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CRITICS’ CHOICE AWARDS 2019
OI BΡαΒΕΥΣΕιΣ Και ΤΟ…
μΠΛΕ ΧαΛι

ΚιαΡα ΦΕΡανι
«μΕΤαΦΕΡΕΤαι» 
ΣΤΗ μΕΓαΛΗ ΟΘΟνΗ

αΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠαΡΕΛΛΗΣ- 
ΚαΡΟΛινα ιωαννΟΥ 
ΤΟ νΕΟ μΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΟιΚΟΓΕνΕιαΣ ΤΟΥΣ

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
φωΤΟγρΑφΙΕΣ
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BIG
PICTURE

ΡΙΑΝΑ

ΑΓΩΓΗ 75 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥ
 ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ
Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΠ 

ΣΤΑΡ ΡΙΑΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΡΟΝΑΛΝΤ 
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΚΑΛΗ. 
Η ΙΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΙΧΕ 
ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 

ΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑ ΚΟΥΒΑΛΑ 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ.

Η ποπ σταρ κατηγορεί τον πατέρα της Ρόναλντ 
ότι εκμεταλλεύεται το όνομά της και ότι πα-
λαιότερα την ανάγκαζε να πουλά ρούχα στο 

δρόμο και ο ίδιος έκανε χρήση ναρκωτικών. Παράλ-
ληλα, ο ίδιος ασκούσε βία στην οικογένειά του και 
διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις. Στην αγωγή που 
κατέθεσε εναντίον του η Ριάνα ισχυρίζεται ότι ο Ρό-
ναλντ εκμεταλλεύεται το  brand της Fenty Beauty και 
Savage x Fenty χωρίς την άδειά της και ζητά 75 εκα-
τομμύρια δολάρια. Να θυμίσουμε ότι ο πατέρας της 
μαζί με ένα συνεργάτη του δημιούργησαν την εται-
ρεία Fenty Entertainment, το 2017, λίγο μετά την 
παγκόσμια επιτυχία της Ριάνα με τις σειρές καλλυ-
ντικών και εσωρούχων της. Ο ισχυρισμός της Ριάνα, 
ότι ο πατέρας της και ο συνεργάτης του άντλησαν 
εκατομμύρια δολάρια με δόλιο τρόπο, οδήγησε την 
ίδια να καταφύγει στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τους 
ισχυρισμούς της, ο ίδιος δεν είχε κανένα δικαίωμα 
να ενεργεί για λογαριασμό της. Μάλιστα, ο Ρόναλντ 
λέγεται ότι της έχει κλείσει μια περιοδεία 15 εκατομ-
μυρίων δολαρίων στη Λατινική Αμερική και δύο συ-
ναυλίες στο Staples Center στο Λος Άντζελες και 
στην T-Mobile Arena στο Λας Βέγκας για 400.000 
δολάρια. Η Ριάνα ζητάει αποζημίωση από τον πατέ-
ρα της και ένα περιοριστικό ένταλμα για την επιχείρη-
σή του, που δημιουργήθηκε το 2017. 

 ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ  

Οι γονείς της διάσημης τραγουδίστριας χώ-
ρισαν όταν η ίδια ήταν 14 ετών και ο πατέ-
ρας της ήταν αυτός που την μεγάλωσε μαζί 
με τα αδέλφια της, Ρόρι και Ρατζάντ
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ΤΟ ΜΠΛΕ ΧΑΛΙ ΤΩΝ CRITICS 
CHOICE AWARDS ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ 

ΣΤΑΡ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤHN ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ 
ΟΣΚΑΡ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

CRITICS’ CHOICE AWARDS 2019

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΟ… ΜΠΛΕ ΧΑΛΙ

T ο «Ρόμα» του Αλφόνσο Κουα-
ρόν ήταν ο μεγάλος νικητής το 
βράδυ της περασμένης Κυριακής 

στη Santa Monica, όπου πραγματοποι-
ήθηκε η τελετή των 24ων Critics’ Choice 
Awards. Εκτός από το «Ρόμα», το οποίο 
κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ταινί-
ας, σκηνοθεσίας, φωτογραφίας και ξε-
νόγλωσσης ταινίας, βραβείο έλαβε και 
το «Βlack Panther» του Ράιαν Κούγκλερ 
για τα σκηνικά, κοστούμια και οπτικά εφέ. 
Η Lady Gaga κέρδισε από κοινού τη 
νίκη με την Γκλεν Κλόουζ στην κατηγορία 
της καλύτερης ηθοποιού σε κινηματο-
γραφική ταινία, ενώ η Έιμι Άνταμς και η 
Πατρίσια Αρκέτ αναδείχθηκαν νικήτριες 
στην αντίστοιχη κατηγορία για την τηλεό-
ραση. Δύο ακόμη διακρίσεις στο ενεργη-
τικό του έχει προσθέσει ο Γιώργος Λάνθι-
μος. Η ταινία του «The Favourite» έλαβε 

το βραβείο υποκριτικής για το σύνολο 
των ηθοποιών, αλλά και το βραβείο κα-
λύτερης ηθοποιού σε κωμωδία, για την 
ερμηνεία της Ολίβια Κόλμαν. Συνολικά, 
η ταινία εποχής του Λάνθιμου ήταν υπο-
ψήφια σε 14 κατηγορίες, μεταξύ των 
οποίων εκείνη της καλύτερης ταινίας, της 
σκηνοθεσίας αλλά και του καλύτερου 
β' γυναικείου ρόλου. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι στα Critics’ Choice Awards ψηφί-
ζουν τα μέλη του Broadcast Film Critics 
Association (BFCA) και του Broadcast 
Television Journalists Association (BTJA). 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ένωση κριτι-
κών κινηματογράφου της βόρειας Αμερι-
κής και γι’ αυτό τα εν λόγω βραβεία συνι-
στούν μια αρκετά ακριβή πρόβλεψη για 
τις υποψηφιότητες των Όσκαρ. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

Ο Αλφόνσο Κουαρόν ήταν ο 
μεγάλος νικητής της βραδιάς

Η Έμιλι Μπλαντ με λευκό φόρεμα Prada το οποίο 
έχει sparkly details στις τιράντες και σε όλο το 
ύφασμα. Μαζί με την εντυπωσιακή δημιουργία 
φόρεσε ένα luxe clutch και σκουλαρίκια

Η Lady Gaga έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με 
custom Valentino Couture
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H Σαρλίν Θερόν προτίμησε μια metallic 
ombre δημιουργία Givenchy με έναν 
ώμο και sexy cut στην περιοχή της 
κοιλιάς. Σέταρε το φόρεμα με λαμπερά 
σκουλαρίκια

Η Νικόλ Κίντμαν επέλεξε να 
φορέσει μια strapless black & 
white δημιουργία Armani Prive, 
την οποία συνδύασε με μια box 
sparkly bag και μαύρες γόβες
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Η Lady Gaga φόρεσε ένα minimal 
και χυτό φόρεμα Calvin Klein by 
Appointment. Στο look πρόσθεσε ένα 
ζευγάρι διακριτικά σκουλαρίκια

Το βραβείο του πρώτου 
ανδρικού ρόλου έλαβε 
ο Κρίστιαν Μπέιλ για το 
«Vice» 

Η Κρίστεν Μπελ με minimal 
μπλε δημιουργία Cushnie, 
clutch στο ίδιο χρώμα και 
κοσμήματα David Webb

Το βραβείο καλύτερης 
ηθοποιού για την 
τηλεόραση έλαβε επίσης 
η Πατρίσια Αρκέτ

Ο  Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος 
Λάνθιμος με την πρωταγωνίστρια της 
ταινίας «The Favourite»,  Έμμα Στόουν

ω

Η Μάργκαρετ Τζίλενχαλ 
φόρεσε ένα metallic 
φόρεμα Prada, το οποίο 
συνδύασε με Bulgari 
κοσμήματα
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H Έιμι Άνταμς έλαβε το βραβείο καλύτερης 
ηθοποιού για την τηλεόραση. Η ηθοποιός έχει 
αδυναμία στο μπλε χρώμα, αφού και στην 
απονομή των Χρυσών Σφαιρών προτίμησε 
να φορέσει ένα blue gown. Αυτήν τη φορά 
προτίμησε μια δημιουργία του Zac Posen, την 
οποία συνδύασε με πράσινα σκουλαρίκια

Η Τζούλια Ρόμπερτς επέλεξε ένα μαύρο 
ασύμμετρο γιλέκο κι ένα λευκό παντελόνι 
από τον οίκο Louis Vuitton. Και στην τελετή 
απονομής των Χρυσών Σφαιρών είχε 
προτιμήσει ένα look με βασικό κομμάτι ένα 
masculine pants



10

H Πόπι Ντελεβίνγκ με ένα Ancient Greek 
style φόρεμα του οίκου Oscar de la Renta, 
το οποίο συνδύασε με σκουλαρίκια Kallati

Η Ολίβια Κόλμαν έλαβε το βραβείο 
καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε 
κωμωδία για το ρόλο της στην ταινία 
«The Favourite» 

Η Γκλεν Κλόουζ μοιράστηκε το βραβείο 
στην κατηγορία της καλύτερης ηθοποιού 
με τη Lady Gaga

ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ 
ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ
Οι απούσες της βραδιάς 
ήταν η Ολίβια Κόλμαν, η 
οποία δεν παρέστη στην 
τελετή για να παραλάβει το 
βραβείο της, αλλά και οι 
συμπρωταγωνίστριές της, 
Έμμα Στόουν και Ρέιτσελ 
Βάις.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ
Καλύτερη ταινια

«Ρόμα» του αλφόνσο Κουαρόν 

α΄ ανδριΚός ρόλός
 Κρίστιαν Μπέιλ για το «Vice» 

A΄ ΓύναιΚειός ρόλός 
(εξ ηΜιςειας)

 Γκλεν Κλόουζ για το «The Wife» και Lady 
Gaga για το «Ένα Αστέρι Γεννιέται» 

Β΄ ανδριΚός ρόλός
 Μαχερσάλα αλι για το «Πράσινο 

Βιβλίο» 

Β΄ ΓύναιΚειός ρόλό
ρετζίνα Κινγκ για το «If Beale Street 

Could Talk» 

Καλύτερός-η νεός-α ηθόπόιός
 Έλσι Φίσερ για το «Eighth Grade» 

Καλύτερό Καςτ:
 «The Favourite» του Γιώργου λάνθιμου

 
ςΚηνόθεςια

αλφόνσο Κουαρόν για το «ρόμα» 

πρωτότύπό ςεναριό
πολ ςρέιντερ για τις «Ακρότητες» 

διαςΚεύαςΜενό ςεναριό
Μπάρι τζένκινς για το «If Beale Street 

Could Talk» 

διεύθύνςη ΦωτόΓραΦιας
αλφόνσο Κουαρόν για το «Ρόμα» 

ςΚηνιΚα
Χάνα Μπίτσλερ, τζέι Χαρτ για το «Black 

Panther» 

Μόνταζ
τομ Κρος για το «First Man» 

ΚόςτόύΜια
ρουθ Κάρτερ για το «Black Panther» 

ΚόΜΜωςεις Και ΜαΚιΓιαζ
«Vice» 

όπτιΚα εΦε
«Black Panther» 

Καλύτερη ταινια ΚινόύΜενων 
ςΧεδιων

«Spider-Man: Into the Spider-Verse» 

Καλύτερη ταινια δραςης:
«Mission: Impossible – Fallout» 

Καλύτερη ΚωΜωδια
 «Crazy Rich Asians» 

Καλύτερη ανδριΚη ερΜηνεια 
ςε ΚωΜωδια

Κρίστιαν Μπέιλ για το «Vice» 

Καλύτερη ΓύναιΚεια ερΜηνεια 
ςε ΚωΜωδια

όλίβια Κόλμαν για το «The Favourite» 

Καλύτερη ταινια τρόΜόύ / 
επιςτηΜόνιΚης Φανταςιας
 «Ενα Ησυχο Μέρος» του τζον 

Κραζίνσκι 

Καλύτερη ξενόΓλωςςη ταινια
«Ρόμα» του αλφόνσο Κουαρόν 

τραΓόύδι
«Shallow» από το «Ένα Αστέρι 

Γεννιέται»
 

ΜόύςιΚη
τζάστιν Χούρβιτζ για το «First Man»Οι συντελεστές της ταινίας «Ρόμα»

Η Μάντι Μουρ επέλεξε ένα λευκό sequin 
φόρεμα Michael Kors, με cuts στη μέση 

Η Ολίβια Χάμιλτον και ο συζύγός
 της Ντέμιαν Σαζέλ
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Έχουν γράψΈι γιά άυτον ολά τά μΈγάλά Έντυπά, 
άπο «Observer» μΈχρι «New YOrk Times», συζητιΈτάι το ονομά 

του σΈ ολά τά κάλλιτΈχνικά πηγάδάκιά στο χολιγουντ κάι οχι μονο. 
κάποτΈ τον θΈωρουσάν άουτσάιντΈρ, τωρά πιά ΈχΈι γινΈι ο… FavOuriTe! 

ΓιώρΓος Λάνθιμος

ο δικοσ μάσ πάράμυθάσ 

αααα

Ο Γιώργος Λάνθιμος μαζί με τους συντελεστές 
της ταινίας «The Favourite», στο Φεστιβάλ της 
Βενετίας

Οι τρεις υποψηφιότητες της ταινίας του 
Γιώργου Λάνθιμου «The Favourite» 
καθιστούν τον Έλληνα σκηνοθέτη 
φαβορί για τα Όσκαρ της 24ης 
Φεβρουαρίου

Μέχρι το 2011 ο Λάνθιμος ζούσε 
στην Αθήνα, όπου η μητέρα του 
πέθανε όταν ήταν 17 χρόνων. 

