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ΚΕνΤαλ ΤΖΕνΕΡ
Ο ΚΟΣμΟΣ μΕΣα αΠΟ 
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BIG
PICTURE

MΠΡΙΤΝΕΪ ΣΠΙΑΡΣ

Αιτία της εισαγωγής της 
στην ψυχιατρική κλινική 
είναι το σοβαρό πρόβλη-

μα υγείας του πατέρα της, Τζέιμι 
Σπίαρς, ο οποίος υποβλήθηκε 
πρόσφατα σε δεύτερη χειρουρ-
γική επέμβαση στο παχύ έντερο. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 
τραγουδίστρια εισήχθη οικειοθε-
λώς στην κλινική και έκανε εισα-

γωγή την περασμένη εβδομάδα, 
ενώ αναμένεται να πάρει εξιτήριο 
σε ένα μήνα από τώρα. Η ίδια 
είχε αναβάλει τις εμφανίσεις στο 
Λας Βέγκας τον περασμένο Νο-
έμβριο, ενώ τον Ιανουάριο είχε 
ποστάρει στο Instagram το εξής 
μήνυμα προς τους θαυμαστές 
της: «Πριν από δύο μήνες ο πα-
τέρας μου νοσηλεύτηκε και πα-

ραλίγο να πεθάνει. Είμαστε όλοι 
τόσο ευγνώμονες που βγήκε ζω-
ντανός, αλλά έχει ακόμα ένα μα-
κρύ δρόμο μπροστά του. Έπρεπε 
να πάρω τη δύσκολη απόφαση 
να επικεντρωθώ στην οικογένειά 
μου αυτή τη στιγμή». Να επιση-
μάνουμε ότι δεν είναι η πρώτη 
φορά που μπαίνει σε ψυχιατρι-
κή κλινική. Το ίδιο έτυχε και το 

2017 όταν η ίδια ξύρισε το κε-
φάλι της και επιτέθηκε στους πα-
παράτσι με μια ομπρέλα. Μετά 
το περιστατικό εισήχθη στην 
ψυχιατρική πτέρυγα του πανεπι-
στημιακού νοσοκομείου του Λος 
Άντζελες. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΑ 

ΕΙΣΗΧΘΗ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Η 37ΧΡΟΝΗ ΜΠΡΙΤΝΕΪ ΣΠΙΑΡΣ ΕΚΑΝΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
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ο ΨΥΧΙαΤΡοΣ μαΣ ΚαΛεΙ

Για άλλη μια φορά η Μπρίτνεϊ 
Σπίαρς εισήχθη σε ψυχιατρική 
κλινική… Άλλωστε δεν είναι 

η πρώτη φορά που συμβαίνει στη 
δημοφιλή τραγουδίστρια. Το θέμα 
είναι ότι αυτή τη φορά το έπραξε 
μόνη της, πήγε δηλαδή στην κλινική 
και ζήτησε να την κρατήσουν για ένα μήνα μέσα. Και 
έρχομαι εγώ, η κοινή θνητή δημοσιογράφος, και 
ρωτώ: Για ποιο λόγο καταθέτει τα όπλα τόσο εύκολα 
κάποιο άτομο; Πώς μπορεί κάποιος να χάσει το 
μυαλό του με την πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίζει; 
Μια σταρ του δικού της βεληνεκούς, με τόσους νεαρής 
ηλικίας θαυμαστές, θα έπρεπε να αποτελεί παράδειγ-
μα. Δεν ξέρουμε αν το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό, 
πιο βαθύ και μεγάλο, αλλά εάν όντως έτσι έχουν τα 
πράγματα, τότε λυπούμαι να πω ότι το λογικό είναι όλοι 
κάποια στιγμή να επισκεφτούμε μια ψυχιατρική κλινική. 

ΧΡΙΣΤΙνα ΠεΛεΚανοΥ
christinap@diasmedia.com
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ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ ΘΑ ΜΠΕΙ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΣΤΟ INSTAGRAM ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΧΑΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΥΚΙΣΣΑΣ ΤΟΥ 

ΣΑΣΕΞ ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ. ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ 2,7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ - ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

ΣΤΟ ΓΚΙΝΕΣ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟ INSTAGRAM 

M έχρι την ώρα που 
γράφονταν αυτές οι 
γραμμές, ο λογαρια-

σμός του Πρίγκιπα Χάρι και της 
Μέγκαν Μαρκλ στο Instagram, με 
το όνομα SussexRoyal, είχε κατα-
φέρει να συγκεντρώσει σε λιγότε-
ρο από 24 ώρες πέραν των δυό-
μισι εκατομμυρίων ακολούθων, 
ενώ το ζευγάρι ακολουθεί μόλις 
23 χρήστες, κυρίως φιλανθρωπι-
κά ιδρύματα και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και ανάμεσά τους την 
Πριγκίπισσα Ευγενία. Το πριγκιπικό 
ζευγάρι απέκτησε το λογαριασμό 
του στο Instagram την Τετάρτη, 3 
Απριλίου. Ο Δούκας και η Δούκισ-
σα του Σάσεξ θα διαχειρίζονται 
πια τον δικό τους λογαριασμό, θα 
μοιράζονται με τους θαυμαστές 
και τους υποστηρικτές τους τα 
νέα τους, ενώ δεν αποκλείεται να 
δούμε και την πρώτη φωτογραφία 
του μωρού τους. Το ζευγάρι καλω-

σόρισε τους θαυμαστές του στο 
λογαριασμό αναρτώντας το εξής: 
«Καλωσήλθατε στον επίσημο λο-
γαριασμό μας στο Instagram. Ανυ-
πομονούμε να μοιραστούμε με 
εσάς το έργο που αποτελεί ώθη-
ση για εμάς, τους σκοπούς που 
στηρίζουμε, σημαντικές ανακοι-
νώσεις και τη δυνατότητα να ρί-
ξουμε φως σε σημαντικά θέματα. 
Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή 
σας και σας υποδεχόμαστε στο @
SussexRoyal, Χάρι και Μέγκαν». 
Να σημειωθεί ότι ο Δούκας και η 
Δούκισσα του Σάσεξ από την ώρα 
που χαιρέτησαν τους θαυμαστές 
τους στο Instagram, σε διάστημα 
μόλις 5 ωρών και 45 λεπτών ση-
μείωσαν το ρεκόρ. Σύμφωνα με 
το Γκίνες, το προηγούμενο ρεκόρ 
κατείχε ο Νοτιοκορεάτης τραγου-
διστής της Κ-pop, Κανγκ Ντάνιελ, 
που χρειάστηκε τον διπλάσιο χρό-
νο, στις 11 ώρες και 36 λεπτά, 

για να πετύχει το συγκεκριμένο 
στόχο, ενώ ο πάπας Φραγκίσκος 
χρειάστηκε 12 ώρες. Εκτός από 
τους κοινούς θνητούς, αρκετοί 
ήταν οι διάσημοι φίλοι που έτρε-
ξαν να γίνουν «φίλοι» με το ζευγά-
ρι. Εκτός από την καλύτερη φίλη 
της Μέγκαν Μαρκλ και ανεπίση-
μη στιλίστριά της, Τζέσικα Μουλ-
ρόνεϊ, τον νέο λογαριασμό του 
πριγκιπικού ζευγαριού ακολουθεί 
η ηθοποιός Πριγιάνκα Τσόπρα, ο 
Ντάνιελ Μάρτιν, μακιγιέρ της Μέ-
γκαν Μαρκλ στον βασιλικό γάμο 
της, αλλά και ο καλός φίλος του 
πρίγκιπα Χάρι, Ντέιβιντ Μπέκαμ, 
η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου, η 
Κέλι Μπρουκ, η ανιψιά της Τζού-
λια Ρόμπερτς, Έμμα Ρόμπερτς, 
αλλά και η κόρη του Ρίτσαρντ 
Μπράνσον, Χόλι. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ, ΕΡΑ

 Η πρώτη ανάρτηση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν 
Μαρκλ ήταν μια σειρά φωτογραφιών τους από διάφορες 
επίσημες εμφανίσεις τους και τις περιοδείες τους.

«Καλωσήλθατε στο Instagram, @
SussexRoyal» έγραψε η επίσημη 
σελίδα του Δούκα και της 
Δούκισσας του Κέιμπριτζ 
@KensingtonRoyal, αναρτώντας 
μια φωτογραφία του Χάρι και 
της Μέγκαν από εμφάνισή τους 
τον περασμένο Ιανουάριο στο 
φιλανθρωπικό γκαλά του Cirque 
de Soleil.



7

O καλός φίλος του πρίγκιπα Χάρι, Ντέιβιντ 
Μπέκαμ, τον ακολουθεί πλέον και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης

Ο Δούκας και η 
Δούκισσα του Σάσεξ 

κατόρθωσαν μέσα σε 
λίγες ώρες να μπουν 
στο βιβλίο των ρεκόρ 
Γκίνες, ξεπερνώντας 

κατά πολύ τον 
Νοτιοκορεάτη 

τραγουδιστή της 
Κ-pop, Κανγκ Ντάνιελ 

Ανάμεσα στους επώνυμους που ακολουθούν το 
ζευγάρι είναι η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου, η Κέλι 
Μπρουκ, αλλά και η Έμμα Ρόμπερτς
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ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΡΟΛΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ Η 
ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΗΜΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ 

ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ

Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ 
ΣΤΟΝ ΟΗΕ

Σ την εκδήλωση του ΟΗΕ για 
να συζητήσει θέματα που 
αφορούν τα ανθρώπινα δι-

καιώματα και δικαιώματα των γυναι-
κών βρέθηκε τη Δευτέρα, 1 Απριλί-
ου, η διάσημη ηθοποιός Αντζελίνα 
Τζολί. Η φιλανθρωπική της δράση 
είναι πλέον σημαντική και ως Πρέ-
σβειρα Καλής Θέλησης του ΟΗΕ 
από το 2012 έχει βοηθήσει ευαί-
σθητες κοινωνικές ομάδες σε όλο 
τον κόσμο, όπως τους πρόσφυγες, 
τις γυναίκες αλλά και τα παιδιά. Μά-
λιστα έχει επισκεφθεί πολλά κέντρα 
προσφύγων, ενώ πριν λίγο διάστη-
μα είχε μεταβεί και στην Ελλάδα για 
το προσφυγικό ζήτημα. Αρχές της 
εβδομάδας η Αντζελίνα Τζολί πα-
ρευρέθηκε σε εκδήλωση του ΟΗΕ 
για να συζητήσει και πάλι θέματα 
που αφορούν τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα και τα δικαιώματα των γυναι-
κών. Η 43χρονη ηθοποιός και σκη-
νοθέτις μίλησε με ένα συγκλονιστι-

κό τρόπο για την ισότητα των δύο 
φύλων, συγκινώντας τους παρευρι-
σκομένους. Συγκεκριμένα, η Αντζε-
λίνα μίλησε για την ειρήνη και τη 
σταθερότητα στο Αφγανιστάν αλλά 
και για άλλες περιοχές του κόσμου. 
«Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη και 
σταθερότητα στο Αφγανιστάν ή 
οπουδήποτε αλλού στον κόσμο αν 
δεν σεβαστούμε τα δικαιώματα των 
γυναικών. Ακόμα χειρότερα, βλέ-
πουμε ατιμωρησία για τα εγκλήμα-
τα εναντίον γυναικών και παιδιών 
σε περίοδο συγκρούσεων», τόνι-
σε. «Αν συνεχίσουμε να βάζουμε 
πάνω από τα δικαιώματα των γυναι-
κών άλλα θέματα, θα παραμείνου-
με κολλημένοι σε έναν κύκλο βίας 
και σύγκρουσης», ανέφερε στη 
συνέχεια. Η Αντζελίνα εμφανίστηκε 
κομψή με ένα λευκό πουκάμισο και 
μια μαύρη φούστα κερδίζοντας την 
εκτίμηση προς το πρόσωπό της από 
τους παρευρισκομένους.

Στην εκδήλωση του ΟΗΕ εμφανίστηκε κομψή 
με ένα λευκό πουκάμισο και μαύρη φούστα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αντζελίνα Τζολί  μιλά για τα 
δικαιώματα των γυναικών αλλά και των προσφύγων.
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ΣΤΟ ΚΛΑΜΠ ΤΩΝ 
ΥΠΕΡΗΡΩΩΝ
ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΟ 
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Η ΔΙΑΣΗΜΗ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ 
ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 
ΤΑΙΝΙΑ «THE ETERNALS».
Την επόμενη γενιά υπερηρώων 
στο κινηματογραφικό σύμπαν 
της Marvel πρόκειται να μας 
συστήσει σε λίγο διάστημα, εάν 
φυσικά αποδεχτεί την πρόταση, 
η Αντζελίνα Τζολί. Σύμφωνα με 
τις τελευταίες πληροφορίες, ο 
άνθρωπος πίσω από το επιτυχημένο 
franchise υπερηρωικών ταινιών, 
Κέβιν Φιγκ, δηλώνει πως το 
μέλλον της σειράς δεν επιφυλάσσει 
μόνο την επανεμφάνιση των 
διάσημων χαρακτήρων που 
έχουμε γνωρίσει μέσα από τις 
έως τώρα ταινίες, αλλά και ταινίες 
που θα μας συστήσουν νέους 
ήρωες. Ήδη η Marvel βρίσκεται 
σε συζητήσεις με την Αντζελίνα 
Τζολί, προκειμένου η ηθοποιός 
να αναλάβει έναν από τους 
πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τίποτα 
δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα 
ακόμη, ούτε έχει γίνει γνωστό για 
ποιο ρόλο την προορίζει. Παρόλο 
που η συγκεκριμένη εταιρεία δεν 
έχει ανάγκη να εντάξει γνωστά 
ονόματα στις εταιρείες της για να 
εξασφαλίσει την επιτυχία, εντούτοις 
έκανε πρόταση στην Αντζελίνα 
Τζολί ώστε να εξασφαλίσει 
περισσότερη εισπρακτική επιτυχία.
 

Ο πατέρας της τζΟλί 
ςτην πΟλίτίκη
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορί-
ες, ο πατέρας της Αντζελίνα Τζολί, Γιον 
Βόιτ, διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών 
Τζον Φ. Κέννεντι από τον Πρόεδρο των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο πρώ-
ην ηθοποιός είναι μεταξύ των 10 διορι-
σμένων μελών στο Διοικητικό Συμβού-
λιο, συμπεριλαμβανομένου του πρώην 
κυβερνήτη του Αρκάνσας Μάικ Χάκα-
μπι. Ο 80χρονος Γιον Βόιτ είναι ο πατέ-
ρας της ηθοποιού Αντζελίνα Τζολί και 
είναι γνωστός για τους ρόλους του σε 
επιτυχημένες ταινίες όπως το «Midnight 
Cowboy» και το «Coming Home» (για 
το οποίο κέρδισε το βραβείο Όσκαρ 
Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου το 1979) 
και την εμφάνισή του στην τηλεοπτική 
σειρά «Ray Donovan». Αυτό που διερω-
τάται κάποιος είναι εάν η Αντζελίνα Τζο-
λί θελήσει σε κάποια στιγμή να ασχολη-
θεί με την πολιτική. Σε παλαιότερη συ-
νέντευξή της η ηθοποιός του Χόλιγουντ 
είχε αφήσει να νοηθεί ότι το σκέφτεται. 
Μάλιστα, είχε δηλώσει ότι πριν από 20 
χρόνια θα απέρριπτε την ιδέα, αλλά 
τώρα δεν θα την ενοχλούσε να δραστη-
ριοποιηθεί σε όποιο χώρο θα θεωρείτο 
απαραίτητη. Συγκεκριμένα, σε παλαι-
ότερη εκπομπή του Τζάστιν Γουέμπ και 
σε σχετική ερώτηση εάν σκέφτεται μελ-
λοντικά να είναι υποψήφια για την προ-
εδρία των ΗΠΑ, η ίδια είχε απαντήσει: 
«Είμαι ικανή να συνεργαστώ με κυβερ-
νήσεις και με στρατιωτικούς και επομέ-
νως είμαι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα 
θέση να μπορώ να κάνω πολλά».  ok!

 ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ, ΕΡΑ

Ο 80χρονος Γιον Βόιτ, πρώην 
ηθοποιός, δοκιμάζει την τύχη 
του στην πολιτική.
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Έκπληκτη έμεινε η Σελίν Ντιόν όταν της έγι-
νε πρόταση ότι θα είναι το νέο πρόσωπο 
γνωστής εταιρείας καλλυντικών. «Δεν το 

περίμενα ποτέ αυτό, ειδικά σε ηλικία 51 ετών», 
δήλωσε στους δημοσιογράφους η Σελίν Ντι-
όν, η οποία έχει μια καριέρα τεσσάρων δεκαε-
τιών. Την Τετάρτη 10 Απριλίου η ίδια έκανε την 
παρθενική της εμφάνισή ως εκπρόσωπος εται-
ρείας για βαφές μαλλιών. Σε δηλώσεις της επε-
σήμανε ότι: «Δεν το περίμενα ποτέ αυτό, ειδικά 
σε ηλικία 51 ετών. Σκέφτηκα σοβαρά αυτήν 
την πρόταση γιατί, αν το όνομά μου είναι πάνω 
σε κάποιο προϊόν, ήθελα να πιστεύω πραγματι-
κά σε αυτό». Η Σελίν Ντιόν θα εμφανιστεί μαζί 
με τις προηγούμενες πρέσβειρες της εταιρεί-
ας, οι οποίες είναι η Έλεν Μίρεν, η Τζέιν Φό-
ντα, η Άμπερ Χέρντ, η Μπάρμπαρα Πάλβιν και 
η Μαρία Μπόργκες. «Θαυμάζω πραγματικά τι 
αντιπροσωπεύει η εταιρεία και είμαι ενθουσια-
σμένη που χρησιμοποίησα τη φωνή μου για να 
εμψυχώσω όλους να αισθάνονται όμορφοι με 

τους εαυτούς τους, να έχουν αυτοπεποίθηση 
και να μαθαίνουν να αγκαλιάζουν τους εαυ-
τούς τους», πρόσθεσε. Παράλληλα, η Σελίν, 
σύμφωνα με τις δηλώσεις της, θέλει να κοιτάει 
μόνο μπροστά και δεν έχει οποιοδήποτε κόλ-
λημα με το χρόνο που περνά. «Αισθάνομαι 
τόσο καλά τώρα που δεν θέλω καν να σκεφτώ 
τα είκοσι ή τριάντα μου χρόνια, όταν ακόμα 
ανακάλυπτα τον εαυτό μου». «Τώρα αγκαλιά-
ζω τον εαυτό μου και αισθάνομαι ελεύθερη να 
κάνω ό,τι θέλω, όπου θέλω, όταν θέλω. Είμαι 
ευγνώμων για να συνεχίσω, ποτέ δεν είχα αι-
σθανθεί τόσο όμορφη, ισχυρή και αισθάνομαι 
ότι τα καλύτερα δεν έχουν 
έρθει ακόμα. Σήμερα είναι 
η αρχή της υπόλοιπης ζωής 
μου και δεν θέλω να γυ-
ρίσω πίσω, προχωρώ 
μπροστά».  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ, ΕΡΑ

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕ 
Η ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ 
ΓΝΩΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ. 

