜΕΓΑ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΤΑΝΙΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΧΑΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΑΡΓΥΡΙ∆ΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΡΑΦΑΕΛΛΑ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ILONA GARAMVOLGYI 
MAKE UP STORE
ΜΑΛΛΙΑ: ΠΑΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΟΥΠΑΣ LE LOFT 

on
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TOTAL OUTFIT, RAMON FILIP. 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΣΥΛΛΟΓΗ. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, 

IOANNA KODJAPASHI.

w

w

Gift Guide
Οι καλύτερες 
διευθύνσεις για τα 
δώρα των γιορτών! 

AGendA 2019
Για 365 μέρες ευεξίας 
και υγιεινής ζώης. 

snAKe Print 
neΣeΣeΡ
ΣΕ 2 ΧΡωμαΤίΣμόΥΣ Γία sTyLisH απόΔΡαΣΕίΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Gift Guide
ΓΙΟΡΤΙΝΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 2018-19

800
XMAS 
STORIES

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 
∆ΙΗΓΗΘΕΙΣ ΤΙΣ ΠΙΟ 
ΟΜΟΡΦΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ!
ΣΠΙΤΙ, ΟΜΟΡΦΙΑ, 
ΜΟ∆Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

XOΡΗΓΟΣ

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
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ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΩΝ ΠΙΟ 
ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

ΦΙΓΟΥΡΑΡΕΙ Η ΚΕΝΤΑΛ ΤΖΕΝΕΡ. Η 
23ΧΡΟΝΗ ΕΤΕΡΟΘΑΛΗΣ ΑΔΕΛΦΗ 
ΤΗΣ ΚΙΜ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ ΕΙΧΕ ΕΣΟΔΑ 

22,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ!

οι πιο ακριβοπληρωμενεσ

ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΕΣ 
ΤΗΣ ΠΑΣΑΡΕΛΑΣ

Δ εν είναι εύκολο να είσαι μοντέ-
λο, αλλά σίγουρα είναι πολύ 
προσοδοφόρο επάγγελμα. 

Όσα μοντέλα διαθέτουν καλλίγραμμο 
κορμί, τύχη, αλλά και εξυπνάδα, αμείβο-
νται πλουσιοπάροχα, προσθέτοντας στον 
τραπεζικό τους λογαριασμό πολλά μηδε-
νικά. Κατά το 2018 τα κορυφαία μοντέλα 
του πλανήτη κέρδισαν συνολικά 113 εκα-
τομμύρια δολάρια, ένα ποσό ελαφρώς 
αυξημένο σε σχέση με τα 109,5 εκατομ-
μύρια δολάρια που κέρδισαν κατά την 
περσινή περίοδο. Το περιοδικό «Forbes» 

δημοσίευσε τα έσοδα των πιο ακριβο-
πληρωμένων μοντέλων για το 2018, με 
πρώτη στη λίστα την Κένταλ Τζένερ. Το 
23χρονο μοντέλο στέφθηκε βασίλισσα 
της πασαρέλας με έσοδα 22,5 εκατομ-
μύρια δολάρια, ενώ ακολουθεί η Κάρλι 
Κλος με 13 εκατομμύρια δολάρια. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό θεωρεί-
ται ρεκόρ για την 26χρονη Αμερικανίδα, 
η οποία μέσα σε δέκα χρόνια είδε την 
καριέρα της να ανεβαίνει στα ύψη. Με 
11,5 εκατομμύρια δολάρια ακολουθούν 
η Κρίσι Τέιγκεν και η Ρόζι Χάντινγκτον-
Γουάιτλι, ενώ το άλλοτε πιο ακριβοπληρω-
μένο μοντέλο του πλανήτη και η 89η πιο 
ισχυρή γυναίκα παγκοσμίως (το 2014), 
Ζιζέλ Μπούντχεν, κατάφερε να κερδίσει 
μόνο 10 εκατομμύρια, ποσό που δείχνει 
ότι δεν βρίσκεται στο απόγειο της καριέ-
ρας της. Το ποσό όμως των 10 εκατομμυ-
ρίων έλαβε και το μοντέλο από την Αγ-
γλία Κάρα Ντελεβίν. Να θυμίσουμε ότι η 
Κάρα είχε κερδίσει το 2013 το βραβείο 
του Μοντέλου της Χρονιάς 2012. Εκτός 
από το μόντελινγκ έχει δοκιμάσει και το 
ταλέντο της στην υποκριτική. Στο ποσό 
των 9,5 εκατομμύρια δολαρίων έφτασαν 
τα έσοδα της Τζίτζι Χαντίντ, η οποία το 
2014 ψηφίστηκε και κατατάχθηκε στη 
λίστα με τα 50 κορυφαία μοντέλα του 
κόσμου. Το 2015 μπήκε στη λίστα με τα 
«αγγελάκια» της Victoria’s Secret. Aπό την 
άλλη, η αδελφή της Μπέλα Χαντίντ έχει 
στον τραπεζικό της λογαριασμό 8,5 εκα-
τομμύρια δολάρια, ένα ποσό που κατέχει 
επίσης και το Πορτορικανό μοντέλο Τζό-
αν Σμολς. Το μοντέλο έχει εμφανιστεί σε 
αμέτρητες καμπάνιες, ενώ ήταν η πρώτη 
Λατίνα που έγινε το πρόσωπο της Estee 
Lauder. Τη δεκάδα της λίστας συμπληρώ-
νει η 33χρονη Ντούτζεν Κρος, ένα από 
τα ομορφότερα κορίτσια του μόντελινγκ, 
με έσοδα 8 εκατομμύρια δολάρια. Το μο-
ντέλο ξεκίνησε την καριέρα του το 2005, 
όταν περπάτησε για πρώτη φορά στην πα-
σαρέλα του διάσημου ετήσιου σόου της 
Victoria’s Secret. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ, ΑΠΕ

Η Ζιζέλ Μπούντχεν, κατάφερε 
να κερδίσει μόνο 10 
εκατομμύρια, ποσό που δείχνει 
ότι δεν βρίσκεται στο απόγειο 
της καριέρας της

Το μοντέλο Κάρλι Κλος 
είχε έσοδα 13 εκατομμύρια 
δολάρια

Ένα από τα ομορφότερα 
κορίτσια του μόντελινγκ 
είναι η 33χρονη Ντούτζεν 
Κρος, η οποία είχε έσοδα 8 
εκατομμύρια δολάρια
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Το μοντέλο και μέλος της οικογένειας 
Καρντάσιαν μέσα σε ένα χρόνο είδε τα 
εισοδήματά του να ξεπερνούν τα 22,5 

εκατομμύρια δολάρια, χάρη κυρίως στα 
συμβόλαιά του με μεγάλα fashion brands, 

αλλά και λόγω των εσόδων που είχε από 
τις πωλήσεις της συλλογής ρούχων και 

αξεσουάρ που έχει δημιουργήσει η ίδια και η 
αδελφή της με το brand Kendall & Kylie

Η Μπέλα Χαντίντ 
κέρδισε από τις 
πασαρέλες 8,5 
εκατ. δολάρια

Η Τζόαν Σμολς από το 
Πουέρτο Ρίκο έχει φέτος 
στον λογαριασμό της 8,5 
εκατομμύρια δολάρια 
περισσότερα 

Η Κάρα Ντελεβίν είναι Αγγλίδα 
ηθοποιός, μοντέλο και 
τραγουδίστρια. Ξεκίνησε την 
καριέρα της ως ηθοποιός το 2012 
με ένα μικρό ρόλο στην ταινία 
«Άννα Καρένινα». Αργότερα έγινε 
γνωστή στον χώρο της μόδας, 
κυρίως για τα μεγάλα και πυκνά 
φρύδια της 
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Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Τhe Big Bang Theory», Τζιμ Πάρσονς, κατάφερε να βρεθεί 
στην κορυφή της λίστας του «Forbes», με το κασέ του το 2018 να φτάνει στα 26,5 

εκατομμύρια δολάρια. Δεύτερος στη σειρά είναι ο συμπρωταγωνιστής του, Τζόνι Γκαλέκι, 
με 25 εκατομμύρια δολάρια. Ακολουθούν ο Άγγλος ηθοποιός ινδικής καταγωγής Κούναλ 
Ναγιάρ, ο οποίος υποδύεται στη σειρά τον ρόλο του αστροφυσικού Ραζ Κουθραπάλι, με 23,5 
εκατομμύρια δολάρια, και ο Σάιμον Χέλμπεργκ, που υποδύεται στη σειρά τον επιστήμονα 
Χάουαρντ Γουόλοβιτς με επίσης 23,5 εκατομμύρια δολάρια. Να σημειωθεί ότι για τον 
συγκεκριμένο ρόλο ο ηθοποιός έχει κερδίσει το βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου από την Ένωση 
Αμερικανών Κριτικών, ενώ στον κινηματογράφο συμμετείχε στις ταινίες «Καληνύχτα» 
και «Καλή τύχη» του Τζορτζ Κλούνεϊ, και έχει λάβει 
υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Β΄ ανδρικού ρόλου στην 
ταινία «Florence: Φάλτσο σοπράνο». Στη λίστα βρίσκεται 
και ο Μαρκ Χάρμον, ο οποίος είναι και ο πρωταγωνιστής 
της σειράς «NCIS» με αμοιβή 19 εκατομμύρια δολάρια. 
Ανάμεσα στους δέκα πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς 
βρίσκεται ο Εντ Ο’ Νιλ, πρωταγωνιστής στη σειρά «Modern 
Family», με αμοιβή 14 εκατομμύρια δολάρια. Για την ίδια 
τηλεοπτική σειρά ακολουθούν ο Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον, 
με 13 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και ο Τάι Μπάρελ, με 12 
εκατομμύρια δολάρια. Τη δεκάδα της λίστας συμπληρώνει 
ο πρωταγωνιστής της σειράς «The Walking Dead», Άντριου 
Λίνκολν, με 11 εκατομμύρια δολάρια. 

 OI ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Στα 9,5 εκατ. δολάρια έφτασαν 
τα έσοδα της Tζίτζι Χαντίντ

Το μοντέλο και συγγραφέας 
βιβλίων μαγειρικής Κρίσι Τέιγκεν

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ 2018, 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ Η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ 
ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΦΙΛΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ 
ΣΕΙΡΑΣ «THE BIG BANG THEORY» ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ.

Ο Άντριου Λίνκολν της 
σειράς «The Walking Dead»

Ο πρωταγωνιστής της σειράς NCIS, Μαρκ 
Χάρμον, αμείβεται με 19 εκατομμύρια 
δολάρια τον χρόνο

Ο ηθοποιός Τζιμ Πάρσονς 
της σειράς «Τhe Big Bang 
Theory», ο οποίος βρίσκεται 
στην κορυφή της λίστας, 
με τον σύντροφό του Todd 
Spiewak
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ΟΛΑ φΑίνετΑί νΑ ΠΑίΡνΟΥν τΟν ΔΡΟΜΟ 
τΟΥΣ ΟΣΟν ΑφΟΡΑ ΣτΗ ΣΧεΣΗ τΗΣ ΜΑίΡΗΣ 

ΣΥνΑτΣΑΚΗ ΚΑί τΟΥ ΑίΜίΛίΑνΟΥ ΣτΑΜΑτΑΚΗ, 
ΚΑΘΩΣ Δεν ΚΡΥΒΟντΑί ΠΛεΟν ΑΠΟ τΟν 

φΩτΟΓΡΑφίΚΟ φΑΚΟ. εΜείΣ τΟΥΣ τΣΑΚΩΣΑΜε νΑ 
ΔίΑΣΚεΔΑΖΟΥν τΗν ΠΑΡΑΜΟνΗ ΠΡΩτΟΧΡΟνίΑΣ!

ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ - ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

ΜΑΖί τΗν ΠΑΡΑΜΟνΗ 
ΠΡΩτΟΧΡΟνίΑΣ 

Τ ο ζευγάρι, μετά τη δημοσι-
οποίηση της σχέσης του, 
κρατά πολύ χαμηλούς τό-

νους, αποφεύγοντας τα φλας της 
δημοσιότητας. Ωστόσο, μια μέρα 
πριν από την παραμονή Πρωτο-
χρονιάς, η Μαίρη Συνατσάκη 
πόσταρε μια φωτογραφία από το 
πάρτι-έκπληξη για τα 34α γενέθλιά 
της και έγινε χαμός, καθώς στη 
φωτογραφία βρισκόταν και ο σύ-
ντροφός της, τον οποίο είδαμε για 
πρώτη φορά στα social media της. 

Οι δυο τους γνωρίστηκαν σττις 
πρόβες του μιούζικαλ «Hair» όπου 
συμμετείχαν την περασμένη σεζόν 
και το φλερτ μεταξύ τους κατέλη-
ξε σε ένα μεγάλο έρωτα. Να ανα-
φέρουμε πως αν και τους είδαμε 
ξανά σε κοινή έξοδο, η παρουσιά-
στρια δεν επιβεβαίωσε ακόμη πως 
είναι σε σχέση με τον ηθοποιό, 
αν και δείχνει πως έχει ξεπεράσει 
τον πολυσυζητημένο χωρισμό της 
με τον Σπύρο Χατζηαγγελάκη. Το 
ζευγάρι έκανε παραμονή Πρω-

τοχρονιάς στο νυχτερινό μαγαζί 
όπου τραγουδούν οι Μέλισσες 
και στην παρέα τους βρίσκονταν 
μεταξύ άλλων ο Νίκος Μουτσι-
νάς και η Ντορέττα Παπαδημητρί-
ου. Μάλιστα, όταν αντιλήφθηκαν 
την παρουσία φωτογράφου, απέ-
φευγαν να στέκονται δίπλα-δίπλα, 
ενώ αποχώρησαν χωριστά από το 
μαγαζί.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: G4PHOTOS.GR

Θέλοντας να αποφύγουν τα φλας 
της δημοσιότητας, αποχώρησαν 

χωριστά από το νυχτερινό μαγαζί

Στην παρέα τους βρίσκονταν μεταξύ 
άλλων ο Νίκος Μουτσινάς και η 

Ντορέττα Παπαδημητρίου 

Το ζευγάρι πέρασε τη βραδιά της 
παραμονής Πρωτοχρονιάς στο μαγαζί 
όπου εμφανίζονται οι Μέλισσες



Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
Τ Η Λ :  2 2  0 5 6  3 0 0 .  Δ Ι ΑΤ Ι Θ Ε ΤΑ Ι  Σ Ε  Ο Λ Α  ΤΑ  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α
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ΕΠΕΣΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΩΝΥΜΟΙ 
ΚΥΠΡΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΑΣΑΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ ΤΑ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΑ 

ΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΛΑΥΣΑΝ ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ

ΣΑΝ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΙΑ: ΕPA

Κωνσταντίνα 
Ευρίπίδου- 
νΕΚταρίοσ 
αλΕξανδρου
Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου και ο 
νεκτάριος αλεξάνδρου μαζί με την 
οικογένεια της παρουσιάστριας 
επισκέφθηκαν το τρόοδος, έχοντας 
βέβαια μαζί τους τη μικρή αριάδνη, 
η οποία ήταν πολύ ενθουσιασμένη 
και δεν σταμάτησε να παίζει με το 
χιόνι. Μαμά και κόρη, με τη βοήθεια 
των αντρών της οικογένειας, 
έφτιαξαν χιονάνθρωπο και έβγαλαν 
φωτογραφίες.
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Ινώ ΑνΑστΑσΙΑδη - 
ΓΙΑννησ ΜΙσΙρλησ
η Ινώ Αναστασιάδη και ο Γιάννης 
Μισιρλής με τα παιδιά τους, Γιώργο 
και νίκο, επισκέφθηκαν το τρόοδος, 
όπου πέρασαν εκεί μεγάλο μέρος 
των χριστουγεννιάτικων διακοπών 
τους. η οικογένεια λατρεύει το 
σκι. Μετά το πέρας των διακοπών 
τους στο τρόοδος, ταξίδεψαν στις 
Γαλλικές Άλπεις όπου επέδειξαν τις 
ικανότητές τους στο σκι.

ΧρύσΑνθοσ τσούρούλλησ 
- ΈΜΙλύ ΓΙολΙτη
ο Χρύσανθος τσουρούλλης και η Έμιλυ Γιολίτη, αφού 
πέρασαν την παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, 
διασκεδάζοντας στα μπουζούκια και τρώγοντας σε 
φημισμένα εστιατόρια, συνέχισαν τις διακοπές τους 
στο Μέτσοβο, όπου διέμειναν σε γνωστό ξενοδοχείο 
απολαμβάνοντας το χιόνι, κάνοντας σκι και διάφορες 
άλλες δραστηριότητες. 

ΧρΙστοδούλΑ τσΑΓΓΑρΑ - ρΑφΑηλ νΑζΙρησ
η Χριστοδούλα τσαγγαρά και ο αγαπημένος της ραφαήλ ναζίρης, οι οποίοι 
το τελευταίο διάστημα είχαν μόνιμη βάση την Αθήνα, μετακόμισαν στην 
Κύπρο, και επισκέφθηκαν το τρόοδος όπως χιλιάδες άλλοι συμπολίτες μας. 
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Δαναη Χρηστου και αλέξησ 
Χαραλαμπουσ
H Δανάη Χρήστου και ο αγαπημένος της αλέξης Χαραλάμπους, 
μαζί με την 4χρονη κόρη της ηθοποιού σμαράγδα, μετέβησαν στο 
τρόοδος, όπου έπαιξαν με το χιόνι και απόλαυσαν το όμορφο τοπίο. κατέρινα κωνσταντινου- Χρηστοσ 

ΧριστοΔουλου
η κατερίνα κωνσταντίνου και ο σύζυγός της Χρήστος Χριστοδούλου 
επισκέφθηκαν το τρόοδος μαζί με την 5 μηνών κόρη τους αντριάνα και τον 
γιο τους έυάγγελο. αυτή ήταν η πρώτη εξόρμηση της πλέον τετραμελούς 
οικογένειας στα χιόνια, μετά τα πρώτα Χριστούγεννα που πέρασαν με το νέο 
μέλος της οικογένειάς τους. το μωρό τους ήρθε στον κόσμο τον περασμένο 
αύγουστο. η μικρή αντριάνα έδειχνε ιδιαίτερα ενθουσιασμένη στο τρόοδος.

στέλλα 
Δημητριου
η στέλλα Δημητρίου 
ταξίδεψε μαζί με φίλες 
της στην αγαπημένη της 
αράχωβα, όπου έπαιξε 
σαν μικρό παιδί με το 
χιόνι, δημοσιεύοντας 
στα social media 
πολλές αναμνηστικές 
φωτογραφίες της.