Ενώ ήξερε ότι ήθελε να ασχοληθεί με τον κι-
νηματογράφο, εντούτοις σπούδασε Οικονο-
μικά και Μάρκετινγκ. Μετά την επιτυχία του 
«Κυνόδοντα» μετακόμισε στην Αγγλία για 
μεγαλύτερη και πιο εύκολη χρηματοδότηση. 
Εκεί συνεργάστηκε με ηθοποιούς όπως τους 
Κόλιν Φάρελ, Νικόλ Κίντμαν, Έμα Στόουν 
και Ρέιτσελ Βάις. Οι αγγλόφωνες ταινίες του 
ταιριάζουν με τις αυθόρμητες, προσωπικού 
στυλ τεχνικές που είχε αναπτύξει στην Ελλά-
δα, χωρίς να τις προσαρμόσει στις πρακτικές 
του Χόλιγουντ. Του αρέσει να κινηματογρα-
φεί με φυσικό φως και πειραματίζεται με το 
να προσκαλεί τις ξαφνικές καιρικές συνθήκες 
να εισέρχονται στις σκηνές και σπάνια χρη-
σιμοποιεί τον ακριβό κινηματογραφικό φωτι-

σμό, που έτσι κι αλλιώς παραγγέλνεται κατά 
τον σχεδιασμό της ταινίας. Το «The Favourite» 
του Γιώργου Λάνθιμου σημείωσε δύο ακόμη 
μεγάλες νίκες, συνεχίζοντας τη θριαμβευτική 
του πορεία στους διεθνείς διαγωνισμούς που 
θα κορυφωθεί -αν όλα πάνε κατ' ευχήν- με τα 
Όσκαρ. Το φιλμ του Έλληνα σκηνοθέτη με 
το διεθνούς φήμης καστ κέρδισε το βραβείο 
υποκριτικής για το σύνολο των ηθοποιών, 
αλλά και το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε 
κωμωδία, για την ερμηνεία της υπέροχης Κόλ-
μαν. Συνολικά, η ταινία εποχής του Γιώργου 
Λάνθιμου ήταν υποψήφια σε 14 κατηγορίες, 
μεταξύ των οποίων εκείνη της καλύτερης ταινί-
ας, της σκηνοθεσίας αλλά και του καλύτερου 
β' γυναικείου ρόλου. ok!

ΤηΣ ΜΟΝιΚΑΣ πΑπΑδΟπΟυΛΟυ
ΦωΤΟΓΡΑΦιΕΣ: ΚυπΕ
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Ο Έλληνας σκηνοθέτης μαζί 
με τη σύζυγό του, Γαλλίδα 
ηθοποιό, Αριάν Λαμπέντ

Λίγα Λόγία γία τό 
«The FavouriTe» 
Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου τοποθετείται στις 
αρχές του 1700, κατά την περίοδο της βασίλισσας 
Άννας. Πρόκειται για ένα παραμύθι που δείχνει το πα-
ρασκήνιο της γυναικείας επιθυμίας και φιλοδοξίας, με 
πρωταγωνίστριες τις Κόλμαν, Βάις και Στόουν. 
Από την πρεμιέρα της, στο φεστιβάλ Βενετίας τον Σε-
πτέμβριο, όπου η Κόλμαν πήρε το βραβείο της καλύτε-
ρης ηθοποιού, η ταινία έχει λάβει σειρά διακρίσεων. 
 «Όταν ξεκινάς στην Ελλάδα, δεν λες πραγματικά ότι 
θα γίνω δημιουργός ταινιών», παραδέχεται ο Λάνθι-
μος. Κάτι τέτοιο θεωρούνταν αδιανόητο ακόμη κι όταν 
γράφτηκε στη σχολή κινηματογράφου, καθώς ήλπιζε 
να μπορεί να κάνει διαφημίσεις. «Έμοιαζε ότι θα ήταν 
μια πραγματική δουλειά, αντί να είσαι στο μάρκετινγκ 
ή κάτι τέτοιο. Σκέφτηκα: δεν πρόκειται να γίνω δημιουρ-
γός ταινιών αλλά είναι κάτι πολύ κοντινό», λέει ο σκη-
νοθέτης. 
Από τον «Κυνόδοντα», ο σκηνοθέτης έγινε γνωστός 
για την άγρια φαντασία του και την επιθετική μορφή 
σουρεαλισμού. Ακολούθησε ο «Αστακός», το 2015, 
που ήταν η πρώτη αγγλόφωνη ταινία και «Ο θάνατος 
του ιερού ελαφιού», το 2017. 
Το «The Favourite» είναι πολύ σκοτεινό, περιγράφει 
την ιστορία δύο γυναικών που διαγωνίζονται για την 
προσοχή της βασίλισσας Άννας, της έμπιστης Σάρας 
Τσόρτσιλ, δούκισσας του Μάρλμπορο (Ρέιτσελ Βάις) 
και της ξαδέρφης της, Αμπιγκέιλ Χιλ, (Έμα Στόουν). 
Η ταινία είναι μια τολμηρή απεικόνιση της γυναικείας 
εξουσίας, στην οποία οι συναισθηματικοί και οι σεξου-
αλικοί δεσμοί των γυναικών κινούν τη ροή της ιστορί-
ας, όσο και τους πολιτικούς ελιγμούς των ανδρών. 
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ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖOYN Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ 

ΚΑΙ Η ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ, Η ΟΠΟΙΑ 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ 
ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ 
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Τη βορειοδυτική βρετανική πόλη 
Μπίρκενχεντ επισκέφθηκε το 
πριγκιπικό ζεύγος τη Δευτέρα 

14 Ιανουαρίου. Ο πρίγκιπας Χάρι, δεί-
χνοντας όλη την ευγένεια και τη στορ-
γή προς την εγκυμονούσα σύζυγό του, 
την κρατούσε συνεχώς από το χέρι. Η 
ίδια επέλεξε να φορέσει ένα σέξι μίντι 
μόβ φόρεμα με σκίσιμο στο πόδι και 
δεν σταμάτησε να χαιρετά τον κόσμο. 
Μάλιστα, σε κάποια φάση, σταμάτησε 

να μιλήσει σε ένα κοριτσάκι το οποίο 
την ρώτησε πότε θα γεννήσει και εκείνη 
του απάντησε ότι θα φέρει στον κόσμο 
το πρώτο της μωρό στα τέλη Απριλίου. 
Πάντως, η ίδια δεν αποκάλυψε το φύλο 
του μωρού, αφού, όπως έχει λεχθεί, 
ούτε οι ίδιοι θέλουν να το γνωρίζουν 
για να είναι έκπληξη. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ

Η Μέγκαν Μαρκλ μπορεί να βρίσκεται σε 
προχωρημένη εγκυμοσύνη, ωστόσο δεν 

σταματά τις δημόσιες εμφανίσεις, καθώς αυτό 
επιτάσσουν οι βασιλικές δεσμεύσεις τις οποίες 

ανέλαβε μόλις την περασμένη εβδομάδα

Εμφανώς ευδιάθετος εμφανίστηκε ο πρίγκιπας 
Χάρι, ο οποίος δεν άφησε λεπτό από τα μάτια 
του τη σύζυγό του
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Άλλη μία εντυπωσιακή σέξι εμφάνιση  
πραγματοποίησε η δούκισσα του Σάσεξ, 
φορώντας ένα μίντι μοβ φόρεμα Aritizia αξίας 
μόλις 107 λιρών

Σε σχετική ερώτηση η δούκισσα του Σάσεξ 
απάντησε ότι θα γεννήσει τέλος Απριλίου
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Κιάρά Φεράνι 

Το φαινομενο 
σΤη μεγαλη οθονη!

απο απλη blogger και φοιΤηΤρια μεσα σε λιγα χρονια 
η ιΤαλιδα κιαρα φερανι καΤαφερε να γινει παγκοσμιο 

fashion icon, influencer και... παμπλουΤη. 
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Πριν από δέκα χρόνια ανακαλύψαμε ένα blog 
με το όνομα «The Blonde Salad», που πίσω του 
κρυβόταν μια πολύ όμορφη και προπάντων 

πολύ έξυπνη Ιταλίδα, η Κιάρα Φεράνι. Η φρενήρης πο-
ρεία της θα καταγραφεί σε ένα ντοκιμαντέρ που θα βγει 
στην οθόνη το φθινόπωρο του 2019. 
Στο ντοκιμαντέρ, που θα παρακολουθήσει και την προ-
σωπική ζωή της Ferragni, θα εμφανιστούν ως αφηγητές 
κορυφαία ονόματα της μόδας και όχι μόνο όπως: Ντο-
νατέλα Βερσάτσε, Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, Τζέρεμι 
Σκοτ και Μαρία Γκράτσια Κιούρι, αλλά και καθηγητές, 
κοινωνιολόγοι και πιστοί ακόλουθοι του φαινομένου Κιά-
ρα Φεράνι. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια 
του εντυπωσιακού γάμου της στη Σικελία με τον Ιταλό 
τραγουδιστή Fedez τον περασμένο Σεπτέμβριο και στη 
συνέχεια, στην περιοδεία της στις Εβδομάδες Μόδας, 
καθώς καθόταν στις πρώτες σειρές των επιδείξεων και 
διασκέδαζε στα πάρτι στη Νέα Υόρκη, το Μιλάνο και 
το Παρίσι και σε ένα ταξίδι στη γενέτειρά της, την πόλη 
Κρεμόνα. Το ντοκιμαντέρ, που σκηνοθετεί η πρωτοεμφα-
νιζόμενη Ιταλίδα δημιουργός Ελίζα Αμορούζο, θα κυ-
κλοφορήσει το φθινόπωρο του 2019. 

Το φαινομενο σε αριθμούσ 
Η Κιάρα Φεράνι ξεκίνησε το blog της τον Οκτώβριο του 
2009, όταν ήταν φοιτήτρια Νομικής και δημιούργησε 
μία επιχείρηση αξίας πολλών εκατομμυρίων. Έχει 11,6 
εκατ. ακόλουθους στο Instagram και 1,3 εκατ. ακόλου-
θους στο Facebook. Βρέθηκε δύο φορές στη λίστα του 
Forbes με τους 30 πλουσιότερους ανθρώπους ηλικίας 
κάτω των 30 ετών.

Η ισΤορια 
Όταν ήταν μικρή, έμπαινε στο δωμάτιο όπου δούλευε 
η μητέρα της και χάζευε τα ρούχα, τα χρώματα και τα 
υφάσματα. Πολλές φορές την έπαιρνε εκεί ο ύπνος, 
ενώ ονειρευόταν πώς θα ντυνόταν και θα βαφόταν και 
η ίδια όταν μεγάλωνε. Σήμερα, η Κιάρα Φεράνι βλέπει 
τα όνειρά της να παίρνουν σάρκα και οστά, καθώς ζει 
μέσα στον μαγικό κόσμο της μόδας, έχοντας καταφέρει 
να γίνει, ήδη από το 2009, μια επιτυχημένη blogger και 
σχεδιάστρια μόδας, σπουδάζοντας παράλληλα Νομική 
στο Πανεπιστήμιο Bocconi. Στα μάτια πολλών η Κιάρα 
φαντάζει ένα βολεμένο πλουσιοκόριτσο που του ήρθαν 
όλα ρόδινα στη ζωή, όμως όσον αφορά στον κόσμο 
της αγοράς πρόκειται για ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο 
που γεννά ιδέες εκατομμυρίων και ξέρει να προωθεί τον 
εαυτό του καλύτερα από τον καθένα. Το 2009 αποφάσι-
σε να ανοίξει το δικό της blog που φέρει την ονομασία 
«The Blonde Salad», φτάνοντας δύο χρόνια αργότερα 
να χαρακτηριστεί από το περιοδικό «New York», «οne of 
the biggest breakout street-style stars of the year». Και οι 
διακρίσεις της δεν σταμάτησαν εκεί. Τον Δεκέμβριο του 
2011 χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό «Teen Vogue» 
η «blogger του σήμερα», με το έντυπο να αναφέρεται 
συχνά-πυκνά στην ίδια και τις τάσεις που προβάλλει 
μέσω του προσωπικού της στυλ, που είναι φανερά επη-
ρεασμένο από τη γενέτειρά της. Έχοντας αποκτήσει πολ-
λές δεξιότητες, και ούσα στο έπακρον προβεβλημένη 
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα δημοφιλέστε-
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ρα έντυπα μόδας του πλανήτη, η Κιάρα αποφάσισε 
τον Δεκέμβριο του 2013 να κυκλοφορήσει στα ιτα-
λικά και ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, ομότιτλο με την προ-
σωπική της διαδικτυακή σελίδα (The Blonde Salad). 
Ως το 2013, κατάφερε να κερδίσει ποικίλους τίτ-
λους αναγνώρισης ως blogger, ενώ πόζαρε και ως 
μοντέλο για την εταιρεία Guess σε μία φωτογράφη-
ση, η οποία μεταγενέστερα έγινε διαφημιστική κα-
μπάνια. Τον Απρίλιο του 2015, η ισπανική «Vogue», 
γοητευμένη από την ομορφιά και τη σπιρτάδα της 
ξανθιάς Ιταλίδας, τη φωτογράφισε και την έκανε την 
πρώτη fashion blogger σε εξώφυλλο της «Vogue». Η 
Κιάρα δεν αισθάνθηκε ποτέ ξεχωριστή, ούτε ότι έχει 
κάποιο ιδιαίτερο στυλ, πράγμα με το οποίο διαφω-
νούν όλοι όσοι την αντικρίζουν. «Δεν έχω μοναδικό 
στυλ. Εμπνέομαι από οτιδήποτε με περιβάλλει. Μπο-
ρεί να είναι μια ταινία, ένα τραγούδι, ένα πρόσωπο 
που θα δω στο δρόμο, μια επίδειξη μόδας και άλλα 
διάφορα» επεσήμανε σε μια συνέντευξη πριν από 
λίγα χρόνια. Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «ο κα-
θένας πρέπει να ντύνεται με τρόπο που να του αρέ-

σει και να τον κάνει να αισθά-
νεται άνετα με το κορμί και 
τον εαυτό του». Το 2018 φαι-
νόταν να είναι η χρονιά της 
Κιάρα Φεράνι. Παντρεύτηκε 
με τον ράπερ Fedez στη Σικε-
λία και απέκτησε το πρώτο της 
παιδί, τη Leone Lucia.  Αγαπη-
μένες της πόλεις είναι το Μι-

λάνο, η Ρώμη και η Φλωρεντία, και τις επισκέπτε-
ται συχνά για να εμπνευστεί και να φωτογραφί-
σει το μέλλον της μόδας. «Μέσα στην τσάντα 
μου έχω πάντα το iΡhone μου, ένα κραγιόν και 
τσίχλες», είπε σε συνέντευξή της το 2014, 
ενώ αποκάλυψε πως διαθέτει εκατοντάδες 
τσάντες, καθώς είναι η αδυναμία της και 
τις θεωρεί απαραίτη-
το αξεσουάρ για 
κάθε ολοκληρω-
μένη γυναικεία 
εμφάνιση. Η Κιάρα 
Φεράνι είναι κάτι πε-
ρισσότερο από ένα 
απλό fashion icon. Είναι 
η προσωποποίηση της 
μόδας.  ok!