Η ΠΕΝΗΝΤΑΧΡΟΝΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ 
ΔΗΛΩΣΕ ΕΚΠΛΗΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΓΝΩΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
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ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΕ Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ 
ΚΕΪΤΖ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΙΚΑ ΚΟΪΚΕ, ΚΑΙ ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Ο 

ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΕΪΤΖ

ΡΕΚΟΡ… ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

Σ ε κατάσταση μέθης βρισκό-
ταν ο δημοφιλής ηθοποιός 
Νίκολας Κέιτζ όταν δέχτη-

κε την πρόταση γάμου από την Έρι-
κα Κόικε. Παρόλο που την παντρεύ-
τηκε, εντούτοις μετά από τέσσερις 
ημέρες αποφάσισε ότι δεν ήξερε τι 
ακριβώς έκανε όταν ο ίδιος δέχτη-
κε να παντρευτούν ένα βράδυ στο 
Λας Βέγκας. Στα δικαστικά έγγραφα 
ο ηθοποιός ισχυρίζεται πως οι δύο 
τους είχαν πιει σε τέτοιο σημείο, που 
ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να αποδε-
χτεί την πρότασή της. Όπως δήλω-
σαν οι δικηγόροι του, «και οι δυο εί-
χαν πιει πολύ και δεν ήξερε κανένας 
τι ακριβώς συνέβαινε και ποια θα 
ήταν η συνέπεια των πράξεών τους». 
Παράλληλα, το δικαστικό έγγραφο 
αναφέρει ότι η Κόικε δεν αποκάλυ-
ψε στον Κέιτζ τη σχέση της με ένα 
άλλο πρόσωπο και το βεβαρημένο 
παρελθόν της. Πάντως, σύμφωνα με 

τις τελευταίες πληροφορίες, το ζευ-
γάρι μετά την τέλεση του γάμου του 
θεάθηκε σε χαρτοπαικτική λέσχη 
δείχνοντας ευτυχισμένοι μαζί. Ο πε-
τυχημένος ηθοποιός είχε σχέση με 
την Έρικα Κόικε τον τελευταίο χρό-
νο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκο-
λας Κέιτζ έχει παντρευτεί άλλες τρεις 
φορές στο παρελθόν. Η πρώτη σύ-
ζυγός του ήταν η Πατρίσια Αρκέτ και 
ο γάμος τους διήρκεσε οκτώ χρόνια. 
Ο δεύτερος γάμος του, με τη Λίζα 
Μαρί Πρίσλεϊ, κράτησε τέσσερις 
μήνες, ενώ το 2004 παντρεύτηκε την 
Άλις Κιμ, με την οποία απέκτησε ένα 
γιο το 2005. Ένα χρόνο μετά ο ηθο-
ποιός πήρε το τρίτο του διαζύγιο. Ο 
Νίκολας Κέιτζ έχει ακόμη ένα γιο με 
την πρώην σύντροφό του, Κριστίνα 
Φούλτον.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ, ΕΡΑ

Ο Νίκολας Κέιτζ παντρεύτηκε 
τέσσερις φορές και οι γάμοι του 

δεν κράτησαν πάνω από δέκα 
χρόνια. 

Με την τρίτη σύζυγό του, 
Άλις Κιμ, απέκτησε ένα γιο. 
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PB

ΚΕΝΤΑΛ ΤΖΕΝΕΡ 

Mεγαλωμένη μέσα στη φούσκα της υπερδιάσημης 
και πλούσιας Καρντάσιανς - Τζένερ φυλής, η Κέ-
νταλ δεν πέρασε από τη φάση της κοινωνικοποί-

ησης, μια φάση όπου σίγουρα θα μπορούσε να μετριάσει τα 
περιστασιακά της λάθη. Αδιαμφισβήτητα είναι η πιο όμορφη 
από τις γνωστές αδερφές της οικογένειας και έδειξε ότι το να 
είσαι μέλος αυτής της υπερ-προβολής μπορεί να κρύβει με-
ρικούς κινδύνους. Φέρει όλα τα σημάδια μιας νεαρής γυναί-
κας που έχει μπει στον κόσμο του μόντελινγκ και πασαρέλας. 
Ως έφηβη έχει στερηθεί τη γνώση τού πώς είναι η ζωή στον 
πραγματικό κόσμο -ειδικά όταν έχεις μεγαλώσει μέσα σε ένα 
ριάλιτι show, το Keeping Up with the Kardashians, από την 
ηλικία των επτά ετών.
Από τη μια ήταν προστατευμένη από τον έξω κόσμο, από την 
άλλη η προστασία αυτή ήταν τόσο μεγάλη, που είχε ως απο-

τέλεσμα την έλλειψη επίγνωσης και κατανόησης των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, που θα μπορούσε να την βοηθήσει στα 
πρόσφατα, μεγάλα λάθη της.
Πρώτα έκανε εμφάνιση με τη διαφήμιση γνωστού αναψυκτι-
κού το 2017, η οποία σταμάτησε επειδή ένα μεγάλο μέρος 
του κοινού την βρήκε εξωπραγματική. Το σενάριο έλεγε ότι 
η Κένταλ, το super μοντέλο, φεύγει θαρραλέα από μία γκλά-
μουρ φωτογράφιση για να συμμετάσχει σε μια διαδήλωση 
δρόμου που φέρνει ειρήνη στον κόσμο και δίνει σε έναν 
αστυνομικό μια Pepsi, δείχνοντας έτσι την αλληλεγγύη της 
στους «συνηθισμένους» ανθρώπους, με το να συγχαίρει κά-
ποιους διαδηλωτές! Μεγάλο μέρος του κοινού εναντιώθηκε 
στο τηλεοπτικό σποτ όταν είδε την Κένταλ. Έτσι άρχισαν να 
την κοροϊδεύουν στα social media που άφησε τον εαυτό της 
να γίνει, προφανώς χωρίς επίγνωση, εκπρόσωπος του προνο-

μίου να είναι λευκή.
«Προφανώς, δεν είχα πρόθεση να πληγώσω 
κάποιον. Με πλήγωσε που πλήγωσα άλλους αν-
θρώπους», λέει η Τζένερ. «Μου έχουν φωνάξει 
προηγουμένως, ήμουν μέρος αντιπαράθεσης 
και στο παρελθόν, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. 
Δεν μπορείς να προετοιμαστείς για κάτι τέτοιο… 
[Αλλά] κανένας δεν ήρθε σε μένα να του εξηγή-
σω ότι κατάλαβα το λάθος μου. Αλλά δεν είμαι 
ηλίθια. Μπορώ να το δω και εγώ». 
Όμως ας το αφήσουμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς 
ήταν η μάνατζερ μητέρα της, Κρις Τζενερ, η κε-
φαλή της Ομάδας Καρ - Τζένερ, που έκλεισε το 
γύρισμα, αλλά το περισσότερο φταίξιμο το έχει 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΑΛ 
ΜΕ πΕριΣΣΟΤΕρΟυΣ ΑπΟ 100 ΕΚΑΤΟΜΜυριΑ ΑΚΟΛΟυθΟυΣ ΣΤΟ 

Instagram, ΜιΑ ΕΚρΗΚΤιΚΗ ΚΑριΕρΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛιΝγΚ, ΚΑι 
ΕιΣΟδΗΜΑ πΕρΑΝ ΤωΝ $22,5 ΕΚΑΤΟΜΜυριωΝ ΤΟ χρΟΝΟ, 

Η ΚΕΝΤΑΛ ΤζΕΝΕρ ΕιΝΑι Η πιΟ ΤυχΕρΗ ΚΑι πρΟΝΟΜιΟυχΑ 23χρΟΝΗ
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 «Δεν ΠΑνΤρεύΟΜΑι 
ΚΑνενΑ. Δεν ειΜΑι 
ΑρρΑβΩνιΑσΜενη. 
Δεν ύΠΑρχει ΤιΠΟΤΑ 
ΜΑΚρΟΠρΟθεσΜΟ 

Ή σΟβΑρΟ σΤη 
ζΩη ΜΟύ»

Πώς είναί όμώς 
ό κόςμός μεςα 

αΠό τα ματία της 
κενταλ τζενερ;

ΣχΕΤιΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΕΜπΟδιΑ πΟυ 
ΑΝΤιΜΕΤωπιΣΕ 

«Δεν έχεις ιδέα πόσες πολλές πόρ-
τες μού έκλεισαν και πόσοι πολλοί 
ήταν απρόθυμοι να δουλέψουν 
μαζί μου ή ακόμα γελούσαν πίσω 
από την πλάτη μου».
«Ξέρεις κάτι; θέλω να είμαι στην 
υψηλή ραπτική. θέλω να με παίρ-
νουν στα σοβαρά. Οι άνθρωποι 
σκέφτονται ότι αυτό [η επιτυχία] 
απλά ήρθε σε μένα. Αλλά δεν 
ισχύει. Ό,τι έχω έγινε με σκληρή 
δουλειά, γιατί έπρεπε να δουλέψω 
πολύ σκληρότερα για να φτάσω 
εκεί που ήθελα, επειδή οι άνθρωποι 
δεν με έπαιρναν στα σοβαρά ως 
μοντέλο λόγω των ριάλιτι στην τηλε-
όραση. Πήγα σε κάστινγκ και κά-
ποιοι δεν με κατάλαβαν λόγω του 
ονόματός μου. Αλλά ήταν τέλεια 
όταν οι άνθρωποι δεν με αναγνώρι-
ζαν. Το προτιμώ».
 

ΣχΕΤιΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΟδιΚΗ πΟρΕιΑ ΤΗΣ 
ωΣ ΣΟυπΕρ ΜΟΝΤΕΛ 

«Αισθάνομαι απίθανα. Ήταν πάντα 
το όνειρό μου και έγινε πραγματι-
κότητα. νιώθω πολύ παραγωγική. 
είμαι πολύ ανταγωνιστική με τον 
εαυτό μου. είμαι προγραμματισμέ-
νη. Προσπαθώ πάντα να τα κρατώ 
όλα μαζεμένα. Έχω OCD και είμαι 
πολύ οργανωμένη. Μου αρέσει να 
ξέρω ότι τα πράγματα έρχονται έτσι 
όπως θέλω, και με αυτό νιώθω ότι 
όλα πάνε καλά. Πολύ καλύτερα απ’ 
όσο περίμενα. Όταν πρωτοάρχισα 
δεν ήξερα πώς θα με έβλεπαν οι 
άνθρωποι, πώς θα δούλευε αυτό 
για μένα. Άρα είναι σίγουρα πολύ 
καλύτερα απ’ όσο περίμενα».
 

ΣχΕΤιΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΤιΜΕΤωπιΣΗ 

ΤΟυ ΑγχΟυΣ 
«Έχω εξουθενωτικό άγχος με όλα 
αυτά που γίνονται, ειλικρινά ξυπνάω 
μέσα στη μέση της νύχτας με κρί-
σεις πανικού. Από πού ν’ αρχίσω; 
Όλα είναι τόσο άσχημα, είναι δύ-
σκολο να ονομάσεις ένα πράγμα. 
Απλά σκέφτομαι ότι ο κόσμος χρει-
άζεται περισσότερη αγάπη. Μακά-
ρι να είχα τη δύναμη να στείλω τον 
θεό του έρωτα στον πλανήτη, όσο 
γλυκανάλατο και αν ακούγεται».
 
ΣχΕΤιΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑγχΟΣ 

ΤΗΣ δΟυΛΕιΑΣ ΤΗΣ
«Δεν έκανα καμία επίδειξη [για μια 
ολόκληρη σεζόν] επειδή δούλευα 
στο Λος Άντζελες και ήμουν στα 
όρια ψυχολογικής κατάρρευσης… 
χρειαζόμουν να μείνω σπίτι και να 
κάνω ένα διάλειμμα».
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το διαφημιστικό γραφείο που ήρθε με αυτή την ιδέα και 
τα ακριβοπληρωμένα άτομα στο marketing της εταιρεί-
ας, μια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων εταιρεία ανα-
ψυκτικών, που ενέκρινε τη διαφήμιση. 
Μετά από αυτό ακολούθησε την προηγούμενη χρονιά 
ένα εξίσου επιζήμιο πλήγμα για την εικόνα της Κένταλ, 
όπου αντιμετώπισε την οργή των συνάδελφων μοντέ-
λων της και του κόσμου των blogs μετά από μια άλλη 
παρατήρηση που έκανε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευ-
ξής της τον Σεπτέμβριο του 2018 στο τεύχος του περι-

οδικού Love. «Από την αρχή ήμασταν πολύ επιλεκτικοί 
με τα shows που θα έκανα», είπε η Τζένερ. «Δεν ήμουν 
ποτέ από εκείνα τα κορίτσια που θα έκαναν 30 shows 
τη σεζόν ή ό,τι άλλο κάνουν αυτά τα κορίτσια».
Αν κάποιος διάβαζε ολόκληρη τη συνέντευξη και έπρε-
πε να βρει κάτι αρνητικό από τη φράση της Κένταλ, θα 
έβλεπε ξεκάθαρα ότι είχε σχολιάσει τα λιγότερο διά-
σημα και ίσως πιο εργατικά από αυτήν μοντέλα και ότι 
αυτή δεν μπορούσε να ζει τις δυσκολίες που ζούνε εκεί-
να τα κορίτσια. Η ομάδα δημοσίων σχέσεών της αμέ-

«Έχω 
ΈξουθΈνωΤιΚο 
ΑγχοΣ ΜΈ ολΑ 

ΑυΤΑ που γινονΤΑι, 
ΈιλιΚρινΑ ξυπνΑω 

ΜΈΣΑ ΣΤΗ ΜΈΣΗ 
ΤΗΣ νυχΤΑΣ ΜΈ 

ΚριΣΈιΣ πΑνιΚου»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΗ

 «Δεν παντρεύομαι κανένα. Δεν εί-
μαι αρραβωνιασμένη. Δεν υπάρχει 
τίποτα μακροπρόθεσμο ή σοβαρό 
στη ζωή μου. Αν δεν με τραβήξει 
100% κάποιος, γιατί να το δημοσι-
οποιήσω; Αν δεν ξέρω καν τι είναι, 
γιατί να ενημερώσω τον κόσμο;»
«θεωρώ ότι [μία σχέση] είναι ιερή. 
Έίναι μεταξύ δύο ανθρώπων και 
δεν χρειάζεται την άποψη κανενός 
άλλου. Αν είχα αγόρι, θα έλεγα 
όλα αυτά τα πράγματα που πολύ 
πιθανόν να μας έκαναν να χωρί-
σουμε». 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ LOVE 

MAGAZINE
«[Αυτή η παρατήρηση] είχε σκοπό 
να ήταν μόνο κολακευτική, αλλά 
δυστυχώς οι λέξεις μου διαστρε-
βλώθηκαν και έχασαν το νόημά 
τους. θέλω να είμαι ξεκάθαρη. 
ο σεβασμός που έχω προς τους 
συναδέλφους είναι αμέτρητος! 
ξέρω από πρώτο χέρι την ηθική στη 
δουλειά τους, τις ατελείωτες μέρες, 
την έλλειψη ύπνου, το διαχωρισμό 
από την οικογένεια και φίλους, το 
άγχος των ταξιδιών, το τίμημα που 
πληρώνουν στη σωματική και ψυχι-
κή υγεία τους, και ακόμα καταφέρ-
νουν να το κάνουν να φαίνεται αβί-
αστο και να είναι όμορφες». 
 «Με εμπνέουν τόσοι πολλοί από 
αυτούς τους ανθρώπους που έχω 
την καλή τύχη να δουλεύω μαζί 
τους! Δεν υπάρχει ΚΑΜιΑ περίπτω-
ση να το μισώ αυτό. θέλω όλοι να 
είναι νικητές».
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ 
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΗΣ ΤΗΝ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΑΝ
«οι αδελφές μου με μεγάλωσαν 
μαζί με τους γονείς μου και η Κάι-
λη και εγώ μάθαμε πολλά από τα 
λάθη τους, στα σίγουρα. Τις είχαμε 
παρακολουθήσει για να μάθουμε 
πριν καν έρθουμε εμείς στο προ-
σκήνιο. Η μικρή μου αδελφή και 
εγώ κάναμε τα λάθη μας, αλλά 
τουλάχιστον το ξέρουμε, και ξέ-
ρουμε από τι να προσέχουμε. Μου 
έμαθαν επίσης να μην ακούω τι 
λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
για μένα. οι φυλλάδες γράφουν 
τα χειρότερα, τα πιο μη ρεαλιστι-
κά πράγματα που μπορείς να σκε-
φτείς, όπως ότι είμαι έγκυος το παι-
δί της αδελφής μου». 
«Ήμουν αρκετά τυχερή που μπόρε-
σα να μεγαλώσω με αυτό [φήμη]. 
Η μικρή μου αδελφή και εγώ συ-
νηθίσαμε πιο εύκολα. Έίναι φυσιο-
λογικό για εμάς από όταν ήμασταν 
μωρά. Δεν φοβόμασταν ποτέ τον 
πολύ κόσμο και τους πολλούς αν-
θρώπους. πάντα καταλαβαίναμε 
τι είναι αυτό που ακολουθεί, λόγω 
της φήμης που είχαμε».
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 
ΤΩΝ SOCIAL MEDIA

«Είναι εθισμός. Είμαι για δείπνο με 
τους καλούς μου φίλους και κοιτάζω 
κάποιους να είναι καρφωμένοι στο 
τηλέφωνό τους. Δεν στέλνουν μήνυμα 
σε κανέναν, δεν μιλούν για κάτι ση-
μαντικό, ή δεν προσπαθούν να κα-
ταλάβουν ένα email. Όχι, είναι στο 
Instagram και στο Twitter. Αλήθεια, με 
ενοχλεί. Προσπαθώ να μην είμαι αυτό 
το άτομο, να μη ζω τη ζωή μου μέσα 
από το τηλέφωνό μου».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΤΗΣ, ΚΡΙΣ ΚΑΙ ΚΕΪΝΤΛΙΝ

«Οι γονείς μου με έμαθαν ότι η ηθι-
κή στη δουλειά είναι ένα από τα ση-
μαντικότερα κλειδιά στη ζωή, και το 
πιστεύω… Πάντα ήταν τόσο υποστηρι-
κτικοί μαζί μου και προσπαθούσαν να 
μου δώσουν συμβουλές και κουράγιο 
σε κάθε βήμα στο δρόμο μου».
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟ 

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ
«Πολλά άτομα στη βιομηχανία με ρω-
τούσαν πώς παραμένω ήρεμη, cool 
και μαζεμένη με ένα τόσο πολύ απα-
σχολημένο πρόγραμμα και τους απα-
ντούσα “τίποτα”, ώσπου μια μέρα είχα 
φρικάρει και είπα θα το προσπαθήσω. 
Έτσι βρήκα αυτή την κυρία, ήταν υπέ-
ροχη, με έμαθε ΤΜ και το αγάπησα». 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ 

ΠΟΥ ΝΙΩΘΕΙ
«Νιώθω πολύ ευγνώμων και ότι ζω 
μια πολύ ασυνήθιστη ζωή. Δεν θα το 
άλλαζα για τίποτα στον κόσμο, αλλά 
υπάρχουν μέρες που εύχομαι να μπο-
ρούσα να περπατήσω έξω και τίποτα 
να μην είναι είναι όπως είναι τώρα…»
«Κάνω τα δικά μου. Περνώ ωραία. 
Είμαι νέα».