αντρη καραντωνη-νέοκλησ 
σκουρουμουνησ
η Άντρη καραντώνη άφησε για λίγο το βαρυφορτωμένο της πρόγραμμα 
και αφιέρωσε μια ολόκληρη μέρα στο τρόοδος, παρέα με τον σύζυγό της 
νεοκλή σκουρουμούνη και την κόρη τους αργυρώ. η οικογένεια, αφού 
περπάτησε για λίγο απολαμβάνοντας το ολόλευκο τοπίο, γευμάτισε σε 
ταβέρνα της περιοχής. 
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ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΕΚΑΝΑΝ Ο ΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ 

ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑ ΧΡΥΣΑΝΤΙΔΟΥ, 
ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΩΡΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟ 
ΠΑΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ, ΕΝΩ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 
ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΕΞΟΡΜΗΣΗ 

ΣΤΟ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΤΡΟΟΔΟΣ

ΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ - 
ΑΘΗΝΑ ΧΡΥΣΑΝΤΙΔΟΥ

Η ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΚΑΙ 
Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟ 2019

Ο έρωτας τους δυναμώνει μέρα 
με τη μέρα. Μπορεί η απόστα-
ση Λευκωσία - Αθήνα κάποιες 

φορές να τους χωρίζει, αλλά εκείνοι βρή-
καν τη χρυσή τομή, ώστε να περνούν όσο 
το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί. Άλ-
λωστε, ο Δώρος Παναγίδης με την πρώτη 
ευκαιρία ταξιδεύει στην Αθήνα για να είναι 
κοντά στην αγαπημένη του, αλλά και εκεί-
νη το ίδιο, όταν φυσικά της το επιτρέπουν 
οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ταξι-
δεύει στο νησί μας, όπου λατρεύει να κά-
νει μίνι εκδρομές σε χωριά, με ξεναγό τον 
σύντροφό της. Την Κυριακή 6 Ιανουαρί-
ου, ανήμερα των Φώτων, πέρασαν τη μέρα 
τους στο χιονισμένο Τρόοδος, παίζοντας 
χιονοπόλεμο και κάνοντας χιονάνθρωπο 
μαζί με αγαπημένα τους πρόσωπα. Το ζευ-
γάρι έβγαλε πολλές αναμνηστικές φωτο-

γραφίες και έστειλε κάποιες από αυτές στο 
περιοδικό ΟΚ! «Η αλήθεια είναι πως ζουν 
σαν παντρεμένοι», λέει ένας καλός τους 
φίλος, ενώ –όπως πληροφορούμαστε– αν 
και δεν έγινε ακόμη η πρόταση γάμου, κά-
νουν σχέδια για επισημοποίηση της σχέσης 
τους το 2019. Προτεραιότητά τους, με την 
επιστροφή τους στην Αθήνα, είναι να συνε-
χίσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηρι-
ότητες, αφού υπογράφουν σειρά ρούχων. 
Ο Δώρος την προώθησε ήδη δημόσια με 
την ονομασία dpclothing, ενώ η Αθηνά θα 
τη δημοσιοποιήσει τις επόμενες μέρες. Πα-
ράλληλα, βρίσκεται σε συζητήσεις σχετικά 
με την κυκλοφορία νέων τραγουδιών, μετά 
την επιτυχία του κομματιού της «Τα πάντα 
σου». ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 

Το ζευγάρι αγκαλιασμένο στο 
χιονισμένο Τρόοδος 

Αν και δεν έγινε ακόμη η πρόταση γάμου, το ζευγάρι σκέφτεται 
να επισημοποιήσει τη σχέση του μέσα στο 2019



ΌΣΌ ΕΧΩ 
ΕΣΕΝΑ

ΟΛΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
ΣΤΙΣ 18:20

www.sigmatv.com      sigmatvcy  |    SigmaTV
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ΜΑΜΑ ΚΑΙ ΚΟΡΗ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ 
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΟΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΤΗΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ», ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ 

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΗΣ 

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και 
του Ντέμη Νικολαΐδη μεγάλω-
σε και πλέον βγαίνει συχνότε-

ρα με τη μαμά της σαν δύο πολύ καλές 
φίλες. Φθάνοντας με τη διάσημη μαμά 
της στο θέατρο, η Μελίνα, που θα γίνει 
15 ετών τον επόμενο μήνα, μονοπώλη-
σε τα φωτογραφικά φλας. Το κορίτσι 
επέλεξε ένα casual look, ενώ η Δέσποι-
να Βανδή επέλεξε ένα total black outfit. 
Το θέατρο είναι η μεγάλη τους αγάπη, 
γι’ αυτό και επιλέγουν συχνά να παρακο-
λουθήσουν αγαπημένες παραστάσεις, 
ενώ στο τέλος πάντοτε περνούν από 

τα παρασκήνια για να συγχαρούν τους 
συντελεστές και να φωτογραφηθούν με 
τους ηθοποιούς, πολλοί από τους οποί-
ους διατηρούν φιλικές σχέσεις με τη 
Δέσποινα Βανδή. H τραγουδίστρια συ-
νεχίζει να ζει βραδιές αποθέωσης στο 
Αθηνών Αρένα πλάι στον Αντώνη Ρέμο, 
με τις εμφανίσεις τους να σημειώνουν 
καθημερινά sold out, ενώ θεωρείται ως 
ένα από τα πιο πετυχημένα σχήματα της 
σεζόν.   ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: G4PHOTOS.GR

Η Δέσποινα Βανδή έφθασε στο θέατρο με τη 
15χρονη κόρη της Μελίνα και μια φίλη της

H τραγουδίστρια 
μαζί με τη Σμαράγδα 
Καρύδη

Μαμά και κόρη διαβάζουν το 
πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης
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Π αρόλη τη βροχή και το κρύο, 
εντούτοις αρκετοί ήταν αυτοί 
που πήγαν νωρίς στην Παραμυ-

θούπολη Λευκωσίας για να απολαύσουν 
από κοντά το συγκρότημα Onirama. 
Όταν ο Θοδωρής Μαραντίνης ανέβηκε 
επί σκηνής, οι θαυμαστές του τον αποθε-
ώσαν τραγουδώντας με κέφι τις επιτυχίες 
του. Η βραδιά όμως επεφύλασσε και μια 
έκπληξη, όταν ένας ερωτευμένος νεαρός 
ζήτησε από τον καλλιτέχνη να του δώσει 
τον λόγο για να κάνει πρόταση γάμου 
στην αγαπημένη του επί σκηνής. Οι υπεύ-
θυνοι της βραδιάς πραγματοποίησαν 
την επιθυμία του και ο Θοδωρής Μαρα-
ντίνης, αφού ολοκλήρωσε το τραγούδι 
του, είπε στη νεαρή να ανέβει στη σκηνή 

για να τη γνωρίσει από κοντά. Στη σκηνή 
ανέβηκε και ο νεαρός και έτσι ενώπιον 
του κοινού και του καλλιτέχνη γονάτισε 
μπροστά στην κοπέλα του και της έκανε 
πρόταση γάμου. Η νεαρή, συγκινημένη, 
ξέσπασε σε κλάματα και είπε φυσικά το 
«ναι» στην πρόταση του αγαπημένου της. 
Οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν το 
ζευγάρι, ενώ ο Θοδωρής Μαραντίνης 
συνέχισε τη συναυλία με ανεβασμένη δι-
άθεση. Να σημειωθεί ότι η Παραμυθού-
πολη Χριστουγέννων έχει παρατείνει τη 
λειτουργία της μέχρι σήμερα Κυριακή 13 
Ιανουαρίου.   ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΦΙΝΑΛΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΟNIRAMA, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ, ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΜΙΑ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ! 

Ο νεαρός γονάτισε και ζήτησε σε γάμο 
την αγαπημένη του ενώπιον όλων, η 
οποία ξέσπασε σε κλάματα

Η νεαρή αποδέχεται την πρόταση 
του αγαπημένου της
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Ο Θοδωρής Μαραντίνης 
επί σκηνής

Η Αριάνα Χριστοδούλου, η Άρτεμις 
Χριστοδούλου και η Παρασκευή Χριστοφή

Η Χριστίνα Πελεκάνου και ο 
Θοδωρής Μαραντίνης

Μια από τις θαυμάστριες του 
ερμηνευτή είναι η Γεωργία Τσερκέζου 

Ο Λοΐζος Κωνσταντίνου και 
η Έλενα Ανδρέου
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Βούλα Πελεκανού και Δημητρης μαύρομματης

Τους χώριςε η ειςβολη 
αλλα Τους ενώςε η αγαπη!

η ζώη ειναι ενα αςΤραπιαιο Ταξιδι, με αποΤομες ςΤροφες, ςΤο 
οποιο ακροβαΤεις αναμεςα ςε χαρες και λυπες. καπώς εΤςι θα 
μπορουςα να χαρακΤηριςώ Τη ζώη Της ςπουδαιας ηθοποιου/
ΤραγουδιςΤριας και ςυζυγου Του αειμνηςΤου ηθοποιου ανδρεα 

μαυρομμαΤη, βουλας πελεκανου, η οποια περαςε απο ςυμπληγαδες 
πεΤρες αλλα καΤαφερε να φθαςει ςΤην ιθακη Της, Την κυπρο
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Τους χώριςε η ειςβολη 
αλλα Τους ενώςε η αγαπη!

η ζώη ειναι ενα αςΤραπιαιο Ταξιδι, με αποΤομες ςΤροφες, ςΤο 
οποιο ακροβαΤεις αναμεςα ςε χαρες και λυπες. καπώς εΤςι θα 
μπορουςα να χαρακΤηριςώ Τη ζώη Της ςπουδαιας ηθοποιου/
ΤραγουδιςΤριας και ςυζυγου Του αειμνηςΤου ηθοποιου ανδρεα 

μαυρομμαΤη, βουλας πελεκανου, η οποια περαςε απο ςυμπληγαδες 
πεΤρες αλλα καΤαφερε να φθαςει ςΤην ιθακη Της, Την κυπρο

Πρόκειται για μια γυναίκα-θρύλο, της οποίας η ιστορία αρχινά κά-
που σε μια φτωχογειτονιά στη Σύρο, όπου σε μικρή ηλικία έζη-
σε την καταξίωση αλλά ταυτόχρονα και την ισοπέδωση, καθώς 

βίωσε κυριολεκτικά στο πετσί της τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής. 
Μια από αυτές τις συνέπειες ήταν και ο αποχωρισμός της από τον γιο 
της με τον Ανδρέα Μαυρομμάτη, Δημήτρη, με τον οποίο η σχέση τους 
αποκαταστάθηκε μετά από καιρό. Σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέ-
ντευξη στο ΟΚ!, η Βούλα Πελεκάνου και ο γιος της, Δημήτρης Μαυρομ-
μάτης, μιλάνε για τα χρόνια του αποχωρισμού, για τη σχέση τους μετά 
την επανασύνδεσή τους, αλλά και για τον πολυαγαπημένο ηθοποιό Αν-
δρέα Μαυρομμάτη, κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν. 

Θέλω να αρχίσω αυτή τη συνέντευξη κάνοντας ένα ταξίδι 
στον χρόνο και συγκεκριμένα στον καιρό που σας αποκα-
λούσαν «Βούλα Βαβούλα»… Τι σκέψεις σάς έρχονται στο 
μυαλό ακούγοντας μονάχα αυτό το υποκοριστικό;
Τι μου θύμισες τώρα! Έτσι με αποκαλούσε η γιαγιά μου, ο παππούς μου 
και γενικά όσοι έμεναν στη γειτονιά μου. Εν 
ολίγοις, ήταν το χαϊδευτικό μου. Μέχρι την 
ηλικία των 9,5 ετών με αποκαλούσαν «Βούλα-
Βαβούλα».

Ένας διαγωνισμός τραγουδιού έγινε η 
απαρχή για να ζήσετε μια χρυσή επο-
χή, τόσο στη μουσική όσο και στο σα-
νίδι… Ποια είναι η πιο έντονη στιγμή 
που θυμάστε από τα πρώτα σας βήμα-
τα;
Πιο έντονα ενθυμούμαι τη στιγμή εκείνη, στα 
16 μου, που ανέβηκα για πρώτη φορά στη σκηνή με τον Λάμπρο Ζού-
νη, τον πατέρα της ηθοποιού Πέμης Ζούνη. Μάλιστα, θυμάμαι τον εαυ-
τό μου να τραγουδά το «Βιολετέρα». Μου άρεσε να τραγουδάω ξένα 
τραγούδια. Ο κόσμος με αγκάλιασε από την πρώτη κιόλας στιγμή. Το 
μαγαζί ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Ερχόντουσαν πολλοί επώνυμοι τής τότε 
εποχής -ανάμεσά τους και οι αδελφοί Κατσάμπα, οι οποίοι μου είχαν 
κάνει πρόταση για να συμμετάσχω στο σχήμα τους αλλά δεν την έκανα 
αποδεκτή- και τους άρεσε ιδιαίτερα όλο αυτό που κάναμε επί σκηνής. 
Έπειτα, πήγα στην Πάτρα, όπου είχα την τύχη να τραγουδήσω με την ορ-
χήστρα του Παπάζογλου, σε ένα μαγαζί που ονομαζόταν «Παριζιάνα», 
και εν συνεχεία με καλούσαν σε διάφορα μαγαζιά για να κάνω εμφανί-
σεις. Όμως επέλεξα να πάω στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών και με την καθο-
δήγηση της Μαίρης Κωνσταντάρου-Νίκα συνέχισα την επαγγελματική 
μου πορεία.

Πώς προέκυψε ο ερχομός σας στην Κύπρο;
Στα τέλη του 1961 το «Μουσικό Θέατρο» αναζητούσε τραγουδίστρια 
για τις επιθεωρήσεις που θα ανέβαζε, και την αναζήτηση αυτή την ανέλα-
βε ο Άντρος Νάταρ. Ακολούθως ξαναπήγα στην Αθήνα και ο γνωστός 
Έλληνας ηθοποιός και ζωγράφος Μιχάλης Νικολινάκος με παρότρυνε 
να ξεκινήσω την καριέρα μου από την Κύπρο, και έτσι κι έγινε. Στην ηλι-
κία των 19 χρόνων ήρθα στο νησί και έμεινα έως το 1975. Λόγω του 
πολέμου του 1974, όμως, έφυγα και πάλι για την Ελλάδα, χωρίς ωστό-
σο να ξεχάσω ποτέ την Κύπρο και τι είχα αφήσει εδώ.

Γιατί φύγατε από την Κύπρο;
Οι γονείς μου φοβήθηκαν να παραμείνω στην Κύπρο με τα παιδιά και με 
παρότρυναν να πάω στην Αθήνα. Λόγω της καταγωγής μου, μπορούσα 
να μείνω πιο εύκολα στην Ελλάδα, γιατί εκεί ήταν το πατρικό μου. Έτσι 
και έπραξα. Όμως ποτέ δεν ξέχασα τους ανθρώπους που με αγκάλια-
σαν από την πρώτη στιγμή που ήρθα από την Ελλάδα. Θυμάμαι, λίγο 
πριν φύγω οριστικά από το νησί, πως ο ΘΟΚ έδωσε παραστάσεις σε 
όλη την Ελλάδα με τα έργα «Οι όμηροι» του Λουκή Ακρίτα και «Το νε-
ρόν του Δρόπη» του Μιχάλη Πασιαρδή για την ενίσχυση των προσφύ-
γων στην Κύπρο. Σε αυτές τις παραστάσεις συμμετείχα και εγώ, όπως 
φυσικά και άλλοι συνάδελφοί μου, βοηθώντας με τον δικό μας τρόπο 
τους πρόσφυγες. Έβαλα κι εγώ το ελάχιστο λιθαράκι και συνεισέφερα 
κάτι για τον τόπο μας.

Μετανιώσατε που φύγατε από την Κύπρο; 
Η αλήθεια είναι ότι μετανιώνω που έφυγα από την Κύπρο. Δεν έπρεπε. 
Όμως το κάθε τι έχει τον σκοπό του σε αυτή τη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι 
νοσταλγώ τα χρόνια που έζησα στην Κύπρο γιατί έχω βιώσει και καλές 
καταστάσεις.

Ποιες είναι οι καλύτερες αναμνήσεις από τη ζωή σας στην 
Κύπρο;
Η γέννηση φυσικά των παιδιών μου, η καριέρα μου στο θέατρο, αλλά 
και οι αναμνήσεις από όλους όσοι μου στάθηκαν στις δύσκολες στιγμές 
που έζησα. Ακόμη και σήμερα, υπάρχουν στο πλευρό μου φίλοι από τα 
παλιά και ωραία χρόνια του θεάτρου. 

Εάν δεν κάνω λάθος, το 1967 γυρίστηκε η πρώτη καθαρά 
κυπριακή κινηματογραφική ταινία, με τίτλο  «Αγάπες τζιαι 
καμοί», στην οποία είχατε τον ρόλο της Αννούς…
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω ότι το θεατρικό κομμάτι ήταν εντελώς δια-

φορετικό από το κινηματογραφικό. Εγώ εν-
σάρκωνα τον ρόλο μιας νύφης, η οποία ονο-
μαζόταν Αννού. Τότε μαζί μου ήτανε και ο 
χορευτής Ανδρέας Λάτσης, ο οποίος είναι ο 
παππούς της παρουσιάστριας Άντρης Καρα-
ντώνη. Θα έλεγα ότι, επί σκηνής, από χωρια-
τοπούλα γινόμουνα νύφη, όπως ήταν δηλα-
δή και ο ρόλος μου. Έμπαινα τελείως στο 
πετσί του ρόλου. Κάναμε τρεις με τέσσερις 
παραστάσεις την ημέρα. Πηγαίναμε και σε 
σχολεία. Η παράσταση εισέπραξε τεράστια 
επιτυχία, τόσο που ακόμη και ο Αρχιεπίσκο-

πος Μακάριος ήρθε για να μας συγχαρεί. Όταν η εν λόγω παράσταση 
έγινε κινηματογραφική μεταφορά, έγινε ακόμη περισσότερος ντόρος. 
Μάλιστα, οι ρόλοι μοιράστηκαν. Έγιναν τρεις από έναν!