ΤΗΣ ΜονΙΚΑΣ 
ΠΑΠΑΔοΠουλου
ΦΩΤογΡΑΦΙΕΣ: ΚυΠΕ

Το 2018 η Κιάρα Φεράνι παντρεύτηκε 
τον αγαπημένο της ράπερ Fedez
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ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΤΩΡΑ

ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΚΡΙΒΑ!
ΤΟ ΑΚΟΥΣμΑ ΤΗΣ εΙδΗΣΗΣ ΤΟΥ δΙΑζΥγΙΟΥ ΤΟΥ ΙδΡΥΤΗ ΤΗΣ AmAzon, ΤζεφΡΥ 
μΠεζΟΣ, γΙΑ ΤΑ μΑΤΙΑ ΤΗΣ 49χΡΟΝΗΣ ΛΑΟΥΡΑ ΣΑΝΤΣεΣ, εΚΑΝε φΥΣΙΚΑ 
ΠΟΛΛΟΥΣ ΝΑ ΣΚεφΤΟΥΝ ΠΩΣ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟμΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΟΤεΡΩΝ
γΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΘΑ ΒΡΙΣΚεΤΑΙ Η ΠΡΩΗΝ ΣΥζΥγΟΣ ΤΟΥ. 

Eκτός από το ότι έχει να δι-
αχειριστεί ένα διαζύγιο, 
πρέπει ταυτόχρονα να δια-
χειριστεί και τα κακόβουλα 

σχόλια του Τραμπ που τον αποκα-
λεί… Μπόζο! Αυτό όμως είναι το 
λιγότερο για τον 55χρονο επιχειρη-
ματία, που όπως γνωρίζουμε είναι 
και ο πλουσιότερος άνδρας στον 
κόσμο! Ο γάμος του με τη Μακ 
Μακένζι διήρκεσε 25 συναπτά 
έτη, πράγμα που σημαίνει πως ένα 
πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας 
του αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια 
του έγγαμου βίου του. Επιπροσθέ-
τως, το ζευγάρι απέκτησε τέσσερα 
παιδιά, ενώ το ότι ο λόγος του χω-
ρισμού του είναι μια άλλη γυναίκα 
επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη 
θέση του επιχειρηματία. Η καθα-
ρή αξία της περιουσίας του Μπέ-
ζος υπολογιζόταν τον Μάρτιο του 
2018, σύμφωνα με το περιοδι-

Το διαζύγιο 
που πήρε το 

2014 κόστισε 
στον Ντμίτρι 

Ριμπολόβλεφ 
4,5 δισ. 

δολάρια. Εδώ 
με την κόρη 

του Εκατερίνα

κό Forbes, γύρω στα 110 δισ. δο-
λάρια. Σύμφωνα με άλλες εκτιμή-
σεις, φέτος η περιουσία του άγγιξε 
τα 137 δισ. δολάρια. Ο Μπέζος 
δεν θα είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο 
τελευταίος επιχειρηματίας που θα 
κληθεί να καταβάλει ένα αστρονο-
μικό ποσό στον διακανονισμό (ή 
στη δικαστική διαμάχη) για το δια-
ζύγιό του. Πάντως, τo ρεκόρ μέχρι 
στιγμής στον επιχειρηματικό κόσμο 
κατέχει ο Ρώσος επιχειρηματίας 
-αλλά και ιδιοκτήτης του Σκορπιού- 
Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, καθώς εκτι-
μάται πως το διαζύγιό του από τη 
σύζυγό του Έλενα το 2014 κόστι-
σε 4,5 δισ. δολάρια. Το πιο ακριβό 
διαζύγιο στον καλλιτεχνικό χώρο 
ήταν αυτό του Μελ Γκίμπσον από τη 
Ρόμπιν Μουρ που κόστισε όμως μό-
λις 450 εκατ. δολάρια. Το «δις εξα-
μαρτείν ουκ ανδρός σοφού». Αυτό 
ισχύει στην περίπτωση του Ρού-

Ο 55χρονος επιχειρηματίας Bezos δεν θα είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος 
επιχειρηματίας που θα κληθεί να καταβάλει ένα αστρονομικό ποσό στον 
διακανονισμό (ή στη δικαστική διαμάχη) για το διαζύγιό του. 
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ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΚΡΙΒΑ!
ΤΟ ΑΚΟΥΣμΑ ΤΗΣ εΙδΗΣΗΣ ΤΟΥ δΙΑζΥγΙΟΥ ΤΟΥ ΙδΡΥΤΗ ΤΗΣ AmAzon, ΤζεφΡΥ 
μΠεζΟΣ, γΙΑ ΤΑ μΑΤΙΑ ΤΗΣ 49χΡΟΝΗΣ ΛΑΟΥΡΑ ΣΑΝΤΣεΣ, εΚΑΝε φΥΣΙΚΑ 
ΠΟΛΛΟΥΣ ΝΑ ΣΚεφΤΟΥΝ ΠΩΣ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟμΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΟΤεΡΩΝ
γΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΘΑ ΒΡΙΣΚεΤΑΙ Η ΠΡΩΗΝ ΣΥζΥγΟΣ ΤΟΥ. 

Και τα δύο διαζύγια του Robert Murdoch του 
κόστισαν πανάκριβα

περτ Μέρντοχ, του οποίου το δι-
αζύγιο από την Anna Maria Torv 
το 1999 κόστισε 1,2 δισ. δολά-
ρια και το 2013 το διαζύγιο από 
τη Wendi Deng 1,8 δισ. δολάρια. 

Τα σχόλια Τόυ ΤραΜπ 
Την περασμένη Δευτέρα, ο Ντό-
ναλντ Τραμπ προσέφυγε -όπως πά-
ντα- στο Twitter για να χλευάσει 
τον CEO της Amazon και ιδιοκτήτη 
της Washington Post, μιας εφημε-
ρίδας που ασκεί σφοδρή κριτική 
στον ίδιο από την έναρξη της θη-
τείας του. ό Τραμπ δεν έχασε την 
ευκαιρία να αναφερθεί στην ανα-
ξιοπιστία της Washington Post, να 
επαινέσει τον National Enquirer για 
το «ακριβές ρεπορτάζ» του και να 
αποκαλέσει τον πλουσιότερο άν-
θρωπο στον κόσμο... Μπόζο, πα-
ραπέμποντας φυσικά στον διάσημο 
κλόουν!

«πολύ λυπήθηκα όταν πληροφο-
ρήθηκα ότι ο Τζέφρυ Μπέζος κα-
ταστράφηκε από έναν ανταγωνιστή 
του, του οποίου το ρεπορτάζ, κατά 
την άποψή μου, είναι πολύ πιο ακρι-
βές από εκείνο της εφημερίδας 
συμφερόντων του, της Washington 
Post της Amazon. Ελπίζω η εφημε-
ρίδα να περάσει σύντομα σε κα-
λύτερα και πιο υπεύθυνα χέρια», 
έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος 
στο «τιτίβισμά» του. ό National 
Enquirer, το κουτσομπολίστικο περι-
οδικό που ανήκει σε έναν από τους 
μεγαλύτερους υποστηρικτές του 
Τραμπ, αποκάλυψε την περασμένη 
εβδομάδα ότι ο Τζέφρυ Μπέζος 
διατηρούσε παράνομο δεσμό εδώ 
και οκτώ περίπου μήνες με την επί-
σης παντρεμένη πρώην τηλεπαρου-
σιάστρια, λάουρα Sanchez. ok!   

Τησ ΜόΝικασ παπαΔόπόυλόυ
ΦΩΤόΓραΦιΕσ: κυπΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε στο Twitter για να χλευάσει τον CEO της 
Amazon και ιδιοκτήτη της Washington Post για το διαζύγιό του

Το πιο ακριβό διαζύγιο 
στον καλλιτεχνικό 
χώρο ήταν αυτό του 
Μελ Γκίμπσον από 
τη Ρόμπιν Μουρ που 
του κόστισε 450 εκατ. 
δολάρια
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Mαρίνα Χατζηκώστα

ΈχΈ πίστη… 
Θα γίνΈί το Θαύμα! 

η μαΡίνα χατΖηΚΩστα Έίναί Ένα νΈο ΚοΡίτσί 
μΈ ονΈίΡα Καί πΈίσμα. απο τίσ αΡχΈσ τού 

χΡονού ΒΡΈΘηΚΈ στο τίμονί τησ ΈΚπομπησ 
«μΈσημΈΡί Καί Κατί» στην τηΛΈοΡαση σίγμα. 

Κάπου μέσα στα στενά σοκάκια της Κορίνθου, υπήρχε 
ένα μικρό νεοκλασικό βιβλιοπωλείο, στο οποίο ένα χα-
ριτωμένο κοριτσάκι, ονόματι Μαρίνα βοηθούσε τη μητέ-

ρα του. Μεγαλώνοντας, λοιπόν, ανάμεσα σε στοίβες βιβλίων, η 
μικρή -τότε- Μαρίνα, δεν έχανε την ευκαιρία να «τρυπώνει» στις 
πολυάριθμες σελίδες τους και να τις «ροκανίζει». Αυτό ήταν και 
το εφαλτήριο για να ακολουθήσει σπουδές στη Δημοσιογρα-
φία. Τον Μάρτιο του 2017 εντάσσεται στο δυναμικό του Συ-
γκροτήματος ΔΙΑΣ και της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ. Εκεί έγινε και 
η γνωριμία μας. Δεν χρειάστηκαν πολλά. Μόνο μια ματιά ήταν 
αρκετή, για να αντιληφθώ ότι ο άνθρωπος που είχα απέναντί 
μου διέθετε τη στόφα ενός χαρισματικού και μάχιμου δημοσι-
ογράφου, ο οποίος κυνηγά την είδηση, φτάνει στην αλήθεια 
και την παρουσιάζει με αντικειμενικότητα. Βεβαίως, αυτό διέ-
κριναν και οι ιθύνοντες του καναλιού και της εμπιστεύτηκαν τα 
ηνία της μεσημβρινής ενημερωτικής εκπομπής «Μεσημέρι και 
Κάτι», μετά από την απόφαση της προκατόχου της, Κατερίνας 
Χριστοφίδου, να αποχωρήσει από το χώρο των MME. Σε μια 
αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!, η Μαρίνα 
Χατζηκώστα ανοίγει τα χαρτιά της, εξομολογείται για το 
πώς νιώθει που ανέλαβε τη μεσημβρινή ενημερωτική εκπο-
μπή του ΣΙΓΜΑ και απαντά στο εάν θεωρεί τον εαυτό της 
αντάξιο διάδοχο της Κατερίνας Χριστοφίδου. Παράλλη-
λα, αποκαλύπτει την αχίλλειο πτέρνα της αλλά και το πώς 
καταφέρνει να διατηρεί ζωντανή τη μακροχρόνια, εξ απο-
στάσεως, σχέση της. 

Μετά από την επιλογή της Κατερίνας Χριστοφίδου να 
εγκαταλείψει τη δημοσιογραφία για να ακολουθή-
σει νέα επαγγελματικά μονοπάτια, οι ιθύνοντες του 
καναλιού σού ανέθεσαν το τιμόνι της εκπομπής του 
ΣΙΓΜΑ «Μεσημέρι και Κάτι». Πώς ένιωσες όταν σου 
ανακοίνωσαν την εν λόγω απόφαση; Είχες σκεφθεί 
ποτέ τον εαυτό σου, μελλοντικά, σε ένα τέτοιο -βαρύ-
νουσας σημασίας- πόστο; 
Ποτέ δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση, 
είναι η αλήθεια. Είμαι τόσο δεμένη με το διπλωματικό ρε-
πορτάζ που σε όλη μου την επαγγελματική πορεία -μέχρι 
σήμερα- τα όνειρά μου άρχιζαν και τελείωναν στη διεθνή 
σκακιέρα. Τη στιγμή που μου το πρότεινε η διεύθυνση του 
σταθμού, ένιωσα την καρδιά μου να χτυπάει περίεργα. 
Αντιλήφθηκα την πρόκληση, σε ένα περιβάλλον όμως 
τόσο άγνωστο για μένα. Μετά τα πρώτα λεπτά αμηχανίας 
και έχοντας πλήρη συνείδηση του βάρους που έχει ένα 
τέτοιο πόστο, τόσο για μένα προσωπικά όσο και για μια 
ολόκληρη ομάδα που εργάζεται για το «Μεσημέρι και 
Κάτι», αλλά και για την τηλεόραση Σίγμα, συνειδητοποίη-
σα ότι ένας νέος κόσμος ξεδιπλώνεται μπροστά μου και 

θέλω αυτόν τον κόσμο να τον γνωρίσω, να με γνωρίσει 
και να πορευτούμε πια μαζί, για όσο αυτή η σχέση μάς κά-
νει καλό.