σως μπήκε σε κατάσταση ελέγχου της ζημιάς, 
με το να δημοσιεύσει μια δήλωση ότι η Τζένερ, 
αθώα αλλά αφελής, θαυμάζει πόσο σκληρά 
περνούν πολλά μοντέλα στη δουλειά για να 
καταφέρουν να μπουν από ένα μικρό παραθυ-
ράκι στον κόσμο των επιδείξεων μόδας. «[Η 
Κένταλ αργότερα] συνειδητοποίησε τον αριθμό 
των επιδείξεων μερικών μοντέλων που περπά-
τησαν μια σεζόν που κοντεύει τις 80. Θαυμά-
ζει τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους. 
Είναι ένα επίτευγμα». Αυτό τον Γενάρη, όμως, η 
Κένταλ έπρεπε να ασχοληθεί με την επίδραση 
που είχε η τριών βήματα θεραπεία ακμής της 
από γνωστή εταιρεία καλλυντικών, η οποία υπο-
στηρίζει ότι θεράπευσε την πολύχρονη και τρο-
μερά ντροπιαστική κατάσταση του δέρματός 
της. Ο κόσμος του Twitter πήρε φωτιά λόγω της 
τεράστιας διαφήμισης που έκανε στη θεραπεία 
και ξεκίνησε να κοροϊδεύει την Κένταλ χωρίς 

έλεος για τη «γενναία» της ανακοίνωση, όπως 
την αποκάλεσε, ισχυρίζοντας ότι υπέφερε χρό-
νια από τα προβλήματα που αντιμετώπισε με το 
δέρμα της. Και πάλι, το περισσότερο φταίξιμο 
το έχει η μαμά της, Κρις, που υπερπροώθησε 
«την αποκάλυψη» με το να πει στον κόσμο να 
προετοιμαστεί για τη μεγάλη ανακοίνωση της 
κόρης της. Η αξιοπιστία της Κένταλ ως πρέσβει-
ρας της εταιρείας αμφισβητήθηκε και κλονίσθη-
κε, όταν μετά από έρευνα των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης στο μπλοκ ποστ της ανακάλυψαν 
ότι το 2015 αποθέωσε ένα δερματολόγο που 
είχε καταφέρει επιτυχώς να θεραπεύσει την 
ακμή της. Επαληθεύοντας έτσι την ιστορία της 
αδελφής της, Κάιλι, που έδωσε συνέντευξη τον 
ίδιο χρόνο στο The New York Times, όπου ευ-
χαρίστησε την Κιντ που «πραγματικά καθάρισε» 
το δερματολογικό πρόβλημα της μικρής της 
αδελφής. Αυτοί είναι οι κίνδυνοι που η Κένταλ 

Τζένερ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει όσο μεγα-
λώνει το όνομά της και επεκτείνει την παρουσία 
της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ρίσκο 
τού να είναι μία από τις πιο περιζήτητες διάση-
μες του κόσμου είναι ότι μεγάλος αριθμός από 
το κοινό περιμένει να πιαστεί από κάθε λάθος 
που κάνει. Γι’ αυτό η μάνατζερ μητέρα της, Κρις 
Τζένερ, και η ομάδα προώθησής της πρέπει να 
κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά για να την κα-
θοδηγήσουν και να την προστατεύσουν. Κατ’ 
ακρίβεια, η Κένταλ είναι κοινώς αποδεκτό ότι 
είναι η λιγότερο ψεύτικη και κυνική από μια οικο-
γένεια με αδελφές την Κάιλι, την Κλόε, την Κόρ-
ντεϊ, και φυσικά την Κιμ, ως τη βασίλισσα των 
ριάλιτι shows.  ok!   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: WENN
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:ShErI DETErmaN, PaTrIcIa SchlEIN, 
JuDY EDDY/ WENN.com. 
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ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ - MAΡΙΝΑ ΤΖΙΑΝΓΟΥΙΡΘ

«Μου έστειλε μήνυ-
μα ο Σάκης να 
ερμηνεύσουμε 

μαζί το Shallow στη σκηνή των 
Madwalk. Δεν το πίστευα. Εί-
μαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. 
Ακόμα και σήμερα δεν πιστεύω 
πως τραγούδησα στη σκηνή 
μαζί του σε μια τόσο μεγάλη 
διοργάνωση. Ήταν κάτι μαγι-
κό», ήταν τα πρώτα λόγια της 
17χρονης Κύπριας Μαρίνας 
Τζιάνγουιρθ, που μίλησε απο-
κλειστικά στο ΟΚ! για την εμπει-
ρία της να εμφανιστεί στη σκηνή 
των Madwalk μαζί με τον Σάκη 
Ρουβά, ντύνοντας μουσικά την 
πασαρέλα με δημιουργίες τής 
Celia Kritharioti, τραγουδώντας 

το τραγούδι της Lady Gaga και 
του Bradley Cooper, Shallow. 
Η ερμηνεία τους έφερε την απο-
θέωση απ’ όλους τους παρευρι-
σκομένους, καθώς το ντουέτο 
τους και η χημεία τους ήταν κα-
ταπληκτική. Ο Σάκης, γνήσιος 
τζέντλεμαν, είχε υποσχεθεί στο 
The Voice στη νεαρή Μαρίνα, 
κατά την αποχώρησή της, πως 
θα συνυπάρξουν επί σκηνής 
και τήρησε τον λόγο του. Μά-
λιστα το ενδεχόμενο να συνερ-
γαστούν και στο μέλλον είναι 
πολύ εφικτό, λόγω και της καλο-
καιρινής περιοδείας που ετοιμά-
ζει ο κορυφαίος σταρ. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ

το ονειρο 
που εγινε 

πραγματικοτητα
η υποΣΧεΣη του Σακη ρουΒα 

Στη μαρινα τΖιανγουιρΘ 
εγινε πραγματικοτητα Στη  

Σκηνη τΩν MADWALK και το 
αποτεΛεΣμα Θα μεινει ΩΣ 
ενα απο τα Σημαντικοτερα 

HIGHLIGHTS του ΘεΣμου

Η 17χρονη Κύπρια τραγουδίστρια 
περπάτησε στο κόκκινο χαλί με 
ένα εντυπωσιακό φόρεμα της Celia 
Kritharioti

Ο Σάκης Ρουβάς πλάι στη Μαρίνα 
Τζιάνγουιρθ σε μια συγκλονιστική 
ερμηνεία του Shallow
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Η γοητευτική ηθοποιός και 
ο γνωστός σεφ είναι στην 
πιο όμορφη περίοδο της 

ζωής τους και κάνουν πολλά σχέ-
δια για το μέλλον και μέσα σε 
αυτά είναι και ο γάμος τους. Μπο-
ρεί να μην επιβεβαίωσαν τον αρ-
ραβώνα τους τον περασμένο Δε-
κέμβριο, αν και το χέρι της ηθοποι-
ού κοσμεί ένα υπέροχο μονόπε-
τρο, όμως αυτή τη φορά υπάρχει 
απόδειξη πως παντρεύονται και 
μάλιστα επίσημα. Ο γάμος λοιπόν 
θα γίνει στην Κρήτη και έγινε γνω-

στό μετά από την αγγελία γάμου 
που έβαλε το ζευγάρι, η οποία 
έγραφε: «Ο Ελευθέριος Σουλτά-
τος, κάτοικος Καβροχωρίου Μα-
λεβιζίου, γεννηθείς εις Ηράκλειον 
Κρήτης, του Μιχαήλ και της Σόνι-
ας, το γένος Ζερβάκη και η Βασιλι-
κή Λασκαράκη, κάτοικος Καβρο-
χωρίου Μαλεβιζίου, γεννηθείσα 
εις Θεσσαλονίκην, του Χρήστου 
και της Αναστασίας, το γένος Βαμ-
βακίδου, πρόκειται να έλθουν σε 
γάμο που θα γίνει εις την Κρήτην». 
Η γαμήλια αναγγελία δημοσιεύτη-

κε στην εφημερίδα Εστία. Η Βάσω 
Λασκαράκη και Λευτέρης Σουλτά-
τος γνωρίστηκαν στην Κρήτη πριν 
από δυόμισι χρόνια, όταν ακόμη 
η ηθοποιός ήταν παντρεμένη με 
τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Τότε η γνω-
ριμία τους περιορίστηκε σε φιλικό 
επίπεδο. «Δεν θα είχα πρόβλημα 
να ξαναπαντρευτώ. Είμαι ένας άν-
θρωπος πιστός, που θέλει να αφι-
ερώνει τη ζωή του σε έναν άνθρω-
πο, που του αρέσει να είναι σε μία 
σχέση και αγαπάει την οικογένεια. 
Πριν αποκτήσω παιδί, φοβόμουν 

ότι ίσως δεν κάνω γι’ αυτό, αλλά 
από τότε που ήρθε στη ζωή μου η 
Εύα άλλαξε όλη η κοσμοθεωρία 
μου. Και τελικά αυτό που κατάλα-
βα είναι ότι αργά ή γρήγορα οδη-
γούμαστε σε αυτό που πραγματικά 
θέλουμε και μας ταιριάζει. Εμένα, 
λοιπόν, αυτό που λένε η καρδιά 
μου, οι σκέψεις μου και τα όνειρά 
μου είναι μέσα σε μία οικογένεια», 
είχε δηλώσει παλαιότερα. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: G4PHOTOS.GR

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ!
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟ ΑΡΡΑΒΩΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 
ΔΙΑΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ

ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ
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ΗΛΕΚΤΡΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ – ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ

Eίστε δύο από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα 
της σειράς. Μεταξύ σας υπάρχει μια απαγορευ-
μένη έλξη. Πού θα οδηγηθεί;

Η: Ο Ανδρέας, ως νεότερος και ρομαντικός, ήταν ξεκάθαρος 
από την αρχή της συνάντησής του με τη Φαίδρα για τα αισθήματά 
του και εξέφρασε τον έρωτά του με πολλούς τρόπους. Με λό-
για, με πράξεις, με στίχους από τους οποίους έγιναν και τα τρα-
γούδια της Φαίδρας. Η Φαίδρα από την άλλη δεν μπόρεσε να 
προχωρήσει και να εκφραστεί ερωτικά στον Ανδρέα, γιατί μέχρι 
τώρα υπήρχαν «εμπόδια»: Η οικογένειά της και ο σκοπός τους για 
εκδίκηση, η αγάπη που άρχισε να νιώθει για τον Καράγιωρκη, ο 
έρωτας της αδερφής της για τον Ανδρέα. Πού θα οδηγηθεί αυτή 
η έλξη που υπάρχει ανάμεσα στον Ανδρέα και τη Φαίδρα θα το 
μάθουμε και εμείς οι ίδιοι, και οι τηλεθεατές της Γαλάτειας, στη 
συνέχεια…
Φ: Νομίζω πως και οι δυο μας γνωρίζουμε ουσιαστικά ότι αυτός 
ο έρωτας είναι και θα είναι για πάντα απαγορευμένος. Ο Ανδρέ-
ας στη σειρά είναι αρκετά ηθικό άτομο. Είναι δίκαιος. Και επιτέ-
λους άρχισε να αγαπά πραγματικά τον πατέρα του και να τον 
αποδέχεται. 

Το τελευταίο διάστημα ο έρωτας που έχετε μεταξύ 
σας και ποτέ δεν προχώρησε θα ξαναφουντώσει; 
Πότε θα δούμε την εξέλιξή του; 
Η: Ενώ οι εξελίξεις δείχνουν πως ο Ανδρέας εγκαταλείπει κάθε 
προσπάθεια γι’ αυτόν τον έρωτα και μετά από παρότρυνση της 
ίδιας της Φαίδρας ενδίδει στον έρωτα της αδερφής της, της Αντι-
γόνης, ανά πάσα στιγμή όλα μπορούν να ανατραπούν. Όλα μπο-
ρούν να συμβούν. Τίποτα δεν είναι σίγουρο και σταθερό, γιατί τί-
ποτα δεν έχει γερές και αληθινές βάσεις. Ούτε ο γάμος Φαίδρας 
- Καράγιωρκη ούτε η σχέση Ανδρέα - Αντιγόνης. Και ό,τι στηρίζε-
ται στο ψέμα, σίγουρα στο τέλος καταρρέει. 
Φ: Τον τελευταίο καιρό είχαμε τη μία και νομίζω μοναδική σωματι-
κή επαφή μας. Το ένα και μοναδικό φιλί. Αυτό ίσως να είναι αρ-
κετό και για τους δυο τους. Γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να έχουν 

ΕΝΑΣ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΟΣ 
ΕΡΩΤΑΣ...
ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ 
ΛΟΓΩ ΠΟΛΛΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 
ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ. ΔΥΟ ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΙΓΜΑ 

«ΓΑΛΑΤΕΙΑ», Η ΗΛΕΚΤΡΑ 
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΑΙ Ο ΦΩΤΗΣ 

ΚΑΡΑΛΗΣ, ΜΙΛΟΥΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΟΚ! 

«Η ΕλλΕιψΗ 
σΟβΑρΟΤΗΤΑσ ΚΑι 
συΝΕΠΕιΑσ, ΑλλΑ 

ΚΑι Η ΕλλΕιψΗ 
χιΟυΜΟρ σΤισ 
ΚΑΤΑλλΗλΕσ 
σΤιΓΜΕσ, ΜΕ 

ΕΚΝΕυριζΟυΝ σΤΗ 
δΟυλΕιΑ ΜΟυ»
ΗΛΕΚΤΡΑ 
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τίποτα παραπάνω και επειδή είναι καλλιτέχνες τούς 
αρκεί, γιατί βλέπουν μέσα σε αυτό την ιερότητα του 
πάθους που νιώθουν.

Τι είναι αυτό που δημιούργησε όλη αυτή 
την έλξη και κυρίως τον Ανδρέα να ερω-
τεύεται τη Φαίδρα;
Φ: Ο μύθος της Φαίδρας που ερωτεύεται τον ιππό-
λυτο είναι ένας από τους αρχαιότερους μύθους του 
Ελληνικού Αρχαίου δράματος. δεν είναι τυχαία άλ-
λωστε η επιλογή του σεναριογράφου Μιχάλη Τερζή 
να δώσει στην Ηλέκτρα αυτό το όνομα στη σειρά. 
Φέρει πάνω του τον πιο διάσημο παράνομο έρωτα. 
Που είναι καταδικασμένος από την αρχή να μείνει 
ανεκπλήρωτος.

Στη ζωή σου σού έτυχε κάτι ανάλογο με 
αυτό που βιώνει ο Ανδρέας; 
Φ: συνήθως δεν μπλέκω σε τόσο απαγορευμένους 
δεσμούς, διότι γνωρίζεις από την αρχή ότι δεν θα κα-
ταλήξει σε καλό. Αλλά ναι, το έχω ζήσει και εγώ στα 
20 μου. Ήταν για λίγο και ήταν αρκετά έντονο. Νο-
μίζω και ελπίζω ότι δεν θα ξαναγίνει.

Πώς πήρες την απόφαση να δουλέψεις 
στην Κύπρο;
Φ: συνέβη εντελώς ξαφνικά όταν ήμουν στο λονδί-
νο. σπούδασα και δούλεψα εκεί για τέσσερα χρόνια 
και με κούρασε αρκετά αυτή η πόλη. Έχει εκπληκτικά 
γρήγορους ρυθμούς και πολύ άσχημο καιρό, συν-
δυασμός που «σκοτώνει». Το βασικότερο όμως είναι 
ότι μου έλειψε η γλώσσα μου. Και τότε διάλεξα να 
πετάξω απευθείας στην Κύπρο, με πολλές ελπίδες 
και τίποτα σίγουρο. Και ευτυχώς μού βγήκε σε καλό.

Τώρα είσαι σε κάποια σχέση;
Φ: Όχι. δεν κάνω πια σχέσεις εύκολα, γιατί ψάχνω 
αυτό που πραγματικά θα με συναρπάσει. Θέλω αυτή 
που θα είναι απέναντί μου να με κερδίζει. Με τον χα-
ρακτήρα, το μυαλό, την προσωπικότητά της. δεν ψά-
χνω το ένα, αλλα το πακέτο, και αυτό δεν είναι κάτι 
εύκολο να το συναντήσεις.

Δέχεσαι εύκολα το φλερτ από Κύπριες;
Φ: Το δέχομαι και το ανταποδίδω. Το φλερτ είναι το 
ελιξίριο της ζωής.

Στα social media σε φλερτάρουν οι γυναί-
κες;
Φ: Αρκετά, και είναι κάτι που μου αρέσει κιόλας. 
Μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον ότι νιώθουν άνετα 
να επικοινωνήσουν και να φλερτάρουν μαζί μου. 

Ως Φαίδρα κρύβεις πολλά μυστικά στη 
σειρά, τόσο από τον σύζυγό σου Καρά-
γιωρκη όσο και από τον γιο του. Πού θα 
καταλήξουν αυτά τα μυστικά;
Η Φαίδρα προσπαθεί με κάθε τρόπο να μην αποκα-
λυφτεί ο πραγματικός λόγος για τον οποίο παντρεύ-
τηκε τον Καράγιωρκη. στην πορεία όμως της σειράς 
με τις διάφορες εξελίξεις αρχίζει να χάνει τον έλεγ-
χο. Γιατί μπαίνει στη μέση ο έρωτάς της για τον άντρα 
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της, η ζήλια, οι αποκαλύψεις. Ενώ ο γάμος αυτός 
ήταν το βασικό μέρος του σχεδίου που είχαν η 
Φαίδρα και οι αδερφές της για να εκδικηθούν τον 
Καράγιωρκη, που σκότωσε τον πατέρα τους, σιγά 
- σιγά όλα ανατρέπονται. Η Φαίδρα ερωτεύεται τε-
λικά τον χειρότερό τους εχθρό και θέλει να εγκα-
ταλείψει το σχέδιο. Όμως ο πατέρας τους, που 
για 11 χρόνια τον είχαν για πεθαμένο, εμφανίζε-
ται μπροστά στις κόρες του και πείθει τη Φαίδρα 
να μην τα παρατήσει... Μεγάλο μπέρδεμα! Και σί-
γουρα δεν φαντάζομαι αυτά τα μυστικά να έχουν 
καλή κατάληξη…

Αναμφισβήτητα είσαι μια από τις κορυ-
φαίες ηθοποιούς της γενιάς σου. Τι θα 
συμβούλευες τα νέα παιδιά που έχουν 
το δικό σου όνειρο;
Η: Για να αποκαλέσουμε κάποιον κορυφαίο ηθο-
ποιό θεωρώ πως πρέπει να φτάσει σε μεγάλη 
ηλικία και να έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε πολ-
λούς ρόλους, είτε στη σκηνή είτε στη οθόνη. Εγώ 
πιστεύω πως έχω δρόμο ακόμα μπροστά μου. 

Στους ηθοποιούς που ξεκινούν τώρα θα έλεγα να 
προχωρούν με αγάπη, υπομονή και επιμονή, επαγ-
γελματισμό και με σεβασμό προς τον εαυτό τους 
και το επάγγελμά μας.

Είσαι ένας άνθρωπος που εκπέμπει 
σεβασμό αλλά και σοβαρότητα όταν 
έχεις κάποιο απέναντί σου. Μαζί με 
τους φίλους σου είσαι χαλαρή, κάνεις 
πλάκες;
Η: Όλοι οι άνθρωποι έχουμε πολλές πλευρές. 
Και η κάθε μας πλευρά δεν αναιρεί μίαν άλλη. 
Άρα είτε στον επαγγελματικό χώρο, είτε στο σπί-
τι μου, είτε με τους φίλους μου μπορεί να είμαι 
σοβαρή ή πιο χαλαρή όπως λες. Εξάλλου και η 
χαλαρότητά και το χιούμορ προϋποθέτουν μια 
σοβαρότητα για να γίνουν σωστά! Εγώ πάντως 
σε επαγγελματικές σχέσεις όπου οι άνθρωποι 
με τους οποίους συνεργάζομαι δεν λειτουργούν 
με σοβαρότητα και παράλληλα με χιούμορ, δυ-
σκολεύομαι. Το ίδιο και στις προσωπικές μου 
σχέσεις.

Τι μπορεί να σε εκνευρίσει στη δου-
λειά σου; 
Η: Ακριβώς αυτό που αναφέραμε μόλις τώρα. 
Η έλλειψη σοβαρότητας και συνέπειας, αλλά 
και η έλλειψη χιούμορ στις κατάλληλες στιγμές. 

Η «Γαλάτεια» πήρε το πράσινο φως 
και για 4η σεζόν. Ο ρόλος σας πώς 
θα διαμορφωθεί;
Η: Ναι, η «Γαλάτεια» θα συνεχιστεί για τέταρτη 
χρονιά. Όχι όμως εγώ και πολλοί άλλοι ηθο-
ποιοί της τρίτης σεζόν. Ο ρόλος της Φαίδρας 
τελειώνει φέτος, επειδή η σειρά μεταφέρεται 
30 χρόνια πίσω στη δεκαετία δηλαδή του ’30. 
Μια ωραία συνεργασία ολοκληρώνεται τον 
Μάιο και προχωρώ με ενθουσιασμό και προ-
σμονή για τα επόμενα επαγγελματικά μου βήμα-
τα. Αυτά που γνωρίζω και αυτά που θα προκύ-
ψουν. Και αυτή η δημιουργική εναλλαγή, οι νέες 
συνεργασίες, και η ποικιλία που προσφέρει το 
επάγγελμα του ηθοποιού εμένα με συναρπά-
ζουν.

Φ: Ο ρόλος του Ανδρέα δεν θα υπάρχει πια. 
Η «Γαλάτεια» κρατώντας πάντα το μοτίβο ότι 
ανάμεσα στις σεζόν μεταφέρεται κάποια χρό-
νια, έτσι και του χρόνου θα μεταφερθούμε 30 
χρόνια πριν, για να γνωρίσουμε την ιστορία από 
την αρχή. Έτσι λοιπόν ο Αντρέας, που είναι 20 
χρονών τώρα, δεν υπάρχει ακόμα.

Ποια είναι τα σχέδιά σας για το καλο-
καίρι και τη νέα τηλεοπτική σεζόν;
Η: Για το καλοκαίρι ετοιμάζουμε θέατρο, και 
συγκεκριμένα την κωμωδία «Λυσιστράτη» του 
Αριστοφάνη. Εγώ, μαζί με τη μουσικό Χριστίνα 
Αργύρη και τον χορογράφο Χάρη Σάββα δη-
μιουργήσαμε πρόσφατα τη θεατρική ομάδα 
«ART-Εμείς» και το πρώτο έργο που θα ανεβά-
σουμε είναι η «Λυσιστράτη». Μια παράσταση 
με 15 αξιόλογους ηθοποιούς, με χορογραφίες 
του Χάρη Σάββα, μουσική σύνθεση της Χριστί-
νας Αργύρη και σκηνοθεσία του Φώτου Φωτιά-
δη, με παραστάσεις τον Ιούλιο και Σεπτέμβριο 
σε αμφιθέατρα σε όλες τις πόλεις. 