Μάλιστα, η συγκεκριμένη ταινία είχε προβληθεί και στο εξω-
τερικό…
Σωστά… Στην ταινία «Αγάπες τζιαι καμοί» συμμετείχαν αρκετοί ηθοποι-
οί της τότε γενιάς. Συμμετείχαν ηθοποιοί του κυπριακού θεάτρου, χο-
ρευτές και τραγουδιστές, αλλά και εκατονταμελές παγκύπριο χορευτικό 
συγκρότημα. Λίγα από τα ονόματα που θυμάμαι ήταν ο αείμνηστος Αν-
δρέας Μουσουλιώτης, η Δήμητρα Δημητριάδου, η Πίτσα Αντωνιάδου, 
η Καίτη Τσεριώτου, ο Ιωάννης Χρυσοστόμου και άλλοι που δεν θυμάμαι 
τώρα.

Εάν έκαναν μια διασκευή του έργου, ποια ηθοποιός θα θέλα-
τε να παίζει τον ρόλο σας;
Υπάρχουν πολλές ταλαντούχες κοπέλες, ωστόσο θα μου άρεσε εάν τον 
ρόλο μου τον ενσάρκωνε η Κατερίνα Γερονικολού.

Υπάρχει κάποιο τραγούδι το οποίο σας ξυπνά μνήμες όταν 
το ερμηνεύετε; 
Ναι, το «Χρυσοπράσινο φύλλο». Moυ θυμίζει την Κύπρο. Όταν ήμουν 
παλιότερα στην Ελλάδα, μου ζητούσανε συνεχώς να ερμηνεύσω το συ-
γκεκριμένο τραγούδι. Επίσης, ένα άλλο τραγούδι το οποίο μου ξυπνά 
μνήμες και μου αρέσει να ερμηνεύω είναι το τραγούδι του Σταύρου Ξαρ-
χάκου με τίτλο «Χάθηκε το φεγγάρι (Του ήλιου σβήστηκε το φως)».

Ποιες οι κυριότερες διαφορές του «χθες» και του «σήμερα» 
όσον αφορά στο θέατρο;
Υπάρχουν ουκ ολίγες διαφορές. Τότε, ήμασταν λίγοι ηθοποιοί, σε 
σχέση με τον αριθμό των ηθοποιών που υπάρχουν στη σύγχρονη επο-
χή. Επίσης, έχω συναντήσει αρκετούς ηθοποιούς οι οποίοι μεμψιμοι-
ρούν και στεναχωριούνται διότι πλέον δεν αμείβονται καθόλου καλά. 
Μάλιστα, πρόσφατα, συνάντησα μιαν επώνυμη Κύπρια ηθοποιό, η 
οποία μου εξομολογήθηκε ότι για μια παράσταση που έκανε, πληρω-
νόταν €20. Το πιστεύεις; Όταν μου το είπε, έμεινα έκπληκτη! Πώς 
να συντηρήσεις τον εαυτό σου με τέτοιο πενιχρό μισθό; Oι «χρυσές» 
εποχές τελείωσαν.

«Η ΚΑρΙΕρΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕρΑΣ 
ΜΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕρΗ ΕΑΝ ΔΕΝ 

ΕφΕΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠρΟ»
Δημητρης
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Απ’ ό,τι γνωρίζω, πέρσι συμμετείχατε σε μια 
θεατρική παράσταση που περιόδευσε στην 
Ελλάδα. Υπάρχει περίπτωση να έρθετε να 
ανεβάσετε την παράσταση «Ο Αρμένης» 
στην Κύπρο;
Δεν ξέρω, δεν αποκλείω τίποτε.

Σε ποιους θα θέλατε να πείτε ένα ευχαριστώ;
Στον πατέρα των παιδιών μου, της Αναστασίας και της 
Χριστίνας, τον Γιαννάκη Πελεκάνο, ο οποίος ήταν ο 
δεύτερός μου σύζυγος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Δημήτρης 
Μαυρομμάτης καθόταν δίπλα στη μητέρα του και 
όταν ένιωθε ότι έπρεπε να παρέμβει το έκανε χω-
ρίς δισταγμό, φανερώνοντας τη μεταξύ τους σχέ-
ση που αποκαταστάθηκε μετά από κάποιο χρονικό 
διάστημα.

Έχετε την κλασική σχέση μητέρας-γιου;
Δημήτρης: Έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, διότι 
υπήρξαν και κάποιες καταστάσεις οι οποίες μας χώρι-
σαν… Στα 22 μου ξαναβρεθήκαμε. Η μακαρίτισσα η 
γιαγιά μου μας έφερε σε επαφή. 
Βούλα: Aλίμονο! Εντούτοις, για να συμπληρώσω 
αυτό που είπε ο Δημήτρης, ουσιαστικά οι σχέσεις μας 
αποκαταστάθηκαν μετά την εισβολή. 

Θα ήθελα να μου πείτε ποιο χαρακτηριστικό 
του γιου σας, Δημήτρη, θυμίζει έντονα τον 
ηθοποιό Ανδρέα Μαυρομμάτη.
Βούλα: Θεωρώ το καλλιτεχνικό κομμάτι, στο οποίο 
έμοιασε και στους δύο.
Δημήτρης: Εγώ θα έλεγα ότι μοιάζω και στους δύο.

Έχουν περάσει σχεδόν 2,5 χρόνια από τον 
θάνατο του πατέρα σου. Ποιο τραγούδι θα 
ήθελες να του αφιερώσεις; Τι έχεις κρατήσει 
από αυτόν;
Δημήτρης: Θα του αφιέρωνα το «Father» του αμε-
ρικανικού συγκροτήματος Manowar. Αυτό που δεν 
θα ξεχάσω ποτέ, ήταν όταν ήμουνα μικρός και ανα-
γκάστηκα να μείνω με τους συγγενείς μου, αφού τον 
καιρό της εισβολής οι Τούρκοι αιχμαλώτισαν τον 
πατέρα μου διότι νομίζανε ότι ήταν κάποιος υπουρ-
γός. Εντύπωση μού έκανε ότι μετά από μήνες που τον 
αφήσανε ελεύθερο, τα μαλλιά του από μαύρα έγιναν 
γκρίζα. 

Δημήτρη μου, τι σε έχει επηρεάσει περισσό-
τερο στη ζωή σου και συνέβαλε στο να δια-
μορφωθεί ο χαρακτήρας σου;
Δημήτρης: Ενδεχομένως, το γεγονός ότι μεγάλωσα 
χωρίς τη μητέρα μου να συνέβαλε στον χαρακτήρα 

που έχω σήμερα. Μεγαλώνοντας, όμως, το ξεπέρα-
σα. Εξάλλου, το κενό έχει αναπληρωθεί από τότε που 
ξανασμίξαμε. 

Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Δημήτρη;
Boύλα: Έχει έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Είναι 
εξαιρετικός καλλιτέχνης. Είναι μετρημένο παιδί.

Ποιο είναι το κυριότερο ελάττωμα της μητέ-
ρας σου;
Δημήτρης: Εάν μπορώ να το πω ελάττωμα, τότε εί-
ναι το γεγονός ότι δεν έμεινε στην Κύπρο. Εάν έμενε, 
πιστεύω ότι θα έκανε μεγαλύτερη καριέρα. 

Μίλησέ μου για το «Armageddon», το συ-
γκρότημα στο οποίο τραγουδούσες.
Δημήτρης: Ήταν η πρώτη μου αγάπη. Θυμάμαι 
πολύ έντονα τις συναυλίες που κάναμε στη Σερ-
βία το ’99, διότι για να φθάσουμε εκεί περάσαμε 
από βομβαρδισμούς. Ήταν πολύ όμορφες επο-
χές αυτές. Χωρίς αμφιβολία, όλα όσα πέρασα με 
αυτό το συγκρότημα έχουν χαραχθεί ανεξίτηλα 
στη μνήμη μου. Τώρα δεν παίζω κάπου σταθερά, 
αλλά είμαι σε 4 συγκροτήματα και πάμε σε events. 
Δεν είμαι επαγγελματίας μουσικός. Είναι απλώς το 
χόμπι μου. 

«Οι ΑΔΕλφΟι ΚΑΤΣΑΜΠΑ 
ΜΟύ ΕιΧΑν ΚΑνΕι ΠρΟΤΑΣΗ 

ΓιΑ νΑ ΣύΜΜΕΤΑΣΧω ΣΤΟ 
ΣΧΗΜΑ ΤΟύΣ ΑλλΑ ΔΕν 
ΤΗν ΕΚΑνΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ»

Βούλα
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Γιατί δεν ακολούθησες το είδος μου-
σικής που τραγουδά η μητέρα σου και 
προτίμησες το heavy metal;
Δημήτρης: Κοίτα, όταν ήμουνα μικρός τρα-
γουδούσα για παράδειγμα το «Δελφίνι, δελφι-
νάκι» κ.λπ., αλλά μετέπειτα, όταν πήγα σε αμερι-
κάνικο σχολείο στην Ελλάδα, άλλαξαν τ’ ακού-
σματά μου. Άρχισα με κλασικό ροκ και έπειτα 
έμεινα σε αυτό! Δεν μου βγαίνει το είδος που 
ερμηνεύει η μητέρα μου.

Έχετε σκεφτεί ποτέ να παντρέψετε τα 
δύο είδη μουσικής που τραγουδάτε, 
δηλαδή το heavy metal και το έντεχνο;
Δημήτρης: Προσπάθησα, σε ορισμένα 
projects που έκανα, να ερμηνεύσω ελληνικά τρα-
γούδια, αλλά μέχρι εκεί. Για να ακριβολογώ, δεν 
με τραβάει αυτό το είδος. 
Βούλα: Προσωπικά, θα ήθελα να μπορούσα-
με να κάνουμε ένα πάντρεμα αυτών των δύο δια-
φορετικών ειδών μουσικής. Ωστόσο, το έχουμε 
κάνει μόνο για πλάκα… Δεν έχουμε αποπειραθεί 
ποτέ να το κάνουμε.

Σε ποια ζητήματα συμβουλεύεσαι τη μη-
τέρα σου; Eίναι ο άνθρωπος στον οποίο 
τρέχεις κάθε φορά που προκύπτει κά-
ποιο πρόβλημα;
Δημήτρης: Μπα! Για να είμαι ειλικρινής, όχι! 
Δεν είμαι ο άνθρωπος που σηκώνει το ακουστι-
κό για να πάρει κάποιον τηλέφωνο. Μόνος μου 
παίρνω αποφάσεις. 
Βούλα: Θα έλεγα ότι έχει δική του προσωπι-
κότητα. Γενικά, ούτε τον πατέρα του συμβουλευ-
όταν.

Έχετε θέσει κάποιον μακροπρόθεσμο 
στόχο ή είστε από τους ανθρώπους που 
δεν κάνουν σχέδια;
Δημήτρης: Δεν κάνω πλάνα. Ωστόσο, αυτό 
τον καιρό αναμένω την κυκλοφορία του δίσκου 
που κάναμε με το συγκρότημά μου.
Βούλα: Προσωπικά δεν κάνω σχέδια. Aυτό 
που θέλω μονάχα, είναι να ’ναι καλά τα παιδιά 
και τα εγγόνια μου.  ok!   

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: BAΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

STYLIST: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
ΡΟΥΧΑ BOΥΛΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ: ΜΑRKS & SPENCER

ΡΟΥΧΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ: AΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΣΥΛΛΟΓΗ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΠΑΡΑΔΕΙΣΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ-

ΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

«EΑΝ ΖΟΥΣΕ Ο 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ, ΘΑ ΤΟΥ 
ΑΦΙΕΡΩΝΑ ΤΟ “FAThER” 

ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

MANOwAR»
Δημητρης 
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Παραδείσα ΠαΠαγεωργίου

Λέέι όχι στα καΛόύπια! 

M ε αυτόν ακριβώς τον τρόπο θα μπο-
ρούσε να παραλληλιστεί η ταλαντού-
χα Κύπρια make-up artist, Παραδείσα 

Παπαγεωργίου, η οποία κατάφερε με τη «ζωγρα-
φική» της, να εδραιωθεί -τόσο σε τοπικό όσο και 
σε διεθνές επίπεδο- στον πολυπόθητο χώρο της 
ομορφιάς και να ανοίξει τον δικό της παράδει-
σο καλλωπισμού. Το πλούσιο βιογραφικό της σε 
συνδυασμό με την πληθωρική της προσωπικότητα 
δεν θα μπορούσε να με αφήσει ασυγκίνητη, οπότε 
άδραξα την ευκαιρία για να της κάνω μια εφ’ όλης 
της ύλης συνέντευξη και να γνωρίσω τον άνθρω-
πο-καλλιτέχνη με τα μαγικά χέρια. Πάρτε μια πινε-
λιά από την «αυλή» του παραδείσου της Κύπριας 
make-up artist…

Σπούδασες σχέδιο μόδας, εντούτοις στην 
πορεία ακολούθησες την καριέρα της 
make-up artist. (Αυτό μάλλον δεν ήταν 
σχεδιασμένο!). Πώς αντιλήφθηκες ότι 
αυτή ήταν η μεγάλη σου αγάπη; 
Για να είμαι ειλικρινής, από την πρώτη κιόλας επαφή 
μου με το make-up, με είχε εξιτάρει η ιδέα του να 
μπορείς να δίνεις λάμψη και ομορφιά στο πρόσω-
πό σου. Αυτό, βεβαίως, ήθελα να το μοιραστώ με 
τις γυναίκες. Κάπως έτσι άρχισαν όλα…

Ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα στον θαυ-
μαστό κόσμο της ομορφιάς;
Η καριέρα μου ξεκίνησε από τη Chanel στην ηλικία 
των 20 ετών, όπου έζησα μεγαλειώδεις εμπειρίες, 
γνωρίζοντας τότε μεγάλα ονόματα στον χώρο του 
make-up. 

Ποια στιγμή της καριέρας σου θεωρείς ότι 
ήταν κομβικό σημείο και ποιο είναι το πιο πε-
ρίεργο πράγμα που έχει χρειαστεί να κάνεις 
στη δουλειά σου; 
Θεωρώ ότι σταθμός στην καριέρα μου ήταν η ανάλη-
ψη της θέσης του trainer στη Mac Cosmetics. Ήταν η 
στιγμή που έπρεπε να μεταφέρω σε άλλους επαγγελ-
ματίες του χώρου το μεγάλο μου πάθος. Ταυτόχρονα, 
ένιωθα ελεύθερη, διότι μεταλαμπάδευα τη γνώση και 
τις εμπειρίες μου σε άλλους ανθρώπους και δεν έμε-
ναν κλειδωμένες μέσα μου. 

Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει 
τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Ποιες εί-
ναι οι κυριότερες διαφορές τού να δουλεύεις 
«έξω» σε σχέση με «μέσα»;
Η κυριότερη διαφορά είναι ότι «έξω» αναγνωρίζεται η 
αξία του κάθε επαγγελματία, ενώ παράλληλα υπάρχει 

σεβασμός προς τις υπηρεσίες που παρέχει. Όσον 
αφορά το τοπικό κομμάτι, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα 
είδος περιπλοκής στους «ρόλους». Αυτό, δυστυχώς, 
έχει ως επακόλουθο την παροχή χαμηλότερης ποιό-
τητας υπηρεσιών.

Έχεις κάποιο ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο 
διαβάζεις τα πρόσωπα των ανθρώπων που 
μακιγιάρεις;
Το πρώτο πράγμα που λαμβάνεις από κάθε άνθρωπο 
είναι η ενέργεια με την οποία σε προσεγγίζει, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι καθορίζει το μακιγιάζ, ωστόσο 
είναι η αρχή για το πώς να αρχίσεις και να δομή-
σεις μέσα στον χρόνο που σου προσφέρεται τον 
ενθουσιασμό και την ικανοποίηση. Όλες οι γυναί-
κες που έρχονται στον χώρο μου, έχουν ένα χαρμό-
συνο γεγονός στο οποίο πρέπει να παρευρεθούν 
και θέλουν να είναι ξεχωριστές. Αυτό ακριβώς είναι 
και η βάση του μακιγιάζ, το οποίο προσαρμόζεται 
στην προσωπικότητα της κάθε γυναίκας καθώς και 
στην ιδιαιτερότητα του γεγονότος.

Ποια τρία διάσημα πρόσωπα θα ήθελες να 
μακιγιάρεις; 
Εάν είχα την ευκαιρία, θα ήθελα να μακιγιάρω τη 
Merilyn Monroe, τον Johnny Depp και τη Naomi 
Campbell.

Όταν μακιγιάρεις μια γυναίκα, τι είναι αυτό 
που θέλεις να αποδώσεις στο πρόσωπό 
της;
Θέλω πάντα να τονίσω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά της. Εκείνα που την κάνουν ξεχωριστή. Χρησιμο-
ποιώ πάντα υλικά και χρώματα που δίνουν ένα καθ’ 
όλα λαμπερό και αρμονικό αποτέλεσμα μέσα από 
τη φυσικότητα της κάθε γυναίκας. Ποτέ δεν θα συ-
στήσω κάτι το οποίο η κοινωνία θεωρεί ότι είναι της 
μόδας, όπως για παράδειγμα τα σαρκώδη χείλη. 
Δεν ταιριάζει σε όλες μας κι αυτό όταν συμβαίνει 
προκαλεί ένα δυσαρμονικό αποτέλεσμα. Ας μην 
ξεχνούμε ότι η μόδα δεν είναι κλειστή σε καλούπια, 
αλλά είναι μια τάση της εποχής, που πολλές φορές 
φέρνει στοιχεία από άλλες εποχές. Στόχος μας ως 
καλλιτέχνες είναι να συνδυάσουμε αρμονικά όλα 
αυτά και να καταλήξουμε σε ένα φυσικό, μοντέρ-

νο και λαμπερό αποτέλεσμα. Αυτό δουλεύουμε επί-
σης και στη σχολή, κάνουμε μια εκτενή αναφορά στις 
τάσεις όλων των περιόδων από τη δεκαετία του ’20 
μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετα, δουλεύουμε πάνω σε 
θέματα όπως είναι η θεωρία των χρωμάτων, ενώ πα-
ράλληλα εξασκούμαστε πάρα πολύ σε διάφορες τε-
χνικές μακιγιάζ. Τέλος, ασχολούμαστε με ένα κομμάτι 
πιο εσωτερικό, όπου πρέπει να αποχωριστούμε κάθε 
ίχνος εγωισμού και να προσαρμοστούμε πλήρως με 
τον άνθρωπο που υπάρχει μπροστά μας.