Θεωρείς ότι είσαι αντάξια διάδοχος της Κατερίνας; 
Εξ όσων γνωρίζω, έχεις μιλήσει μαζί της. Ποια συμ-
βουλή σου έχει δώσει, την οποία λαμβάνεις σοβαρά 
υπόψη;
Δεν ξέρω αν είμαι αντάξια, αυτό είναι κάτι που θα το απα-
ντήσει ο κόσμος. Φυσικά και δεν είμαι η Κατερίνα, είμαι η 
Μαρίνα και διαφέρω ως προσωπικότητα. Η Κατερίνα θα 
είναι πάντα η Κατερίνα Χριστοφίδου (γέλιο). Μιλώ συχνά 
με την Κατερίνα, άλλωστε η επαφή μας δεν άρχισε με την 
παράδοση της σκυτάλης. Είμαστε εδώ και πολλά χρόνια 
συνάδελφοι, γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Μάλιστα, εί-
χαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν και οφείλω να σου 
ομολογήσω ότι συχνά μου έδινε συμβουλές και στο πα-
ρελθόν. Θα έλεγα ότι η σχέση μας είναι κάπως καρμική. 
Τη θαυμάζω, την αγαπάω την Κατερίνα. Τις συμβουλές 
της, τις λαμβάνω όλες υπόψη. Σε εκείνο όμως που εκείνη 
επέμεινε περισσότερο είναι να είμαι ο εαυτός μου κι εγώ 
το τηρώ με ευλάβεια. Η αληθινή σχέση με το τηλεοπτικό 
κοινό είναι το μεγαλύτερο κέρδος, όπου κι αν καταλήξει 
η όποια προσπάθεια. 

Εσύ, με τη σειρά σου, έδωσες κάποια συμβουλή ή 
ευχή στην Κατερίνα; Όταν θα την έχεις απέναντί 
σου, ως καλεσμένη, αυτό θα σε κάνει να νιώθεις 
αμήχανα;
(γέλιο). Το μόνο που της είπα για τη νέα της πορεία είναι 
να παραμείνει η Κατερίνα που ξέρουμε, κι αν με το καλό 
μπει στο Ευρωκοινοβούλιο να εργαστεί ως δημοσιογρά-
φος (γέλιο). Όχι πως έχω καμιά αμφιβολία ότι θα είναι 
διαφορετικά. Σύντομα, η Κατερίνα θα είναι φιλοξενούμε-
νη στο «Μεσημέρι και Κάτι», αν αποδεχτεί την πρόσκλη-
ση. Νομίζω θα είναι μια όμορφη στιγμή δημοσιογραφικά 
και ανθρώπινα. Όπως κι αν αισθανόμαστε και οι δύο, θα 
το πούμε στον αέρα.

Σε φοβίζει η σύγκριση που ενδεχομένως να υπάρξει 
μεταγενέστερα; 
Η σύγκριση είναι αναπόφευκτη και αν όχι από όλους, 
από κάποιους σίγουρα θα υπάρξει. Όχι, δεν τη φοβάμαι. 
Σέβομαι την άποψη του κάθε ανθρώπου, ακόμη κι όταν 
αυτή η άποψη ενδεχομένως με θυμώνει ή με πληγώνει. 
Κάποιοι θα αγαπήσουν λιγότερο, κάποιοι ίσως περισσό-
τερο. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα, για μένα, είναι 
στην πορεία του χρόνου να χτίσω μια σχέση με τους πο- Φ
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 «H σχέση μου μέ την 
Κατέρίνα έίναί ΚαρμίΚη… 

συντομα θα έίναί 
φίλοξένουμένη στο 
''μέσημέρί Καί Κατί''»
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λίτες που έχει ειλικρίνεια, αξίες, εμπιστοσύνη. Σε 
βάθος χρόνου οι τηλεθεατές, παλαιοί και νέοι, 
θα με κρίνουν από τη δική μου συμπεριφορά και 
στάση απέναντι στα γεγονότα. 

Στην πρεμιέρα της εκπομπής σου, διαβεβαί-
ωσες ότι «προτεραιότητα έχει το συμφέρον 
του λαού, καθώς και τα προβλήματα των πο-
λιτών». Με αυτό τον τρόπο έδωσες το έναυ-
σμα για να κτιστεί μια «σχέση εμπιστοσύ-
νης» ανάμεσα σε σένα και τον Κύπριο πολί-
τη. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα-
πρόκληση που έχεις να κερδίσεις; 
Θέλω να κοιταζόμαστε στα μάτια. Μια σχέση 
ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης. Να αναγνωρίσου-
με ο ένας τον άλλον και να πορευτούμε μαζί. 
Δεν ξέρω εάν θα το ονόμαζα «μεγαλύτερο στοί-
χημα», αλλά είναι αυτό που θέλω.

Έχεις κάνει -ουκ ολίγες- συνεντεύξεις, μέσα 
από τις οποίες έχεις δώσει φοβερά δείγματα 
γραφής στο διεθνές ρεπορτάζ. Υπάρχει κά-
ποιος άνθρωπος-κλειδί, με τον οποίο θα έλε-
γες ότι εάν του πάρεις συνέντευξη, θα έχει 
κλείσει, εν μέρει, ο δημοσιογραφικός σου 
κύκλος; 
Αισθάνομαι ευλογημένη, ναι. Είχα την τιμή στα 
17 σχεδόν χρόνια της δημοσιογραφικής μου 
πορείας να γνωρίσω πολύ σπουδαίους ανθρώ-
πους, σπουδαίους για το έργο που επιτελούν. 
Δεν είναι απαραίτητα ευρέως γνωστοί, αλλά εί-
ναι άνθρωποι που τελικά διαμόρφωσαν τον τρό-
πο σκέψης μου. Πέρα από πολιτικές προσωπικό-
τητες, που όλοι οι δημοσιογράφοι θέλουμε έτσι 
κι αλλιώς να συναντούμε. Για παράδειγμα, θα πω 
τον νομπελίστα σήμερα Ντένις Μουγκγουέγκε, 
γυναικολόγο που βοηθά τις γυναίκες-θύματα βι-
ασμού εν καιρώ πολέμου στο Κονγκό, σκλάβες 
τζιχαντιστών, όπως η Νάντια Μπουράντ, επίσης 
κάτοχος Νόμπελ σήμερα. Καταζητούμενους 
σήμερα δημοσιογράφους και άλλους πολλούς. 
Εξεγερθέντες από τη Βενεζουέλα μέχρι την Ου-
κρανία. Πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα θέλω 
να τον συναντήσω για μια συνέντευξη. Σκέφτο-
μαι συχνά ότι θέλω να μπορέσω να συναντήσω 
τις φυλακισμένες πριγκίπισσες της Σαουδικής 
Αραβίας. Ακόμη όμως κι αν συμπληρώσω κάθε 
νέο όνομα στη λίστα, δεν θα κλείσει ο δημοσιο-
γραφικός μου κύκλος. Νομίζω -αν και δεν πρέ-
πει να λέμε μεγάλα λόγια- ότι θα πεθάνω έχο-
ντας τον κύκλο αυτό ανοιχτό. 

Στο χώρο των ΜΜΕ, υπάρχουν ορισμένοι 
Κύπριοι οι οποίοι δείχνουν το ρατσιστικό 
τους πρόσωπο απέναντι στους Ελλαδίτες 
που έρχονται να εργαστούν στον τομέα αυτό 
και τους «αποδοκιμάζουν». Εσύ έχεις βιώσει 
κάτι τέτοιο από συναδέλφους σου; Αν ναι, 
πώς το αντιμετώπισες;
Καταρχάς, εγώ είμαι κατά το ήμισυ Κυπραία. 
Από την πλευρά του πατέρα μου. Ποτέ δεν αι-
σθάνθηκα ρατσισμό επειδή είμαι η «καλαμα-
ρού», που παρεμπιπτόντως μου αρέσει πολύ 
αυτό το προσωνύμιο και το χρησιμοποιώ πολύ 
συχνά για τον εαυτό μου.

Ποια ήταν η πιο δυνατή δημοσιογραφική 
σου στιγμή, την οποία θεωρείς και πορεία-

σταθμό στην καριέρα σου;
Πριν από δύο χρόνια ολοκλήρωσα ένα μεγά-
λο μου όνειρο. Ένα ντοκιμαντέρ. «Πορεία Θα-
νάτου» το λένε. Πρόκειται για τη σκληρή μάχη 
17 εθελοντών του 361 ΤΠ (Τάγμα Πεζικού), 
στον Κουτσοβέντη, στις 24 Ιουλίου 1974. 
Μέχρι τότε, αυτή η ιστορία δεν είχε ειπωθεί 
ποτέ… Έπρεπε, λοιπόν, να πάρω μια συνέντευ-
ξη-εξομολόγηση, μπροστά σε αναμμένες κάμε-
ρες, από τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ένας εκ 
των βαριά τραυματιών αυτής της πορείας θανά-
του. Μου μιλούσε για πράγματα που ποτέ δεν 
είχε εξομολογηθεί σε κανέναν. Έσπασε, λύγισε, 
έκλαψε. Κι εγώ απέναντι, σπασμένη σε χίλια κομ-
μάτια, προσπαθούσα να τα ισορροπήσω μεταξύ 
της κόρης του και της δημοσιογράφου. Τίποτα 
δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το συναίσθημα. 

Πιστεύεις ότι η ποιότητα των εκπομπών στην 
Κύπρο υστερεί από εκείνην των εκπομπών 
στην Ελλάδα; Τι είναι αυτό που λείπει από την 
κυπριακή τηλεόραση και συνεπώς από την 
ωμή πραγματικότητα της κοινωνίας μας;
Δεν θεωρώ ότι οι κυπριακές εκπομπές υστερούν 
σε σχέση με εκείνες της Ελλάδας. Είναι ωστόσο 
μια πραγματικότητα ότι η Ελλάδα έχει μεγαλύ-
τερη αγορά και άρα οι εκπομπές απασχολούν 
μεγαλύτερες ομάδες επαγγελματιών. Αυτό που 
θεωρώ ότι λείπει είναι η μεγαλύτερη διάδραση 
των πολιτών. Οι πολίτες στην Ελλάδα είναι πε-
ρισσότερο καταγγελτικοί και θεωρώ πως σταδι-
ακά γίνονται και στην Κύπρο. Άρα, με σύμμαχο 
τους πολίτες που έχουν κριτική ματιά, μπορούμε 
να κάνουμε και την τηλεόραση καλύτερη.

Αναμφίβολα, είσαι μια από τις πιο μάχιμες 
δημοσιογράφους που έχουμε στην Κύπρο, 
της οποίας το όνομα είναι συνυφασμένο με 
τη διεθνή διπλωματία. Εντούτοις, θα μπορού-
σες να αποκαλέσεις τον εαυτό σου «γυναί-
κα-διπλωμάτη;» 
(Γέλιο). Αλίμονο. Ξέρεις γυναίκα που δεν είναι δι-
πλωμάτης; Είμαι λίγο με τις στιγμές μου και λίγο 
με το ποιον έχω απέναντί μου. Είναι φορές που 
είμαι αδιάλλακτη και ξεροκέφαλη και φορές 
που είμαι τρομερά «διπλωμάτης». Ωστόσο, η 
στενή επαφή μου με τον τομέα της διπλωματίας, 
προφανώς και έχει διαμορφώσει σε πολύ υψη-
λό ποσοστό τον τρόπο που σκέφτομαι και αντι-
λαμβάνομαι τα πράγματα, από την προσωπική 
μου ζωή μέχρι τα επαγγελματικά μου.

Σε ποιον άνθρωπο πιστεύεις ότι χρωστάς μια 
συγγνώμη, αλλά δεν είχες ποτέ την ευκαιρία 
ή το θάρρος να του το πεις;
Ζητάω συγγνώμη και από τους άλλους και από 
τον εαυτό μου, αρκεί να αντιληφθώ τι έκανα. 
Όμως υπάρχει μια συγγνώμη που ο αποδέκτης 
της δεν την άκουσε ποτέ και όσο κι αν περνούν 
τα χρόνια, εγώ δεν τα έχω βρει με τον εαυτό 
μου.  Σε ένα παιδί ορφανό, πριν από μερικά χρό-
νια, σε μια εμπόλεμη ζώνη. Πεινούσε. Έκλαιγε. 
Θέλησα να το πάρω μαζί μου, να το πάμε στο 
νοσοκομείο, αλλά η αποστολή δεν μου το επέ-
τρεψε. Έπρεπε, λέει, να ενημερώσουμε τον Ερυ-
θρό Σταυρό, πράγμα που κάναμε, αλλά ακόμη 
δεν ξέρω τι έγινε… Ήταν, λέει, αν το παίρναμε 
μαζί, αρπαγή παιδιού…και επίσης ένα παιδί που 



25

To
Ta

l o
u

Tf
iT

 M
a

n
g

o



26

για μέρες μπορεί να τρώει φύλλα ή γρασίδι, 
δεν μπορείς να το ταΐσεις με ό,τι έχεις, αλλά με 
ειδική τροφή και συγκεκριμένη ποσότητα, γιατί 
θα του κάνεις ζημιά. Δεν θα μου το συγχωρέ-
σω ποτέ… Τότε ήταν 5 ετών, ελπίζω πως σήμερα 
είναι 7-8.

Ποια συνήθεια, την οποία έκανες στα παιδι-
κά σου χρόνια, εξακολουθείς να κάνεις μέ-
χρι και σήμερα;
Ακούω πολλή μουσική. Για να γράψω, για να 
ηρεμήσω, για να πάρω παλμό. 

Πριν από πέντε περίπου χρόνια, είχες κά-
νει μια πολύ εξομολογητική ανάρτηση στο 
προσωπικό σου προφίλ στο Facebook, ανα-
φορικά με τον καθημερινό αγώνα που δί-
νεις με την ψωρίαση. Μάλιστα, είχες ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ότι «υπήρχε κόσμος 
που δεν τολμούσε να πάρει χρήματα από τα 
χέρια σου». Εν έτει 2019, υπάρχουν άτομα 
που ακόμη σου φέρονται με τον ίδιο τρόπο; 
Ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις;
Μετά από εκείνη την ανάρτηση, ήταν λες και 
όλα άλλαξαν με ένα μαγικό τρόπο. Αφενός 
πήρα πολλή, πάρα πολλή αγάπη, αφετέρου μει-
ώθηκαν οι περίοδοι έξαρσης. Το πιο σημαντικό 
όμως είναι πως άνθρωποι ενημερώθηκαν και 
πάσχοντες απελευθερώθηκαν. Η ψωρίαση δεν 
είναι μεταδοτική, είναι αυτοάνοση. Η ψωρίαση 
δεν καθορίζει τη ζωή σου, δεν είναι η ταυτότητά 
σου. Δεν ΕΙΣΑΙ η ψωρίαση, δεν ΕΙΜΑΙ η ψωρία-
ση. Είμαι η Μαρίνα και έχω ψωρίαση και το γέ-
λιο, η χαρά, η ξεκούραση μου κάνουν καλό. 