«Ζω ΜΕ ΤΗ ΜΑΜΑ 
ΜΟυ ΣΤΗΝ ΚυπρΟ. 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ 

ΔυΣΚΟΛΟ. ΕΧΟυΜΕ ΚΑΙ 
ΟΙ ΔυΟ ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΝΕΣ 

ΖωΕΣ, πΟυ ΣπΑΝΙΑ 
βρΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣπΙΤΙ»

ΦΩΤΗΣ
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Φ: Θεατρικά υπάρχει κάτι το οποίο δεν 
έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Αν γίνει, θα 
είναι στην Κύπρο και θα είναι για τον 
Σεπτέμβριο. Τηλεοπτικά συμμετέχω στο 
καινούργιο πρότζεκτ του Κούλλη Νικο-
λάου και του Αντρέα Γεωργίου. Θα είναι 
μια δουλειά αρκετά καλή και προσεκτι-
κά δουλεμένη και με αρκετά ενδιαφέρο-
ντα άτομα.

Ηλέκτρα, αν σου ζητούσα να 
κλείσεις τα μάτια σου και να 
μου πεις το επόμενο όνειρό σου 
ποιο θα ήταν;
Όνειρα πολλά, αλλά αν πρέπει να πε-
ριοριστώ σε ένα για μια στιγμή θα σου 
πω γι’ αυτό που με απασχολεί τον τελευ-
ταίο καιρό. Η «Λυσιστράτη» ως η πρώτη 
παραγωγή της ομάδας μας «ART- Εμείς» 
που ξεκινά σύντομα το δημιουργικό της 
ταξίδι, που ονειρευόμαστε και που θα 
φροντίσουμε στα σίγουρα να είναι γοη-
τευτικό, τόσο για εμάς τους συμμετέχο-
ντες όσο και για τον κόσμο που θα μας 
συνοδέψει!

Φώτη, μαθαίνω πως στην Κύ-
προ ταξίδεψες και ζεις με τη 
μαμά σου. Πώς προέκυψε αυτό;
Ήταν μια τρελή σκέψη. Ήρθε διακοπές 
στο Λονδίνο όταν εγώ είχα πάρει πια 
την απόφαση να φύγω από εκεί. Άρα 
ήταν παρούσα στην απόφαση και ήθελε 
και εκείνη μια αλλαγή στη ζωή της. 

Πώς είναι να ζεις με τη μαμά 
σου σε μια ξένη χώρα;
Δεν έχω την εντύπωση ότι είμαι σε μια 
ξένη χώρα. βλέπω αυτό τον τόπο αρκε-
τά συγγενικό με την Ελλάδα. Αρά δεν 
είναι κάτι τόσο διαφορετικό.

Εάν θες να πας με το κορίτσι 
σου στο σπίτι δεν είναι κάπως 
άβολα; Πώς το διαχειρίζεσαι;
Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Έχουμε 
και οι δυο τόσο έντονες ζωές, που σπά-
νια βρισκόμαστε σπίτι. Το σωστό όπως 
σε κάθε συγκατοίκηση είναι να σέβε-
σαι την προσωπική ζωή του άλλου. Αυτό 
κάνουμε και εμείς. Εντάξει, βοηθάει και 
λίγο ότι το σπίτι μας είναι πολύ μεγάλο. 
Δύσκολα βρισκόμαστε. ok!   

ΑπΟ ΤΟΝ ΓΙωρΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦωΤΟΓρΑΦΟΣ: βΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

πΑπΑΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟυ
ΣΤυΛΙΣΤρΙΑ: ΜΑρΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

MAke Up: ΑΝΔρΕΑΝΑ ΚυρΙΑΚΟυ
ΜΑΛΛΙΑ: ρΑΦΑΕΛΛΟΣ ΚωΣΤΑ

ΕυΧΑρΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ The living RooM loUnge BAR 
ΤΗΣ ΛΕυΚωΣΙΑΣ  
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ΦυΤΕυΤΑ

ΗΛΕΚΤρΑ: ΝΑΙ, Η «ΓΑΛΑΤΕΙΑ» ΘΑ 
ΣυΝΕΧΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΕΤΑρΤΗ ΧρΟΝΙΑ. Ο 

ρΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΔρΑΣ ΤΕΛΕΙωΝΕΙ ΦΕΤΟΣ 
ΕπΕΙΔΗ Η ΣΕΙρΑ ΜΕΤΑΦΕρΕΤΑΙ 30 

ΧρΟΝΙΑ πΙΣω, ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΔΗΛΑΔΗ 
ΤΟυ ’30. ΜΙΑ ωρΑΙΑ ΣυΝΕρΓΑΣΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗρωΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΜΑιΟ ΚΑΙ 
πρΟΧωρω ΜΕ ΕΝΘΟυΣΙΑΣΜΟ 

ΚΑΙ πρΟΣΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕπΟΜΕΝΑ 
ΕπΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΟυ βΗΜΑΤΑ.

ΦωΤΗΣ: ΔΕΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑπΟΔΙΔω 
ΤΟ ΦΛΕρΤ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΙξΙρΙΟ ΤΗΣ ΖωΗΣ.

(nA FYgei o sYnAgeRMos Apo To plAi ToY poYkAMisoU ToY FoTh)
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PB

«Τα κομμαΤια που σχεδιαζω 
ειναι η συνεχεια και η εξελιξη 
Του υφουσ Τησ δουλειασ μου»
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Στάλω Θεοδωρου

σε μιαν αποκλειστική συνέντευξη 
στο περιοδικό οκ!, η ταλαντούχα 
σχεδιάστρια μόδας μάς μίλησε 

για την παραμυθένια της συλλογή «fairy», 
το σημείο-αναφοράς στην επιτυχημένη 
πορεία της στον χώρο αλλά και για τα 
επόμενα σχέδιά της!

Το όνομά σου είναι συνυφα-
σμένο με νυφικές και βραδινές 
δημιουργίες. Πώς αποφάσισες 
να ασχοληθείς με την παιδική 
collection; 
Θα έλεγα ήταν φυσικό επακόλουθο της 
πορείας μου. κατά τη διάρκεια όλων 
αυτών των χρόνων έτυχε αρκετές πελά-
τισσες να μου ζητήσουν να φτιάξω μι-
κρογραφία του νυφικού τους για το κορι-
τσάκι τους. Έτσι, δημιουργήθηκε η «Miss 
Complice», η παιδική κοριτσίστικη συλ-
λογή υψηλής ραπτικής, που ντύνει μικρές 
πριγκίπισσες για τη βάπτισή τους και όχι 
μόνο. η «Miss Complice» έχει «αγκαλια-
στεί» από τις πελάτισσές μας, τόσο για 
βαπτίσεις, όσο και για γενέθλια, οικογε-
νειακές και θεματικές φωτογραφίσεις. 

H νέα σου συλλογή «Fairy» φέ-
ρει παραμυθένιες «πινελιές» και 
αποτελείται από 60 δημιουργί-
ες υψηλής αισθητικής και ραπτι-
κής. To αποτέλεσμα είναι ρομα-
ντικά μεθυστικό. Ποια «ταυτότη-
τα» θες να έχει  αυτή που θα επι-

λέξει ρούχα από τη συγκεκριμέ-
νη collection; 
Τα κομμάτια που σχεδιάζω είναι η συνέ-
χεια και η εξέλιξη του ύφους της δου-
λειάς μου. η γυναίκα, η οποία επιλέγει 
δημιουργία μου, όχι μόνο από τη συγκε-
κριμένη κολεξιόν, αλλά και από αυτές 
που θα ακολουθήσουν, δεν συμβιβάζε-
ται αλλά ταυτόχρονα είναι ρομαντική, 
αισθησιακή, ανάλαφρη σαν ένα αερικό 
του δάσους, μια μούσα, μια σύγχρονη 
νεράιδα, που με την εμφάνισή της μα-
γνητίζει τα βλέμματα, καθώς αυτό που 
φορά αναδεικνύει απόλυτα το είναι 
της. αυτό που πέτυχε η «Complice-Stalo 
Theodorou» είναι να προσφέρει προσιτή 
πολυτέλεια για όλες τις γυναίκες.

Ποιο πιστεύεις ότι είναι το σημείο 
αναφοράς στην πολύ επιτυχη-
μένη πορεία σου στον χώρο της 
μόδας; 
Θεωρώ σημείο αναφοράς στην καριέ-
ρα μου την απόφασή μου να ανοίξω τα 
φτερά μου για τις εξωτερικές αγορές, το 
2004. η συμμετοχή  μου σε διάφορες 
εκθέσεις στο μιλάνο, στη Βαρκελώνη, 
το Harrogate της αγγλίας, το Dusseldorf 
και το Essen της Γερμανίας, είχε  ως απο-
τέλεσμα οι δημιουργίες μου να κοσμούν 
βιτρίνες σε καταστήματα στην ευρώπη, 
στην αμερική, στην αυστραλία, στη Ρω-
σία και στις αραβικές χώρες. σήμερα, οι 
δημιουργίες μου βρίσκονται σε 30 επι-

Ένας 
παραμυθΈνιος 

κοςμος!
Έυφανταςτα ςχΈδια, ρουχα γΈματα 

«ζωντανια», φορΈματα που 
αντικατοπτριζουν τον ψυχικο 

κοςμο της ςυγχρονης γυναικας 
και πρωτοτυπα designs Έιναι 

μΈρικα απο τα χαρακτηριςτικα που 
κανουν την κυπρια ςχΈδιαςτρια, 

ςταλω θΈοδωρου, να ξΈχωριζΈι και 
να κανΈι τον απαιτητικο κοςμο 
της μοδας να «φωτιζΈται» και να 

ΈξΈλιςςΈται διαρκως, καταφΈρνοντας 
να παραμΈινΈι πιςτη ςτα ονΈιρα 

και τις φιλοδοξιΈς της.
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λεγμένους οίκους νυφικών στο εξωτερικό. Είμαι 
η μοναδική Κύπρια σχεδιάστρια στον  χώρο του 
νυφικού που πέτυχε κάτι τέτοιο.

Υπάρχει κάποια επώνυμη κυρία που 
θα ήθελες πολύ να φορέσει δημιουρ-
γία σου; 
Θα ήθελα να ντύσω με μια δημιουργία μου την 
Τonia Buxton. Πιστεύω ακράδαντα ότι εκπροσω-
πεί τη σύγχρονη πετυχημένη γυναίκα με καριέ-
ρα και οικογένεια, που στα 50 της ο χρόνος την 
προικίζει με σοφία, ωριμότητα και περισσότερη 
ομορφιά, που βγαίνει από μέσα προς τα έξω. 

Με ποιους τύπους ανθρώπων δυσκο-
λεύεσαι να συνεργαστείς; 
Δυσκολεύομαι να συνεργαστώ με ανθρώπους 
που δεν αγάπησαν τον εαυτό τους και δεν απο-
ζητούν το καλύτερο, που είναι -εν τέλει-  αυτό που 
τους αξίζει. 

Ποια είναι τα 5 must ρούχα που προτεί-
νεις για ένα weekend;  
Τζιν - πουκάμισο, ένα φόρεμα σε boho ύφος για 
το βράδυ και μαγιό με καφτάνι. Για τις μέλλουσες 
νύφες, προτείνω ένα bridal καφτάνι από τη νέα 
μου συλλογή με καφτάνια. 

Πιστεύεις ότι υπάρχουν ευκαιρί-
ες στην Κύπρο για τα νεαρά άτομα 
που επιδιώκουν να μπουν στον συ-
γκεκριμένο χώρο ή θεωρείς ότι πρέ-
πει να προσπαθήσουν κάτι στο εξω-
τερικό; 
Εξαρτάται από το πού θέλει κάποιος να φτάσει 
αλλά και από το όραμα που έχει για τον εαυτό 
του. Χώρος υπάρχει γι’ αυτούς που είναι πραγ-
ματικά ταλαντούχοι και δουλεύουν σκληρά. 
Όπου και να είσαι, εάν έχεις αυτά τα δύο συ-
στατικά, η επιτυχία είναι σίγουρη.

Η Kύπρια καταναλώτρια επενδύει στο 
ντύσιμό της; Aν ναι, προς τα πού κλί-
νει; 
Η Κύπρια ξέρει να επιλέγει έξυπνα. Αποζητάει 
την πολυτέλεια μέσα από προσιτά μέσα. Αυτό 
που θέλω να προτρέψω όλες τις νεαρές κο-
πέλες είναι να είναι πιο υποψιασμένες για την 
ποιότητα αυτού που πληρώνουν. Το μήνυμα που 
έχω να δώσω είναι να επιλέγετε κομμάτια που 
ταυτόχρονα έχουν ποιότητα και διαχρονικότη-
τα.  Είναι πραγματικά εκπληκτικό να μπορείς να 
κοιτάζεις τις φωτογραφίες σου 10 χρόνια μετά 
και αυτό που βλέπεις, να το επέλεγες ξανά και 
ξανά ακόμα και σήμερα! 

«Η ζωΗ ολοΚλΗρΗ 
ΕίνΑί μίΑ ΠροΚλΗσΗ ΚΑί 

ΠροσΠΑΘω ΠΑνΤοΤΕ 
ΑυΤο νΑ Το ΑΠοΤυΠωνω 

σΤίσ ΔΗμίουρΓίΕσ μου»

Θυμάσαι κάποιο ευτράπελο που έγινε 
στην πασαρέλα; 
στο τελευταίο μου show στο ζάππειο μέγαρο, 
στην Αθήνα, το κομμάτι που θα έβαζε η Guest 
Star της βραδιάς, Ελένη Χατζίδου, είχε ένα πρό-
βλημα στην εφαρμογή. Εκείνη τη στιγμή με κατέ-
βαλε ο πανικός, ενώ από την άλλη την Ελένη την 
έπιασε σπαστικό γέλιο. ωστόσο, με το χιούμορ 
και τη θετική ενέργεια που τη διακατέχει, με ενέ-
πνευσε και προσάρμοσα επί τόπου την εφαρμο-
γή αλλάζοντας το σχέδιο. Η Ελένη σαν καταπλη-
κτική επαγγελματίας βγήκε στην  πασαρέλα και 
δεν κατάλαβε κανείς τίποτα.

Ως δημιουργός φαντάζομαι ότι εμπνέε-
σαι από τους πάντες και τα πάντα, από 
εικόνες, εμπειρίες που αφομοιώνεις και 
μετά τις αποτυπώνεις. Βάλε μας λίγο 
στο κλίμα της δικής σου προσωπικής 
διαδικασίας. 
μια συλλογή είναι σαν την «κύηση» ή σαν 
την «γέννα». Αρχίζει από πολύ νωρίς και 
ωριμάζει στην πορεία. Πέρα από τα ταξίδια 
και τη φύση,  που είναι μια αστείρευτη πηγή 
έμπνευσης για μένα, θέλω να ομολογήσω 

ότι βλέποντας μια πελάτισσά μου εμπνέομαι 
και οραματίζομαι με ποιους τρόπους θα την 
κάνω να αποπνέει την αύρα και την ενέργειά 
της, έτσι ώστε να αφήσει το στίγμα της. 

Τι είναι για σένα «μη διαπραγματεύ-
σιμο» όσον αφορά τις δημιουργίες 
σου; 
Η ποιότητα και η τέλεια εφαρμογή είναι το 
«Α και το ω» για μένα. Το μεγάλο στοίχημα 
όμως είναι να μπορείς να κάνεις αυτά τα δύο 
προσβάσιμα για όλες τις γυναίκες. 
 
Ποια είναι η επόμενη πρόκληση για 
σένα; 
Η ζωή ολόκληρη είναι μια πρόκληση και προ-
σπαθώ πάντοτε αυτό να το αποτυπώνω στις 
δημιουργίες μου. Πολύ συχνά, τόσο επώνυ-
μες όσο και γυναίκες της καθημερινότητας 
μού λένε ότι το αισθάνονται, φορώντας τις 
δημιουργίες μου,  και αυτό με συγκινεί ιδιαί-
τερα. Η επόμενη πρόκληση θα σας εκπλήξει! 
Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι’ αυτό!  ok!   

ΑΠο ΤΗν ΑννΑ ΚρίΘΑρίΔου 
ΦωΤοΓρΑΦίΕσ: ΒΑλΕνΤίνοσ ΠΑΠΑΚωνσΤΑνΤίνου
MAKE UP: ίωΑννΑ ΕυΓΕνίου (PARADISAS MAKE UP 

WORKSHOP



Feel at home like your own house relax and enjoy your coffee.
With 14 stores across the island.

Cozy library that will make book lovers drool.
Safe and hough playground for our little friends.

LAKATAMIA
SUPERSTORE

New
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Η ΤΑΜΤΑ, ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ, 
ΤΑΞΙΔΕΨΕ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΚΑΙ 

ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 
ΣΤΟ HILTON PARK, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ 

ΤΗΣ EUROVISION PARTY

TAMTA

ΤΟ ΓΟΥΡΙ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΗΣ

Σ τον χώρο έφθασε στις 8:30 
το βράδυ, όπου την υπο-
δέχθηκαν με ζεστό χειρο-

κρότημα δημοσιογράφοι, άνθρωποι 
των media, εκπρόσωποι του OGAE 
Cyprus και fans της. Χαμογελαστή 
φωτογραφήθηκε με όλους φορώ-
ντας ένα vintage, denim jacket,  το 
οποίο συνδύασε με λευκά ugly 
sneakers, ενώ το τραγούδι “Replay”, 
με το οποίο θα μας εκπροσωπήσει 
στον 64ο Διαγωνισμό Τραγουδιού 
Eurovision έπαιζε ασταμάτητα, με 
όλους να λικνίζονται στους ρυθμούς 
του. “Έχουμε τη  μεγάλη χαρά να 
έχουμε μαζί μας την εκπρόσωπό μας 
στη φετινή Eurovision στο Τελ Αβίβ, 
την Τάμτα, μια καλλιτεχνάρα, πρέπει 
να πω, σε όλα τα επίπεδα, από αισθη-
τική, από φωνή, από σκηνική παρου-
σία, θα ζήσουμε και φέτος περήφα-
νες στιγμές…”, ανέφερε ο Γενικός Δι-
ευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύμα-

τος Κύπρου, Μιχάλης Μαραθεύτης, 
ο οποίος καλωσόρισε την Τάμτα στην 
Κύπρο. Η ίδια, ενθουσιασμένη, πήρε 
τον λόγο αναφέροντας: “Ήθελα να 
σας πω ότι είμαι πάρα, πάρα, πάρα 
πολύ χαρούμενη που θα σας εκπρο-
σωπήσω και πραγματικά είναι μεγάλη 
η τιμή και η χαρά μου…”. Λίγο πριν 
κατέβει από τη σκηνή δέχθηκε ένα 
όμορφο δώρο από τον Πρόεδρο 
του OGAE Cyprus, το οποίο φόρεσε 
επί τόπου, λέγοντας πως απέκτησε το 
γούρι της. Πρόκειται για ένα βραχιόλι, 
στο οποίο υπάρχει χαραγμένη η Κύ-
προς. Μεταξύ των παρευρισκομένων 
ήταν και ο Πρέσβης του Ισραήλ στην 
Κύπρο, Σάμι Ρέβελ, από τη διοργανώ-
τρια χώρα της Eurovision, ενώ, όπως 
ανακοινώθηκε, η Τάμτα θα εμφανιστεί 
στην πρώτη θέση του πρώτου ημιτελι-
κού την Τρίτη, 14 Μαΐου.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

“ Έχουμε μαζί μας την εκπρόσωπό μας στη φετινή Eurovision στο Τελ Αβίβ, την 
Τάμτα, μια καλλιτεχνάρα, πρέπει να πω, σε όλα τα επίπεδα, από αισθητική, από 
φωνή, από σκηνική παρουσία, θα ζήσουμε και φέτος περήφανες στιγμές…”, 
είπε ο Μιχάλης Μαραθεύτης, Γενικός Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Πρέσβης του Ισραήλ Σάμι Ρέβελ
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“ Έχουμε μαζί μας την εκπρόσωπό μας στη φετινή Eurovision στο Τελ Αβίβ, την 
Τάμτα, μια καλλιτεχνάρα, πρέπει να πω, σε όλα τα επίπεδα, από αισθητική, από 
φωνή, από σκηνική παρουσία, θα ζήσουμε και φέτος περήφανες στιγμές…”, 
είπε ο Μιχάλης Μαραθεύτης, Γενικός Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Πρέσβης του Ισραήλ Σάμι Ρέβελ

Η Ιουλία Πέτρου και η 
Μαρία Μαυρομμάτη

Η Κάλια 
Θεοφάνους

Η Αλεξία και η Μαρία  
Γιαλλουρίδου

Ο Πέτρος Κεττένης και η Ιωάννα 
Βασιλείου

Η Στέλλα 
Μιχαηλίδου

Ο Σάμι και η Όσλαπ 
Ρέβελ

Ο Αντρέας Νιφτής και 
η Ραφαέλλα Ιωάννου

Η Νατάσα 
Κακούτση
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Ο Ρόης Ηροδότου, ο Νικόλας Εγγλέζου, ο Ανδρέας 
Φλωρεντίου και ο Νίκος Κατσιμιχάς

Η Τζοάννα 
Μοράτια 

Ο Γρηγόρης Εγγλέζος και 
ο Ζαχαρίας Πέτρου

Η Χριστίνα Πελεκάνου και η 
Παρασκευή Χριστοφή

Η Μαρίλια Παναγιώτου και ο 
Γιάννης Τσαγγαρίδης 

Η Έλενα Μακρή-
Μερακλή

Η τραγουδίστρια πόζαρε με μέλη του OGAE Κύπρου, που της έδωσαν ένα 
συμβολικό δώρο το οποίο φόρεσε επί τόπου λέγοντας πως απέκτησε το γούρι 
της. Πρόκειται για ένα βραχιόλι, στο οποίο υπάρχει χαραγμένη η Κύπρος. 