Υπάρχει κάποια επώνυμη Κύπρια που να θε-
ωρείς ότι έχει αψεγάδιαστο πρόσωπο ή ενδε-
χομένως το πρόσωπό της να αγγίζει τα όρια 
της τελειότητας;
Η Κύπρια έχει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως 
είναι τα αμυγδαλωτά μάτια, τα ωραία φρύδια αλλά 
και τα σαρκώδη χείλη. Είναι πολλές οι Κύπριες οι 

τό έπαγγέΛμα τόύ make-up artist θα μπόρόύσέ να 
παρόμόιαστέι -καΛΛιστα- μέ αρχιτέκτόνα, ό όπόιόσ χαρασσέι 
όμόιόμόρφέσ γραμμέσ πανω σέ ένα Λέύκό χαρτι (πρόσωπό) 

μέ μόναδικό τόύ έργαΛέιό ένα μύτέρό μόΛύβι (πινέΛό). 

«Ο ΠΑρΑΔΕιΣΟΣ ΔΕν ΕινΑι 
ΤιΠΟΤΑ ΠΕριΣΣΟΤΕρΟ ΑΠΟ 

ΗρΕμιΑ ΚΑι ΓΑλΗνΗ»
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οποίες αντιπροσωπεύουν τα προαναφερθέντα. Έχω συ-
νεργαστεί με πάρα πολλές επώνυμες και έχω να πω ότι οι 
Κύπριες είναι από τις πιο όμορφες γυναίκες.

Αν μια πελάτισσα έρθει στη σχολή σου με τη 
φωτογραφία κάποιας επώνυμης και σου πει 
ότι θέλει να αντιγράψει το μακιγιάζ της, τι θα τη 
συμβούλευες;
Το ιδανικό πάντα είναι να κτίζουμε το make-up που αρ-
μόζει στην κάθε κοπέλα, το οποίο βασίζεται στα χαρα-
κτηριστικά της και τη φύση του γεγονότος στο οποίο θα 
παρευρεθεί. Έτυχε όμως σε κάποιες περιπτώσεις να έρ-
θουν κοπέλες με φωτογραφία κάποιας επώνυμης. Στις 
πλείστες περιπτώσεις, τους εξηγώ τον λόγο για τον οποίο 
είναι αδύνατο να γίνει αυτό το make-up και έτσι κτίζουμε 
κάτι ξεχωριστό, για το οποίο στο τέλος ενθουσιάζονται. 
Εντούτοις, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου η κο-
πέλα έχει κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να δομηθεί 
ένα παρόμοιο make-up. 

Μετά από μια πολυετή πορεία στα «MAC 
Cosmetics», αποφάσισες να ανοίξεις τη δική 
σου σχολή. Πώς πήρες αυτή τη μεγάλη απόφα-
ση;
Ήταν το πλήρωμα του χρόνου ή αλλιώς το επόμενο βήμα 
που οραματιζόμουν στην καριέρα μου. Με τη βοήθεια 
του Θεού κάποιες συγκυρίες ήταν ευνοϊκές για να πάρω 
εύκολα αυτή την απόφαση. 

Μίλησέ μου για τη σχολή σου. Τι courses προ-
σφέρει; Τι είναι αυτό που διδάσκει; Γιατί είναι 
καλό να γραφτεί κάποιος εκεί; Πού μπορούμε 
να βρούμε τη σχολή σου;
Η σχολή προσφέρει σε πρώτο στάδιο τρία courses. Το 
πρώτο είναι για αρχάριους που θέλουν να γίνουν επαγ-
γελματίες. Το δεύτερο αφορά επαγγελματίες που θέλουν 
να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και το τρίτο είναι για κα-
θημερινές γυναίκες που θέλουν να τελειοποιήσουν το 
προσωπικό τους μακιγιάζ. Σε αυτή τη σχολή, θα πάρεις 
ολοκληρωμένες γνώσεις. Ξεκινάμε με εκτενή θεωρία. 
Δίνουμε τεράστια έμφαση στις τεχνικές μακιγιάζ και δεν 
επαναπαυόμαστε μέχρι όλοι να εξοικειωθούν πλήρως. 
Αυτό όμως που μας κάνει ξεχωριστούς είναι το κομμάτι 
όπου δίνουμε έμφαση στην πώληση της υπηρεσίας μας. 
Ένα καθ’ όλα αναγκαίο εργαλείο για τον κάθε make-up 
artist, που θα του χρησιμεύσει είτε επιλέξει να εργαστεί 
σε εταιρείες καλλυντικών είτε να ασχοληθεί ως ελεύθε-
ρος επαγγελματίας. Βρισκόμαστε στη Νήσου, 15 λεπτά 
από τη Λευκωσία.

Εξ όσων γνωρίζω, έχεις «κατεδαφίσει» το υπνο-
δωμάτιό σου, στο πατρικό σου, για να δημιουρ-
γήσεις τη σχολή των ονείρων σου… Έτσι;
Πράγματι! Έτσι έχουν τα πράγματα. Πολλές φορές είναι 
συγκινητικό όταν το σκέφτομαι, διότι πραγματικά είναι ο 
χώρος όπου μεγάλωσα και έκανα τα μεγαλύτερα «ταξί-
δια».

Πώς απεικονίζεται στα δικά σου μάτια η γυναί-
κα τού σήμερα;
Η γυναίκα τού σήμερα έχει μια ιδιαίτερα δυναμική προ-
σωπικότητα.

Τι πρέπει να περιέχει η βαλίτσα ενός make-up 
artist;
Τα απολύτως απαραίτητα. Δηλαδή primer, concealer, 
foundation και powders, τα οποία φυσικά πρέπει να τα 
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προσαρμόζει ο κάθε make-up artist ανάλογα με τις 
ανάγκες του. 

Και από τα επαγγελματικά να πάμε και στα 
προσωπικά... Κατά καιρούς ακούμε για λε-
κτική κακοποίηση και συναισθηματική βία 
στον γάμο. Ποια είναι η γνώμη σου; Έχεις βι-
ώσει κάτι παρόμοιο; Πώς πρέπει να αντιμετω-
πίζει κάποια γυναίκα μια τέτοιου είδους συ-
μπεριφορά;
Η κάθε γυναίκα πρέπει να διαφυλάσσει την αξιοπρέ-
πειά της και να μη μένει εγκλωβισμένη στη συνήθεια 
και τα συναισθήματά της. Το πιο σημαντικό είναι να 
παραμένουμε όρθιοι μέσα από τις περιστάσεις, διότι 
στον κάθε άνθρωπο ανήκει ένα αξιοπρεπές «αύριο».

Πρόσφατα, έχεις παντρευτεί τον δεύτερό 
σου σύζυγο, με τον οποίο απέκτησες ένα πα-
νέμορφο κοριτσάκι. ( Έχεις ήδη ένα αγοράκι 
από τον πρώτο σου γάμο). Πιστεύεις ότι βρή-
κες την αυλή του παραδείσου σου ή νιώθεις 
ότι σου λείπει και κάτι ακόμη;
Ο παράδεισος δεν είναι τίποτα περισσότερο από 
ηρεμία και γαλήνη. Η συμβίωση, και κατ’ επέκταση 
ο γάμος, πρέπει να βασίζεται στην κατανόηση και 
τον αλληλοσεβασμό. Είναι πραγματικά εξαιρετικό 

το πόσο όμορφα και αρμονικά ζούμε όλοι μας, μαζί 
και ο λεβέντης μου από τον πρώτο γάμο. Βέβαια, την 
ομορφιά στη ζωή μας την έφερε το υπέροχό μας 
αγγελούδι, το οποίο ήρθε με πολλή αγάπη και προ-
σμονή.

Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου 
έχουν δώσει;
Η καλύτερη συμβουλή που πήρα ήταν από τον πατέ-
ρα μου, στα πρώτα μου βήματα στον χώρο, που με 
συμβούλεψε να μην κρατώ τίποτα για μένα. Να απο-
χωρίζομαι πλήρως τον εγωισμό μου και να δίνομαι σ’ 
αυτό που έχω μπροστά μου.

Ποιο είναι το όραμά σου και ποια τα μελλο-
ντικά σου σχέδια;
Το όραμά μου είναι να διασωθεί στο μέγιστο μέσα 
στην κοινωνία το πνεύμα ενθουσιασμού και ελευθερί-
ας που νιώθω μέσα από το make-up. 
Τα μελλοντικά σχέδια έχουν να κάνουν με πιο εξειδι-
κευμένα courses σε διάφορους τομείς. ok!   

THΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

STYLING: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
ToTaL ouTfITS ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 
Make-up: paradeISa Make-up workSHop 

«Η ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΗΝ 

ΑξΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΜΗ ΜΕΝΕΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ 

ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ»
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

In the 
name 
of serum
οι μαγικές «ανακα-
λύψέις» των κοςμέτο-
λογων, το ςέρούμ  Ή πιο 
απλα ο ορος, αλλα και 
τα booster, έιναι ο,τι 
καλύτέρο για τη θρέψη 
και την αναζωογονη-
ςη της έπιδέρμιδας 
μας. γι’ αύτο ςας 
ςύςτηνούμέ τις 
τέλέύταιές 
αφιξέις. 
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Dermabsolu, Siero 
Fondamentale, Avene, βασικός 
ορός αναζωογόνησης, με υψηλή 
συγκέντρωση σε δραστικά συστατι-
κά, επωφελούμενος από την τεχνο-
λογία «ορός σε λάδι»: η άνεση ενός 
λαδιού για διαρκή θρέψη, όμως με 
μία σύνθεση ελαφριά ενός ορού με 
τελείωμα μη λιπαρό και μη κολλώ-
δες. για ένα δέρμα πιο πυκνό και με 
έντονη θρέψη.

Abeille Royale Double R 
Serum, Guerlain, διπλός 
ορός ανανέωσης και επα-
νόρθωσης, με μέλι μαύρης 
μέλισσας (με αναγεννητι-
κές ιδιότητες). καταπολεμά 
τα σημάδια του χρόνου: την 
απώλεια της ελαστικότητας 
και της σφριγηλότητας, τις 
ρυτίδες, το θαμπό δέρμα και 
τους μεγάλους πόρους. μι-
λάμε για το απόλυτο όπλο 
όταν θέλετε λάμψη, λιγότε-
ρες ρυτίδες, σφριγηλή και 
λεία επιδερμίδα και το θέ-
λετε άμεσα αλλά και με δι-
άρκεια.

διφασικό bοοster λάμψης, από τη σειρά Άγριο Τριαντάφυλλο, 
Κorres, με 15% super Vitamin C και λάδι Άγριο τριαντάφυλλο, για ορα-
τή βελτίωση σε πρώτες ρυτίδες, κηλίδες και θαμπή, κουρασμένη όψη.  

Restoring Serum, Youth 
Lab, αντιγηραντικός κρεμο-
ορός για εντατική αναδόμηση, 
αναζωογονεί τους γηρασμένους 
ινοβλάστες και ενεργοποιεί τη 
σύνθεση του κολλαγόνου τύπου 
ι & ιιι και της ελαστίνης, επα-
ναφέροντας τη χαμένη λάμψη, 
ελαστικότητα, σφριγηλότητα και 
λεία επιφάνεια της επιδερμίδας. 
ςε επιλεγμένα φαρμακεία. 

Dior Prestige Le Micro-Sérum de 
Rose Yeux, Dior, κάτι περισσότερο 
από ένας ορός, ένας ενισχυτής αποτελε-
σματικότητας για την εύθραυστη περιο-
χή των ματιών. Χάρη στο μοναδικό απλι-
κατέρ του (με 10 ανεξάρτητες κεραμικές 
μικροπέρλες με περιστροφή 360° σε μια 
κεφαλή μασάζ, επιχρυσωμένη με φύλλα 
χρυσού), απολαμβάνετε ένα μοναδικό 
μασάζ που ενεργοποιεί τη μικροκυκλο-
φορία και την οξυγόνωση των κυττάρων, 
ενώ ενισχύει και την αφομοίωση των θρε-
πτικών μικροσυστατικών του sérum.

Multi Collagen, Bioten, 
συμπυκνωμένος αντιρυτιδι-
κός ορός, για αποτελεσμα-

τική δράση κατά των ρυτί-
δων! Άμεσα αισθάνεστε την 
επιδερμίδα σας πιο λεία και 
ενυδατωμένη. ςε 6 ημέρες 

το μήκος των ρυτίδων μειώνε-
ται έως και 24%. ςε 4 εβδο-
μάδες το μήκος των ρυτίδων 

μειώνεται έως και 27%, το 
περίγραμμα του προσώπου 
φαίνεται ορατά αναδιαμορ-

φωμένο. 

Golden Krocus Ageless 
Saffron Elixir Serum, 

Korres, λίγες σταγόνες είναι 
αρκετές για να προσφέρουν 

λίφτινγκ και ενίσχυση όγκου, 
βελτίωση σύσφιγξης και ελαστι-
κότητας, μείωση εμφάνισης ρυ-

τίδων, λάμψη, ομοιόμορφο τόνο 
και λεία επιδερμίδα.

Sublimage L’Essense Fondamentale, 
Chanel, ορός για ολοκληρωμένη δράση στην 
πυκνότητα και το μικροανάγλυφο του δέρματος. 
η επιδερμίδα φαίνεται πιο λεία, πιο σφριγηλή 
και πιο τονωμένη. μετά την εφαρμογή η επι-
δερμίδα φαίνεται σαν να έχει κάνει λίφτινγκ, 
γίνεται αφράτη και λαμπερή.

Sisleya L’Intégral Anti-Age Firming 
Concentrated serum, Sisley, απαλός και δρο-
σερός συμπυκνωμένος ορός αντιγήρανσης και 
σύσφιγξης, με πλήρη δράση σε όλα τα επίπεδα 
του δέρματος για να αποκαταστήσει ορατά όλα 
τα σημάδια γήρανσης του δέρματος.
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Νέές 
αφίξέίς γία 
το 2019
Κρέμές, make-up, ςΚίές, 
αλλα Καί ΚραγίοΝ, έίΝαί 
ο,τί αΝαΝέώΝουμέ 
πίο ςυχΝα ςτο Νέςέςέρ 
μας. Καί μέ τη Νέα 
χροΝία έχουμέ πολλα 
Νέα προϊοΝτα Να 
γΝώρίςουμέ Καί Να 
το έμπλουτίςουμέ 
μέ ο,τί Καλυτέρο! 

BEAUTYshopping

Crème De La Mer, La Mer, για να τιμήσει το 
αυθεντικό και αρχικό θαύμα της ενυδάτωσης, 
η La mer κυκλοφόρησε πρόσφατα τη Limited-
edition Crème de la mer σε μια vintage συσκευ-
ασία, εμπνευσμένη από ένα εκ των αυθεντικών 
βάζων της Crème de la mer που σχεδίασε ο Dr. 
Huber.

Studio Fix Sculpt And Shape 
Contour Palette, MAC, μια παλέτα 
με τρεις ματ πούδρες για contouring 
και τρεις πούδρες με διακριτική λάμψη 
για highlighting: για να σμιλεύσετε, να 
δώσετε σχήμα και να αναδείξετε τα χα-
ρακτηριστικά του προσώπου σας. Κάθε 
απόχρωση για highlighting έχει ειδική 
σύνθεση που επιτρέπει να αντανακλά 
απαλά το φως, ενώ τα χρώματα του 
contouring προσφέρουν ελαφριά κά-
λυψη για να δημιουργήσουν φυσικές 
σκιάσεις. ο συνδυασμός: το βέλτιστο 
αποτέλεσμα με ελαχίστη επιβάρυνση.

The Luminous Lifting Cushion Compact SPF 20, από τη συλ-
λογή Skincolor De La Mer, La Mer, για εύκολη εφαρμογή εν 
κινήσει. με φόρμουλα μακράς διάρκειας, προσφέρει ευέλικτη κά-
λυψη που προσαρμόζεται ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, με φυ-
σικό αποτέλεσμα, ενώ είναι ιδανική για όλα τα κλίματα και τα επί-
πεδα υγρασίας. από τη στιγμή που θα το εφαρμόσετε, διατηρεί το 
χρώμα ζωντανό όλη την ημέρα και δεν θα φοβάστε πως θα «σπά-
σει». Θα το βρείτε σε 11 ευέλικτες αποχρώσεις. αποκλειστικά στα 
Debenhams.

La Grande Creme, 
Biologique 
Recherche, μια κρέμα 
με πολύπλευρη φόρ-
μουλα που καταπολεμά 
όλα τα φαινόμενα τα 
οποία σχετίζονται με τη 
γήρανση. Δουλεύει κυ-
ρίως στην έκφραση των 
γονιδίων που εμπλέ-
κονται στη διαδικασία 
της γήρανσης του δέρ-
ματος, και προωθεί μια 
πραγματική και εκ νέου 
κυτταρική ανάπτυξη.

Wrinkles Erasure 
Cream for eyes, 
Youth Lab, πλούσια, 
ενισχυμένη κρέμα για 
την εύθραυστη περιο-
χή των ματιών, μειώνει 
και βελτιώνει τις λεπτές 

γραμμές και ρυτίδες στο 
«πόδι της χήνας», ενώ επιτυγχάνει άμεση μείωση της όψης των 
μαύρων κύκλων και των οιδημάτων, χαρίζοντας ξεκούραστο 
και λαμπερό βλέμμα. αποκλειστικά στα φαρμακεία. 

New make up collection, Shiseido, αντλώντας 
έμπνευση από την ιαπωνική κουλτούρα, τη μόδα και το 
design, ενώνει τις θεμελιώδεις αξίες της, τέχνη και έπι-
στήμη, και δημιουργεί το νέο μακιγιάζ ανοίγοντας ένα 
νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στην ιστορία του οίκου. 

Maestro Fusion Makeup 
SPF15, Giorgio Armani, 
υγρό make-up με αέρινη 
υφή, που χαρίζει λάμψη 
και ομοιόμορφο τόνο στην 
επιδερμίδα σας. Δεν είναι 
απλά μια βάση για ματ απο-
τέλεσμα, είναι ένα προϊόν 
που τελειοποιεί την επιδερ-
μίδα, τη διατηρεί απαλή και 
ελαστική χωρίς να αφήνει 
ίχνος λιπαρότητας. aπο-
κλειστικά στο Debenhams 
mall of Cyprus λευκωσίας.

Naked Heat, Urban 
Decay, η πιο φλογερή παλέ-
τα Naked μέχρι σήμερα, με 12 

ακαταμάχητες σκιές σε απο-
χρώσεις του κεχριμπαριού, 

ζεστές καφέ, εκρηκτικές 
πορτοκαλί και πλούσι-
ες σιέννα αποχρώσεις. 

αποχρώσεις που κολα-
κεύουν αφάνταστα κάθε τόνο επιδερ-

μίδας. Όλες οι σκιές έχουν βελούδινη υφή, 
πλούσιο χρώμα, εξαιρετική αντοχή και ανα-
μειξιμότητα. αποκλειστικά στα Debenhams 
στο mall of Cyprus στη λευκωσία.