Μέσα από τα social media σου, έχουμε δια-
κρίνει την αδυναμία που έχεις στα τετράπο-
δα. Πώς αντιδράς σε κάποιες ακραίες συ-
μπεριφορές που έχουν ορισμένοι ενάντια 
στα ζώα;  
Έχω ένα σκυλάκι κι ένα γατάκι που υπεραγαπώ. 
Αδεσποτάκια. Τα ζώα δεν είναι αντικείμενα για 
να τα αγοράζουμε. Είναι ψυχούλες και μάλι-
στα καλύτερης ποιότητας από τις δικές μας. Με 
πονάει βαθιά όταν μαθαίνω περιστατικά κακο-
ποίησης ζώων και δυστυχώς στη χώρα μας εί-
ναι πολλά. Προσπαθώ να συμμετέχω σε δια-
σώσεις και όσο μπορώ να βοηθώ, αλλά και να 
διαδίδω το μήνυμα της προστασίας των ζώων. 
Δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να αγαπά τα 
ζώα. Η κακοποίηση όμως είναι άλλο κεφάλαιο 
και δεν είναι δικαίωμα κανενός. Αντίθετα, δεί-
χνει το επίπεδο του πολιτισμού μας.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που ήρθες σε 
πολύ δύσκολη ή αμήχανη θέση;
Έρχομαι σε δύσκολη θέση κάθε φορά που κά-
ποιος παραβιάζει τα όριά μου. 

Eίσαι ένα πολύ δυναμικό άτομο, ωστόσο η 
αγάπη θα έλεγες ότι μπορεί να σε κάνει ευά-
λωτη ή ενδεχομένως να σε αποδυναμώσει; 
Η αγάπη, ε; Η αγάπη είναι η δύναμή μου και η 
αδυναμία μου. Μπορεί να με κάνει άτρωτη ή να 
με ρίξει στα πατώματα. Είναι ίσως το απόλυτα 
ευάλωτο σημείο μου, διότι ανέκαθεν για μένα οι 
ανθρώπινες σχέσεις, οι σχέσεις οποιασδήποτε 
μορφής αγάπης, έχουν προτεραιότητα.

Μιας και μιλάμε για αγάπη, θα αδράξω την 
ευκαιρία για να σε ρωτήσω μέχρι πού θα 
έφθανες για έναν μεγάλο έρωτα. 
Έχω ήδη φτάσει στην αλλαγή όλης της κοσμο-
θεωρίας μου, όχι για έναν μεγάλο έρωτα. Για 
τον έρωτα. Ήμουν ορκισμένη εργένισσα, δεν 
είχα αισθανθεί την ανάγκη της μητρότητας, δεν 
με απασχολούσαν όλα αυτά. Μέχρι που γνώρι-
σα εκείνον. Τον έρωτα που μου άλλαξε πορεία. 
Έτσι απλά…

Εδώ και χρόνια διατηρείς σχέση εξ αποστά-
σεως. Ποια είναι η μυστική συνταγή για να 
κρατηθεί η σχέση ζωντανή και να μη βρί-
σκεται σε αντίστοιχη θέση με το Βατερλώ 
του Ναπολέοντα;
Με τον Ηλία μου έχουμε καταφέρει να μη μας 
χωρίσει η απόσταση. Εγώ εδώ, εκείνος στη Γερ-
μανία. Αυτό βέβαια σχεδιάζουμε να αλλάξει 
σύντομα. Το κλειδί δεν είναι ένα. Έχει να κάνει 
με το σύνολο της ποιότητας της σχέσης. Σίγου-

ρα η υπομονή, η εμπιστοσύνη και η επικοινωνία, 
η ουσιαστική επικοινωνία, είναι όπλα υπέρ της 
διατήρησης της σχέσης. Σε αυτό πρόσθεσε τα 
συχνά πήγαινε - έλα, την αγάπη, τη θέληση, το 
σεβασμό και σιγά-σιγά το χτίζεις. Ό,τι θέλουν 
όλες οι σχέσεις που δεν αντιμετωπίζουν την 
απόσταση δηλαδή, απλώς μέσα από μεγεθυντι-
κό φακό. 

Υπάρχει κάτι το οποίο ονειρεύεσαι να κά-
νεις εδώ και πολλά χρόνια; Γιατί δεν το 
έχεις κάνει;
Ναι. Το μεγάλο μου όνειρο είναι να δημιουργώ 
ντοκιμαντέρ. Δυστυχώς, αν και έκανα ένα, δεν 
μπορώ ακόμη να αφιερωθώ σε αυτό. Βλέπεις, 
ενώ ο κόσμος ζητά τέτοιου είδους εκπομπές 
ή προγράμματα, η απόδοση που έχουν οικο-
νομικά, σε σχέση και με το μεγάλο κόστος πα-
ραγωγής τους, δεν σου επιτρέπουν να ζήσεις 
από αυτό. Κοιτάζω το μέλλον και δεν σταματώ 
να ονειρεύομαι. «Έχε πίστη, ζήτα το αδύνατο 
και θα γίνει το θαύμα!», έγραφε ο Καζαντζάκης 
στον «Καπετάν Μιχάλη».  ok!   

ΔΗΜοΣΙοΓρΑφοΣ: ΑΝΝΑ ΚρΙθΑρΙΔου
φωΤοΓρΑφοΣ: BΑλΕΝΤΙΝοΣ ΠΑΠΑΚωΝΣΤΑΝΤΙΝου

ΣΤυλΙΣΤρΙΑ: MΑρΙΑΝΝΑ ΧΑΤζΗΜΗΝΑ
MakeUp: Thea Chrys 

θΕρΜΕΣ ΕυΧΑρΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑρΑΧωρΗΣΗ Του Χωρου, 
ΣΤο pUBLIC - NICOsIa MaLL

«ΕΙΜΑΙ Η ΜΑρΙΝΑ ΚΑΙ ΕΧω 
ψωρΙΑΣΗ ΚΑΙ Το ΓΕλΙο, 
Η ΧΑρΑ, Η ξΕΚουρΑΣΗ 
Μου ΚΑΝουΝ ΚΑλο»
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ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ 

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 

ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ. ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ 
ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣΤΑΤΟ ΑΓΟΡΑΚΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΕΛΛΗΣ 
- ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ!

«Η ευτυχία τους δεν πε-
ριγράφεται. Το να με-
γαλώσει η οικογένειά 

τους το ήθελαν πάρα πολύ και αφού το 
όνειρό τους έγινε πραγματικότητα και 
όλα κύλησαν ομαλά έχουν κάθε λόγο 
να πετάνε στα σύννεφα», εξομολογεί-
ται φίλος του ζευγαριού στο ΟΚ! Το 
μεσημέρι της Δευτέρας 14 Ιανουαρίου 
ο Απόστολος Παρέλλης και η Καρολί-
να Ιωάννου πήραν εξιτήριο από ιδιωτικό 
νοσηλευτήριο της Λευκωσίας και ανα-
χώρησαν τρισευτυχισμένοι με τον νεο-
γέννητο γιο τους. Ο μικρός ήρθε στον 
κόσμο μια μέρα νωρίτερα από το προ-
γραμματισμένο ραντεβού με τον γυναι-
κολόγο, αφού η Καρολίνα θα γεννού-
σε με καισαρική. Το βάρος του ήταν 2 
κιλά και 900 γραμμάρια και θα πάρει 
το όνομα Μιχάλης. Το ζευγάρι συνό-

δευε και η 3,5 χρονών κόρη τους, Στέ-
φανη, η οποία καμάρωνε που απέκτησε 
αδελφάκι και είναι πλέον η μεγάλη της 
οικογένειας. «Η Στέφανη είναι ξετρελα-
μένη. Θέλει να αγκαλιάζει συνεχώς τον 
μικρό Μιχάλη και να βοηθά στη φροντί-
δα του», εκμυστηρεύτηκε συγκινημένος 
σε φίλους του ο Κύπριος ολυμπιονίκης 
στο άθλημα της δισκοβολίας. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια του τοκετού, ο Απόστολος 
Παρέλλης ήταν μέσα στο χειρουργείο 
και δάκρυσε από χαρά, όταν πήρε στην 
αγκαλιά του για πρώτη φορά το μωρό. 
Όσον αφορά στην αθλητική του δρα-
στηριότητα, αυτή τη στιγμή προετοιμά-
ζεται για πολλούς αγώνες που ξεκινούν 
τον Μάρτιο. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο Απόστολος και η Καρολίνα αναχωρούν 
από το ιδιωτικό μαιευτήριο μαζί με την 
3,5 χρονών κόρη τους, Στέφανη και 
τον νεογέννητο γιο τους, Μιχάλη

Το βάρος του ήταν 2 κιλά και 900 
γραμμάρια και θα πάρει το όνομα 
Μιχάλης

«Η Στέφανη είναι ξετρελαμένη. Θέλει 
να αγκαλιάζει συνεχώς τον μικρό 
Μιχάλη και να βοηθά στη φροντίδα του», 
εκμυστηρεύτηκε συγκινημένος σε φίλους 
του ο Κύπριος ολυμπιονίκης 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ 
ΑΡΑΧΩΒΑ ΕΚΑΝΑΝ ΜΕ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ 

ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ 
ΗΣΑΪΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΤΟΥΣ, Ο ΓΝΩΣΤΟΣ PERSONAL 
TRAINER ΜΠΗΚΕ ΣΕ ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 
- ΤΑΤΙΑΝΑ ΗΣΑΪΑ

Η ΕξΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΡΑΧΩΒΑ ΚΑΙ Η 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΛΗξΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ SuRvIvOR 

ΗΑράχωβα είναι ένας από 
τους χειμερινούς προορι-
σμούς που λατρεύουν ο Κυ-

ριάκος Πελεκάνος και η Τατιάνα Ησα-
ΐα, καθώς έχουν μεγάλη αδυναμία στο 
σκι αλλά και τα χιονισμένα τοπία. Εδώ 
και καιρό είχαν οργανώσει αυτή την 
εξόρμηση με αγαπημένα τους πρόσω-
πα και η εμπειρία τους για άλλη μια 
φορά θα τους μείνει αξέχαστη. Ως 
πιο έμπειρος, ο personal trainer έδει-
ξε πολλά από τα μυστικά στη σύζυγό 
του, τρολάροντάς την πολλές φορές 
όταν έκανε κάποιο λάθος ή όταν έπε-

φτε κάτω. Το ζευγάρι φόρτισε τις μπα-
ταρίες του, μετά τα εξαντλητικά ωράριά 
του κατά τις γιορτινές μέρες. Ο Κυριά-
κος Πελεκάνος βρίσκεται σε εντατικές 
συζητήσεις για τη συμμετοχή του στο 
Survivor 3. Σύμφωνα με αποκλειστικές 
πληροφορίες του ΟΚ! είναι ο επικρατέ-
στερος Κύπριος για να μπει στην ελλη-
νική ομάδα, που θα είναι αντιμέτωπη 
με την τουρκική. Η πρεμιέρα του ριάλιτι 
επιβίωσης αναμένεται στις αρχές Φε-
βρουαρίου. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ

Ο Κύπριος γυμναστής είναι ο 
επικρατέστερος για να αποτελέσει ένα από τα 
μέλη της ελληνικής ομάδας στο Survivor 3

 

Μια αναμνηστική 
φωτογραφία με όλη 
την παρέα

Ο Κυριάκος Πελεκάνος και 
η Τατιάνα Ησαΐα ποζάρουν 
στο χιονοδρομικό κέντρο
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ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ CELEBRITIES 
ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «ΒΕΡΒΕΡΙΤΣΑ» ΚΑΙ 
ΤΑ ΦΛΑΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ 

«ΒΕΡΒΕΡΙΤΣΑ» 

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕ 
ΠΟΛΛΑ ΦΛΑΣ!