Η Ελπίδα 
Μιχαηλίδου
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ΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΑΔΙΕΣ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Ο 

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ ΕΝΩΣΑΝ ΤΙΣ 
ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ –  ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΑπΛΑ ΥπΕΡΟΧΟΙ! 

Το πιο θερμό χειροκρότημα ει-
σέπραξε ο μεγάλος Έλληνας 
δημιουργός και ερμηνευτής, 

Κώστας Χατζής, ένας άνθρωπος 
που έχει γράψει ιστορία στο ελληνι-
κό τραγούδι, στην πρώτη κοινή εμφά-
νιση του στη Λάρνακα με τον Μι-
χάλη Χατζηγιάννη. Το ραντεβού με 
τους θαυμαστές τους, που γέμισαν 
ασφυκτικά την αίθουσα της εκδήλω-
σης στο Radisson Blu της Λάρνακας, 
δόθηκε την Κυριακή, 31 Μαρτίου 
και τη Δευτέρα, 1η Απριλίου και ήταν 
πραγματικά δυο εμφανίσεις που θα 

μείνουν αξέχαστες. Οι φωνές τους 
ενώθηκαν σε συγκλονιστικά κομμά-
τια, με το παρατεταμένο χειροκρότη-
μα να ακολουθεί σε κάθε τέλος των 
τραγουδιών. Ομορφότερη στιγμή 
ήταν όταν οι δυο καλλιτέχνες αγκα-
λιάστηκαν για την ερμηνεία κάποιων 
τραγουδιών. Χορηγοί επικοινωνίας 
της βραδιάς το περιοδικό ΟΚ! και 
το Ράδιο Πρώτο.   ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

ΚΟΣΜΙΚΑ: ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
Η Λίνα και ο Παναγιώτης 
Γεωργαλλίδης

Η Έλενα Πιερίδου 
και η Μαρία Λάζου 
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Η Μαρία και ο Τάσος 
Καρσερά 

Η Αννίτα 
Ρίτερ

Η Σωτηρούλα και 
ο Κούλλης Χαμπέρη 

Η Μαριλένα και 
ο Μάριος Πολυβίου

Ο Σάββας και η 
Άλκα Κάκου  

Η Μελίνα 
Χριστοφόρου
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ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΦΗΣΕ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ 
ΙΛΙΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΟ ATHENS XCLUSIVE DESIGNERS 
WEEK. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΟΝ 

ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ Η ΚΥΠΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΙΣΕ, ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΣ 
ΤΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ «COLOURS»
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΤΗΕΝS XCLUSIVE DESIGNERS WEEK

Για πρώτη φορά οι δημιουργί-
ες των  Mindy Boutiques και 
συγκεκριμένα η προσωπική 

σειρά της Ιλιάνας  Χαραλάμπους, 
Mindy by Iliana με τίτλο «Colours», 
παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 
Athens Xclusive Designers Week την 
Παρασκευή, 29 Μαρτίου, μέχρι τη 
Δευτέρα, 1 Απριλίου, στο Ζάππειο 
Μέγαρο. Μετά από τριάντα πέντε 
χρόνια παρουσίας στον χώρο της 
μόδας η Ιλιάνα Χαραλάμπους κα-
τόρθωσε να κάνει το όνειρό της 
πραγματικότητα. Η συλλογή της 
αποπνέει ρομαντισμό, θηλυκότητα 

και άνεση. Είναι εμπνευσμένη από 
τη γυναίκα αλλά και από τη δική της 
προσωπική ανάγκη, αφού έχει δημι-
ουργήσει ρούχα με χαρακτήρα που 
να κολακεύουν όλα τα σώματα. 
Στην πασαρέλα τα όμορφα μοντέ-
λα περπάτησαν με ζωντανές απο-
χρώσεις φούξια, τιρκουάζ και σμα-
ραγδί, με ενδιαφέροντα μοτίβα από 
ανοιξιάτικα λουλούδια, τα οποία 
ανανεώνουν τη διάθεση και το στυλ 
της σύγχρονης γυναίκας.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: XΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΕΡΗ

Οι νέες δημιουργίες με τον 
τίτλο «Colours».
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Η Ιλιάνα Χαραλάμπους στο τέλος
της επίδειξης, φανερά συγκινημένη
που υλοποίησε το όνειρό της.

Η συλλογή της Ιλιάνας 
Χαραλάμπους αφορά και το παιδί.



42

ΤΑ 26A ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ, 
Η ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΤΖΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΤΗΚΕ!

Η ΕΚΠΛΗξΗ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΑΝΑΝ 
ΟΙ ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ 

Λ ίγα 24ωρα προηγουμέ-
νως το μοντέλο βρισκό-
ταν στο νησί μας μαζί με 

τον σύντροφό της Πιέρο Σωτηρίου 
λόγω των υποχρεώσεών του με την 
Εθνική Κύπρου. Συγγενείς και ελάχι-
στοι φίλοι εκμεταλλεύτηκαν την ευ-
καιρία που το ζευγάρι βρέθηκε στη 
μεγαλόνησο και ένα από τα βράδια 
έκαναν μίνι πάρτι έκπλη-
ξη στη Μαρία. Επιστρέ-
φοντας στην Κοπεγχά-
γη είχε προγραμματίσει 
ένα όμορφο δείπνο με 
τον Πιέρο, αλλά κολλη-
τές φίλες της αποφάσι-
σαν να της χαλάσουν… 
ευχάριστα τα σχέδια. 
Η Μαρία μπαίνοντας 
στο σπίτι της το απόγευ-
μα είδε στο σαλόνι τις 
φίλες της που ταξίδε-
ψαν από την Κύπρο για 
να της κάνουν έκπληξη. 
Η διάθεση της Μαρί-
ας αμέσως άλλαξε και 

ευχαρίστησε τις φίλες της αλλά και 
τον Πιέρο Σωτηρίου που οργάνω-
σε την έκπληξη. «Νιώθω τόσο χα-
ρούμενη για τις ευχές σας και την 
αγάπη μας! Νιώθω τόσο ευλογη-
μένη που είστε στη ζωή μου! Σας 
αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλα! 
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τις φίλες μου 
που ταξίδεψαν μέχρι την Κοπεγχά-

MAΡΙΑ ΚΟΡΤΖΙΑ

γη για να γιορτάσουν μαζί μου τα 
γενέθλιά μου!» έγραψε συγκινημέ-
νη την επόμενη μέρα. Μάλιστα οι 
φίλες της έμειναν για τρεις μέρες 
εκεί και η Μαρία ανέλαβε ρόλο 
ξεναγού. Οι προετοιμασίες για το 
γάμο τους που θα γίνει τον ερχό-
μενο Δεκέμβριο στη Λεμεσό βρί-

σκονται στο ζενίθ, με την Μαρία να 
τρέχει περισσότερο, μιας και ο αγα-
πημένος της έχει ιδιαίτερα βαρυφορ-
τωμένο πρόγραμμα λόγω ποδοσφαι-
ρικών υποχρεώσεων.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 

Η Μαρία πόζαρε με 
την τούρτα γενεθλίων 
της στο μπαλκόνι του 
σπιτιού της

Η εορτάζουσα με τις φίλες της 
Άντρεα Πάρη, Σοφία Χριστοδούλου 
και Έλενα Χρυσοστόμου



INTERNATIONAL KEYNOTE SPEAKER: 
«EVOLVE OR DIE»
Lord Stuart Rose, Chairman, Ocado

 | 
Λευκωσία, Κύπρος

www.sellingfmcgcy.com

FAST-MOVING GROCERY LANDSCAPE 

ON STAGE WITH LORD STUART ROSE: 

Panel discussion on Cyprus 
market crucial issues:

Research data and trends:

 

•  Λούκας Ζουρίδης, 

•  Θεόδωρος Νικολαΐδης,

•  Δηµήτρης Σιανδρής, 

•  Μικέλλης Χρίστου,

Συντονισµός: Στέφανος Κοµνηνός, 

•  Λέων Γαβαλάς,  

•  Άννα Κασιµάτη, 
•  Λευτέρης Κιοσές, 
•  Γιώργος Λοϊζίδης, 
•  Σούλλα Λουκά, 

 
•  Μάριος Λουκαΐδης, 
•  Μιχάλης Μαυρολέων, 
•  Σπύρος Τάσσης, 

  (+30 ) 210 6617777
 

  
 

Supermarkets
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χρονια πολλα

Eίκοσι τέσσερα χρόνια ζωής γιόρτασε 
η τηλεόραση ΣΙΓΜΑ με ένα διακρι-
τικό πάρτι το μεσημέρι της Τετάρτης, 

3 Απριλίου. Μέσα σε κλίμα απόλυτου εν-
θουσιασμού, όλοι ευχήθηκαν στο κανάλι 
να συνεχίσει με άλλα τόσα χρόνια πρωτιάς 
και πρωτοπόρων παραγωγών. Ο διευθύνων 
σύμβουλος της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ και του 
εκδοτικού οίκου ΣΙΓΜΑ Χρύσανθος Τσου-
ρούλλης ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Το μεγα-
λύτερο κεφάλαιο του ΣΙΓΜΑ είναι οι άνθρω-
ποί του. Από την πρώτη στιγμή σε αυτούς 
επένδυσε και σε αυτούς συνεχίζει να επεν-
δύει μέχρι και σήμερα». Κανείς δεν μπορεί 
να αμφισβητήσει πως το ΣΙΓΜΑ αποτέλεσε 
«φυτώριο» για νέους ηθοποιούς, σεναριο-
γράφους, σκηνοθέτες, ανθρώπους που εί-
χαν όραμα για την κυπριακή Τηλεόραση. 
Σήμερα, με ένα ποικίλο πρόγραμμα και κε-
ντρικό πυλώνα το Δελτίο Ειδήσεων «Τομές 

στα Γεγονότα», καθώς και  τη στρατηγική 
συνεργασία με τον ΣΚΑΪ Ελλάδος αλλά και 
τοπικές παραγωγές, έχει τα στοιχεία που το 
κάνουν να ξεχωρίζει. Το φετινό σλόγκαν θα 
είναι από αυτά που θα συνοδεύουν όλους 
τους ανθρώπους του καναλιού για πάντα. 
«Όταν κάνεις τηλεόραση, όλα μπορούν να 
συμβούν». ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

ΣΙΓΜΑ 24 ΧΡΟΝΙΑ… 
ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ! 

ΗΤΑΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 1995, ΩΡΑ 5:30, ΟΤΑΝ ΜΠΗΚΕ 
ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΜΑΣ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΟΛΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Η εμπορική διευθύντρια ΣΙΓΜΑ 
Γεωργία Τουτουνζιάν, η αναπληρώ-
τρια διευθύνουσα σύμβουλος 
ΣΙΓΜΑ Μαρία Κυριάκου, 
ο διευθύνων σύμβουλος ΣΙΓΜΑ 
Χρύσανθος Τσουρούλλης και 
ο αναπληρωτής οικονομικός 
διευθυντής ΣΙΓΜΑ Ιωσήφ Ιωσήφ. 

Η τούρτα για τα 24 χρόνια ΣΙΓΜΑ 



SURVIVOR

www.sigmatv.com      sigmatvcy  |    SigmaTV

ΟΛΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΣΤΙΣ 22:30

ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΠΕΜΠΤΗ   
ΣΤΙΣ 21:00
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Τα 
λουλουδια 
σΤην κυρια!
καποΤε αυΤη η εκφραση 
ηΤαν αφιερωμενη 
αποκλεισΤικα σε ολεσ 
εμασ Τισ γυναικεσ! Τωρα 
Την εκμεΤαλλευονΤαι οι 
κοσμεΤολογοι και μασ 
αφιερωνουν ολοκληρεσ 
σειρεσ καλλυνΤικων 
και αρωμαΤων, που 
βασιζονΤαι σΤα 
λουλουδια! κι εμεισ Τισ 
Τιμαμε δεονΤωσ! 

BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Carrot Butter, The Organic Pharmacy, ένα πλούσιο καθαρι-
στικό προϊόν με φυσικά συστατικά από δεντρολίβανο, καρότο, 
καλέντουλα, χαμομήλι και shea butter. καθαρίζει βαθιά το δέρ-
μα, αφαιρώντας απαλά το μακιγιάζ από πρόσωπο και μάτια, την 
εξωτερική μόλυνση και τους ρύπους, αφήνοντας την επιδερμίδα 
καθαρή, ενυδατωμένη και απαλή.

Tiffany& Co. 
Eau de Parfum 
Intense, το νέο μο-
ναδικό άρωμα που 
αποτελεί μια πλού-
σια και ακόμη πιο 
έντονη εκδοχή του 
κλασικού αρώμα-
τος του οίκου. αυτή 
η νέα δημιουργία 
του οίκου αντανα-
κλά σε αφθονία το 
άνθος της ίριδας, 
μαζί με νότες από 
κεχριμπάρι και βα-
νίλια.

Moroccan Rose Gold 
Glow Perfect Dry Oil, 
Ren, μεταξένιο, ξηρό 
λαδάκι από τη σειρά 
Moroccan, με ελαφριά σύ-
σταση. με 100% φυσικά 
βιοενεργά συστατικά από 
μαροκινό Έλαιο Argan και 
το πολύτιμο Έλαιο του ρό-
δου της δαμασκού. ενυδα-
τώνει σώμα και μαλλιά, χα-
ρίζοντάς τους καλοκαιρινή 
λάμψη και μεταξένια απα-
λότητα, ενώ ταυτόχρονα 
προστατεύει από το οξει-
δωτικό στρες και δρα κατά 
της πρόωρης γήρανσης.

Nomade Eau de Toilette, Chloe, 
ένα νέο άρωμα που εκπέμπει φως, απο-
τελεί μια εκδοχή του Eau de Parfum, 
πλημμυρισμένο από φυσικά συστατικά: 

Το φυτό λίτσι απελευθερώνει όλη την 
ένταση και τη μαγευτική απαλό-
τητά του, ακτινοβολώντας θηλυ-
κότητα. Τα άνθη φρέζιας συνδυ-
άζονται μοναδικά με τη συνολι-

κή floral αίσθηση του αρώματος, 
ενώ το έντονο έλαιο του δρυός 

εξισορροπεί την ένταση του 
αρώματος.

The Deep Renewing 
Concentrate, Prodigy 

CellGlow, Helena 
Rubinstein, ένα προϊόν με 

βάση την εκπληκτική δράση 
των συστατικών του λουλου-
διού Edelweiss (εντελβάις), 
προσφέρει εκπληκτικά απο-

τελέσματα αντιγήρανσης -με 
βελτίωση της πυκνότητας της 

επιδερμίδας και λάμψη μα-
κράς διάρκειας. η μεταξένια, 

δροσερή ρόδινη υφή ενυδατώ-
νει σε βάθος την επιδερμίδα, 
για αίσθηση άνεσης όλη την 

ημέρα. 

Revitalixir 
Recovery Serum, 

Murad, ελιξίριο 
anti-stress, ένας 

ορός αναζωογόνη-
σης σε μικροσφαι-

ρίδια που επανε-
νεργοποιεί τις κυτ-
ταρικές λειτουργί-
ες και λειαίνει τις 
γραμμές έκφρα-
σης, που προκα-

λεί το οξειδωτικό 
στρες, αποκαθι-

στώντας τη ζωντά-
νια και νεανικότητα 
της επιδερμίδας σε 
πρόσωπο και μάτια.  

Prep + Prime Fix+, MAC, ένα 
ελαφρύ water mist με βιταμίνες και 
μέταλλα που καταπραΰνουν και 
αναζωογονούν την επιδερμίδα. 
ενυδατώνει άμεσα και χαρίζει μια 
διακριτική λάμψη που ανανεώνει 
και τελειοποιεί το μακιγιάζ σας. 
αυτό το ασυναγώνιστο ενυδατικό 
mist μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
απεριόριστους τρόπους σε συνδυ-
ασμό με άλλα προϊόντα -για να πα-
ρατείνει τη διάρκεια του μακιγιάζ 
έως και 12 ώρες ή να ενυδατώσει 
και να καταπραΰνει την κουρασμέ-
νη επιδερμίδα. με υπέροχο άρω-
μα από άνθη κερασιάς και limited 
edition συσκευασία.

Treatment Softener, 
Shiseido, 24ωρη ενυδατική 

λοσιόν με μεταλλικό νερό 
από την πηγή Kirishima και 
εκχύλισμα Primrose, βελτι-
ώνει την εμφάνιση λεπτών 

γραμμών και την υφή της επι-
δερμίδας. βοηθά στην προ-

στασία του δέρματος από τα 
ορατά σημάδια γήρανσης 

και προστατεύει την επιδερ-
μίδα από τους εξωτερικούς 

στρεσογόνους παράγοντες.
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Τι νεα; 
ME TH NEA σεζον 
εμπλουΤισΤε Το 
νεσεσερ σασ με ο,Τι 
νεοΤερο κυκλοφορει 
αυΤηN Την εβδομαδα

BEAUTYshopping
8 Μάσκα ύπνου Beauty 
Sleeping Mask, από τη 
σειρά WASO, Shiseido, 
θωρακίζει την επιδερμίδα και 
της χαρίζει τη φροντίδα και 
την αναζωογόνηση που χρει-
άζεται.

Powermud™ 
Dualcleanse Treatment, 
GlamGlow, πολλαπλής 
δράσης μάσκα καθαρισμού 
και αποτοξίνωσης σε συνδυ-
ασμό με θρέψη, για μια βα-
θιά απομάκρυνση της εβδο-
μαδιαίας συσσώρευσης 
βρoμιάς, λαδιού και μακι-
γιάζ, που αφήνει το 
δέρμα απαλό και 
φρέσκο. σχεδια-
σμένη για άνδρες 
και γυναίκες.

Αντηλιακή κρέμα προσώπου ιδανική 
για αθλητικές δραστηριότητες με SPF30, 
από τη σειρά Κίτρο Sport, Korres, εμπλου-
τισμένη με φυσικούς πολυσακχαρίτες και βιτα-
μίνες ε & β5, βελτιώνει τη φυσική άμυνα της επι-
δερμίδας ενάντια σε εξωτερικούς παράγοντες 
(ήλιος/ ξηρότητα), ενώ διατηρεί την ενυδάτωση 
και την ελαστικότητά της.

Ideal Resource Youth Retinol Oil 
Concentrate, Darphin, αεροστεγείς 
και αδιαφανείς κάψουλες για το πρό-
σωπο και τα μάτια που μεταμορφώνουν 
την επιδερμίδα. κάθε κάψουλα περιέ-
χει βοτανικής εκχύλισης ρετινόλη, που 
βοηθά στην ορατή μείωση των γραμμών 
και των ρυτίδων, βελτιώνοντας τη λάμ-
ψη και την υφή της επιδερμίδας. με το 
θρεπτικό έλαιο jojoba, κάθε κάψουλα 
συσφίγγει και αναζωογονεί την επιδερ-
μίδα για ορατά νεανική όψη. συστήνε-
ται η χρήση αντηλιακής προστασίας και 
η μειωμένη έκθεση στον ήλιο κατά τη 
χρήση, καθώς και την επόμενη από τη 
χρήση εβδομάδα.

Exfoliating 
Cream, Radiant 
Professional, 
απολεπιστι-
κό με κόκκους 
microcrystalline 
cellulose. εμπλουτι-
σμένο με αναδομη-
τικούς παράγοντες 
φυτικής προέλευ-
σης και μacadamia 
νut οil, που προ-
λαμβάνει τη γήραν-
ση. απομακρύνει 
τα νεκρά κύτταρα 
και καθαρίζει τους 
πόρους.