La Dangereuse 8 Pan 
EyeShadow Palette, Amour, 
Amour, Estée Lauder, παλέτα 

σκιών σε μπορντό, ροζ και κόκκινο. 
Όμορφες ματ αποχρώσεις και απα-

λά, έντονα περλέ τελειώματα που 
αναδεικνύονται όταν μπαίνουν στα 

βλέφαρα. μια παλέτα που προκαλεί 
να δημιουργήσετε και να συνδυάσε-

τε για δυναμικά look.
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style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Μια classic tote bag 
σε καφε χρώΜα 

συνδυάζεται εύκολα με πολλά 
outfits και σίγουρα δεν πρέπει 
να λείπει από καμία γυναικεία 

γκαρνταρόμπα! (alDo)

instagram:mariannahadjimina

IS
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insta-tip

Love for 
fouLards
Prints εμπνευσμενα 
από κλασικα φόυλαρια 
δημιόυργόυν τισ πιό 
chic εμφανισεισ!

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

Πουκάμισο, 
stRaDiVaRiUs.

Σκουλαρίκια €9.99, 
MaNgo.

Πουλόβερ €17.99, 
stRaDiVaRiUs. 

Γυαλιά ηλίου Emilio Pucci, σε 
εΠιΛεΓΜεΝα καΤασΤΗΜαΤα.

Πλεκτό, PiaZZa 
italia.

Φούστα €69.95, 
ZaRa.

Παντελόνα €49.95, ZaRa.

Faux fur €89.99, 
MaNgo.

Μπότα 
€79.99, 

MaNgo.
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ADVERTORIAL

Τέχνη on the road! 
Το χελιδονοψαρο Του Lexus ux 

Ένα χελιδονόψαρο αναδεικνύεται μέσα 
από την τολμηρή σχεδίαση του ολοκαί-
νουργιου Lexus UX που θα παρουσιαστεί 

τον Φεβρουάριο στην Κύπρο. Η προκλητική 
του πρόσοψη, με τις κομψές ανάγλυφες επιφά-
νειες, υποδηλώνει το στυλ, τον δυναμισμό, την 
έμφαση στη λεπτομέρεια και την ελευθερία των 
κινήσεών του, στοιχεία που χαρακτηρίζουν το 
Lexus UX. 
Η εικαστικός Μαρία Αριστείδου, εμπνέεται 
από το Lexus UX, τη μοναδική σχεδίαση και 
την ιαπωνική κουλτούρα, συνθέτοντας για 
την εταιρεία Δικράν Ουζουνιάν & Σία Λτδ, 
επίσημου αντιπροσώπου των αυτοκινήτων Lexus 
στην Κύπρο, ένα μοναδικό χελιδονόψαρο. 
Το Flying Fish, είναι ένα από τα θαύματα της 
φύσης της Ιαπωνίας, ένα εκπληκτικό υβρίδιο. 
Σε αυτό επιτυγχάνεται η απόλυτη ενσάρκωση 
της φιλοσοφίας YET (μα, και) όπου δύο 
φαινομενικά ασύμβατες ιδέες, ενώνονται στη 
βάση μιας αρμονικής συνύπαρξης. Ομοίως 
και το LEXUS UX είναι ταυτόχρονα κομψό μα 
και στιβαρό, ισχυρό, αλλά και οικονομικό.  

Πώς η τέχνη συναντά το Lexus UX;
Το Lexus UX, με τις λεπτομέρειες που μπορείς 
να διακρίνεις αλλά και λόγω της ιστορίας της 
κατασκευής του, αποτελεί μια σημαντική πηγή 
έμπνευσης. Πέρα από το προφανές αποτέλε-

σμα του κομψού σχεδιασμού, ανιχνεύεις τους 
συμβολισμούς και αισθάνεσαι το δέος που 
σου προκαλεί όταν το αγγίζεις, όταν το οδηγείς 
και όταν το βλέπεις να περνά από μπροστά σου.  

Τι σε ενέπνευσε;
Εμπνεύστηκα από την υβριδική τεχνολογία 
της Lexus, το Flying Fish, ως ένα σύμβολο που 
αντιπροσωπεύει το νερό και τον αέρα, την 
αεροδυναμική, την ελευθερία, τη λάμψη, την 
αντανάκλαση και τον δυναμισμό. Ουσιαστικά 
το Flying Fish φέρνει μια επανάσταση, αφού 
αλλάζει δύο κόσμους και τους ενώνει. 

Τι υλικά χρησιμοποιείς;
Χρησιμοποιώ άριστα υλικά, υφάσματα, 
κλωστές, μελάνια, ιριδίζοντα υλικά, φύλλα 
από ασήμι. Επιστρατεύω δηλαδή τα αντιπροσω-
πευτικά υλικά της κατασκευής του αυτοκινήτου 
Lexus UX, εφαρμόζοντας τη μοναδική τεχνική 
της παραδοσιακής ιαπωνικής συρραφής 
Sashiko για να φτάσω στο τελικό έργο τέχνης.  

Τι θέλεις να εκφράσεις μέσα 
από την κατασκευή σου;
Μέσα από την κατασκευή του Flying Fish, 
επιχειρώ να εκφράσω το πάθος που όλοι 
θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας, την ελευ-
θερία, την αυτονομία και τη σιγουριά. 
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style icon ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑshopping

ShadeS of blue
Αποχρώσεισ του μπλε, ζεστΑ 
υφΑσμΑτΑ κΑι Ανετεσ φορμεσ 
Αποτελουν τΑ εφοδιΑ γιΑ τισ 
κρυεσ μερεσ του χειμώνΑ!

A
KR

IS

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

Πουλόβερ €19.99, 
MANGO.

Φούστα €41, TOP SHOP.

Μποτάκι €139, 
BAGATT.

Κασκόλ €25.90, 
ACCESSORIZE.

Ρολόι, 
SWATCH.

Πουλόβερ €49.99, Η&Μ.

Beanie €25.90, 
ACCESSORIZE.

Γάντια, 
PIAZZA 
ITALIA.

Τσάντα Tom Tailor 
Denim, COSTAS 
THEODOROU.

Κοτλέ παντελόνι €59.95, ZARA.
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Yellow kilt
To σκωτσέζικο ταρταν 
σέ κιτρινο χρωμα 
συνδυαζέται μέ μαυρα 
αξέσουαρ για νέανικέσ 
χέιμέρινέσ έμφανισέισ!

VE
RS

A
C

E

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

Ζιβάγκο, 
FALCONERI.

Μποτάκι, 
ALDO.

Κολιέ, FOLLI 
FOLLIE.

Πουλόβερ 
€25.99, 

TALLY 
WEIJL.

Καπέλο €19.99, MANGO.

Biker jacket €35.99, 
STRADIVARIUS.

Πουκάμισο €30, 
TOP SHOP.

Παντελόνι 
€29.95, 
ZARA.

Φούστα €45, 
TOP SHOP.

Ρολόι, 
SWATCH.
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AGENDA ΑΠΟ ΤΗ χρισΤινΑ ΠελεκΑνΟυ

ΔιΟνυσΗσ 
σΑΒΒΟΠΟυλΟσ

Η ΔικΗ ΤΟυ ΤεχνΗ
Τα τραγούδια άλλων ομοτέχνων του, παλαι-
ότερων και νεότερων, από τον Αττίκ και τον 
Μάρκο Βαμβακάρη, θα παρουσιάσει την Τρί-
τη 15 Ιανουαρίου στις 20.30 στο Δημοτικό 
Θέατρο Στροβόλου ο Διονύσης Σαββόπου-
λος. Είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιά-
σει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν στηρίζεται 
στα δικά του τραγούδια, αλλά κυρίως στα 
τραγούδια των άλλων που αγάπησε και τα ζή-
λεψε. Για περισσότερες πληροφορίες αποτα-
θείτε στο τηλέφωνο 22313010.

(Astérix: Le secret de LA potion 
mAGiquE)
Από την Τετάρτη 
17 Ιανουαρίου 
οι θρυλικοί Γαλά-
τες επιστρέφουν 
στους κινηματο-
γράφους από τη 
Feelgood σε με-
ταγλωττισμένη και 
με υπότιτλους ται-
νία. Πρόκειται για 
τη διασκεδαστική 
ταινία κινουμένων 
σχεδίων, μετά 
από το επιτυχημέ-
νο και ευφυέστα-
το «Αστερίξ: Η 
κατοικία των θεών». Η νέα περιπέτεια, «Αστερίξ: 
Τo μυστικό του μαγικού ζωμού» σφύζει από δρά-
ση, αστείες στιγμές, ατακαδόρικους διαλόγους 
και ποπ αναφορές, καθώς ξετυλίγει μία πρωτότυ-
πη ιστορία που παραμένει πιστή στο πνεύμα των 
θρυλικών κόμικς των Goscinny και Uderzo, και 
που υπόσχεται να προσφέρει απολαυστικό θέαμα 
στους νέους και τους παλαιότερους φίλους του 
γαλατικού χωριού. Διάρκεια: 85’

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
«Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΚΥΡΙΟΣ 
ΜΑΝΟΣ»

Ένα ιδιαίτερο ρεσιτάλ για πιάνο και φωνή, με επίκεντρο τα τρα-
γούδια του Μάνου Ελευθερίου, που έφυγε από τη ζωή το κα-
λοκαίρι που μας πέρασε, θα παρουσιάσουν στη μουσική σκη-

νή Red, την Τρίτη 15 Ιανουαρίου, στις 21.00, ο Γιάννης Κότσιρας 
και ο Θοδωρής Οικονόμου. Οι δύο καλλιτέχνες αποφάσισαν να 
εστιάσουν στην ουσία της μουσικής, χωρίς περιττά στολίδια και χω-
ρίς κάποια επίπλαστη αφορμή. Για πληροφορίες και κρατήσεις στα 
τηλέφωνα 96245929 και 99059257.

ΑσΤεριξ: Τo ΜυσΤικΟ ΤΟυ 
ΜΑγικΟυ ΖωΜΟυ

ΤεχνΑσΜΑ

κικΟσ 
λΑνιΤΗσ
εκΘεσΗ «stop»
9/01/-27/01
/2019
Ο Κίκος Λανίτης με έργα 
του και η Αννίτα με φω-
τογραφίες της, που ξε-
χωρίζουν τόσο για τον 
ιδιαίτερο τρόπο με τον 
οποίο βλέπει τις θεματικές της προτάσεις, όσο και για τις πρω-
τοποριακές εκτυπώσεις της, στέλνουν το δικό τους μήνυμα 
αφύπνισης στην Γκαλερί Γκλόρια. Περισσότερες πληροφορί-
ες στο τηλέφωνο 22762605.

ΠΑνΑγιΑ Των ΠΑρισιων
19/01/2019-24/02/2019
Το πολυβραβευμένο μυθιστόρημα του Βίκτωρος Ουγκό ανεβαί-
νει επί σκηνής σε ελεύθερη διασκευή της Έλιας Ιωαννίδου κάθε 
Σάββατο και Κυριακή στις 11.00 και 15.00 στην Αίθουσα Μελί-
να Μερκούρη στη Λευκωσία. Πρόκειται για την ιστορία της ζωής 
του Κουασιμόδου, του καμπούρη κωδωνοκρούστη της εκκλησί-
ας της Παναγίας των Παρισίων, που επιθυμία του είναι να γίνει 
αποδεκτός από την κοινωνία. Όταν κάποτε αποφασίζει να βγει 
έξω συναντά τον εμπαιγμό, την κοροϊδία και την αδικία. Μέχρι 
που τελικά γνωρίζει τη φιλία, την αγάπη και την αποδοχή από την πανέμορφη τσιγγάνα Εσμεράλ-
δα και τον γενναίο αξιωματικό Φοίβο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις αποταθείτε 
στο τηλ. 22797650.

living

Ο ΑκΟλΑσΤΟσ ΗρωΑσ 
ΤΟυ ΜΟλιερΟυ 
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η παράσταση  «Οι 
τελευταίες μέρες του Δον Ζουάν» στην κύρια 
σκηνή του Θεάτρου Ένα, σε σκηνοθεσία και 
διασκευή Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παίζουν 
(με αλφαβητική σειρά): Βασιλική Ανδρέου, 
Γιώργος Δημόπουλος, Πάνος Ζαμπακίδης, 
Σωτήρης Μεστάνας, Μανώλης Μιχαηλίδης, 
Τζούλιο Φιλίππο Ντ’ Ερρίκο, Μαρία Πογια-
τζή, Ειρήνη Σαλάτα, Μάριος Στυλιανού. Τακτι-
κές Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο στις 
20:30 και Κυριακή στις 19:00. Για κρατήσεις 
στο τηλέφωνο 22348203. 
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ΒΑσιλΗσ 
ΠΑΠΑκωνσΤΑνΤινΟυ-
ΟΔυσσεΑσ ιωΑννΟυ
συνΑνΤιΟυνΤΑι εΠι 

σκΗνΗσ
Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση 
των παραστάσεων του «9.05» που 
σημείωσε τεράστια επιτυχία για τρία 
χρόνια με 270 παραστάσεις, ο Βα-
σίλης Παπακωνσταντίνου συναντά 
ξανά τον Οδυσσέα Ιωάννου επί σκη-
νής αύριο Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 

στις 20.30 στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών στη Λευκωσία. Προπώληση εισι-
τηρίων στο www.soldoutticketbox.com. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 22878688.

Best of the Rest
εκΘεσΗ γΑΜΟυ
Ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή 13 Ιανου-
αρίου στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης στη 
Λευκωσία η έκθεση Wedding 2019. Πρόκει-
ται για τη μεγαλύτερη και μοναδική παγκύ-
πρια έκθεση γάμου με ό,τι πιο καινούριο για 
τον γάμο του 2019-2020, με προσφορές και 
διαγωνισμούς για τα ζευγάρια και ό,τι άλλο 
χρειάζεστε για να σας βοηθήσει να οργανώ-
σετε εύκολα, γρήγορα και σωστά τον γάμο 
σας, λαμβάνοντας υπόψη και τη μικρότερη 
λεπτομέρεια και κάνοντας τις καλύτερες 
επιλογές στις πιο συμφέρουσες τιμές. Η 
έκθεση ανοίγει από τις 14.30 μέχρι τις 20.30. 
Εισιτήρια προπωλούνται στη σελίδα skroutz.
com.cy. Για πληροφορίες στο τηλ. 22315477 
και στο Facebook «Wedding Cyprus»

ΘΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
Ένας μεγάλος και σημαντικός 
αγώνας θα διεξαχθεί στη Λευκω-
σία την Κυριακή 24 Φεβρουαρί-
ου, στέλνοντας το μήνυμα ότι η 
Λευκωσία είναι η δική μας πόλη. 
Οι εγγραφές άρχισαν στις 10 
Νοεμβρίου και συνεχίζονται με 
αμείωτη ένταση. Μπείτε στο www.
nicosiamarathonrun.com, επιλέξ-
τε τη διαδρομή που ταιριάζει σ’ εσάς και στην οικογένειά σας και ζήστε μία συναρπαστική 
εμπειρία που θα θυμάστε για πάντα.

«σΟλΟ γιΑ Τρεισ»
Η ΦΑλΑκρΗ ΤρΑγΟυΔισΤριΑ

Η θεατρική ομάδα «Σόλο για Τρεις» κλείνει την αυλαία της χρονιάς 
με το εμβληματικό έργο του Ευγένιου Ιονέσκο «Η φαλακρή τραγου-
δίστρια», πραγματοποιώντας παραστάσεις μέχρι την Πέμπτη 24 Ια-
νουαρίου στις 20.30. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο Θέατρο Χώρα, 
Κοραή 1, Λευκωσία. Η σκηνοθέτις Μαρία Μανναρίδου Καρσε-
ρά επιστρέφει στη σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, 
κλείνοντας έναν επιτυχημένο κύκλο θεατρικών παραγωγών της ομά-
δας με τις παραστάσεις «Πίντερ Χ 11», «Και το όνομα αυτού» και 
«Αντρόνικος ή ο Ζωγκράφος». Για πληροφορίες αποταθείτε στο τη-
λέφωνο 99711261.

κρυΦΗ ΦωΤιΑ
ΚΑΜΙΛΑ ΣΑΜΣΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Η Ίσμα, αφού αφιέρωσε χρό-
νια στη φροντίδα των νεαρό-
τερων αδελφιών της, μετά τον 

θάνατο της μητέρας τους αποδέχεται μια 
πρόσκληση που της επιτρέπει να κάνει πραγ-
ματικότητα ένα άπιαστο όνειρό της. Ωστό-
σο, ο νους της είναι στο Λονδίνο, στην 
όμορφη αδελφή της, αλλά και στον αδελ-
φό της, Παρβίζ, δέσμιο της σκοτεινής κλη-
ρονομιάς του τζιχαντιστή πατέρα που δεν 
γνώρισε ποτέ. Όταν επανεμφανίζεται στην 
άλλη άκρη της Υφηλίου, οι χειρότεροι φό-
βοι της Ίσμα επιβεβαιώνονται. 

ΤΑ 13 ρΟλΟγιΑ
JAMES THURBER
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ 
Τα 13 ρολόγια δεν είναι παρα-
μύθι, αλλά έχεις την αίσθηση 

πως είναι γιατί διαδραματίζεται στον χώρο 
του παραμυθιού. «Τα μισά μέρη που έχω πάει 
δεν υπήρξαν ποτέ. Τα μισά πράγματα που λέω 
δεν μπορούν να βρεθούν», είπε ο Γκόλουξ. 
Αναστέναξε. «Βρίσκω πράγματα που δεν μπο-
ρώ να δω και βλέπω πράγματα που δεν μπο-
ρώ να βρω. Το πρώτο είναι ο χρόνος, το δεύ-
τερο ένα μικρό σημάδι μπρος στα μάτια σου. 
Τι θα 'κανες χωρίς εμένα; Πες μου "Τίποτα". 
"Τίποτα"», είπε ο Πρίγκιπας. «Ωραία. Τότε εί-
σαι αβοήθητος και θα σε βοηθήσω». 