Οι δύο πρωταγωνιστές της πα-
ράστασης και οικοδεσπότες 
της βραδιάς, Νίκος Μουτσι-

νάς και Μαρία Σολωμού, υποδέχθηκαν 
τους καλεσμένους τους με το πιο θερ-
μό καλωσόρισμα και στο τέλος της πα-
ράστασης τόσο οι ίδιοι όσο και οι συ-
νεργάτες τους δέχθηκαν συγχαρητήρια 
από όλους που έφυγαν ενθουσιασμέ-
νοι. Η κοσμοσυρροή επωνύμων μαγνή-
τισε τα φλας των φωτογράφων από διά-
φορα ελληνικά ΜΜΕ και εκεί βρέθηκε 
και ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ! 
Κύπρου. Οι επώνυμοι έβαλαν τα καλά 

τους και ενθουσίασαν με τις στιλιστικές 
επιλογές τους. Φαίη Σκόρδα και Σάσα 
Σταμάτη επέλεξαν ασορτί κοστούμια σε 
διαφορετικά χρώματα, ενώ Ευαγγελία 
Αραβάνη, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, 
Ράνια Θρασκιά και Ζέτα Μακρυπού-
λια εμφανίστηκαν με total black outfit. 
Από την πρεμιέρα της παράστασης δεν 
θα μπορούσε να απουσιάζει ο Πάνος 
Μουζουράκης για να απολαύσει τη σύ-
ντροφό του Μαρία Σολωμού. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: G4PHOTOS.GR

Ο Πάνος Μουζουράκης και 
η Μαρία Σολωμού

Η Σοφία Βογιατζάκη με 
τον Νίκο Μουτσινά
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Η Μαρία Σολωμού, ο Αλέξης 
Γεωργούλλης και ο Νίκος 
Μουτσινάς

Ο Γιώργος Τσαλίκης και 
η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Η Ντορέττα 
Παπαδημητρίου

Ο Κωστής 
Μαραβέγιας

Η Τόνια Σωτηροπούλου και 
η Τζένη Μπότση

Ο Κώστας Καραφώτης

 Η Σάσα Σταμάτη και 
η Φαίη Σκορδά

Η Ναυσικά 
Παναγιωτοπούλου

Η Ζέτα 
Μακρυπούλια

Η Μαίρη Συνατσάκη και 
η Ράνια Θρασκιά

Η Έλλη 
Κοκκίνου

Η Δέσποινα 
Βανδή

Η Φαίη Σκορδά και 
ο Δημήτρης Ουγγαρέζος

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου 
και η Νάνσυ Αντωνίου
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Η ΑΥΣΤΗΡΗ COACH ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑΜΕ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕXT TOP MODEL, 

ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΛΑΪ ΣΤΟΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΚΟΤΣΗ, ΛΑΜΠΕΙ ΑΠΟ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ 
ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΓΛΥΚΙΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΗΣ 

Στο νυχτερινό μαγαζί Έναστρον, 
όπου εμφανίζεται ο Γιώργος 
Μαζωνάκης, η Άντζελα Δημη-

τρίου και ο Νίκος Κουρκούλης, διασκέ-
δασε η Έλενα Χριστοπούλου παρέα με 
τον εδώ και ενάμιση χρόνο σύντροφό 
της και γνωστό επιχειρηματία Αποστό-
λη Κότση. Η αυστηρή κυρία του Next 
Top Model μετά το διαζύγιό της με τον 
κομμωτή Πάνο Καλλίτση ζει έναν παρα-
μυθένιο έρωτα και δεν το κρύβει. «Είμαι 
πάρα πολύ ευτυχισμένη, είμαι πλήρης. 
Μέσα σε αυτή τη σχέση είμαι γεμάτη 
και υγιής μετά από πολλά χρόνια», είπε 

μεταξύ άλλων πρόσφατα σε δηλώσεις 
της. Το ζευγάρι καθ’ όλη τη διάρκεια 
της βραδιάς αντάλλαζε τρυφερές μα-
τιές, ενώ τα φιλιά και οι αγκαλιές έδιναν 
και έπαιρναν μεταξύ τους, παρά την πα-
ρουσία φωτογραφικού φακού. Αν και 
όλοι ρωτούν το ζευγάρι εάν σκοπεύει 
να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, η 
Έλενα Χριστοπούλου έχει άλλη άποψη: 
«Δεν θα έκανα δεύτερο γάμο, νομίζω εί-
ναι καλύτερα έτσι!» ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: G4PHOTOS.GR

«Δεν θα έκανα δεύτερο γάμο, νομίζω είναι 
καλύτερα έτσι!» είπε η ίδια όταν ρωτήθηκε 
εάν σκοπεύει να ανέβει τα σκαλιά της 
εκκλησίας

Η σχέση τους μετράει ενάμιση χρόνο
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«Η ζωΗ του κάθε 
άνθρωπου 

είνάί ενά βίβλίο, 
οπου συγγράφείσ 
είμάστε εμείσ»
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TΡΥΦΩΝΑΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ

Η μόδα Ηταν τό όνειρό τόυ 
ό Κυπριός ςχεδιαςτΗς τρυφωνας μόδεςτόυ μιλαει για τΗ 

μεχρι ςΗμερα πόρεια τόυ ςτό χωρό, για τΗν πΗγΗ εμπνευςΗς 
πόυ ειναι Η μΗτερα τόυ, για τΗ ςυμμετόχΗ τόυ ςτό ριαλιτι 

μόδας Project runway Και τα νεα τόυ ςχεδια.

Ήταν από μικρός το όνειρό σου να γί-
νεις σχεδιαστής μόδας; Πώς το απο-
φάσισες; 

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είχα επαφή με 
το χώρο της μόδας από πολύ μικρή ηλικία, αφού η 
μητέρα μου δραστηριοποιείτο επαγγελματικά με το 
χώρο αυτό, και συγκεκριμένα είχε δική της μπουτίκ. 
Πιστεύω ότι η μητέρα μου ήταν ο εμπνευστής μου για 
να γίνω σχεδιαστής μόδας, αν και οι πρωταρχικές 
μου σπουδές αφορούσαν το τμήμα Χημείας στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου, όπου και αποφοίτησα. Στο τέλος 
όμως αποφάσισα να κάνω πραγματικότητα το όνειρό 
μου και να σπουδάσω σχέδιο μόδας στο Kingston 
University στο Λονδίνο. 
 
Ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα στο χώρο 
της μόδας;
Τα πρώτα μου βήματα στο χώρο της μόδας τα έκανα 
πλάι στη μητέρα μου και συγκεκριμένα σε κάθε ταξίδι 
της, στο οποίο θα έκανε τις επιλογές των συλλογών 
που αφορούσαν τη δική της μπουτίκ. Αντιλαμβάνεστε 
ότι γαλουχήθηκα δίπλα σε μία έμπειρη και επιτυχη-
μένη επαγγελματία, όπου με μύησε στον κόσμο της 
μόδας.  
 
Πόσα χρόνια δημιουργείς τα δικά σου ρού-
χα;
Τα τελευταία 4,5 χρόνια δημιουργώ τις δικές μου 
συλλογές σε γυναικεία, ανδρικά και νυφικά στο κατά-
στημά μου στη Λευκωσία.

Είσαι ικανοποιημένος με τη μέχρι σήμερα πο-
ρεία σου; Ποια είναι τα όνειρά σου;
Είμαι ικανοποιημένος με τη μέχρι σήμερα πορεία μου, 
αλλά δεν εφησυχάζω. Συγκεκριμένα, συζητώ κάποιες 
προτάσεις που μου έχουν γίνει για συνεργασίες για 
να επεκταθεί το brand μου στο εξωτερικό.  Το όνειρό 
μου είναι να κατακτήσω τις μεγάλες μητροπόλεις της 
μόδας και το brand μου να αφήσει τη δική του ιστο-
ρία.

Τι μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για εσένα; 
Πηγή έμπνευσής μου είναι τα πάντα και ό,τι με περι-
βάλλει. Είμαι τυχερός που ζω σε ένα τόσο όμορφο 
και γεμάτο χρώματα νησί, από το οποίο τα τελευ-
ταία χρόνια εμπνέομαι για τις συλλογές μου. Άλλη 
πηγή έμπνευσης των συλλογών μου είναι τα διάφορα 
vintage ρούχα, τα οποία συλλέγω από διάφορα ταξί-
δια που κάνω συχνά στο εξωτερικό.

Bραβεύτηκες το 2015 στην Αθήνα στο 
Athens Xclusive με το  βραβείο Best Catwalk 
Award και την επόμενη χρονιά ως Designer 

Of The Year στην Κύπρο σε διαγωνισμό για 
νέους σχεδιαστές; Πώς νιώθεις; 
Τιμή και ικανοποίηση που επιβραβεύτηκα ως σχεδια-
στής τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Αυτό 
σημαίνει ότι αφήνω τη δική μου σφραγίδα ως σχεδι-
αστής από τόσο νωρίς και αυτό βέβαια μου δημιουρ-
γεί αίσθημα μεγάλης ευθύνης να συνεχίσω να εξε-
λίσσομαι και να προσθέτω το δικό μου λιθαράκι στο 
χώρο της μόδας, που αυτό ουσιαστικά είναι το όνει-
ρο κάθε καλλιτέχνη.

Πολλές επώνυμες Ελληνίδες και Κύπριες 
επέλεξαν δημιουργίες σου. Τι πιστεύεις πως 
λάτρεψαν σε σένα;
Το χαρακτήρα που έχουν οι δημιουργίες μου ως σχε-
διαστής, αναδεικνύοντας πάντα τη θηλυκότητα, την 
προσωπικότητα και το δυναμισμό κάθε γυναίκας.

Ποια πιστεύεις πως ήταν η κορυφαία σου 
στιγμή μέχρι σήμερα;
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια κορυφαία στιγμή 

από τη μέρα που ξεκίνησα μέχρι σήμερα, γιατί όλες 
οι στιγμές είναι ξεχωριστές και σημαντικές για εμένα. 
Το μόνο που θα ξεχώριζα είναι το ευχαριστώ και το 
χαμόγελο που λαμβάνω από την κάθε πελάτισσά μου 
που φεύγει ικανοποιημένη για το αισθητικό και όχι 
μόνο αποτέλεσμα της δημιουργίας μου.  

Ποια ήταν η κορυφαία συνεργασία που έκα-
νες; 
Κορυφαία συνεργασία ήταν αυτή με τη διάσημη βιο-
λίστρια από την Κροατία Ana Rucner, όπου είχα τη 
χαρά να τη ντύσω με δημιουργία μου στα βραβεία 
CIPA 2018 στην Κύπρο.  

Η μόδα στην Ελλάδα είναι διαφορετική από 
την Κύπρο;
Όχι, δεν είναι διαφορετική, πιστεύω όμως ότι η Κύ-
πρια γυναίκα είναι πιο ενημερωμένη και προσεγμένη 
όλες τις ώρες της ημέρας από την Ελλαδίτισσα γυναί-
κα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κομψές 
και όμορφα ντυμένες Ελληνίδες.  
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Στο ριάλιτι μόδας Project Runway πώς 
αποφάσισες να συμμετάσχεις;
Το αμερικάνικο Project Runway το παρακολουθώ 
εδώ και χρόνια και πάντα προσπαθούσα να φα-
νταστώ πώς θα ήταν να διαγωνίζομαι και να δημι-
ουργώ κάτω από πίεση και να τελειώσω ένα ρού-
χο μέσα σε τόσο λίγες ώρες. Όταν έμαθα ότι το 
παιχνίδι αυτό θα ερχόταν στην Ελλάδα, δεν ήθε-
λα με τίποτα να το χάσω. Έτσι αποφάσισα να δη-
λώσω συμμετοχή και να πάρω μέρος.

Πιστεύεις πως κέρδισες κάτι από τη συμ-
μετοχή σου;
Κέρδισα πάρα πολλά από αυτό το παιχνίδι, αφε-
νός έμαθα πώς είναι να συνυπάρχεις έγκλειστος 
σε ένα χώρο με τόσες διαφορετικές προσωπικό-
τητες και αφετέρου εξελίχθηκα και εγώ σαν άν-
θρωπος, δηλαδή ανακάλυψα νέες πτυχές του 
χαρακτήρα μου, οι οποίες με βοήθησαν στη δου-
λειά μου. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι είχα 
την ευκαιρία να με γνωρίσει έστω και μέσα από 
αυτό το παιχνίδι ο κόσμος ως χαρακτήρα και ως 
σχεδιαστή.

Ποιοι σχεδιαστές είναι τα είδωλά σου;
Μεγάλη έμπνευση και σημείο αναφοράς στην 
ιστορία της μόδας είναι σχεδιαστές που έφεραν 
την αλλαγή στον τρόπο που ντύνεται μια γυναίκα. 
Christian Dior και Coco Chanel είναι δύο ονόμα-
τα που δεν συμβιβάστηκαν, αλλά προκαλώντας 
έγραψαν ιστορία. 

Όταν είναι να ετοιμάσεις ένα φόρεμά σου 
ακολουθείς τις τάσεις της εποχής ή θεω-
ρείς πως δεν είναι απαραίτητο να ακολου-
θείς τις τάσεις της μόδας, αλλά αυτό που 
ταιριάζει σε μια γυναίκα;
Όταν σχεδιάζω ένα φόρεμα, σχεδιάζω βάσει των 
αναγκών της πελάτισσας που έχω μπροστά μου, 
ενσωματώνοντας και στοιχεία από τις τάσεις της 
μόδας, οι οποίες θα αναδείξουν ένα όμορφο και 
κομψό αισθητικά αποτέλεσμα. 

Ποιες είναι οι τρεις σημαντικές συμβου-
λές που θα έδινες σε μια γυναίκα όσον 
αφορά τις στιλιστικές της επιλογές;
• Ένα μαύρο blazer, το οποίο είναι απαραίτητο 
για όλες τις ώρες.
• Να μην κάνει περισσότερους από τρεις συνδυ-
ασμούς χρωμάτων σε ένα σύνολο.
• Πάντα να έχει στην γκαρνταρόμπα της ένα μαύ-
ρο ή ένα λευκό ταγιέρ.
 
Τι ετοιμάζεις αυτή την περίοδο;
Αυτή την περίοδο ετοιμάζω τη χειμερινή μου συλ-
λογή για το 2019. 

Ποιο είναι το motto σου;
Η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι ένα βιβλίο, όπου 
συγγραφείς είμαστε εμείς. Βρίσκουμε εμπόδια, 
μαθαίνουμε και προχωράμε, δεν τα παρατάμε εύ-
κολα και απολαμβάνουμε τη διαδρομή.  ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

«ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ 
ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 
ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ 

ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ»
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ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

BABY IS COMING…
ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ Η ΚΙΜ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ ΚΑΙ Ο 
ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ, ΚΑΝΙΕ ΟΥΕΣΤ, ΜΕΣΩ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ. ΟΛΟ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 
ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ

Η 
38χρονη τηλεπερσόνα 
Κιμ Καρντάσιαν θα απο-
κτήσει το τέταρτο παιδί της 
και το επιβεβαίωσε η ίδια 

στην εκπομπή του Άντι Κόεν την Τρίτη 
15 Ιανουαρίου. Όπως ανέφερε, το 
νέο μέλος της οικογένειας είναι αγο-
ράκι, το οποίο θα γεννηθεί πολύ σύ-
ντομα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει 
το μήνα της γέννησής του. Η φημολο-
γία ότι η Κιμ Καρντάσιαν ήταν έγκυος 
είχε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό με 
σχεδόν 125 εκατομμύρια followers 
στο Instagram να περιμένουν την ίδια 
να επιβεβαιώσει το γεγονός. Το νέο 
μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν θα 
υποδεχθεί, εκτός από τους γονείς, η 
κόρη τους η Σικάγο, η οποία γεννήθη-
κε τον περασμένο Ιανουάριο, επίσης 

μέσω παρένθετης μητέρας, και τα δύο 
πρώτα παιδιά του ζευγαριού, η κόρη 
τους Νορθ, πέντε ετών και ο γιος του 
Σέιντ, ηλικίας τριών ετών. Ωστόσο, 
σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφο-
ρίες, η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία έχει 
γίνει έμπειρη στα θέματα παρένθετης 
μητρότητας, παροτρύνει τις γυναίκες 
εάν θέλουν να αποκτήσουν παιδί να 
μπουν στη διαδικασία να χρησιμοποι-
ήσουν παρένθετη μητέρα. Μάλιστα 
η ίδια έχει συμβουλεύσει την Ελληνο-
αμερικανίδα παρουσιάστρια Μαρία 
Μενούνος να ακολουθήσει τη διαδι-
κασία, αφού επιθυμεί να αποκτήσει 
παιδί. ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ, ΕΡΑ

Γονείς για τέταρτη φορά θα 
γίνουν η Κιμ Καρντάσιαν 

και ο Κάνιε Ουέστ.