Extra 
Firming 
Eye, 
Clarins, 
ιδανικό 
για την πε-
ριοχή των 

ματιών, περιέ-
χει ένα σούπερ 
κοκτέιλ συστατι-
κών για σύσφιγ-
ξη, ρυτίδες και 
φωτεινότητα. 

προσφέρει το ανακουφιστικό 
αποτέλεσμα ενός ορού και την 
άνεση ενός balm κι ένα αίσθη-
μα άμεσης ευεξίας. 

Fresh Reviver 
Sorbet Water 
Mist, από τη σει-
ρά Hydra Life, 
Dior, ενυδατικό 
mist που ενεργοποι-
εί το δέρμα και χα-
ρίζει μια φρεσκάδα 
Sorbet. Χάρη στην 
on-the-go συσκευ-
ασία του, χρησιμο-
ποιείται πάντα και 
παντού.

Herbal Toner, The Organic Pharmacy, αναζωογονεί την 
ενυδατώνει την επιδερμίδα χάρη στον συνδυασμό από θρεπτικά 
συστατικά και εκχυλίσματα. περιέχει 18 οργανικά βότανα, που 
δρουν συνδυαστικά και μειώνουν τους πόρους και διατηρούν το 
δέρμα σε άριστη κατάσταση. 

Freshed Pressed Clinical Daily and Overnight 
Booster With Pure Vitamins C & A, Clinique, 
το πιο φρέσκο, το πιο δραστικό σύστημα αντιγήραν-
σης για ημέρα και νύχτα σε 2 συσκευασίες.  



style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ 
ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 

ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΣ

Γυαλιά ηλίου Quay, CYPRUS 
PREMIUM OUTLET.

instagram:mariannahadjimina

insta-tip

New girl
NeoN κίτρίνο, deNim καί 
κλασίκο μαύρο σύνδύαζονταί 
στα street style outfits 
τησ νέασ σέζον!
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Denim jacket, 
TERRANOVA.

Κολιέ, 
FOREVER21. Top, 

TALLY WEIJL.

Cycling trousers €7.99, 
STRADIVARIUS.

Bum bag, 
ACCESSORIZE.

Mules, 
ALDO.

.Jeans 
€49.99, 

MANGO.
Trainers, 
ALDO.

Bodysuit €9.99, 
STRADIVARIUS.
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Τα πασΤέλ 
Τησ ανοιξησ
σΤη χρωμαΤικη παλέΤα Τησ σέζον 
Τα πασΤέλ χρωμαΤα κυριαρχουν!
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style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Πουλόβερ, TALLY 
WEIJL.

Τσάντα, CARPISA.

Σκουλαρίκια, 
PARFOIS.

Ζακέτα, 
TERRANOVA.

Φόρεμα €59.99, 
MANGO.

Παντελόνι, 
TALLY WEIJL.

Πουλόβερ, 
TERRANOVA.

Πουκάμισο €38, 
TOP SHOP.

Φούστα €49.99, 
MANGO.

Μποτάκι 
€89.95, 
ZARA.
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Snake effect
Το snake print συνδυάζεΤάι 
με Το γάλάζιο σε chic 
άνοιξιάΤικά συνολά!
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Πουλόβερ, €19.99, 
STRADIVARIUS.

Τσάντα €25.99, 
STRADIVARIUS.

Σκουλαρίκια 
Luxenter, ΣΕ 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.

Ζιβάγκο, TALLY 
WEIJL.

Blazer €35.99, 
MANGO.

Φούστα €35.99, 
MANGO.

Τop €12.99, 
ΤΕΖΕΝΙS.

Γόβα, 
ALDO.

Τσάντα €19.99, 
Η&Μ.

Φούστα €47, 
TOP SHOP.
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ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Στο Aclub στην Αγία Νάπα θα εμ-
φανιστεί ο Ηλίας Βρεττός. Ο γνω-
στός τραγουδιστής… «ορκίζεται να 
έρθει στην Κύπρο, γιατί καμιά από-
σταση δεν τον κρατά» για μία μο-
ναδική εμφάνισή. Για περισσότερες 
πληροφορίες και κρατήσεις στο τη-
λέφωνο 97722150.

ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΜΟΥΛΗ
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ο Γιώργος Κιμούλης πρωταγωνιστεί με 
τη Φωτεινή Μπαξεβάνη και σκηνοθετεί ο 
ίδιος το σημαντικό ρωσικό θεατρικό έργο 
του Αλεξάντερ Γκέλμαν. Η παράσταση θα 
ανεβεί αύριο Δευτέρα, 8 Απριλίου, στις 
20:30, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου 
στη Λευκωσία. Για πληροφορίες και εισι-
τήρια στο www.tickethour.com.cy & ACS 
Couriersρισσότερες πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 777777745.

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η νέα παράσταση-πρόταση της Νατάσσας 
Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη 
και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου ταξιδεύ-

ει στην Κύπρο την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 
Απριλίου στις 21:00 στη μουσική σκηνή «Red» 
στη Λευκωσία. Η Νατάσσα, ο Θέμης και ο Γε-
ράσιμος περιγράφουν τη νέα τους παράσταση-
πρόταση ως εξής: «Ελληνικά διάφορα, έτσι απλά, 
όπως τότε: γραμμένα καλλιγραφικά με στυλό δι-
αρκείας στη ράχη μιας κασέτας, στολισμένης με 
αυτοκόλλητα άστρα και καρδιές. Από το ελαφρο-
λαϊκό τραγούδι έως τους μεγάλους συνθέτες της 

δεκαετίας του ’60 και από τους πιο τρυφερούς 
δίσκους των 80’ς και τους τραγουδοποιούς της 
δεκαετίας του ’90, βάλαμε στο τραπέζι τραγού-
δια ετερόκλητα που συνθέτουν το μωσαϊκό μιας 
χώρας που δεν ξέρει να ζει χωρίς να τραγουδά, 
με μόνο άξονα τη συλλογική συγκίνηση, τα κοινά 
σημεία αναφοράς και το καθαρό συναίσθημα». 
Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:15. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες και κρατήσεις 99059257, 
96245929. Προπώληση: https://shop.tickethour.
com & ACS Courier (77777040). Κρατήσεις 
μόνο μετά την αγορά των εισιτηρίων. 

«ΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ»

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΜΕΡΕΣ-ΚΥΠΡΟΣ 2019
12/04-20/04/2019
Oι Κινηματογραφικές Μέρες - Κύ-
προς 2019, το μεγαλύτερο κινημα-
τογραφικό φεστιβάλ της χώρας μας, 
αφιερωμένο στον σύγχρονο, διεθνή κι-
νηματογράφο μυθοπλασίας, επανέρχεται τον Απρίλιο στο Θέ-
ατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και στον Κινηματογράφο Ζήνα Πάλ-
λας στη Λευκωσία.. Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ θα 
είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.cyprusfilmdays.
com και στη σελίδα του φεστιβάλ στο facebook.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΑΝΕΜΩΝΑ
 «ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ ΜΟΥ»,

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΡΑΝΤΟΥ
Ένα σύγχρονο έργο με πανέξυπνο χιούμορ και 
ένα καυτό επίκαιρο θέμα ανεβάζει το Θέατρο 
Ανεμώνα κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 
20:30 και Κυριακή στις 19:00 μέχρι την Κυρια-
κή 21 Απριλίου. Για περισσότερες πληροφορίες 
και κρατήσεις στο τηλέφωνο 70007721.

ΕΚΘΕΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ
«ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΖΩΗΣ
ΜΕ ΨΗΦΙΔΕΣ»
05/04-20/04/2019
Ένας πηγαίος αληθινός καλλιτέχνης που 
με υποδειγματικό πείσμα αυτομορφώ-
θηκε και εκφράζει με την τέχνη του τον τόπο του που τόσο αγαπά. Αγνοώντας 
τις αμέτρητες δυσκολίες επιβίωσης, ο Λαζαρής Αργυρού επιμένει να αγοράζει 
στυπόχαρτα και τις μπογιές του και να τριγυρνά αμέτρητες ώρες στους ποτα-
μούς, στις ακρογιαλιές, στα βουνά για να συλλέγει τις πέτρες που θα αποτε-
λέσουν την πρώτη ύλη για τα υπέροχα ψηφιδωτά του. Ο Αργυρού δοκιμάζει 
διάφορα υλικά και τεχνικές της ζωγραφικής αλλά και της γλυπτικής και λα-
ξεύοντας τις αληθινές πέτρες δοκιμάζεται στο ψηφιδωτό. 
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ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ RED
Με πολύ διάθεση και υπέροχες μουσικές οι 
«Λούνα Πάρκ» επανέρχονται στη  μουσική 
σκηνή Red. Μαζί τους, σε μια συνεργασία-
έκπληξη, η Χριστίνα Τσέλεπου, για μια νύχτα 
που υπόσχεται ότι θα είναι μαγική. Επίσης μαζί 
τους οι μουσικοί Μαρίνος Κάσινος και Άγγελος 
Μιχαηλούδης. Για περισσότερες πληροφορίες 
και κρατήσεις στα 99059257 & 96245929.

«ΛΑΧΤΑΡΩ» 
Ένα μοναδικό θεατρικό ποίημα, 
που ερμηνεύεται από τέσσερις 
φωνές στο όριο της απόγνωσης, 
με τον τίτλο «Λαχταρώ», συνεχίζε-
ται στο Θέατρο Αποθήκες ΘΟΚ. 
Πρόκειται για το πιο προσωπικό 
και σπαρακτικό κείμενο ενός θρύ-
λου του σύγχρονου θεάτρου, της 
Σάρα Κέιν, που άλλαξε με τα έργα 
της την πορεία της μοντέρνας θε-
ατρικής γραφής. Χορηγός επικοι-
νωνίας Check in και Ράδιο Πρώτο. 
Παραστάσεις κάθε Τετάρτη, Πα-
ρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 
στις 20:30. Για πληροφορίες και 
εισιτήρια ταμείο ΘΟΚ, στο τηλέ-
φωνο 77 77 27 17 (Τρίτη-Κυριακή 
10:00-13:30, 16:00-18:00) και 
ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.
org.cy 

Best of the Rest

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ο Ελλαδίτης ηθοποιός Τάκης Χρυσικάκος ερμηνεύει 
τον Νίκο Καζαντζάκη και πρόσωπα του έργου του ανε-
βάζοντας την Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυρια-
κή 14 Απριλίου στις 20:30, στο Κινηματοθέατρο Παλ-
λάς στη Λευκωσία, τρεις ξεχωριστές παραστάσεις. Η 
«Αναφορά στον Γκρέκο» είναι το τελευταίο έργο του 
μεγάλου Έλληνα συγγραφέα. Στην παράσταση πρω-
ταγωνιστεί ο Τάκης Χρυσικάκος, που ερμηνεύει τον 
Νίκο Καζαντζάκη και πρόσωπα του έργου του. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22410181, 
22456615

6Ο ΦEΣΤΙΒΑΛ ΨΑΡΙΟΥ
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ

Ο Δήμος Πόλης Χρυσο-
χούς μάς καλεί και φέτος 
στο λιμανάκι του Λατσιού 
για να απολαύσουμε φρέ-
σκο ψάρι το Σάββατο 13 
Απριλίου από τις 11:00-
17:00 στο δημοφιλές γρα-
φικό λιμανάκι του Λατσιού. 
Συγκεκριμένα οι ψαροφα-
γάδες θα έχουν την ευκαι-
ρία να απολαύσουν φρέ-
σκο ψάρι και ποτό δωρεάν που θα προσφέρουν 
οι διοργανωτές του 6ου Φεστιβάλ Ψαριού, οι 
οποίοι ετοιμάζουν παράλληλα και ένα πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την ημέρα. Το καλ-
λιτεχνικό πρόγραμμα θα αναλάβουν οι Γιάννης 
Κρητικός, Πάνος Μυριάνθους και Αντριάνα. Για 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 26321321.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΓΑΜΟΣ
AGATHA CHRISTIE
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Η Ανν Πρέντις, μια με-
σόκοπη χήρα, ερωτεύε-

ται τον Ρίτσαρντ Κόφιλντ και οι ελπίδες 
της να ξαναβρεί την ευτυχία αναπτερώ-
νονται. Όμως το μοναχοπαίδι της, η 
Σάρα, δεν μπορεί να δεχτεί το ενδεχό-
μενο η μητέρα της να ξαναπαντρευτεί 
και φροντίζει να εξαλείψει κάθε τέτοια 
πιθανότητα. H αγάπη μεταξύ μητέρας 
και κόρης μετατρέπεται σε πικρία και 
ζήλια που διαβρώνει τη σχέση τους και 
τις απομακρύνει, με την καθεμιά τους να 
αναζητά παρηγοριά σε διαφορετικές 
κατευθύνσεις.  

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΒΟΪΚΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Είναι ντροπή να μην ξέ-
ρεις το όνομα του πατέ-

ρα σου… Είναι ντροπή η μάνα σου να 
μένει αστεφάνωτη… Είναι ντροπή να 
είσαι η κόρη του εχθρού… Η Λένη είναι 
το κορίτσι της ντροπής. Ο πόλεμος έχει 
τελειώσει και οι Έλληνες προσπαθούν 
να ξεχάσουν τη γερμανική Κατοχή. Απέ-
ναντι σε μια πατρίδα που δεν την απο-
δέχεται, θα αναζητήσει ένα καλύτερο 
μέλλον στο Μόναχο. 

Books Etc

   «Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ»

MUSICHALL SHOW
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

To περίφημο MusicHall Show της Βηρυτού έρχεται στην Κύπρο 
αύριο Δευτέρα, 8 Απριλίου, για μία και μοναδική παράσταση 
στο Παττίχειο Θέατρο που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό. 
Για όσους δεν έχουν ακούσει για τη μοναδική αυτή παράσταση, 
είναι ένα κονσέρτο με πρόγραμμα συνεχούς ροής, όπου όλοι 
οι κορυφαίοι αστέρες του MusicHall παρουσιάζουν το δικό 
τους διαφορετικό σε στυλ και είδος νούμερο με μια τεράστια 
ποικιλία με αραβική, αγγλική μουσική, ροκ, γαλλική και latin. 
Όλοι οι καλλιτέχνες προέρχονται από διαφορετικές χώρες και 
κουλτούρες με ανόμοιες μουσικές ρίζες, κάτι που κάνει την πα-
ράσταση πολύ πιο ενδιαφέρουσα αλλά και πιο εντυπωσιακή.
Για περισσότερες πληροφορίες στο www.pattichio.com.cy

ΗΑΝDMADE
EVENT EXHIBITION

Μια διαφορετική έκθεση πασχαλι-
νών προϊόντων θα πραγματοποιηθεί 
σήμερα Κυριακή, 7 Απριλίου, στο 
Hilton Park στη Λευκωσία. Η έκθε-
ση θα παραμείνει ανοικτή από τις 

10:00 μέχρι τις 20.00. 
Είσοδος ελεύθερη.
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΡΙΝΥΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ 
Ο ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
Ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ! 
βρέθηκε στην έκθεση ζωγραφικής του 
διεθνούς καλλιτέχνη Νίκου Κυπραίου 
στην αίθουσα Καστελιώτισσα, 
όπου παρουσίασε τα έργα του 
μέχρι το Σάββατο 6 Απριλίου.

Ο Νίκος 
Κυπραίος

Ο Ιvan Bakilov, o Χρήστος Πατσαλίδης και ο 
Ξένιος Ξενοφώντος

Ο Νίκος και ο Γιώργος Κυπραίος και ο 
πρέσβης Αυστραλίας στην Κύπρο, Sam 
Beever

Ο Κώστας 
Ζορμπάς

Η Ευτυχία 
Ανδρέου

Η Κωνσταντίνα και 
η Λία Ζαχαρία

Ο Γιώργος Κυπραίος, ο Ανδρέας Πίτσιλλος, ο 
Δημήτρης Νικολαΐδης και ο Ανδρέας Ιωσηφίδης

Ο Γιάννης Γεωργίου, ο Νίκος Κυπραίος, η Γεωργία 
Γεωργίου, η Μαίρη και ο Χάρης Σφηκουρή

Έργα του πετυχημένου 
ζωγράφου

Ο Δρ Κώστας 
Χαμπιαούρης

Η Μαρία 
Γεωργίου
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ΛΕΣΧΗ LIONS ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ 
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ
Η Λέσχη Lions Λευκωσίας 
πραγματοποίησε φιλανθρωπική 
επίδειξη μόδας στην αίθουσα Grand 
Hall Venue στο οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ. 
Την επίδειξη παρουσίασε ο Ανδρέας 
Φαλάς, ενώ η εκδήλωση είχε ως 
σκοπό να βοηθήσει στις θεραπείες 
ατόμων με αυτισμό και παιδιών 
που υποφέρουν από καρκίνο.

Στιγμιότυπο από 
την επίδειξη 
μόδας

Η Βασιλική Δημητρίου και 
η Αντωνία Μεσσαρίτη

Η Μαίρη 
Πούτρου

Η Καίτη 
Σορόκου

Η Τασούλα Χατζηπροδρόμου, ο 
Μιχάλης και η Ντία Βωνιάτη

Η Αντριάνα και η 
Στυλιάνα Κυριάκου

Η Μαρία 
Κυριάκου

Η Βαλεντίνα Νέστωρα και 
η Μαρία Κωμοδρόμου

Ο Ανδρέας Φαλάς και η Ηλιάνα 
Χαραλάμπους

Η Νάνσια 
Στυλιανού
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DIARY

KPMG CYPRUS AUDIT 
COMMITTEE INSTITUTE
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 
εκδήλωση που διοργάνωσε το KPMG 
Cyprus Audit Committee Institute (ACI) με την 
ευκαιρία δύο χρόνων λειτουργίας του, με 
σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του κοινού σε σχέση με τη σημασία της 
διαφορετικότητας στα Διοικητικά Συμβούλια. 

Η Δέσποινα Παπαδοπούλου και ο Μιχάλης 
Αντωνιάδης

Η Πόπη 
Τάντα

O Πέτρος Μαυρομμάτης, η Μαρία Παπακώστα, η Αλεξάνδρα 
Γαλανού και ο Παναγιώτης Πελετιές

Η Κλεοπάτρα 
Κιττή

Η Χρυσάνθη 
Βαβού

Η Ειρήνη 
Λουκαΐδου

Η Ερατώ Κοζάκου 
Μαρκουλλή

Η Ελπίδα Λουκά 
Μιχαηλίδη

Η Έλενα Μουζούρη και ο Νίκος 
Νικολάου

Ο Χριστόφορος και η Θέα 
Αναγιωτού

Η Άντρη 
Γεωργίου
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ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΖΕΝΙΟΥ
«Η ΚΕΤΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΙΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚ»
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
η παρουσίαση βιβλίου του Δρος 
Νικόλα Τζένιου με τίτλο «Η Κετονική 
Δίαιτα του Νικ» στην κατάμεστη 
αίθουσα θεάτρου του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Alexander College, 
στις κτιριακές του εγκαταστάσεις 
στη Λάρνακα. Με την ολοκλήρωση 
της παρουσίασης ανακοινώθηκε 
η έναρξη της συνεργασίας του 
Δρος Τζένιου με το ακαδημαϊκό 
ίδρυμα Alexander College, όπου 
ανακηρύχθηκε σε επίτιμο διδάκτορα. 

Ο Γιώργος Αντωνιάδης και 
η Αναστασία Χατζηκυριάκου

Η Τζούλια και ο 
Άντης Λόππας

Στιγμιότυπο από τη 
διάσκεψη

Ο Φύτος Χριστοφίδης και 
ο Παναγιώτης Βούλγαρης

Ο Άντρος Αβραάμ 
και ο Κρίστιαν Κρέιν

Η Πέτρη 
Δανιήλ

Η Μαρία Παλλήκαρου και 
η Άννα Χρυσάνθου

Η Λουίζα Τσαμπάζη και 
η Πιερρίνα Ρόχας

Η Ναταλία 
Κρασνόβα
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DIARY

CLINIQUE ΚΥΠΡΟΥ
ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ 
ΑΦΙΞΗ
Στην παρουσίαση του νέου 
επαναστατικού προϊόντος Clinique 
ID σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα 
στην The Collection Gallery στη 
Λευκωσία προσκάλεσε το ΟΚ! η 
Clinique Κύπρου, όπου η Education 
Manager της Clinique, Ελεάννα 
Κατσαμπά, μίλησε για τη νέα 
πρωτοποριακή άφιξη του προϊόντος.