Books Etc

   ΜΑρΑΘωνιΟσ λευκωσιΑσ

ΜΠεσσυ ΑργυρΑκΗ - 
ΜΑυρικιΟσ ΜΑυρικιΟυ
ΜιΑ υΠερΟχΗ ΒρΑΔιΑ

Η Μπέσσυ Αργυράκη έρχεται 
στην Κύπρο για μια μοναδική εμ-
φάνιση μαζί με τον Μαυρίκιο 
Μαυρικίου, το Σάββατο 19 Ιανου-
αρίου στις 21.00 στο Buοno Café 
Lounge Bar. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες αποταθείτε στο τηλέφω-
νο 22754445.
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

SACOOR BROTHERS
ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΣΤΟ ΝΙCOSIA MALL
Πλήθος επωνύμων τίμησε με την παρουσία 
του το επίσημο άνοιγμα του καταστήματος 
του διάσημου brand Sacoor Brothers, στο 
Nicosia Mall. Γνωστές προσωπικότητες 
από τον χώρο της μόδας, της ομορφιάς και 
των MME έδωσαν το «παρών» τους στο 
λαμπερό event για να δουν από κοντά τις 
μοναδικές συλλογές του γνωστού brand.

Η Βαλεντίνα Χατζησέργη και ο Σωτήρης 
Λοβαρής

Ο Τάσος 
Ευαγγέλου

Ο Τάσος 
Τρύφωνος

Η Χαριτίνη 
Ηλιάδου

Ο Κωνσταντίνος 
Χαραλαμπίδης

Η Χριστίνα 
Αργυρού

Η Νάταλι 
Δημοφάνους

Η Ζωζώ 
Λοφίτου

Η Στέλλα 
Χαραλαμπίδη
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B-EARTH
ΝΟΤΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
O φωτογραφικός φακός του ΟΚ! βρέθηκε 
στην παρουσίαση της νέας σειράς 
καλλυντικών B-Earth, όπου δόθηκαν πολλά 
πλούσια δώρα και έγιναν κληρώσεις. 
Στον χώρο παρουσιάστηκαν και οι σειρές 
Bio, Mea Natura και Olive Secret.

Η Έλενα Χατζηγεωργίου 
και η Χρύσω Κλείτου

Η Γεωργία 
και η Φρόσω 
Κουρουκλάρη

Η Μάρσια 
Θρασυβούλου

Η Ελένη 
Κωστάπη

Η Νικολέτα Τυρίμου και 
η Κατερίνα Αγαπητού

Η Ίβα Ιβανόβα και 
η Ροτάνια Αθηνή

Ο Βασίλης Σιάμπας και ο 
Τέλης Ιωαννίδης

Η Παναγιώτα 
Χρήστου

Η Δέσπω και η Ελένη 
Λαζάρου

Η Ηλιάνα 
Χαραλάμπους

Η Χριστίνα 
Δημητρίου
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CNP CYPRUS
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Χρώμα και γεύση Χριστουγέννων είχε το 
γιορτινό πάρτι του Ομίλου Εταιρειών CNP 
CYPRUS INSURANCE HOLDINGS. Σε 
μια χαρούμενη και ζεστή ατμόσφαιρα, το 
προσωπικό του Ομίλου και των Εταιρειών 
του στην Κύπρο, CNP CYPRIALIFE και 
CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, είχε την ευκαιρία να 
περάσει ευχάριστα και να ανταλλάξει ευχές 
για τα Χριστούγεννα και τη νέα χρονιά.

Η Tώνια Κωνσταντίνου, η Ελένη Ψυλλίδου 
και η Ειρήνη Καρή

Ο Ντίνος Κώστα, ο Στέλιος Στεφάνου, ο Πόλυς Μιχαηλίδης και 
ο Bruno Muller

Ο Ανδρέας Παραλίκης, η Νικολέττα Χρυσάνθου, 
ο Χρίστος Φραντζής και η Μαρία Κουρτίδου

Ο Τάκης 
Κληρίδης

Ο Ανδρέας Στυλιανού και η 
Ανδρεανή Καλλιμάχου

Ο Xavier Larnaudie-Eiffel 
και ο Τάκης Φειδία

Η Αθηνά Σιηπιλλή-Τσίγκη και η Ελπίδα 
Λουκά-Μιχαηλίδου

Ο Γιώργος Γώγου και ο Δημήτρης 
Τριμιθιώτης

Ο Ανδρέας Δημητριάδης και ο Χάρης 
Παστίδης
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ENJOY
WINTER

2019

For reservations contact us at:
tel. 25 590000 or visit www.ajaxhotel.com

 

ENJOY A RELAXING
ACCOMMODATION

IN LIMASSOL FROM €76
PER ROOM/PER NIGHT

ΕΜIRATES
ΣΕ ΧΑΛΑΡΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
H εταιρεία Εmirates προσκάλεσε τους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ σε πρωινό 
με χαλαρή διάθεση στο Pralina 
Experience στη Στασικράτους.

Η Μαρία Βαρελάκη και ο 
Λούης Πολυκάρπου

Η Αλεξία 
Ανδρέου

Η Μαρία Νικολαΐδου, η Ευγενία Χαραλάμπους 
και ο Ανδρέας Χατζηκυριάκου

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τους 
εκπροσώπους της εταιρείας Εmirates

BAKER TILLY SOUTH 
EAST EUROPE
«BRAND REFRESH»
Η Βaker Tilly South East Europe 
προσκάλεσε εκπροσώπους των ΜΜΕ 
στα κεντρικά γραφεία της στη Λευκωσία 
με σκοπό να τους παρουσιάσει το 
ανανεωμένο πρόσωπο της εταιρείας.

Η Χρύσω Ρεπά και η Μαρία 
Γεωργίου

Η Κωνσταντίνα Χατζηζαχαρία και 
η Γιώτα Παναγιώτου

Ο Χριστόδουλος Κουλουμπής, ο Αριστοτέλης Κλείτου 
και ο Γιώργος Νικολαΐδης

Ο Μάριος Α. Κλείτου παρουσίασε το 
ανανεωμένο πρόσωπο της εταιρείας
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΡΔΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΗ ΝΕΑ 
ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ
Η Κύπρια σχεδιάστρια μόδας, Αναστασία 
Λάρδα, παρουσίασε σε φίλες και 
πελάτισσές της τη νέα της συλλογή 
σε ένα όμορφο κοκτέιλ πάρτι.

ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
GALA DINNER 
ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
Στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο Radisson 
Blu στη Λάρνακα πραγματοποιήθηκε 
το Gala Dinner του Διγενή Ορόκλινης. 
Ανάμεσα στους καλεσμένους 
παρευρέθησαν βουλευτές, πρόεδροι 
αθλητικών σωματείων, στελέχη 
κομμάτων και επιχειρηματίες.

Η Αννίτα και ο Πέτρος 
Δημητρίου

Η παρουσιάστρια της βραδιάς 
Χριστίνα Δημητρίου

Ο Ζαχαρίας Ζαχαρίου, ο Χρίστος Γεράνης, ο 
Μανώλης Θεολόγος και η Αννούλα Κασουλίδη

Ο Θωμάς Χόπλαρος και ο 
Αντώνης Κυπριανού

Η Μαρίνα 
Κωστή

Η Ελίζα και η Εστέρ 
Μαρκίδου

Η Μαριάννα Χατζηστεφάνου 
και η Αναστασία Λάρδα

Η Μαρία 
Κυριάκου

Η Βανέσα 
Χατζηιωσήφ

Η Γιώτα 
Δαμιανού

Ο Βαλεντίνος Αλαμάνγκος, η Χριστίνα Δημητρίου 
και ο Λάζαρος Φιλίππου
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PANSTROMASEW
ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Το κατάστημα Panstromasew στη 
Μακεδονίτισσα μάς προσκάλεσε, 
για να ζήσουμε από κοντά το 
πνεύμα των Χριστουγέννων.

Η Έλενα Σαμπανή 
και η Μαρία 
Παπαϊωάννου

MEDOCHEMIE MAΡΑΘΩΝΙΟΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΤΡΕΧΩ ΔΕΝ ΑΠΕΧΩ
Η Λευκωσία, η μοναδική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης χωρίς αγώνα, επιτέλους αποκτά 
τον δικό της Μαραθώνιο. Γι’ αυτό τον 
σκοπό διοργανώθηκε live link του Ράδιο 
Πρώτο στο Mall of Cyprus, όπου ο κόσμος 
ενημερώθηκε για τον Μαραθώνιο.

Ο Ζαχαρίας Φιλιππίδης 
και η Μαρία Κάνθερ

Ο Κρις 
Γιανναράς

Ο Κυπριανός 
Λούης

Η Χριστίνα 
Κυριάκου

Η Βάκια 
Καϊνή

Ο Πανίκος και η 
Στέλλα Κυριάκου

Η Ελένη Σιακαλλή και 
η Ειρήνη Φιλίππου

Η Μαρία και 
ο Μιχάλης Φασούρη

Όσοι βρεθήκαν στο Mall of cyprus είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για τον Μαραθώνιο 
Λευκωσίας, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 
24 Φεβρουαρίου
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Tv news ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

ΠΕρι ΟρΕΞΕωΣ

Eτοιμάζουν βάλιτσεσ γιά Survivor 
Όπως όλα δείχνουν δύο αγαπημένοι Έλληνες τραγουδιστές πήραν το πράσινο φως 
για συμμετοχή στο Survivor. Ο λόγος για τον Κώστα Καραφώτη και τον χρήστο χολί-
δη, οι οποίοι, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζουν βαλίτσες για το απόλυτο ριάλιτι επιβίω-
σης. Το αγαπημένο Survivor, το οποίο περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία, έρχεται 
στο ΣιγμΑ τον Φεβρουάριο και αυτό που κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό είναι 
το εάν οι Έλληνες θα τεθούν ενάντια στους Τούρκους παίκτες ή εάν οι δύο ομάδες 
θα αποτελούνται από παίκτες των δύο χωρών. Πάντως, τα επεισόδια θα μεταδίδονται 
την ίδια ώρα σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία. 

Ποτε κάνει Πρεμιερά 
η Πιο γευστικη 
εκΠομΠη 
τησ κυΠρου;
μια ανατρεπτική εκπομπή 
γεύσεων και προτάσεων έρχε-
ται στην τηλεόραση του Σιγ-
μΑ, από σήμερα Κυριακή 13 
ιανουαρίου και κάθε Σάββα-
το και Κυριακή στις 17:30. Ο 
Ανδρέας Δημητρόπουλος και 
η γιώτα Δαμιανού παίρνουν 
το αυτοκίνητο, ταξιδεύουν σε 
όλη την Κύπρο, συναντούν 
γνωστά πρόσωπα, δίνουν τις 
δικές τους προτάσεις, προτεί-
νουν νέα στέκια, δοκιμάζουν 
γεύσεις από εστιατόρια, 
πλούσια αρώματα καφέ και 
πολλά άλλα. Οι καλεσμένοι 

της εκπομπής γίνονται μια 
παρέα γύρω από το τραπέζι 
των γεύσεων, με τους τηλεθε-
ατές να γνωρίζουν την πιο 
απλή, καθημερινή πλευρά 
τους. 

ΚωΣΤΑΣ ΚΑρΑΦωΤηΣ - χρηΣΤΟΣ χΟλιΔηΣ

το ΠροσωΠο 
Που άντικάτεστησε 
την κάτερινά 
Χριστοφιδου 

MAρινΑ χΑΤΖηΚωΣΤΑ

η μαρίνα χατζηκώστα αποτελεί την επιλογή του τηλεοπτικού 
σταθμού ΣιγμΑ για την παρουσίαση της μεσημβρινής ενη-
μερωτικής εκπομπής «μεσημέρι και Κάτι», μετά από την 

απόφαση της Κατερίνας χριστοφίδου να αποχωρήσει από τον χώρο 
των μίντια και να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες Ευρωεκλογές. 
η μαρίνα χατζηκώστα έκανε το ντεμπούτο της στην εκπομπή την 
περασμένη Δευτέρα. Καθημερινά, μεγάλο μερίδιο τηλεθεατών επιλέ-
γει το «μεσημέρι και Κάτι» για τη μεσημβρινή του ενημέρωση και τα 
πρώτα νούμερα τηλεθέασης άφησαν απόλυτα ικανοποιημένη τη 
διεύθυνση του καναλιού για την επιλογή της.   
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ς

εΠιστρεφει στην ελληνικη 
τηλεοράση
ΠΟιΑ ΕινΑι ΤΑ ΔΕΔΟμΕνΑ; 
Ο λάκης λαζόπουλος, όπως όλα δείχνουν, 
επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση, αφού 
συμφώνησε σε όλα με τον Open. 
Άλλωστε το «όχι» που είπε ο Αντώ-
νης Κανάκης στην πρόταση του 
Open, έκανε την πίεση του κανα-
λιού προς τον λαζόπουλο εντο-
νότερη, μιας και δεν υπάρχει 
άλλη εκπομπή με σατιρικό περιε-
χόμενο. Αναμένεται τις επόμενες 
μέρες να υπάρξει και επίσημη ανα-
κοίνωση.

κάνουν Πρεμιερά 
στισ 4 φεβρουάριου
Ο Τάσος Θεοδώρου και ο Χάρης Αριστείδου, ενώ-
νουν τις δυνάμεις τους για να δοκιμαστούν στην 

ηλεκτρισμένη απογευματινή ζώνη του Omega 
Κύπρου, σε μια εκπομπή γεμάτη σάτι-

ρα, αυτοσαρκασμό, παιχνίδια, gossip, 
καυστικά σχόλια, ζωντανές συν-

δέσεις με τηλεθεατές και πολλά 
άλλα. Η εκπομπή τιτλοφορείται 
« Έλα να δεις» και κάνει πρεμιέ-
ρα τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 
στις 13:30. Θα καταφέρουν να 
αναστήσουν τη μεσημεριανή 
ζώνη του καναλιού, μετά τη 
διακοπή συνεργασίας με τη 
Χαριτίνη Ηλιάδου;

TΑΣΟΣ ΘΕΟΔωρΟΥ - χΑρηΣ ΑριΣΤΕιΔΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
μετά άΠο τη διάκοΠη 
τησ εκΠομΠησ τησ 
Πάράιτηθηκε άΠο 
τον άντ1 κυΠρου
Το μεσημέρι της Τετάρτης η Αφροδίτη 
Γεωργίου υπέβαλε την παραίτησή της 
στον ΑΝΤ1 Κύπρου, λίγες μέρες μετά 
από τη διακοπή της εκπομπής της Follow 
Live. Η παρουσιάστρια, μετά από πέντε 
χρόνια συνεργασίας με το κανάλι, αποχώ-
ρησε και αναζητά πλέον νέα τηλεοπτική 
στέγη και νέες επαγγελματικές προκλή-
σεις. Η παρουσιάστρια δεν μοιράστηκε 
τους λόγους αποχώρησής της από το 
κανάλι και έγραψε μεταξύ άλλων, «Τελευ-
ταία μέρα στον αγαπημένο ΑΝΤ1. Δεν 
ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση να κλεί-
σω αυτόν τον κύκλο. Αυτόν τον τόσο 
σημαντικό κύκλο της ζωής μου, που κρά-
τησε 5 χρόνια και μου χάρισε υπέροχες 
στιγμές, μαθήματα ζωής και καθοριστικές 
εμπειρίες. Είναι πραγματικά συγκινητικό 
που φεύγω φορτωμένη αγάπη και ζεστά 
λόγια...»

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΟ 
POWER OF LOVE
Πωσ θά άντιδράσει η 
Πάράγωγη σΧετικά με το 
ψεμά τησ άργυρωσ κάι του 
γιάννη γιά τη γνωριμιά 
τουσ; 
Χαμός γίνεται τις τελευταίες μέρες, καθώς 
διέρρευσε πως κάποιοι παίκτες του Power 
Of Love γνωρίζονται μεταξύ τους. Πρώτη 
από όλους διέρρευσε η γνωριμία του Γιάν-
νη και της Αργυρώς. Εκείνη είπε πως δεν 
τον γνώριζε από πριν, ενώ εκείνος δήλωσε 
πως την είδε σε ένα κλαμπ. Τελικά ο Γιάν-
νης όχι μόνο πήγε και της μίλησε σε εκεί-
νο το κλαμπ, ενώ είχε πει ότι την είδε και 
δεν της μίλησε ποτέ, αλλά έβγαλαν και 
αρκετές φωτογραφίες, οι οποίες διέρρευ-
σαν, γεγονός το οποίο αποτελεί παραβία-
ση των κανονισμών του παιχνιδιού. Μετα-
ξύ τους υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση, με 
την Αργυρώ, φανερά εκνευρισμένη, να 
κάνει σκηνή ζηλοτυπίας στον Γιάννη, όταν 
τον βλέπει να χορεύει με τη Ζένια. Το πώς 
θα αντιδράσει η παραγωγή σχετικά με την 
αποκάλυψη πως γνωρίζονταν από πριν, 
θα το μάθουμε πολύ σύντομα…

λΑΚηΣ λΑΖΟΠΟΥλΟΣ

ΟΣΟ Εχω ΕΣΕνΑ

με ενθουσιάσμο το σιγμά εριξε στη μάΧη τηλεθεάσησ τη νεά του σειρά
Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Οι φτωχοί και οι πλούσιοι... Όταν η μοίρα αποφασίσει αυτοί οι κόσμοι να συνα-
ντηθούν, οι αντιδράσεις θα είναι εκρηκτικές. Κωμικές καταστάσεις, εκπλήξεις και ανατροπές θα ζήσουν οι 
ήρωες της νέας κωμικής σειράς του ΣιγμΑ «Όσο Έχω Εσένα» σε σενάριο ρένας ρίγγα και σκηνοθεσία Στέ-
φανου μπλάτσου. μέσα από ένα ταξίδι αυτογνωσίας οι ήρωες εξελίσσονται και ζουν την καταστροφική 
αγάπη που τους αλλάζει. Ο γιώργος αφήνει έγκυο τη μελίνα, υπάλληλό του στην εταιρεία. η εγκυμοσύνη 
οδηγεί τη σχέση τους στον χωρισμό, όμως η μελίνα αποφασίζει να μεγαλώσει μόνη της το παιδί της. Οκτώ 
χρόνια μετά, η μοίρα παίζει ένα περίεργο παιχνίδι στη μελίνα. μια διαθήκη θα ανατρέψει τη ζωή όλων, 
αφού θα αναζητούν τον αρσενικό απόγονο της οικογένειας, ο οποίος θα κληρονομήσει την εταιρεία. Ο γιώρ-
γος θα αναζητήσει τότε τον κληρονόμο του, ενώ ο Άλκης, ξάδερφός του, θα αναγκαστεί να μετακομίσει στη 
φτωχογειτονιά που κατοικεί η μελίνα, η οποία θα του συμπαρασταθεί μαζί με τον πατέρα της, μάκη. 

Ο 

ΠρωΤΟΣ χωριΣ-

μΟΣ ΠΑρΑνΟμΟΥ ΖΕΥ-

γΑριΟΥ ΤηΣ ΚΥΠριΑΚηΣ ΤηλΕΟ-

ρΑΣηΣ γιΑ ΤΟ 2019 ΕινΑι γΕγΟνΟΣ. 