Ο γνωστός παρουσιαστής 
Τζίμι Φάλον απέκτησε μαζί με 
τη σύζυγό του δύο παιδιά μέσω 
παρένθετης μητέρας.
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BABY IS COMING…
ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ Η ΚΙΜ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ ΚΑΙ Ο 
ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ, ΚΑΝΙΕ ΟΥΕΣΤ, ΜΕΣΩ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ. ΟΛΟ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 
ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ

Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε 
Νίρο απέκτησε τη δεκαετία 
του ’90 τα πρώτα του παιδιά, 
ενώ αργότερα με τη σύζυγό 
του απέκτησαν μια κόρη με 
παρένθετη μητέρα.

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Ούρμπαν 
απέκτησαν τη δεύτερη κόρη τους, Φέιθ, μέσω 
παρένθετης μητέρας. Η διάσημη ηθοποιός 
απέκτησε το πρώτο της παιδί το 2008, ενώ 
έχει δύο υιοθετημένα παιδιά με τον πρώην 
σύζυγό της Τομ Κρουζ.

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ 
ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
Πρωτοπόρος στο θέμα της 
παρένθετης μητέρας ήταν ο 
Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος στη 
δεκαετία του ’90 απέκτησε μαζί με 
την Τούκι Σμιθ, με την οποία είχε 
σχέση, τους δίδυμους γιους του. 
Αργότερα, το 2011, ο γνωστός 
ηθοποιός σε ηλικία 68 ετών μαζί 
με τη σύζυγό του Γκρέις Χάιταουερ 
απέκτησαν μια κόρη. Τη μέθοδο 
της παρένθετης μητέρας όμως 
χρησιμοποιήσαν η Νικόλ Κίντμαν 
και ο σύζυγός της, τραγουδιστής 
της κάντρι, Κιθ Ούρμπαν, το 2010, 
οι οποίοι απέκτησαν τη δεύτερη 
κόρη τους, Φέιθ Μάργκαρετ, 
μέσω παρένθετης μητέρας. Η 
Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο 
ηθοποιός Μάθιου Μπρόντερικ 
καλωσόρισαν το 2009 τις δίδυμες 
κόρες τους, Marion και Tabitha. 
Τον Ιούνιο του 2017, ο Κριστιάνο 
Ρονάλντο έγινε πατέρας δίδυμων 
παιδιών, μιας κόρης κι ενός γιου, 
μέσω παρένθετης μητέρας. Ο 

διάσημος ποδοσφαιριστής με τον 
ίδιο τρόπο απέκτησε και το γιο του, 
το 2010. Ήταν κατά τη διάρκεια 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 
όταν στην Αμερική γεννήθηκε ο 
Κριστιάνο Τζούνιορ, στον οποίο 
έχει μεγάλη αδυναμία, αλλά και 
μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό. 
Ο διάσημος ποδοσφαιριστής έχει 
την επιμέλεια και των τριών παιδιών 
του, ενώ, όπως είχε δηλώσει ο 
ίδιος σε συνέντευξή του πριν δύο 
χρόνια, «ο γιος μου δεν χρειάζεται 
μια μητέρα, έχει εμένα». Στα 46 της 
χρόνια ο «Άγγελος του Τσάρλι», 
Λούσι Λιου, έγινε μητέρα το 2016 
μέσω παρένθετης μητέρας, ενώ 
ο παρουσιαστής Τζίμι Φάλον και 
η σύζυγός του, οι οποίοι είχαν 
δοκιμάσει τα πάντα, κατέληξαν 
στη διαδικασία αυτή έχοντας 
αποκτήσει δύο παιδιά. Παρένθετη 
μητέρα όμως χρησιμοποιήσαν και 
ο διάσημος τραγουδιστής Έλτον 
Τζον αλλά και ο ποπ σταρ Ρόμπι 
Γουίλιαμς με τη σύζυγό του Άιντα 
Φιλντ, οι οποίοι απέκτησαν το τρίτο 
τους παιδί. 

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε 
πατέρας δίδυμων παιδιών, 
μιας κόρης κι ενός γιου, μέσω 
παρένθετης μητέρας.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο ηθοποιός 
Μάθιου Μπρόντερικ είναι παντρεμένοι 
από το 1997 και είχαν αποκτήσει ένα 
γιο. Το 2009 απέκτησαν τις δίδυμες 
κόρες τους, Marion και Tabitha, με 
παρένθετη μητέρα.
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AΠΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ 
ΔΕΧΕΤΑΙ Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ. 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ISIS ΦΗΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΟΤΙ 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΖΟΡΤΖ

ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ

ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΟΥΝ…

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληρο-
φορίες, η Κέιτ Μίντλετον δέχε-
ται απειλές από εξτρεμιστές του 

ISIS, οι οποίοι θέλουν να τη σκοτώσουν 
δηλητηριάζοντάς της. Όπως φημολογεί-
ται, μέλη του ISIS σκοπεύουν να δηλητηρι-
άσουν τα τρόφιμα που αγοράζει από το 
σούπερ μάρκετ. Οι απειλές εναντίον της 
Δούκισσας του Κέιμπριτζ έχουν γίνει μέσω 
της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων 
Telegram, όπου οι φανατικοί ισλαμιστές 
ενθαρρύνονται να «πειράξουν» το φαγη-
τό της. Μάλιστα, σε μια φωτογραφία που 
δημοσιεύτηκε φαίνεται η 37χρονη Κέιτ με 
ένα κόκκινο Χ στο καροτσάκι, στην οποία 

αναγράφεται: «Ξέρουμε τι τρώει. Δηλητη-
ριάστε το!» Επίσης, δίνονται πληροφορίες 
για το πού κάνει τα ψώνια της. Τα μηνύματα 
εκλαμβάνονται ως ιδιαίτερα σοβαρά από 
το παλάτι, ενώ μία πηγή αποκάλυψε στην 
εφημερίδα πως αξιωματούχοι πιστεύουν 
πως οι απειλές δεν μπορούν να θεωρη-
θούν ασήμαντες και συνδέονται με τα μη-
νύματα που είχε στείλει ο Χουσνέιν Ρασίντ, 
ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης είκοσι πέ-
ντε ετών γιατί καλούσε τους υποστηρικτές 
να σκοτώσουν τον πρίγκιπα Τζορτζ. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ
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Για όλόυς εμας ό αντης 
απότελόυςε και απότελει 

πηΓη εμπνευςης και 
δυναμης. ηταν τό δικό μας 
όξυΓόνό δημιόυρΓικότητας, 

υπόμόνης, ελπιδας. 

ΑΝΤΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ 

ενα παρκό 
ςτη μνημη τόυ 

Ο Άντης ήταν ένας άνθρωπος 
που αγαπούσε τα παιδιά και τη 
φύση ανάμεσα σε τόσα άλλα. 

Γι’ αυτό με πρωτοβουλία του Εκδοτικού 
Οίκου ΔΙΑΣ και της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ ο 
Δήμος Στροβόλου δημιουργεί έναν πρό-
τυπο χώρο πρασίνου στη μνήμη του Άντη 
Χατζηκωστή. 

Ο χώρΟς 
Ενεργοποιώντας το κύτταρο της γειτονιάς 
και σε άμεση επαφή με ενεργούς δημότες  
της περιοχής Universal Στροβόλου, o Δή-
μος Στροβόλου και το Γραφείο της Επιτρό-
που Περιβάλλοντος ξεκίνησαν μία όμορ-
φη πρωτοβουλία, τη δημιουργία της «πρώ-
της πράσινης γειτονιάς» στον τόπο μας. 
Σκοπός του πιλοτικού έργου είναι η δημι-
ουργία μιας πρότυπης πράσινης γειτονιάς 
με την εθελοντική συμμετοχή κατοίκων και 
επιχειρήσεων στην οποία, μέσω της ανα-
βάθμισης των υποδομών, των υπηρεσιών, 
της παροχής κινήτρων και της εκπαίδευ-
σης, θα επιτευχθούν, μεταξύ άλλων, στό-
χοι που αφορούν στη μείωση παραγωγής 
αποβλήτων, τη μείωση της κατανάλωσης 
νερού και ενέργειας, τη διαμόρφωση και 
λειτουργία πάρκων ως χώρων συνάθροι-
σης των κατοίκων  της γειτονιάς, άσκησης 
και αναψυχής (πυρήνας της γειτονιάς κ.ά.)  
To συγκρότημα ΔΙΑΣ, ανταποκρινόμενο 
θετικά στην πρόσκληση για συμμετοχή 
στη δημιουργία της Πράσινης Γειτονιάς, 
αποφάσισε όπως αναλάβει τη δημιουργία 
ενός οικολογικού - βιώσιμου πάρκου στη 
μνήμη του αείμνηστου Άντη Χατζηκωστή.
Ο χώρος πρασίνου, μεγέθους 2.500 τ.μ., 
βρίσκεται σε γειτνιάζουσα περιοχή των 
εγκαταστάσεων του συγκροτήματος ΔΙΑΣ 
στη Λευκωσία. Το πρωτοποριακό αυτό 
πάρκο έχει ως στόχο να προωθήσει την 
κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομι-
κή βιωσιμότητα, ένα θέμα πολύ σημαντικό 
και πολύ δύσκολο για την αστική ανάπτυ-
ξη της πόλης.  Η σχεδιαστική προσέγγι-
ση του χώρου περιλαμβάνει κατασκευές 
πρωτοποριακές που αξιοποιούν ψηφιακές 
τεχνολογίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας και κατασκευαστικά υλικά, τα οποία 

ακολουθούν τη φιλοσοφία της επαναχρη-
σιμοποίησης. Θα τοποθετηθούν όργανα 
γυμναστικής και θα δημιουργηθούν κα-
τάλληλες εγκαταστάσεις που μπορούν να 
στεγάσουν δραστηριότητες ευεξίας, ψυ-
χαγωγίας και μελέτης με σκοπό να προ-
σελκύσουν  το κοινό, κυρίως όμως τους 
φοιτητές και τους εργαζόμενους της περι-
οχής. Με αυτό τον τρόπο, το πάρκο Άντη 
Χατζηκωστή σηματοδοτεί την αρχή μιας 
καινούργιας αστικής ανάπτυξης με περι-
βαλλοντική ευαισθησία και κοινωνικές  
διαδραστικές δραστηριότητες, οι οποίες 
στηρίζουν την οικονομική και οικολογι-
κή βιωσιμότητα και αυτάρκεια του χώρου 
(self-reliance).

ΑΝΤρΕΑς ΠΑΠΑχΑ-
ρΑΛΑΜΠΟΥς ΔΗΜΑρ-
χΟς ςΤρΟΒΟΛΟΥ
Με πρωτοβουλία του εκδοτικού οίκου 
ΔΙΑς και της τηλεόρασης ςΙΓΜΑ προ-
ωθούμε τη δημιουργία ενός πρότυπου 
χώρου πρασίνου στον Δήμο ςτροβό-
λου εις μνήμην Άντη χατζηκωστή, της 
πιο εμβληματικής μορφής στο χώρο 
των ΜΜΕ στην πατρίδα μας. Πρόκειται 
για μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλια-
στεί και από την Επίτροπο Περιβάλλο-
ντος κα Ιωάννα Παναγιώτου. Ο χώρος 
πρασίνου που θα διαμορφωθεί, συνο-
λικού εμβαδού 2.500 τ.μ., βρίσκεται 
επί της ομώνυμης λεωφόρου Άντη χα-
τζηκωστή, μπροστά από το συγκρότη-
μα ΔΙΑς, όπου ο Άντης ξόδεψε πάρα 
πολλές ώρες φέρνοντας φρέσκιες και 
πρωτοπόρες ιδέες. ςτο χώρο πρασίνου 
θα γίνει χρήση οικολογικών υλικών με 
γνώμονα πάντα τις ιδιαίτερες περιβαλ-
λοντικές και καιρικές προκλήσεις της 
χώρας μας, π.χ. εξοικονόμηση νερού, 
χρήση ηλιακής ενέργειας, μέτρα για πε-
ριορισμό της ηχορύπανσης εντός του 
πάρκου. Επίσης το πάρκο θα απευθύ-
νεται στους νέους και ιδιαίτερα στους 
φοιτητές μας, μιας και βρίσκεται σε μια 
περιοχή όπου ζουν και δραστηριοποι-
ούνται πολλοί φοιτητές. Οι αρχικές 
σκέψεις περιλαμβάνουν την εγκατά-
σταση δωρεάν wifi οργάνων εκγύ-
μνασης εξωτερικού χώρου και πολλά 
άλλα. 



ΟΣΟ ΕΧΩ 
ΕΣΕΝΑ

ΟΛΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
ΣΤΙΣ 18:20
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Let us 
gLow!
Για το προσωπο, 
το σωμα και τα 
μαλλια, τα λαδακια 
ειναι η πιο καυτη ταση. 
αν δεν τα ενταξατε 
ηδη στη ρουτινα τησ 
περιποιησησ σασ, εμεισ 
σασ συστηνουμε να
τα εμπιστευτειτε 
αμεσα.
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Renewal Oil, La Mer, λαδάκι προσώπου, ελιξίριο 
ομορφιάς, με έλαια από ευκάλυπτο και σουσάμι, για 
αναζωογόνηση της επιδερμίδας. δίνει λάμψη, κάνει 
τις ρυτίδες λιγότερο εμφανείς, βελτιώνει το κολλα-
γόνο, ανορθώνει την επιδερμίδα και την προστατεύει 
από τις εξωτερικές επιθέσεις.