Η Βασιλική 
Κυριάκου

 «ΓΙΑΓΙΑ… Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ»
ΝΕΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΦΑ-
ΜΕΓΑ ΚΑΙ Α/ΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ
Την έναρξη της νέας τους κοινής εκστρατείας 
ανακοίνωσαν οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ 
και η Γαλακτοβιομηχανία Α/ΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ σε 
δημοσιογραφική διάσκεψη. Με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γιαγιάς και στο πλαίσιο της 
εκστρατείας «Γιαγιά μου… σ’ ευχαριστώ», οι δύο 
εταιρείες συνεργάζονται εκ νέου προκειμένου 
να ενισχύσουν τον οίκο ευγηρίας «Όαση 
Ηλικιωμένων Άγιος Γεώργιος Λάρνακας». 

Ο Μιχάλης Πέτρου και 
ο Χρίστος Κυριάκου

Η Κατρίνα Πίτρακκου και 
η Ειρήνη Χατζηπαύλου

Η Άννα Αποστόλου και 
η Χριστίνα Ρούσσου

Η Μόνικα 
Παπαέλληνα

Η Σύλια Δημητρίου και η 
Σαλβίνα Χρίστου

Ο Μιχάλης 
Σπανός

Η Ελίνα 
Θεοδότου

Η Ροδούλα 
Χατζηιωάννου

Η Νατάσσα 
Κωνσταντινίδου

Η Γεωργία Βασιλείου, η Λούση Νικολάου, η Connie Ηughes, η 
Mickey Χριστίδη, η Χαρά Ματσούκα, η Νταίζη Στυλιανού και η 
Ελεάννα Κατσαμπά
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SKODA CYPRUS GRAN FONDO
AΓΩΝΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
Δημοσιογραφική διάσκεψη 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για τον 
πιο μεγάλο αγώνα που διεξήχθη το 
τριήμερο 29-31 Μαρτίου στην Πάφο με 
600 ποδηλάτες από 30 και πλέον χώρες 
και αφορούσε τον αγώνα ποδηλασίας 
δρόμου Skoda Cyprus Gran Fondo.

ΜΙΤΣΙΔΗΣ
ΝΕΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Η εταιρεία Μιτσίδης προσκάλεσε 
τους εκπροσώπους των ΜΜΕ στο 
Foyer Θέατρο Ένα για να τους 
παρουσιάσει την πασχαλινή εκστρατεία 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και νέα 
τηλεοπτική διαφήμιση για ενίσχυση 
του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα».

Η Λίζα Γιωρκάτζη και ο 
Μιχάλης Χατζηιωάννου

Η Μαρία Κρίφτη και η Κλαίρη 
Σκουφίδου 

Η Έλενα Μεγαλέμου η Στεφανία και 
η Μαριέττα Μιτσίδου

Η Ντιάνα Μιτσίδη, η Ιωάννα Ψιρού (;;;;) 
και ο Θεόδωρος Κωνσταντίνου

Ο Μάριος Σταύρου και 
η Κυριακή Παπαδάμου

Η Εύα Πούρκου και  ο  
Κωνσταντίνος Ανανιάδης 

Στιγμιότυπο από τη 
διάσκεψη 

Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη
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Tv news ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Η ανακοίνωσΗ 
αποχωρΗσΗσ τΗσ 
που μασ ξαφνίασε
Το μεσημέρι της Τετάρτης, 3 Απριλίου, η 
Ευτυχία Ανδρέου, κατά την έναρξη του 
εμβόλιμου δελτίου ειδήσεων στην εκπομπή 
του ΣΙΓΜΑ «Μεσημέρι και Κάτι», έκανε μια 
ανακοίνωση που δεν περιμέναμε. Η παρου-
σιάστρια ανακοίνωσε πως μετά από εννέα 
χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ενημέ-
ρωση του σταθμού ήταν η τελευταία της 
τηλεοπτική εμφάνιση στο δελτίο ειδήσεων. 
Ωστόσο, η δημοσιογράφος παραμένει στο 
συγκρότημα σε άλλο πόστο, το οποίο δεν 
θέλησε προς το παρόν να αποκαλύψει.
«Οι δρόμοι μας δεν χωρίζουν, καθώς το 
συγκρότημα, το οποίο τολμώ να αποκαλώ 
σπίτι, θα συνεχίσω να το υπηρετώ, εκτός 
τηλεοπτικής σκακιέρας όμως», είπε χαρα-
κτηριστικά. 

   ΕΥΤΥχιΑ ΑνΔρΕΟΥ

Η κρΗτίκία νίκΗτρία του 
βρετανίκου Master Chef 
Είναι πρώην τραπεζικός με καταγωγή από την Κρή-
τη και ζει πλέον μόνιμα στη Γηραιά Αλβιώνα. Είναι 
η Ειρήνη Τζώρτζογλου, η νικήτρια του Master Chef 
2019 της Μεγάλης Βρετανίας. Η 61χρονη Ειρήνη 
Τζώρτζογλου στέφθηκε νικήτρια του βρετανικού 
Master Chef 2019, κερδίζοντας στον τελικό τις 
συναγωνίστριές της, Τζίλι Μακόρντ, 42 ετών και 
Ντέλια Μαρία Είσερ, 28 χρόνων. Το μενού της 
Τζώρτζογλου στον τελικό ήταν εμπνευσμένο από 
την Κρήτη, τόπο στον οποίο μεγάλωσε. «Τρέμω, 
πετάω από χαρά, πιστεύω πως τα πόδια μου δεν 
πατούν στο έδαφος τώρα», είπε χαρακτηριστικά, 
σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail».

EIρηνη ΤΖωρΤΖΟγλΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΘλίψΗ σε ολουσ γία τον 
ξαφνίκο Θανατο του 
Πένθος στα αγαπημένα του πρόσωπα και 
στους ανθρώπους των κυπριακών σειρών 
και όχι μόνο σκόρπισε η είδηση του θανά-
του του Στέλιου γεωργιάδη την Τρίτη, 2 
Απριλίου. Ο αγαπημένος κομμωτής και 
ηθοποιός βρισκόταν σε κρίσιμη κατάστα-
ση στην εντατική μετά από εγκεφαλικό επει-
σόδιο. «Θα ήθελα να ενημερώσω όλους 
τους γνωστούς και φίλους του Στέλιου πως 
ο Στέλιος περνά δύσκολες ώρες. Δεν μπο-
ρεί να απαντήσει στα μηνύματα και κλήσεις 
σας. Θα σας ενημερώσουμε όταν έχουμε 
νέα του», έγραψε άνθρωπος της οικογέ-
νειάς του λίγες μέρες προηγουμένως στα 
social media και ακολούθησε καταιγισμός 
από ευχές για γρήγορη ανάρρωση. Δυστυ-
χώς το πρωί της Τρίτης ο αδερφός του έκα-
νε την τραγική ανακοίνωση βυθισμένος 
στο πένθος: «Καλό ταξίδι αδερφέ μου. 
Πάλεψες με όλη σου τη δύναμη. Θα είσαι 
για πάντα στις καρδιές και στο μυαλό μας». 
Συγκλονιστικά ήταν τα λόγια και της 
συντρόφου του: «Δεν θα σου πω πολλά! 
Ποτέ δεν σου άρεσαν τα πολλά λόγια! 
Τελικά δεν άντεξες! Βιάστηκες να πας στη 
γειτονιά των αγγέλων! Καλό παράδεισο να 
έχεις αγάπη μου! Δυστυχώς έφυγες νωρίς! 
Σε αγαπάμε πολύ! Θα σε θυμόμαστε για 
πάντα! Εγώ και η Άντρεα σου! (μένω εδώ 
γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου)». 

SURVIVOR
αυτεσ είναί οί δυο νεεσ 
ομαδεσ 
μετά από ψηφοφορία προέκυψαν οι αρχηγοί 
των νέων ομάδων, με τη μαύρη ομάδα να έχει 
ως αρχηγό την Κατερίνα Δαλάκα και την 
Άσπρη ομάδα να έχει ως αρχηγό τη Σεντά. η 
μεγάλη ανατροπή που ανακοίνωσε στους παί-
κτες ο Σάκης Τανιμανίδης έφερε πολλές αντι-
δράσεις. η Κατερίνα Δαλάκα επέλεξε τους 
εξής: Σουντέ, Δήμητρα, μελίσα, Ελπίδα, Ατα-
κάν, Παναγιώτη, γιουσούφ, Σπύρο και Εμρέ. η 
Σεντά διαμόρφωσε την ομάδα της με: Αφρο-
δίτη, μπουσρά, ρία, Σαμπριέ, νίκο, Τόνι, μπό-
ρα, Κυριάκο και Οκάι.

καστίνγκ γία το 
νεο τΗλεπαίχνίδί του σίγμα

χΑριΤινη ηλιΑΔΟΥ - μΕμνων ΣωΤηρΕλληΣ - γιωΤΑ ΔΑμιΑνΟΥ

η τηλεόραση ΣιγμΑ δεν σταματά να προσφέρει κυπριακό τηλεοπτικό προϊόν στους τηλεθεατές. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ετοιμάζει ένα τηλεπαιχνίδι με πιθανό τίτλο «λάθος, κέρδισες» και από τα κάστινγκ για παρουσιαστές πέρα-
σαν οι μέμνων Σωτηρέλλης, χαριτίνη ηλιάδου και γιώτα Δαμιανού. Το νέο τηλεπαιχνίδι, εκτός συγκλονιστικού 

απροόπτου, θα κάνει πρεμιέρα τον μάιο.
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Ο χρΟνΟς μετράει άντιςτρΟφά κάι ΟλΟι εμεις 
Οι άμετάνΟητΟι τηλεθεάτες της πιΟ επικης ςειράς 
πΟυ εχει γυριςτει πΟτε, τΟυ Game of Thrones, 
περιμενΟυμε με άγωνιά την πρεμιερά τΟυ 8ου κάι 
τελευτάιΟυ κυκλΟυ της ςειράς φάινΟμενΟ!

Game of Thrones 2019:
η άγωνιά εχει φτάςει ςτά υψη!

advertorial

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί 
αποκλειστικά στη Nova Cyprus, 
ταυτόχρονα με την Αμερική, την Κυριακή, 

14 Απριλίου, στις 4 μετά τα μεσάνυχτα και με 
ελληνικούς υπότιτλους, ενώ θα προβληθεί Prime 
Time, τη Δευτέρα, 15 Απριλίου, στις 22:00, από το 
Novacinema1HD. Παράλληλα, η Nova Cyprus 
εξασφάλισε και όλους τους προηγούμενους  7 
κύκλους της σειράς, οι οποίοι θα διατίθενται σε 
Box Set στην υπηρεσία Nova On Demand, έτσι 
ώστε οι συνδρομητές να έχουν τη δυνατότητα 
να δουν όλα τα προηγούμενα επεισόδια, όποτε 
εκείνοι θέλουν, πριν από την πρεμιέρα του 
8ου κύκλου στις 14 Απριλίου. Το Box Set θα 
βρίσκεται στην υπηρεσία Nova On Demand για 
4 ολόκληρους μήνες, έως και την Κυριακή, 30 
Ιουνίου.

Ο 8ος και τελευταιΟς κυκλΟς της 
ςειρας αποτελείται από 6 επεισόδια, τα οποία 
θα προβάλλονται σε εβδομαδιαία βάση από 
την Κυριακή, 14/4, ενώ μέσα στην εβδομάδα 
θα πραγματοποιούνται και επαναλήψεις του 
κάθε επεισοδίου στο Novacinema1HD και 
στο Novacinema4HD. Κάθε νέο επεισόδιο 
θα ανεβαίνει στο Nova On Demand μετά την 
ολοκλήρωσή του, ενώ όλος ο 8ος κύκλος θα 
παραμείνει στο Nova On Demand μέχρι την 
Κυριακή, 30 Ιουνίου.

Οι νεΟφερμενΟι ςτην 8η ςεζΟν! 
Την τελευταία σεζόν έρχονται οι νεοφερμένοι στη 
σειρά  Grey Worm, Missandei και η ορδή των 
Dothraki. Πώς θα συνυπάρξουν οι Dothaki με 
τους Ιππότες της Κοιλάδας (Knights of the Vale) 
και τους στρατούς των Βορείων; Και για τις δύο 
πλευρές οι άλλοι φαίνονται ξένοι και παράταιροι. 
Υπάρχουν πιθανότητες για συγκρούσεις, οι οποίες 
θα λυθούν ειρηνικά ή βίαια; Μπορούν αυτοί 
οι τελείως αντίθετοι στρατιώτες να μάθουν να 
συνυπάρχουν μαζί  και να συνεργαστούν για έναν 
κοινό σκοπό;

Ο μΟναδικΟς πρΟΟριςμΟς για τΟ Game of Thrones ειναι η nova Cyprus! 

Kx GoT 8thSeason-Cyprus 20,8x9cm.indd   1 01/04/2019   17:51
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

Valio PRofeel® PRotein SnackS 
Feed your ambition με τα νεα 

Τα Valio σίγουρα τα γνωρίζεις 
από τη γεύση των αγαπημένων 
σου τυριών. Τώρα όμως θα 

τα λατρέψεις και από τη γεύση της 
νέας σειράς Valio PROfeel® Protein 
Snacks, με την οποία εμπλουτίζει την 
γκάμα της! Με γνώμονα τις απαιτή-
σεις του σύγχρονου τρόπου ζωής 
για ολοένα και περισσότερα προϊ-
όντα με υψηλή πρωτεΐνη, η νέα σει-
ρά Valio PROfeel® ανταποκρίνεται 

και προσφέρει υγιεινά πρωτεϊνούχα 
σνακ με υπέροχες γεύσεις. Φτιαγ-
μένα από το ανώτερο και αγνότερο 
φινλανδικό γάλα, ένα από τα καλύτε-
ρα της Ευρώπης, τα Valio PROfeel® 
Protein Snacks είναι υγιεινά και χορ-
ταστικά. Αποκλειστικός διανομέας 
και αντιπρόσωπος των προϊόντων 
Valio στην Κύπρο είναι η εταιρεία 
IPH, Iakovos Photiades Foodstuff 
Suppliers Ltd, www.iph.com.cy  

VASSOS ELIADES ACCESSORIES 
LTD ΕSSO ΚΥΠροΥ 

ΕγΚαΙΝΙαΖΕΙ Τα ΔΥο 
ΚαΙΝοΥργΙα ΚαΤαΣΤΗΜαΤα
Η εταιρεία Vassos Eliades Accessories Ltd 
εγκαινιάζει τα δύο καινούργια της καταστή-
ματα, VE Very Exclusive και Very Precious 
Accessories, στη Λάρνακα. Το καινούργια 
καταστήματα βρίσκονται στο πολυτελές ξε-
νοδοχείο Radisson Blu, στο QBlu Plaza. Στο 
VE Very Exclusive θα βρείτε καθιερωμένους 
διεθνείς οίκους τους οποίους αντιπροσωπεύ-
ει η εταιρεία τα τελευταία 35 χρόνια, μια επι-
λογή κομψών κοσμημάτων και τα πιο μοναδι-
κά ρολόγια. Στο Very Precious Accessories, 
δύο μοναδικοί διεθνείς οίκοι, η Montblanc 
και η Swarovski Atelier, συναντιόνται σε μια 
νέα αντίληψη, για πρώτη φορά μαζί, σε έναν 
κοινό χώρο.

FREzyDERm Sun SCREEn 
COLOR VELVET
οΙ ΠρώΤΕΣ ΣοΥ ΣΤΙγΜΕΣ ΣΤοΝ 
ΗΛΙο ΠροΣΤαΤΕΥΜΕΝΕΣ
Απολαμβάνεις τις πρώτες ηλιαχτίδες που γαρ-
γαλάνε το πρόσωπό σου και η διάθεσή σου 
αλλάζει. Ξεκίνησες ήδη τις πρώτες σου εκδρο-
μές με φίλους, βόλτες στο πάρκο με τα παιδιά, 
αλλά και τα πρώτα ανοιξιάτικα, ηλιόλουστα, 
απογευματινά καφεδάκια στην αυλή. Αυτές τις 
πρώτες σου στιγμές η Frezyderm φρόντισε να 
τις προστατέψει με το πρωτοπόρο αντηλιακό 
Frezyderm Sun Screen Color Velvet SPF50+. 
Το βελούδινο αντηλιακό με χρώμα που ταιριά-
ζει σε κάθε χρωματότυπο και κάθε τύπο δέρ-
ματος. Χάρη στην τεχνολογία Second Skin το 
Frezyderm Sun Screen Color Velvet SPF50+ 
δημιουργεί την αίσθηση ενός δεύτερου αόρα-
του δέρματος, απαλύνει την όψη των ρυτίδων, 
προσφέρει ένα άριστο καλλυντικό αποτέλεσμα 
και ματ όψη για 6 ώρες. Βρείτε όλη τη σειρά 
Frezyderm Sun Screen Velvet στα φαρμακεία. 

20 ΧροΝΙα ΠαροΥΣΙαΣ
Η Prime Insurance συμπληρώνει το 
2019 20 χρόνια δημιουργικής πα-
ρουσίας στα ασφαλιστικά δρώμε-
να της Κύπρου και είναι η μεγαλύτε-
ρη μικτή ασφαλιστική εταιρεία στη 
χώρα μας με άδεια άσκησης εργασι-
ών σε Κλάδο Ζωής, Υγείας και Γενι-
κούς Κλάδους. Η Prime έχει συνερ-
γασία με 150 διαμεσολαβητές στην 
Κύπρο και έχει στο ενεργητικό της 
πέραν των 60.000 ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων σε ισχύ, που μεταφράζο-

νται σε περίπου 
€42.000.000 
ασφάλιστρα (6η 
θέση σε μερίδιο 
αγοράς), ενώ το 
σύνολο των περιουσιακών της στοι-
χείων ξεπερνούν τα €140.000.000. 
Με σοβαρότητα και αξιοπιστία στο 
χώρο της ασφαλιστικής βιομηχανίας, 
με πείρα και τεχνογνωσία και με επίκε-
ντρο των δραστηριοτήτων της τον άν-
θρωπο, ακολουθεί μια εντυπωσιακή 
πορεία ανάπτυξης και προόδου.

LIDL ΚΥΠροΥ 
ΕΠΙΛΕγοΥΜΕ ΠοΙOΤΙΚα 
ΠροϊοΝΤα ΚαΙ Τα φΕρΝοΥΜΕ 
ΣΤο ΤραΠΕΖΙ ΣαΣ»  
Από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου οι καταναλω-
τές έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν από 
όλα τα καταστήματα Lidl το νέο και πρωτοπορι-
ακό προϊόν Sushi Box Select & Go, το οποίο 
παράγει αποκλειστικά η MaxiFoods για τη Lidl 
Κύπρου. Επιπλέον, σε όλο το δίκτυο των κατα-
στημάτων διατίθενται από το 2014 τα προϊόντα 
της αποκλειστικής ετικέτας Fresh Fish Today. Η 
συνεργασία με την εταιρεία MaxiFoods χρο-
νολογείται από το 2014 με σταθερά ανοδι-
κή πορεία. Όλα τα προϊόντα της παράγονται 
σύμφωνα με τις πιο υψηλές προδιαγραφές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαρακτηρίζονται 
από υψηλή ποιότητα. Πληροφορίες: www.lidl.
com.cy, Facebook: lidlcy, Twitter: Lidl_Cyprus_, 
Instagram: lidl_cyprus, Snapchat: lidlcyprus.

 ΕΛΛΗΝΙΚα ΠΕΤρΕΛαΙα ΚΥΠροΥ

ΠροΧώρα ΣΕ ΕΝΤα-
ΤΙΚοΥΣ ρΥΘΜοΥΣ
Η εξέλιξη των 
κατασκευαστικών 
εργασιών του υψηλό-
τερου παραλιακού 
οικιστικού κτιρίου της 
Ευρώπης είναι πλέον 
εμφανής και σύντομα 
το ΟΝΕ, ο πύργος 
ορόσημο που θα 
φτάνει τα 170 μέτρα, 
θα είναι ορατός 

από κάθε σημείο της πόλης της 
Λεμεσού. Το ΟΝΕ απεικονίζει την 
πρόοδο και την εξέλιξη της οικιστι-

κής ανάπτυξης στον 
τόπο μας. Αποτελεί 
αρχιτεκτονικό αρι-
στούργημα το οποίο 
έχει εισαγάγει σημα-
ντικές μηχανικές και 
τεχνολογικές καινο-
τομίες και πρωτοπο-
ριακές τεχνικές για τα 
κυπριακά δεδομένα.