η ΠΑρΟΥΣιΑΣΤριΑ ΕιΠΕ ΑνΤιΟ ΣΤΟν 

ΠΑνΤρΕμΕνΟ ΕΠιχΕιρημΑΤιΑ, 

ΑΦΟΥ ΕΚΕινΟΣ ΔΕν ΔΕχΤηΚΕ 

νΑ χωριΣΕι Τη γΥνΑιΚΑ ΤΟΥ 

γιΑ χΑρη ΤηΣ 

κουίζ της βδομάδας



αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

CHARTERED INSTITUTE 
εναρξη συνεργασιασ

Το CHARTERED INSTITUTE FOR 
SECURITIES & INVESTMENTS (CISI) 
και το Τμήμα Επαγγελματικών Σπου-

δών ALEXANDER PROFESSIONAL STUDIES 
(APS) του ALEXANDER COLLEGE ανακοί-
νωσαν την επίσημη έναρξη της στρατηγικής 
τους συνεργασίας σε κοινή τους εκδήλωση, 
την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, στο Campus 
του κολεγίου στη Λάρνακα. Το ALEXANDER 
PROFESSIONAL STUDIES (APS) έχει εξα-

σφαλίσει την πιστοποίησή του ως Διαπι-
στευμένος Παροχέας Κατάρτισης από το 
Chartered Institute for Securities & Investment 
(CISI) του Ηνωμένου Βασίλειου. Στην εκδή-
λωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι της κυβέρ-
νησης, επαγγελματίες του κλάδου και μέλη 
διαφόρων επαγγελματικών σωμάτων. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 
τηλέφωνο 24532373 ή επισκεφθείτε το 
www.AlexanderStudies.pro.

ΙοΝ ΣοΚοΛαΤα

ΠΕρΙΣΣοΤΕρΕΣ ΕΠΙΛογΕΣ
Μια αγάπη για να αντέξει στον χρόνο χρειάζεται συνε-
χώς ανανέωση για να μπορεί να κρατήσει το πάθος ζω-
ντανό. Κάπως έτσι και η ΙΟΝ κάθε χρόνο καταφέρνει να 
μας εκπλήσσει ευχάριστα, βρίσκοντας νέους τρόπους 
να αγγίξει την καρδιά μας, αλλά και να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες μας που αλλάζουν συνεχώς. Η ΙΟΝ εμπλουτί-
ζει την γκάμα προϊόντων της με νέες συσκευασίες για τις 
αγαπημένες μας γεύσεις ΙΟΝ. ΙΟΝ αμυγδάλου, φου-
ντουκιού και γάλακτος τώρα και σε μορφή STICKS των 
35 γρ., για να τις έχετε πάντα μαζί σας. Η αγαπημένη 
ΙΟΝ φουντουκιού βγαίνει και σε μικρότερο μέγεθος των 
100 γρ. Η ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΙΟΝ, μία και μοναδική, τρα-
γανή φρέσκα βάφλα βουτηγμένη σε σοκολάτα ION, 
κυκλοφορεί επίσης σε μορφή STICKS 12,5 γρ. και πω-
λείται σε συσκευασία των δέκα. Η ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ με ΣΤΕΒΙΑ ικανοποιεί αυτούς που αγαπούν 
την οικεία τραγανή γεύση της σοκοφρέτας, αλλά απο-
φεύγουν τη ζάχαρη και τα πρόσθετα γλυκαντικά. H αγα-
πημένη μας ΙΟΝ εισάγεται και διανέμεται στην Κύπρο 
από την εταιρεία Laiko Cosmos Trading Ltd.

HUILE PRODIGIEUSE
Το αγαΠηΜΕΝο ΛαδαΚΙ 
ΤωΝ γαΛΛΙδωΝ
Ακόμα και αν έχει 98,1% φυσικά συστατικά, 
εξακολουθεί να είναι τόσο αισθησιακό και 
τόσο δημοφιλές χάρη στην ξηρή χωρίς σιλι-
κόνη υφή του αλλά και τη μοναδική, ιδιαίτερη 
μυρωδιά που έχει. Το Huile Prodigieuse® είναι 
εμπλουτισμένο με πολύτιμη, θρεπτική και αντι-
γηραντική δραστική ουσία, το εξαιρετικά θρε-
πτικό έλαιο Tsubaki Botanical Oil: ένα από τα 
7 νέα θαύματα της φύσης. Η NUXE επιλέγει το 
Tsubaki Botanical Oil ως ένα από τα συστατι-
κά για το πολυβραβευμένο Huile Prodigieuse. 
Αυτό το εξαιρετικά θρεπτικό λάδι προέρχεται 
από μια ποικιλία του φυτού Camellia και είναι 
ιδιαίτερα πλούσιο σε ωμέγα 9 με ισχυρές αντι-
γηραντικές και ενυδατικές ιδιότητες.

δηΜΙοΥργΙα ψηφΙαΚηΣ 
ΚοΙΝοΤηΤαΣ 
Οι παλιοί μαθητές της Αγγλικής Σχολής 
επέστρεψαν στο σχολείο για μια μοναδι-
κή βραδιά στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής 
εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία στην Αγγλική Σχολή στη 
Λευκωσία. Στην εκδήλωση παρουσιάστη-
κε μια ψηφιακή κοινότητα μέσω της οποί-
ας θα μπορούν να στηρίξουν τη Σχολή 
με στόχο τον συνεχή εκσυγχρονισμό της 
όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και την 
εκπαίδευση. Με την εγγραφή τους στο 
English School Alumni Community Portal, 

ο/η κάθε απόφοιτος της Αγγλικής Σχο-
λής μπορεί να έρθει πιο κοντά στο εκπαι-
δευτικό ίδρυμα με σκοπό να βοηθήσει 
σε αυτή την προσπάθεια με διάφορους 
τρόπους. Στη λίστα βρίσκεται επίσης και 
το πρώην Κέντρο Τέχνης, που θα μετατρα-
πεί σε Sixth Form Centre, ένα χώρο ειδικά 
διαμορφωμένο για τις ανάγκες των μαθη-
τών της 6ης και 7ης τάξης, που περιλαμ-
βάνει καφετέρια, χώρο μελέτης και συμ-
βουλευτικό κέντρο επαγγελματικού προ-
σανατολισμού. Οι απόφοιτοι μπορούν 
να γίνουν μέλη, κάνοντας εγγραφή στο 
Alumni Portal, πληκτρολογώντας: https://
alumni.englishschool.ac.cy/login. 

FOUR SEaSOnS 
γΕΥΣΤΙΚη ΠΕρΙΠΛαΝηΣη ΣΤοΝ 
ΚοΣΜο ΤοΥ ΕΚΛΕΚΤοΥ ΤΣαγΙοΥ
ΣΤο COLORS CaFE 
ΤοΥ ξΕΝοδοΧΕΙοΥ 
Το πνεύμα των Χριστουγέννων στο Colors Café του ξε-
νοδοχείου Four Seasons ζωντάνεψε και φέτος μέσα 
από την αυθεντική εμπειρία του Festive Afternoon Tea. 
Το μοναδικό ταξίδι γευσιγνωσίας στον φινετσάτο και 
εκλεπτυσμένο κόσμο του φημισμένου γαλλικού οίκου 
Dammann Frères άρχισε στις 3 Δεκεμβρίου και διήρ-
κεσε μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2019. Εκπρόσωποι 
των ΜΜΕ, έμπειροι γευσιγνώστες, φίλοι και συνερ-
γάτες του Four Seasons, έζησαν πρόσφατα μια συ-
ναρπαστική γευστική περιπλάνηση, απολαμβάνοντας 
τα υψηλής ποιότητας αυθεντικά χαρμάνια τσαγιού 
Dammann Frères. Για πληροφορίες: Tηλ.: 25858285 
ή Web: www.fourseasons.com.cy.

 ΕΛΛηΝΙΚα ΠΕΤρΕΛαΙα ΚΥΠροΥ

“FLy BEttER”
Με το νέο κεντρικό μήνυμα “Fly 
Better”, η Emirates υπόσχεται στους 
επιβάτες της μία ανεπανάληπτη 
εμπειρία ταξιδιού. «Στις 25 Οκτωβρίου 
του 1985, η Emirates μετέφερε 
τους πρώτους πελάτες της από το 
Ντουμπάι στο Καράτσι. Παρόλο που 
η εταιρεία έχει γιγαντωθεί από τότε, 
παραμένουμε πιστοί στην υπόσχεση: 
να απολαμβάνουν μία καλύτερη 
ταξιδιωτική εμπειρία όταν 
πετάνε με την Emirates», είπε 
ο Πρόεδρος της εταιρείας, 
Sir Tim Clark. «Η ώθηση 

προς την καινοτομία και τη συνεχή 
βελτίωση είναι απολύτως συνδεδεμένη 
με το DNA της Emirates και αυτό 
μας επιτρέπει να προσφέρουμε 
άνετα και ευχάριστα αεροπορικά 
ταξίδια σε κάθε Κατηγορία Θέσης. 
Σήμερα, επιβεβαιώνουμε την υπεροχή 
μας και καλούμε τους ταξιδιώτες 
μας να “ταξιδέψουν καλύτερα” με 
την Emirates», δήλωσε ο Boutros 
Boutros, Διευθύνων Σύμβουλος της 

Emirates. Για περισσότερες 
πληροφορίες και 
κρατήσεις, επισκεφθείτε το 
www.emirates.com/cy.

   αγγΛΙΚη ΣΧοΛη   EmIRatES
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   ΚΑΦΕΣ ΛΑΪΚΟΥ

Στο πλαίσιο της επεκτατικής του στρατη-
γικής, ο Όμιλος Voici La Mode εγκαι-
νιάζει έξι νέα καταστήματα στο ολοκαί-

νουργιο Nicosia Mall. Πρόκειται για τα διε-
θνούς φήμης brands που εκπροσωπεί ο Όμι-
λος στην Κύπρο και τη Ρουμανία: Marks & 
Spencer, Τopshop/Topman, Dorothy Perkins, 
Evans, Celio και Wallis. Τα Marks & Spencer, 
δημιουργούν υψηλής ποιότητας μόδα. Στην 
ίδια γραμμή, το Topshop/Topman, δημιουρ-

γεί πρώτο τις τάσεις της μόδας. Το Dorothy 
Perkins, δημιουργεί ολοκληρωμένα outfits για 
όλες τις ώρες. Το Wallis αποτελεί place to be 
για τη γυναίκα του σήμερα. Με εξειδίκευση 
στα μεγέθη από 16 μέχρι 32, το Evans είναι 
ο ιδανικός προορισμός για τη σύγχρονη γυ-
ναίκα. Τέλος, η γαλλική επωνυμία Celio απευ-
θύνεται στον σύγχρονο άντρα ο οποίος επι-
θυμεί να ντύνεται με ξεχωριστά, μοντέρνα και 
ποιοτικά ρούχα. 

MYMALL LIMASSOL 
ΠΕτΥχΕ ΠΑγΚΟΣμιΑ διΑΚριΣη 
γιΑ τη χριΣτΟΥγΕννιΑτιΚη 
τΟΥ ΚΑμΠΑνιΑ
Το MYMALL Limassol, με μια εμπνευσμένη χριστου-
γεννιάτικη διαφημιστική καμπάνια, εξασφάλισε πα-
γκόσμια διάκριση. Το 2018 ολοκληρώνεται πανηγυ-
ρικά για το MYMALL Limassol, καθώς η πρωτότυπη 
και ταυτόχρονα διαδραστική χριστουγεννιάτικη δια-
φημιστική του καμπάνια ξεχώρισε και επιλέγηκε από 
τη διεθνώς αναγνωρισμένη διαδικτυακή πλατφόρ-
μα Bestads (η Bestads επιλέγει και αναδεικνύει κάθε 
εβδομάδα τις καλύτερες διαφημιστικές ιδέες από 
όλον τον κόσμο) ως μια από τις παγκοσμίως καλύτε-
ρες διαδραστικές διαφημιστικές καμπάνιες της προ-
ηγούμενης εβδομάδας. Για την καμπάνια επιστρατεύ-
τηκαν τα διάφορα επιφωνήματα, χαράς, ενθουσια-
σμού, έκπληξης κ.λπ., που μπορεί κάποιος να εκφρά-
σει όταν ανοίγει το χριστουγεννιάτικό του δώρο, τα 
οποία συνδυάστηκαν εντέχνως δημιουργώντας μια 
όμορφη χριστουγεννιάτικη μελωδία.

ΕνΑ ΑΚΟμΑ ΚΟρΥΦΑιΟ 
βρΑβΕιΟ γιΑ τΟ Minthis 
Ένα ακόμα κορυφαίο βραβείο απέσπασε η Pafilia 
Property Developers, για το πολυτελές θέρετρο 
Minthis (www.minthisresort.com). Την κατάκτηση 
διάκρισης 5 αστέρων στα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Ακινήτων τον περασμένο Οκτώβριο, ακολούθησε 
άλλη μια επιβράβευση, καθώς στις 3 Δεκεμβρίου 
στα Διεθνή Βραβεία Ακινήτων, απονεμήθηκε στο 
Minthis το βραβείο “Best Leisure Development 
Europe”. Η ανώτατη αυτή διεθνής διάκριση, επιβε-
βαιώνει την καινοτόμο προσέγγιση της εταιρείας, 
τον πρωτοποριακό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και 
την υψηλή ποιότητα του Minthis. Το Minthis απλώ-
νεται σε μια απέραντη έκταση 5 εκατ. τ.μ. και βρί-
σκεται σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου 
Natura 2000. Το θέρετρο δεσπόζει στην κορυ-
φή ενός λόφου έξω από το χωριό Τσάδα της Πά-
φου και συνδυάζει αρμονικά το φυσικό περιβάλ-
λον με την πανοραμική θέα προς τη θάλασσα. 

Radiant PRofessional 
h ΕΠΑγγΕΛμΑτιΚη μΑρΚΑ 
μΑΚιγιΑζ ΚΑι ΠΕριΠΟιηΣηΣ
Για περισσότερα από 50 χρόνια ο 
Όμιλος Hellenica προσφέρει εξαιρε-
τικής ποιότητας προϊόντα μακιγιάζ και 
περιποίησης σε σύγχρονες γυναίκες 
που επιθυμούν ό,τι καλύτερο μπορεί 
να τους προσφέρει η μοντέρνα κο-
σμετολογία. To 1995 δημιουργείται 
το brand Radiant Professional με μια 
μεγάλη γκάμα επαγγελματικών προ-
ϊόντων μακιγιάζ, σχεδιασμένων για 
να βοηθήσουν κάθε γυναίκα να γί-
νει η ίδια η make up artist του εαυτού 
της, καθώς και προϊόντα περιποίησης 
της επιδερμίδας με καινοτόμες φόρ-
μουλες και τεχνολογία αιχμής. Όλα τα προϊόντα του 
brand Radiant Professional παράγονται στην Ελλά-
δα με έμπνευση από τα χρώματα και την κουλτούρα 
της Μεσογείου, δίνοντας λύσεις για κάθε ανάγκη και 
κάθε περίσταση με μια τεράστια ποικιλία αποχρώ-
σεων και υφών. Κάθε σεζόν η Radiant Professional 
ενημερώνει μέσα από υψηλής ποιότητας Οδηγούς 
Ομορφιάς για τις νέες τάσεις στον χώρο του μακι-
γιάζ δίνοντας επαγγελματικές συμβουλές και προτεί-
νοντας ολοκληρωμένα make up looks. Βρείτε τα κα-
ταστήματα Radiant Professional Makeup στην οδό 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 31 Α & Β, στο κέντρο 
της Λευκωσίας, στο τηλ. 22318180 και στο Nicosia 
Mall στο ισόγειο, στο τηλ. 22370709. 

70 χρΟνιΑ χρΥΣηΣ ΑνΑ-
δρΟμηΣ, μΕ μιΑ ΣΥΛΛΕΚτι-
Κη ΣΕιρΑ ΑΠΟ την ΕιΚΑΣτι-
ΚΟ μΑριΑ ΑριΣτΕιδΟΥ
Από το 1948, ο αγαπημένος μας Κα-
φές Λαϊκού ταυτίζει το πλούσιο άρωμά 
του, το χρυσό χαρμάνι του και τη μονα-
δική γεύση του με τις πιο νοσταλγικές 
μας στιγμές. Φέτος, γιορτάζει τα 70 
χρόνια της χρυσής του αναδρομής και 
μας χαρίζει μια συλλογή από 4 επε-
τειακά φλιτζανάκια, σχεδιασμένα από 
την εικαστικό και πρέσβειρα του Καφέ 
Λαϊκού Μαρία Αριστείδου, η οποία 

εμπνεύστηκε από την ιστορία του πιο 
εκλεκτού καφέ του νησιού μας. Αναζη-
τήστε τα λοιπόν στις προωθητικές συ-
σκευασίες που θα βρείτε στα ράφια 
των υπεραγορών και φτιάξτε τις δικές 
σας στιγμές Λαϊκού, με αυτούς που 
αγαπάτε.

Voici La Mode 
ΕγκαινιαζΕι Εξι νΕα καταστήματα στο Nicosia Mall 

   allegRa euRoPean awaRds
h Coffee island ΑνΑδΕιχθη-
ΚΕ η ΚΑΛΥτΕρη ΑΛΥΣιδΑ ΚΑΦΕ 
Στη νΟτιΑ ΕΥρώΠη 
Πρόσφατα μια ακόμα μεγάλη διάκρι-
ση ήρθε στην ελληνική επιχειρηματι-
κή κοινότητα και την καφεστίαση. Η 
Coffee Island αναδείχθηκε ως η κα-
λύτερη αλυσίδα καφέ στη Νότια Ευ-
ρώπη, στα Allegra European Coffee 
Awards, τον μεγα-
λύτερο ευρωπαϊκό 
θεσμό στον τομέα 
της καφεστίασης. Τα 
βραβεία διεξήχθη-
σαν για 11η συνεχή 

χρονιά με συμμετοχές από όλες τις 
χώρες της Ε.Ε. Θέτοντας στην κορυ-
φή της πυραμίδας τον άνθρωπο και 
επαγγελματία πίσω από το brew bar, 
και έχοντας ως αρχή της και βασι-
κό της άξονα την παροχή ενός άψο-
γου και υψηλής ποιότητας προϊό-
ντος, στον καθημερινό επισκέπτη που 
την επιλέγει, οι άνθρωποι της Coffee 

Island πρεσβεύουν πως 
η διάκριση αυτή ανήκει 
σε όλα τα άτομα που ερ-
γάζονται καθημερινά σε 
όλα τα καταστήματα του 
δικτύου. 

PafiLia  



νείτε την Αφροδίτη στο ζώδιό σας 
και θα βλέπετε στο πέρασμά σας να 
δημιουργούνται ουρές! Αυτό βέβαια 
είναι σχήμα λόγου που δεν θα ισχύ-
σει, αλλά οποιονδήποτε και αν βά-
λετε στο μάτι θα μπορέσετε να τον 
κατακτήσετε, ακόμα και αν το κάνετε 
με έναν τρόπο που θα είναι υπερβο-
λικός ή θα του δημιουργήσετε ανα-
σφάλεια ότι δεν μπορεί να έχει απο-
κλειστικότητα μαζί σας. 

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Έχετε τον Κρόνο και 
αυτή τη χρονιά στο ζώ-

διό σας, και φυσικά τον Πλούτωνα 
παρέα σας και νιώθετε είτε κουρα-
σμένοι είτε απογοητευμένοι είτε πως 
ό,τι κάνετε δεν μπορεί να έχει το απο-
τέλεσμα που θέλετε. Και δεν είναι 
μόνο αυτό, έχετε και τις 4 Εκλείψεις 
να σας επηρεάζουν άμεσα και να 
σας επιβάλλουν να πάρετε αποφά-
σεις οι οποίες είναι δύσκολες αλλά 
αναγκαστικές. Έτσι, λοιπόν, οπλιστεί-
τε με υπομονή και αποδεχτείτε την κα-
τάσταση την οποία βρίσκεστε για να 
μπορέσετε να την αλλάξετε και να τη 
διαμορφώσετε όπως θέλετε. 

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Άκρως κοινωνικοί θα 
είστε αυτή τη χρονιά, 
θα νιώθετε ότι είστε 

η ψυχή της παρέας και θα είστε και 
δημοφιλείς αλλά και περιζήτητοι! Οι 
προτάσεις θα πέφτουν βροχή, σε ση-
μείο που δεν θα μπαίνετε σπίτι σας 
και δεν θα ξεκουράζεστε καθόλου. 
Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι 
ότι ο κυβερνήτης σας Ουρανός αλ-
λάζει ζώδιο, κάτι που για εσάς δεν 
είναι και τόσο ενθαρρυντικό. Θα 
νιώθετε συχνά αδύναμοι στο να αντι-
δράσετε και κυρίως δεν θα μπορείτε 
να λειτουργείτε τόσο πολύ με το έν-
στικτο, κάτι που θα σας δυσκολέψει 
και να προσαρμοστείτε αλλά και να 
είστε ο εαυτός σας.

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Η αλήθεια είναι ότι εί-
στε περισσότερο ρο-

μαντικοί παρά ρεαλιστές από τη φύση 
σας, αλλά αυτή τη χρονιά δεν θα μπο-
ρέσετε να αντισταθείτε σε ανοίγματα 
που πρέπει να κάνετε ή σε ευκαιρίες 
που ανοίγονται μπροστά σας, γιατί 
απλώς δεν είστε σε θέση να αρνηθεί-
τε κάτι που είναι τόσο δελεαστικό. 
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ZωδιΑ

κριός 
21/3 - 20/4
Μία χρονιά που δοκιμά-
ζει τις αντοχές σας και 

σας φέρνει προ των ευθυνών σας για 
τα επαγγελματικά σας, αλλά και τις 
καινούργιες σας επιλογές σε αυτόν 
τον τομέα.  Ήδη από την Πρωτοχρο-
νιά ο Άρης είναι στο δικό σας ζώδιο 
και μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου σας 
δείχνει ότι δεν πρέπει να αφήσετε κα-
μία ευκαιρία να πάει χαμένη. Η αλή-
θεια είναι ότι αυτή τη χρονιά θα έχε-
τε αρκετές επαγγελματικές επιλογές. 
Άλλες θα τις αναγνωρίζετε εύκολα 
και άλλες με ιδιαίτερη δυσκολία θα 
προσπαθείτε να τις ανιχνεύσετε ή θα 
εμπεριέχουν ρίσκο, κάτι που θα σας 
κάνει διστακτικούς.
 

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5
Είστε αναμφίβολα από 
αυτούς που πιέστηκαν 
αρκετά το 2018, γιατί δε 

σας αρέσουν οι αλλαγές στη ζωή 
σας και γιατί όντως αναγκαστήκατε 
να πάρετε δύσκολες αποφάσεις. Τα 
καλά νέα είναι ότι οι Εκλείψεις δεν 
σας πιέζουν και μάλλον είναι βοηθη-
τικές για εσάς, εκτός από αυτήν που 
θα σημειωθεί στο τέλος Ιανουαρί-
ου, η οποία φέρνει υποχρεώσεις στα 
επαγγελματικά σας, με αποτέλεσμα 
να χρειαστεί να αφήσετε πίσω θέμα-
τα οικογενειακά. 

διδΥμόι
 22/5 - 21/6
Μία χρονιά που δε σας 
επηρεάζουν οι Εκλείψεις 

της, τουλάχιστον άμεσα, και αυτό ση-
μαίνει ότι μπορείτε να μην περιμένε-
τε ανατροπές στη ζωή σας ή να μην 
κληθείτε να πάρετε δύσκολες απο-
φάσεις. Αντίθετα είναι πολύ εύκολο 
να κάνετε νέες συνεργασίες και να 
βρείτε συμμάχους που είναι όντως 
διατεθειμένοι να σας βοηθήσουν. 
Επιτέλους μπορείτε να αποφασίσε-
τε για περαιτέρω δέσμευση, ή ακόμα 
και να παντρευτείτε, κάτι όμως που 
δεν πρέπει να σας φοβίζει και να σας 
αγχώνει. 

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Είτε το θέλετε είτε 

όχι είστε στο επίκεντρο των εξελί-
ξεων, καθώς κατανοείτε ότι ο δικός 
σας ρόλος είναι πολύ ουσιαστικός 
και σε οικογενειακά θέματα αλλά 
και σε επαγγελματικά. Παίρνετε λοι-

πόν τα ηνία και γίνεστε αποφασιστι-
κοί, κάτι που σας κάνει μερικές φο-
ρές αυστηρούς ακόμα και με τον ίδιό 
σας τον εαυτό ή νιώθετε ότι πιέζεστε 
τόσο ώστε να γίνεστε δυσάρεστοι 
και εσείς με τη σειρά σας. Ο Κρόνος 
στο απέναντι ζώδιο δε σας βοηθά να 
είστε άνετοι, αφού έχετε έναν μόνι-
μο κριτή να σας ελέγχει και να σας 
υπενθυμίζει τα λάθη και τις παραλεί-
ψεις σας. 

Λεων
 23/7 - 23/8
Η μετακίνηση του 
Δία στον Τοξότη ση-

μαίνει καλά μαντάτα για τα ερωτικά 
σας. Από τις 7 Ιανουαρίου μέχρι τις 
4 Φεβρουαρίου αυτό θα γίνει ακόμα 
πιο έντονο, γιατί και η Αφροδίτη θα 
βρίσκεται σε αυτό το ζώδιο. Η αλή-
θεια είναι ότι θα νιώθετε να κυριαρ-
χείτε και η διάθεσή σας για φλερτ θα 
είναι πολύ έντονη!  Επαγγελματικά εί-
στε πολύ δημιουργικοί, γεμάτοι ιδέες 
που θα μπορείτε να τις εφαρμόσετε 
εύκολα με άμεσο αποτέλεσμα και με 
μεγάλη αναγνώριση.

ΠΑρθενός
 24/8 - 23/9
Είστε πιο συνειδητοποιη-
μένοι αυτή τη χρονιά και 

φαίνεται ότι ξέρετε τι θέλετε. Ακόμα 
και αν δεν το έχετε αποκτήσει ξέρετε 
πού να το αναζητήσετε και κυρίως ξέ-
ρετε να περιμένετε και να δίνετε χρό-
νο. Αυτό που κάνετε σωστά είναι να 
είστε επιφυλακτικοί στον έρωτα, του-
λάχιστον σε περίοδο που γίνονται οι 
πρώτες συστάσεις, οπότε και ξέρετε 
να φυλάγεστε και να τους βάζετε στη 
ζωή σας αφού τους έχετε περάσει 
από κόσκινο. Κοινώς δεν ενθουσιάζε-
στε πια, γιατί φοβάστε τις απογοητεύ-

σεις του παρελθόντος ή γιατί θεωρεί-
τε ότι το πολυτιμότερο που έχετε να 
χάσετε είναι η ησυχία σας και η ηρε-
μία σας και βέβαια ο χρόνος σας. 

ΖΥγός
 24/9 - 23/10
Η αλήθεια είναι ότι 
έχετε πέσει με τα μού-

τρα στη δουλειά και αυτό δεν θα 
σταματήσει ούτε με το ξεκίνημα της 
νέα χρονιάς είτε γιατί όντως υπάρ-
χει μεγάλος όγκος είτε γιατί κάποιοι 
τεχνηέντως δημιουργούν ανάγκες 
οι οποίες για εσάς είναι πολλές και 
ίσως και άσκοπες και τα ωράρια σας 
εξαντλούν… Αυτό που δεν μπορείτε 
να δεχτείτε είναι ότι δεν υπάρχει πρό-
γραμμα.

ςκόρΠιός
24/10 - 22/11
Δεν πρέπει να στενα-
χωριέστε καθόλου που 
σας εγκατέλειψε ο Δίας 

από τα τέλη του 2018, γιατί είναι μία 
ευκαιρία να δείτε τι προϋποθέσεις 
σας άνοιξε, ώστε να τις εκμεταλλευ-
τείτε αυτή τη χρονιά. Το ζητούμενό 
σας είναι οι χειροπιαστές αποδείξεις 
για να μπορέσετε να αποκτήσετε κάτι 
που θα είναι πραγματικά δικό σας. 
Προσοχή λοιπόν, μη γίνετε πολύ κτη-
τικοί αυτή τη χρονιά ή μην αναζητάτε 
τόσο πολύ το χρήμα και να αφήνετε 
όλα τα υπόλοιπα στην άκρη.

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12   
Έχετε κάθε λόγο να 

χαμογελάτε, όχι μόνο για να δείχνε-
τε πιο όμορφοι, αλλά γιατί οι οιωνοί 
για το 2019 προδιαγράφονται ως 
οι καλύτεροι. Από τις 7 Ιανουαρίου 
έως τις 4 Φεβρουαρίου θα φιλοξε-

 KAΘΡΙΝ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ, δόΥκιςςΑ ΤόΥ κεΪμΠριΤΖ - 09/01/1982

Η Κάθριν, δούκισσα του Κέιμπριτζ, είναι η σύζυγος του πρί-
γκιπα Ουίλιαμ, δούκα του Κέιμπριτζ. Συμπεριλήφθηκε στη 
λίστα που εξέδωσε το περιοδικό Time για τα «Πρόσωπα 
με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως» για το έτος 2012. 
Ο πατέρας της είναι πρώην πιλότος των Βρετανικών Αε-
ρογραμμών, και η μητέρα της είναι πρώην αεροσυνοδός. 
Έχει δύο μικρότερα αδέλφια. Την Πίπα και τον Τζέιμς. 
Αποφοίτησε το 2005 με πτυχίο στην Ιστορία της Τέχνης. 
Τον Νοέμβριο του 2006, πήρε τη θέση της accessory 
buyer στην αλυσίδα καταστημάτων ρουχισμού Jigsaw. 
Επίσης δούλευε μέχρι τον Ιανουάριο του 2011 στην εται-
ρεία των γονέων της, ως φωτογράφος καταλόγων, σχεδι-
άστρια της ιστοσελίδας και υπάλληλος μάρκετινγκ. EP
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Εκδίδεται με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα 
του Συγκροτήματος ΔΙΑΣ, του μεγαλύτερου

 Συγκροτήματος μέσων ενημέρωσης στην Κύπρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΣΤο οΙκονομΙκο
& ΕπΙχΕΙρημΑΤΙκο 
πΕρΙοΔΙκο

ΣΕ ΑΥΤο Το ΤΕΥχοΣ

κΥκΛοΦορΕΙ ΣΤΑ πΕρΙπΤΕρΑ

ΣΕ ΤΕνΤΩμΕνο ΣχοΙνΙ η 
πΑΓκοΣμΙΑ οΙκονομΙΑ 

ΛοΓΩ ΒρΕχΙΤ
Όλα τα πιθανά σενάρια και οι 
επιπτώσεις που θα έχει στην 

Κύπρο

ΕνοΙκΙΑ ΣΤην κΥπρο 
Υπάρχει ταβάνι;

ΕΙΔΙκη ΕκΔοΣη
ΕΤΑΙρΙκηΣ

κοΙνΩνΙκηΣ
ΕΥΘΥνηΣ 

ΜΑΖΙ 
ΔΩΡΕΑΝ
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Τόσο η Χάλι Μπέρι όσο και η 
Τζένιφερ Άνιστον ήταν ανάμε-
σα στις 50άρες που αντέδρα-
σαν για τα σεξιστικά σχόλια 
του συγγραφέα, αποδεικνύο-
ντας με τις φωτογραφίες τους 
ότι τα πενήντα είναι απλώς 
ένας αριθμός

last
page

Γιαν Μουαξ 

ΣκανδαλώδειΣ 
δηλώΣειΣ

Στη δινη ΣεξιΣτικού Σκανδαλού 
βριΣκεται ο γνώΣτοΣ γαλλοΣ 

ΣύγγραφεαΣ, γιαν Μούαξ, ο οποιοΣ 
δεν διΣταΣε να δηλώΣει οτι δεν 
θα ερώτεύοταν Μια 50αρα γιατι 
πλεον ειναι πολύ ΜεγαλεΣ Σε 

ηλικια για να τιΣ ερώτεύτειΣ

Ο Γάλλος συγγραφέας, ο 
οποίος έχει πατήσει τα πε-
νήντα, δήλωσε σε συνέ-

ντευξή του ότι το σώμα μιας 25άρας 
είναι ποθητό, όχι όμως και το σώμα 

μιας 50άρας. Μόλις έγιναν γνω-
στά τα κακεντρεχή σχόλιά του 
για τις 50άρες, το Διαδίκτυο 
βομβαρδίστηκε από μηνύ-
ματα διαμαρτυρίας.  Σε συ-
νέντευξή του στο περιοδι-
κό «Marie Claire» υποστή-
ριξε επίσης ότι θεωρεί τις 

50άρες «πολύ μεγάλες» κι 
ότι το σώμα τους σε αυτή την 
ηλικία δεν είναι ποθητό. «Το 
σώμα μιας γυναίκας ηλικίας 

25 ετών είναι εξαιρετικό, 
όμως το σώμα μιας γυ-

ναίκας των 50 ετών δεν 
είναι καθόλου εξαιρετι-
κό», δήλωσε ο Μουάξ. 
H Γαλλίδα ηθοποιός 
Mαρίν Φουά, έσπευσε 

να γράψει με ειρωνεία 
ότι της απομένει ένας 

χρόνος και 14 ημέρες για να κοιμηθεί με 
τον Γάλλο συγγραφέα, αφού είναι λίγο 
πριν τα 49. Υπήρξαν όμως και ορισμένες 
γυναίκες άνω των 50 ετών που πέρασαν 
στην αντεπίθεση δημοσιεύοντας δικές 
τους φωτογραφίες για να δείξουν πως 
νιώθουν άνετα με το σώμα τους. Από την 
πλευρά της, η δημοσιογράφος Κολόμπ 
Σνικ δημοσίευσε μία φωτογραφία της 
οπίσθιας πλευράς της με την εξής λεζά-
ντα: «Ιδού, οι γλουτοί μιας γυναίκας ηλικί-
ας 52 ετών... είσαι ηλίθιος... δεν ξέρεις τι 
χάνεις ...». Στη συνέχεια όμως κατέβασε 
τη φωτογραφία.
Ο Μουάξ απάντησε οργισμένος στο 
γαλλικό ραδιοφωνικό δίκτυο: «Μου αρέ-
σει όποια μου αρέσει και δεν χρειάζεται 
να απολογηθώ για το γούστο μου», είπε 
και πρόσθεσε: «Οι 50άρες δεν με κοι-
τούν καν... Προτιμούν κάτι άλλο από το 
να περάσουν την ημέρα τους μ’ έναν νευ-
ρωτικό που γράφει και διαβάζει όλο το 
24ωρο. Δεν είναι εύκολο να είναι κάποια 
μαζί μου». ok!

ΤηΣ ΜΟνΙΚΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥλΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ, epa  

βιογραφικο 
Ο Γιαν Μουάξ γεννήθηκε στη Νεβέρ το 1968. 
Ασχολήθηκε με τη Δημοσιογραφία. Για 
το μυθιστόρημά του «Ουρανομήκεις 
Αγαλλιάσεις» κέρδισε το 1996 
την υποτροφία Γκονκούρ για 
πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα. Το 
μυθιστόρημά του «Πόντιουμ» (2000) 
μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Εκτός από 

την «Παρτούζα» (2004) έχει γράψει τα μυθιστορήματα «Les 
cimetieres sont des champs de fleurs» («Τα νεκροταφεία είναι 
ανθώνες», 1997), «Anissa Corto» («Ανισσά Κορτό», 2000), 

«Pantheon» («Πάνθεον», 2006). Επίσης, την ποιητική 
συλλογή «Transfusion» («Μετάγγιση», 2004). Ο 
Γιαν Μουάξ είναι παρουσιαστής, σκηνοθέτης και 

βραβευμένος συγγραφέας στη Γαλλία, ο οποίος έχει 
δεχθεί κατά καιρούς κριτική για διάφορα σχόλιά του, 
όπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο BBC.





∆ιώξε τον βήχα µε

Για περισσότερα από 50 χρόνια, το σιρόπι Aurimel, 
βρίσκεται στο πλευρό γιατρών και φαρµακοποιών, 
για την αντιµετώπιση του ξηρού και του παραγωγικού 
βήχα. 

Με αποσυµφορητική δράση, το Aurimel είναι 
αποτελεσµατικό και ασφαλές για όλη την οικογένεια 
και δεν προκαλεί υπνηλία. Περιέχει αγνό µέλι που 
καταπραΰνει, µαλακώνει τον λαιµό και προσδίδει 
ευχάριστη γεύση.   

Κατάλληλο από 2 ετών

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Το πρώτο σε πωλήσεις αντιβηχικό σιρόπι* 

* Synopsis ATC2 Category YTD sales analysis, November 2018.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
Διαβάστε προσεκτικά το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης του προϊόντος
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