   PRImE InSuRAnCE    OnE: Το ΚΤΙρΙο οροΣΗΜο ΤΗΣ ΛΕΜΕΣοΥ
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    MAYBELINE NEW YORK

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύ-
πρου, με τη στήριξη της Τράπεζας 
Κύπρου, διοργανώνει την 44η Πο-

ρεία Χριστοδούλας, που θα πραγματοποι-
ηθεί την Κυριακή, 14 Απριλίου 2019, στις 
10:30 π.μ. σε όλες τις πόλεις. Θα προηγη-
θεί οδικός έρανος την Πέμπτη 11 Απριλί-
ου 2019. Μιλώντας  σε διάσκεψη Τύπου, 

ο πρόεδρος του Αντικαρκινικού Συνδέσμου 
Κύπρου, δρ Αδάμος Αδάμου, ανέφερε: «Η 
Πορεία Χριστοδούλας έχει εδραιωθεί ως η 
μεγαλύτερη εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
και συμπαράστασης προς όλους όσους 
έχει αγγίξει ο καρκίνος, αλλά και μία από 
τις κύριες πηγές εσόδων του Αντικαρκινι-
κού Συνδέσμου Κύπρου». 

DRIVE SAFE APP
ΟΔΗΓΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Οδηγήστε με ασφάλεια και το Drive Safe App 
θα σας ανταμείψει. Το Drive Safe App σάς βο-
ηθά να γίνετε ακόμη καλύτεροι οδηγοί και, 
πρόσθετα, επιβραβεύει την καλή οδηγική σας 
συμπεριφορά με πλούσια δώρα! Εγκαταστή-
στε το Drive Safe στο κινητό σας, οδηγήστε με 
ασφάλεια και πάρτε μέρος στον νέο διαγωνι-
σμό Get Gifts & Go. Από 1 – 30 Απριλίου 2019 
οι 50 οδηγοί με την ψηλότερη βαθμολογία 
θα επιβραβευθούν με καύσιμα από τα πρατή-
ρια Petrolina, Agip και Eni: 1ος οδηγός: Καύσι-
μα αξίας €200. 2ος οδηγός: Καύσιμα αξίας 
€150. 3ος οδηγός: Καύσιμα αξίας €100. 4ος 
- 50ος οδηγός: Καύσιμα αξίας €25. Το Drive 
Safe είναι διαθέσιμο δωρέαν για όλους. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες: www.gic.com.cy.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ CAREER 
FAIR ΣΕ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΙ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ
Το Πανεπιστή-
μιο UCLan 
Cyprus, πραγ-
ματοποίησε με 
μεγάλη επιτυχία 
το 1ο Career 
Fair την Τετάρτη, 
20 Μαρτίου. 
Το Career Fair (Έκθεση Καριέρας) φιλο-
ξένησε εταιρείες και οργανισμούς από 
όλους τους τομείς της κυπριακής οικονο-
μίας στην υπερσύγχρονη Πανεπιστημιού-
πολή του, στη Λάρνακα, ενώ πλήθος φοι-
τητών αλλά και άλλων ενδιαφερομένων 
άδραξαν την ευκαιρία και επισκέφθηκαν 
το Πανεπιστήμιο γι’ αυτό το σκοπό. Οι επι-
σκέπτες της έκθεσης ήταν άτομα που ανα-
ζητούν μία καλύτερη σταδιοδρομία είτε 
επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς και 
μαθητές Λυκείου, φοιτητές, απόφοιτοι και 
επαγγελματίες. Όλοι είχαν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν εργοδότες προσωπικά και 
να ρωτήσουν όσον το δυνατόν περισσό-
τερες ερωτήσεις και να μάθουν οτιδήποτε 
θέλουν για την εταιρεία.

HELENA RUBINSTEIN 
PRODIGY CELLGLOW
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ
Helena Rubinstein, μια γυναίκα με πρωτοπο-
ριακό όραμα. Χωρίς να το ξέρει, το 1902 η 
Helena Rubinstein είχε μόλις αρχίσει να αλλά-
ζει τον κόσμο των καλλυντικών. Ξεκινώντας από 
το μηδέν, κατάφερε να χτίσει μια αυτοκρατο-
ρία με οδηγό της την πεποίθηση ότι η ομορφιά 
μπορεί να δώσει δύναμη στις γυναίκες. Περι-
τριγυρισμένη από εξειδικευμένους επιστήμο-
νες, η Helena Rubinstein δεν σταμάτησε ποτέ 
να αναπτύσσει την επιστήμη της ομορφιάς και 
να εφευρίσκει avant-garde προϊόντα για την 
περιποίηση της επιδερμίδας. Αυτή η συμβιωτική 
σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και στην ομορ-
φιά κάνει τώρα ένα βήμα παραπέρα, με τη σει-
ρά Prodigy Cellglow, τη νέα γενιά περιποίη-
σης στην αντιγήρανση και τη λάμψη. Σήμερα, η 
Helena Rubinstein 
φέρνει για άλλη 
μια φορά την επα-
νάσταση στην πε-
ριποίηση της επι-
δερμίδας εστιάζο-
ντας στον κυτταρι-
κό επαναπρογραμ-
ματισμό. 

ΕΠΙΛΕΞΕ
ΤΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΟΥ
Σταμάτα να πειραματίζεσαι και να επι-
λέγεις αποχρώσεις που δεν ταιριά-
ζουν με την επιδερμίδα σου! Τα Made 
For All Κραγιόν έχουν την τεχνολογία 
για να ταιριάζουν σε κάθε επιδερμί-
δα. Είτε κόκκινο, μοβ, ρουμπινί, φού-
ξια, δαμασκηνί ή ροζ, κάθε μία από 
αυτές τις universal αποχρώσεις είναι η 
κατάλληλη για σένα. Δεν ξέρεις ποια 
απόχρωση αναδεικνύει την απόχρω-
ση της επιδερμίδας σου; Ανακάλυψε 

τo κραγιόν από τη Maybelline New 
York που αλλάζει τους κανόνες και 
καινοτομεί! Δημιουργημένα με ειδι-
κά επιλεγμένες αποχρώσεις και δο-
κιμασμένες σε πάνω από 50 διαφο-
ρετικές αποχρώσεις επιδερμίδας, τα 
Color Sensational Made For All δια-
θέτουν έξι συλλεκτικές universal απο-
χρώσεις που φαίνονται εντυπωσιακές 
σε όλους. Τα Made For All διαθέτουν 
σάτιν και ματ αποχρώσεις, αλλά και 
νέκταρ μελιού για ευκολία στην εφαρ-
μογή και απόλυτη άνεση! 

ANTIKAΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ - 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

   TIFFANY & CO - EDP INTENSE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΕΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΑΡΩΜΑ
Ο οίκος Tiffany& Co. πα-
ρουσιάζει το νέο μοναδι-
κό άρωμα Eau de Parfum 
Intense, που αποτελεί μια 
πλούσια και ακόμη πιο έντο-
νη εκδοχή του κλασικού 
αρώματος του οίκου. Αυτή 
η νέα δημιουργία του οίκου 
αντανακλά σε αφθονία το 
άνθος της ίριδας, μαζί με 
νότες από κεχριμπάρι και 

βανίλια. Αυτό το musky και 
floral άρωμα είναι μια πιο 
ισχυρή εκδοχή του προη-
γουμένου, περικυκλωμένο 
από θέρμη και αισθησια-
σμό, που το κάνουν ακόμη 
πιο ξεχωριστό. 

UCLAN CYPRUS
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και μετά, θα σου δημιουργήσουν 
την ανάγκη ν’ ασχοληθείς με την 
κρυμμένη πλευρά του εαυτού σου 
και τις αναμνήσεις που έχεις καλά 
φυλαγμένες. 

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Οι οικογενειακές σου 

υποχρεώσεις και ευθύνες από την 
αρχή του Απρίλη θα είναι αυξημέ-
νες και δεν θα υπάρχει περιθώριο 
να τις παραμελήσεις. Η ψυχραι-
μία και η κατανόηση στις όποιες 
αντιξοότητες σού παρουσιαστούν 
θα παίξουν το μεγαλύτερο ρόλο, 
καθώς οι καταστάσεις θα επιφέ-
ρουν πιέσεις, αφού θα χαρακτηρι-
στούν ακραίες, δηλαδή ή θα είναι 
πολύ καλές ή θα είναι άσχημες. Αν 
η διάθεση σου δεν είναι συντρο-
φική, οι διαμάχες θα σου δημι-
ουργήσουν επιπλέον προβλήματα 
και ίσως να έχουν και τ’ αντίθετα 
αποτελέσματα από αυτά που πε-
ριμένεις.

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Οι πρώτες ημέρες 
του Απρίλη με την 

Αφροδίτη θα στρέψουν το ενδι-
αφέρον σου στις οικογενειακές 
σου υποχρεώσεις, στο σύντροφο 
και στα παιδιά σου, αν υπάρχουν. 
Εκμεταλλεύσου αυτό το διάστημα 
για να βάλεις σε τάξη όποιες υπο-
θέσεις εκκρεμούν, για να κάνεις 
σημαντικές συζητήσεις με τον σύ-
ντροφό σου και για να τακτοποιή-
σεις τις ανάγκες των παιδιών σου. 

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Ένας πολύ καλός μή-
νας θα είναι ο Απρίλι-

ος για εσένα, με την Αφροδίτη να 
σε συντροφεύει κατά το μεγαλύτε-
ρο μέρος του. Η συντροφικότητα, 
η φιλική διάθεση και η κατανόηση 
θα είναι τα στοιχεία που θα ελκύ-
σουν το πρόσωπο που έχει κερδί-
σει την καρδιά σου, αλλά και που 
θα προσφέρεις και εσύ μέσα στη 
σχέση σου. Άφησε τα πράγματα 
να κυλήσουν ελεύθερα και δεν 
θα χάσεις, καθώς οι ευκαιρίες να 
έρθεις αντιμέτωπος μ’ έναν κεραυ-
νοβόλο έρωτα είναι ιδιαίτερα αυ-
ξημένες. 

ZωδιΑ

κριός 
21/3 - 20/4
Θα σου δοθούν αρκε-
τές ευκαιρίες που θα 

πρέπει να εκμεταλλευτείς για να 
βελτιώσεις την προσωπική και συ-
ναισθηματική σου ζωή. Η γοητεία 
σου θα είναι αυξημένη, γεγονός 
που θα πολλαπλασιάσει τις κατα-
κτήσεις σου και θα σε κάνει ακα-
ταμάχητο/η. Εξέφρασε τα συναι-
σθήματά σου, κάνε τον έρωτα προ-
τεραιότητά σου και τόλμησε να 
πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου.

 
ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5
Αυξημένη θα είναι η 
αυτοπεποίθησή σου 

τον Απρίλιο σε σύγκριση με άλ-
λες εποχές, φίλε/η Ταύρε, και 
θα αισθάνεσαι ότι μπορείς πλέ-
ον μόνος/η σου να διευθετήσεις 
αισθηματικές υποθέσεις που σε 
απασχολούν για να τις εξελίξεις 
με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό θ’ 
αποδειχθεί στην πορεία ότι είναι 
το καλύτερο, γιατί αν ανακατέψεις 
τρίτους δεν θα έχεις το αποτέλε-
σμα που προσδοκάς. 

διδΥμόι
 22/5 - 21/6
Παρόλο που επιθυ-
μείς να δώσεις πνοή 

ανανέωσης στην προσωπική και 
επαγγελματική σου ζωή, λίγο οι 
καταστάσεις και λίγο το κομφού-
ζιο που θα επικρατεί μέσα στο 
μυαλό σου θα σε κάνουν αναβλη-
τικό/ή. Το διάστημα που η Αφροδί-
τη θα βρίσκεται στους Ιχθύς, από 
τις 5 του μήνα και μετά, είναι εντε-
λώς ακατάλληλο για να πάρεις τε-
λικές αποφάσεις. Σε αισθηματικό 
επίπεδο, η δημιουργία μίας νέας 
σχέσης, το μόνο που τελικά θα 
σου φέρει θα είναι επιπλέον προ-
βλήματα.

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Η αρμονία και η 

ηρεμία θα χαρακτηρίσουν τις μα-
κροχρόνιες δεσμεύσεις των Καρ-
κίνων και αν στο προηγούμενο 
διάστημα είχαν συμβεί κάποιες 
διαταραχές, τώρα είναι η κατάλλη-
λη χρονική στιγμή για να συμφιλι-
ωθείς. Αν ανήκεις στους αδέσμευ-

τους Καρκίνους, από τις 5 Απρι-
λίου και μετά που η Αφροδίτη θα 
κινείται στους Ιχθύς, θα είναι ένα 
διάστημα που οι κοινωνικές σου 
συναναστροφές θα σου χαρίσουν 
νέες αισθηματικές γνωριμίες. 

Λεων
 23/7 - 23/8
Με αυξημένες 

δραστηριότητες, γεμάτο πρόγραμ-
μα και κοινωνικές υποχρεώσεις 
ξεκινάει ο Απρίλιος για εσένα, 
αγαπητέ Λέοντα. Η αυτοπεποίθη-
ση και το ηθικό σου θα είναι ιδιαί-
τερα ανεβασμένα, με τον Ήλιο να 
κινείται στον Κριό μέχρι τις 20 και 
τον Ερμή από το ίδιο ζώδιο από τις 
7 μέχρι τις 23, γεγονότα που θα 
σε ωθήσουν να κάνεις νέες γνω-
ριμίες και να έρθεις σ’ επαφή με 
ανθρώπους, που στην πορεία θα 
είναι ικανοί να στηρίξουν τα θέλω 
και τα πιστεύω σου, τόσο σε επαγ-
γελματικό όσο και σε προσωπικό 
επίπεδο. 

ΠΑρθενός
 24/8 - 23/9
Ο Απρίλιος σε φέρ-

νει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτούς 
που αγαπάς, ενισχύει τη ζεστα-
σιά και τη συντροφικότητα στις 
σχέσεις σου, ωστόσο φέρνει και 
σπουδαίες εξελίξεις στα επαγ-
γελματικά σου! Η πορεία του 
Άρη από το ζώδιο των Διδύμων 
θα είναι εξαντλητική για θέματα 
που αφορούν την καριέρα σου! 
Διεκδικήσεις, ανταγωνισμοί, νέες 
εξελίξεις σε κάνουν να βρίσκεσαι 
σε συνεχή κίνηση! Βελτίωση στα 
χρήματά σου να αναμένεις μετά 
τις 20/4. 

ΖΥγός
 24/9 - 23/10
Η θέση της Αφροδί-
της στους Ιχθύς, από 

τις 5 του μήνα και μετά, θα σου 
αποδείξει ότι ο έρωτας δεν έχει 
όρια… Το διάστημα που ο Ερμής 
θα κινείται στον Κριό, από τις 7 
μέχρι τις 23, θα σε ωθήσει να πά-
ρεις τις καταστάσεις στα χέρια 
σου και δεν θα ακούσεις κανέναν, 
παρά μόνο τον ίδιο σου τον εαυτό 
και επιθυμίες του. Αν είσαι ελεύθε-
ρος/η, θα θελήσεις να δημιουργή-
σεις τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
για ν’ αυξήσεις τις γνωριμίες σου.

ςκόρΠιός
24/10 - 22/11
Οι πρώτες ημέρες του 
Απρίλη σε βρίσκουν κο-

ντά σε δικούς σου ανθρώπους για 
να συζητήσεις μαζί τους θέματα 
που σε απασχολούν και ζητήματα 
που εκκρεμούν. Η προσωπική σου 
πορεία και η συναισθηματική σου 
ζωή θα σε προβληματίσουν έντο-
να, καθώς νιώθεις ότι βρίσκεσαι σ’ 
ένα στάδιο που θέλεις να κάνεις 
ριζικές αλλαγές.

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12   
Το πρώτο δεκαπεν-

θήμερο του μήνα θα επηρεάσει τη 
συναισθηματική σου ζωή, καθώς 
διλήμματα, ερωτηματικά και απω-
θημένα θα έρθουν στην επιφάνεια 
για να σε βάλουν στη διαδικασία 
να τα ξεκαθαρίσεις. Η έκλειψη σε-
λήνης, που θα πραγματοποιηθεί 
στις 15 του μήνα στο ζώδιο του 
Ζυγού, και η Αφροδίτη που ήδη θα 
πορεύεται στους Ιχθύς από τις 5 

 ΚΡΙΣΤΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ  - 9/04/1990

Η Κρίστεν Στιούαρτ, Αμερικανίδα ηθοποιός, έγινε 
περισσότερο γνωστή για το ρόλο της ως Μπέλλα 
Σουάν στη σειρά ταινιών Λυκόφως και τη δουλειά 
της σε αρκετές ανεξάρτητες ταινίες. Έχει πρωταγω-
νιστήσει σε άλλες ταινίες όπως: Δωμάτιο Πανικού 
(Panic Room, 2002), Zathura: Μια Περιπέτεια στο 
Διάστημα (Zathura, 2005), Ανάμεσα σε Τρεις Γυναί-
κες (In the Land of Women, 2007), Οι Αγγελιοφό-
ροι (The Messengers, 2007), Ζωή... σαν Λούνα Παρκ 
(Αdventureland, 2009), The Runaways (2010), Η Χιο-
νάτη και ο Κυνηγός (Snow White and the Huntsman, 
2012), Στο Δρόμο (On The Road) και Still Alice: Κάθε 
στιγμή Μετράει (Still Alice, 2014). 

EP
A
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ΕΥΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

TΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΑΝΤΙΟ 

Η  Εύη Παπαδοπούλου, εκ των ιδιοκτητών της ΚΕΑΝ, δι-
ευθύντρια Μάρκετινγκ και μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της εταιρείας, απεβίωσε στις 29 Μαρτίου 

2019 μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Σπούδασε 
στο Cambridge College of Technology Ηνωμένου Βασιλείου 
και μετέπειτα στο Brunel University, στον τομέα Οικονομικών 
Σπουδών. Το 1976 άρχισε να εργάζεται στην οικογενειακή 
εταιρεία KEAN Soft Drinks Ltd δημιουργώντας το τμήμα Μάρκε-
τινγκ του ομίλου κατέχοντας από το 2000 τη θέση Marketing 
Director. Υπήρξε πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Europa 
Donna Κύπρου αλλά και αντιπρόεδρος της Europa Donna the 
European Breast Cancer Coalition με βάση το Μιλάνο και μέ-
λος του Συμβουλίου. Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Βιομη-
χανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Λεμεσού του Συνδέ-
σμου Καρκινοπαθών και Φίλων και υπεύθυνη της Κίνησης Πο-
λιτών για το Ακτινοθεραπευτικό / Ογκολογικό Λεμεσού. Ήταν 
επίσης μέλος του Curium Rotary Club και στέλεχος των Young 
Presidents' Organisation και World Presidents' Organisation. Το 
2017, κατά τη διάρκεια της προεδρίας Εύης Παπαδοπούλου, 
κερδήθηκε ένα στοίχημα πολλών αγώνων και συγκεκριμένα η 
δημιουργία εξειδικευμένου Κέντρου Μαστού για όλες τις γυναί-
κες της Κύπρου. Η Εύη Παπαδοπούλου ήταν παντρεμένη με τον 
Λάκη Παπαδόπουλο και είχε δύο παιδιά -την Αριάνα και τον 
Δημήτρη- και τρία εγγόνια.  ok!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝιΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
ΦΩΤΟΓΡΑΦιΑ: ΜιχΑΛΗΣ ΚΥΠΡιΑΝΟΥ (ΑΠΟ ΠΕΡιΟΔιΚΟ MADAME FigARO)

Η ΕΥΗ ΠΑΠΑδΟΠΟΥΛΟΥ 
ΗΤΑΝ ΕΝΑς ΑΝθρωΠΟς 

ςΕμΝΟς, χΑμΗΛωΝ 
ΤΟΝωΝ ΑΛΛΑ ΕξΑΙρΕΤΙκΗς 

δΥΝΑμΙκΗς. ΗΤΑΝ μΙΑ 
γΥΝΑΙκΑ ΠΟΥ ςΤΗρΙζΕ 

ΤΙς γΥΝΑΙκΕς, ΠΟΥ ΕδΙΝΕ 
μΑχΕς κΑΙ ΗξΕρΕ ΟΤΙ γΙΑ ΝΑ 

ΤΙς κΕρδΙςΕΙς χρΕΙΑζΕςΑΙ 
ΠΑθΟς κΑΙ ΠΕΙςμΑ 





αλλεργίες από
Ακάρεα

τσιμπήματα από
Κοριούς

τσιμπήματα από
Ψύλλους
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ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ,  ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 
ΚΑΙ  ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ AGROLAN
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