Λαδάκι προσώπου Daily Reviving Concentrate, Kiehl’s, 
με 100% φυσικά συστατικά (αιθέρια έλαια από ρίζες τζί-
ντζερ, tamanu και έλαια από ηλιόσπορους), αφυπνίζει, αναζωογο-
νεί και τονώνει το κουρασμένο δέρμα του προσώπου.

Bio-oil, πολυχρηστικό 
λαδάκι σώματος και μαλ-
λιών. αυτό το επαναστα-
τικό λαδάκι βελτιώνει την 
εικόνα την ουλών, των ρα-
γάδων, των δυσχρωμιών, 
των σημαδιών γήρανσης 
και της αφυδατωμένης 
επιδερμίδας. (στα φαρ-
μακεία).

Rose Dry Oil, Ren, με-
ταξένιο, ξηρό λάδι με ελα-
φριά σύσταση από τη σει-
ρά Moroccan Rose Otto, 
για σώμα και μαλλιά. αφή-
νει το δέρμα απαλό, ενυδα-
τωμένο και λαμπερό. σχε-
διασμένο με 100% φυσικά 
βιοενεργά συστατικά από 
μαροκινό έλαιο αργκάν και 
από το πολύτιμο έλαιο του 
ρόδου της δαμασκού.

Beardspect, λαδάκι περιποίησης της αντρικής γενειά-
δας, με αγνά αιθέρια έλαια, θρέφει την τρίχα, αλλά 
και το ξηρό δέρμα και αφήνει ένα υπέροχο άρωμα από 
Vetiver και μαύρο πιπέρι και φρέσκα αρώματα από γλυ-
κό πορτοκάλι, Petigrain και λάιμ. στα σύγχρονα κουρεία 
και online από την ιστοσελίδα https://www.beardspect.
com/products/beardspect-original.

Θρεπτικό λαδάκι 3 σε 1 
από τη σειρά PURE GREEK 

OLIVE, ΚΟΡΡΕΣ, για πρόσωπο, 
σώμα, μαλλιά με βιολογικό εξαι-
ρετικό παρθένο ελαιόλαδο. δεν 
έχει καθόλου λιπαρή υφή, απορ-

ροφάται γρήγορα αφήνοντας ένα 
διακριτικό άρωμα.

Precious Face Oil, 
από τη σειρά Black 
Rose, Sisley Paris, πολύ-
τιμο, μεταξένιο, σατινέ 
λαδάκι με προπαρασκευ-
αστικές, θρεπτικές και 
αντιγηραντικές ιδιότητες.

Huile Prodigieuse, Nuxe, πολυχρηστικό λαδάκι για 
το πρόσωπο, το σώμα και τα μαλλιά. με 98,1% φυσικά 
συστατικά, είναι αισθησιακό, έχει ξηρή χωρίς σιλικόνη 

υφή και αξέχαστη μυρωδιά. (στα φαρμακεία).

Λάδι 3 σε 1, Youth Lab, ξηρό λαδάκι 
3 σε 1 για ενυδάτωση μακράς διαρκεί-

ας, θρέψη και επαναφορά της ελαστικό-
τητας, με αντιοξειδωτική δράση για προ-

στασία από τις ελεύθερες ρίζες και την 
πρόωρη γήρανση. ιδανικό για πρόσωπο, 

σώμα και μαλλιά και με ευχάριστο, δι-
ακριτικό άρωμα. κατάλληλο για όλους 

τους τύπους δέρματος. (στα φαρμακεία).
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Νέος 
έρωτας 
ο,τι κι αΝ ψαχΝέτέ 
για τηΝ πέριποιηςη 
της ομορφιας 
ςας θα το βρέιτέ 
έδω! γιατι ψαξαμέ 
και βρηκαμέ ο,τι 
πιο «φρέςκο» 
κυκλοφορέι ςτα 
καταςτηματα.

BEAUTYshopping

Myrrh & Tonka Cologne Intense, Jo Malone 
London, ένα εθιστικό άρωμα, δύο νέοι τρόποι για 
να το απολαύσετε. ανακαλύψτε τώρα τις σαγηνευ-
τικές νότες του και σε κερί για το σπίτι και σε κρέμα 
σώματος.

Luxe Lip Liquid High Shine, Bobbi Brown, για χείλη που 
ακτινοβολούν και βυθίζονται σε υγρή λάμψη και ισχυρή από-
δοση χρώματος. η φόρμουλά του διαθέτει 3-D χρώμα που 
αντανακλά το φως και το διαχέει μέσα από ενυδατικά σφαιρί-
δια, τα οποία αποδίδουν μια πλούσια, αλαβάστρινη όψη που 
ακτινοβολεί. θα το βρείτε σε 7 λαμπερές αποχρώσεις.

La Dangereuse, by Violette, Estée Lauder, μια 
συλλεκτική συλλογή make-up από την Global Beauty 
Director της Estée Lauder, Violette, εμπνευσμένη από την 
απροσδόκητα ισχυρή, έντονα ανεξάρτητη, αναμφισβήτη-
τα τολμηρή γυναίκα. γοητευτικά ροζ, πλούσια μπορντό, 
μελαγχολικά μπλε, λαμπερά metallics. οι παλέτες σκιών 
έχουν ενσωματωμένες αποχρώσεις και υφές που εμπνέ-
ονται από υφάσματα για να αφηγηθούν την ιστορία της 
τολμηρής και ανεξάρτητης Femme Fatale. 

τα μάθατε τα νέα; Ο Ryan Reynolds συ-
νεργάζεται πια με τον οίκο ομορφιάς Giorgio 

Armani Beauty και θα είναι το νέο πρόσωπο 
των αρωμάτων Armani Code. η νέα καμπά-
νια Armani Code, που θα πρωταγωνιστεί ο 

καναδός ηθοποιός και παραγωγός, θα αφο-
ρά το νέο αντρικό άρωμα Armani Code 

Absolu, που θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως 
τον φεβρουάριο του 2019.

Ελιξίριο Νεότητας Ματιών της premium συλλογής Χρυσός 
Κρόκος, ΚΟΡΡΕΣ, για φρέσκο, ξεκούραστο βλέμμα. έίναι μία καθολι-
κή λύση αντιγήρανσης, ιδανικό για όλους τους τύπους επιδερμίδας, για 
όλες τις ανάγκες φροντίδας και για όλες τις ηλικίες, βοηθά το δέρμα να 

παραμένει ανθεκτικό και μειώνει την εμφάνιση όλων των σημαδιών γή-
ρανσης και κόπωσης γύρω από την ευαίσθητη περιοχή των ματιών.

Nuda Eyeshadow Palette, 
Diego Dalla Palma, παλέτα με 
12 νέες σκιές εμπνευσμένες από  
γήινα χρώματα, σε ζεστούς και 
φυσικούς τόνους, συνδυασμένα 
με πιο καφέ, χάλκινους και πράσι-
νους χρωματισμούς. περιέχει όλα 
τα χρώματα που χρειάζεστε για να 
δημιουργήσετε είτε φυσικό, είτε 
αισθησιακό, είτε πιο έντονο γκλά-
μουρ μακιγιάζ! αποκλειστικά στα 
Beauty Line.

Phyto Blush Twist, Sisley, ένα ρουζ σε 
μορφή περιστρεφόμενου στικ, για χρώμα, 

φροντίδα του δέρματος και υγιή λάμψη. με 
απαλή υφή, απλώνεται σε χρόνο dt στο δέρ-

μα, το διατηρεί ενυδατωμένο, ενώ του προ-
σφέρει και προστασία από τις ελεύθερες ρί-

ζες. θα το βρείτε και σε νέες αποχρώσεις, 
το PASSION Nο6 και το CONTOUR Nο5, 

αποκλειστικά στα Beauty Line.

Πέρλες Αναπλήρωσης Όγκου, από τη σειρά Cellular Anti-
Age, NIVEA, με ενισχυμένη και ειδικά σχεδιασμένη σύνθεση, 
επαναφέρει τον όγκο και την πυκνότητα στην επιδερμίδα, ενώ βοη-
θά την επιδερμίδα να δείχνει πιο σφιχτή, πιο γεμάτη και με πιο νεα-
νική όψη. έίναι κατάλληλες για χρήση την ημέρα και τη νύχτα πριν 
από την εφαρμογή της κρέμας.

All Nighter Pollution Protection, Urban Decay, εξασφα-
λίζει στο μακιγιάζ διάρκεια έως και 16 ώρες και προστατεύει την 
επιδερμίδα από την οξείδωση που προκαλεί η ρύπανση. διατη-
ρεί το μακιγιάζ υπέροχο, χωρίς να τρέχει, να ξεθωριάζει ή να 
«κάθεται» στις λεπτές γραμμές, σαν να έχετε μόλις βαφτεί. η 
αέρινη σύνθεσή του δρα σαν ασπίδα προστασίας για όλη την 
ημέρα, προφυλάσσοντας την επιδερμίδα από κάθε δύσκολη 
δοκιμασία. αποκλειστικά στο Debenhams Mall of Cyprus λευ-
κωσίας.
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style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Τα ugly trainers 
σε λευκό χρώμα 

συνδυάζονται ιδανικά με τα 
αγαπημένα σας mum jeans! 

(alDO)

instagram:mariannahadjimina
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insta-tip

Denim & reD
To αγαπημένο μας denim 
ςυνδυαζέται μέ κοκκινές 
λέπτομέρέιές ςέ φρέςκα 
casual outfits!

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

Denim jacket, terranOVa.

Γυαλιά ηλίου Web, σε εΠΙλεΓμεΝα 
καΤασΤΗμαΤα.

Φούστα 
€19.99, 

straDiVarius.

Κάλτσες 
€3.99, eytys 

x H&M.

Jeans €24.99, H&M.

Κασκόλ, ΤεrranOVa.

t-shirt, terranOVa.

Ζιβάγκο €50, 
Wallis.

Πουκαμίσα, PiaZZa 
italia.



ΟΛΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ

ΟΛΑ ΚΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΤΙΣ 13:30

www.sigmatv.com      sigmatvcy  |    SigmaTV

ΧΟΡΗΓΟΣ
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style icon ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑshopping

Black Beauty 
rocks
To rock sTyle και μαλιστα σε μαύρο 
χρώμα, εχει διαχρονικα φανατικούσ 
οπαδούσ. επιλεξτε θηλύκεσ 
λεπτομερειεσ και απογειώστε το look!

IS
A

BE
L M
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T

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

t-shirt, 
TERRANOVA.

Γυαλιά ηλίου, 
ALDO.

Ζώνη, PIAZZA 
ITALIA.

Παντελόνι, 
PIAZZA ITALIA.

Bum bag €29.95, H&M.

Φούστα, PIAZZA ITALIA.

Σκουλαρίκια, 
ACCESSORIZE.

Γάντια €17.99, 
STRADIVARIUS.

Μποτάκι €50, TOP SHOP.

Jacket €83, WALLIS.
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ΣοφιΣτικέ 
βολτέΣ
οι βολτέΣ μαΣ αποκτούν 
sophisticated style μέ 
αξέΣούαρ πού κλέβούν 
τιΣ έντύπώΣέιΣ!

TR
U
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A

RD
I

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

Πουκαμίσα, PIAZZA 
ITALIA.

Κασκόλ, TERRANOVA.

Blazer €19.99, 
STRADIVARIUS.

Σκουλαρίκια 
€9.95, ZARA.

Παντελόνι €35.99, 
TALLY WEIJL.

Γάντια €12.99, 
STRADIVARIUS.

Μπερέ €9.99, H&M.

Ζιβάγκο, PIAZZA 
ITALIA.

Τσάντα Tom Tailor 
Denim, COSTAS 
THEODOROU.

Παπούτσι, 
ECCO.
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AGENDA ΑΠΟ ΤΗ χρισΤινΑ ΠελεκΑνΟυ

Με ΤΗ ΖεΤΑ ΔΟυκΑ
ερχεΤΑι σΤΗν κυΠρΟ Η ΠΑρΑσΤΑσΗ 

«ΓρΑΜΜΑ σε ενΑ ΠΑιΔι» 
Η παράσταση που βασίζεται στη διασκευή του βιβλί-
ου «Γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ», της 
φεμινίστριας δημοσιογράφου και συντρόφου του Αλέ-
ξανδρου Παναγούλη, Οριάννας Φαλάτσι, θα ανεβεί 
την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου στις 20:30 στο θέα-
τρο Ριάλτο στη Λεμεσό. Πρόκειται για ένα σπαρακτικό 
διάλογο-μονόλογο -ένα ημερολόγιο ή γράμμα- μιας 
μάνας προς το έμβρυο που φέρει στην κοιλιά της. Ένα 
κείμενο-φωτιά, ένα εκρηκτικό ντοκουμέντο που συντα-
ράσσει με τον ωμό ρεαλισμό του. Η Ζέτα Δούκα, σε 
μια κατάδυση ψυχής, δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας. Διάρ-
κεια: 70'. Τιμή εισιτηρίων: €15 / €10. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες στο τηλέφωνο 77777745.

ΔιΑΔρΑσΤικΗ ΠΑρΑσΤΑσΗ
Η Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Διόνυσος ανεβάζει 
το έργο της Ναταλίας Παναγιώτου, σε σκηνοθεσία 
Λήδας Καραγιάννη και Ναταλίας Παναγιώτου. Μι-
κροί και μεγάλοι καλούνται να επιβιβαστούν στο 
διαστημόπλοιο και να εκτοξευθούν όσο πιο ψηλά γί-
νεται. Στο μεγάλο αυτό ταξίδι, θα περάσουν από γα-
λαξίες, πλανήτες, νεφελώματα και πολλά αστέρια. 
Οι παραστάσεις ανεβαίνουν σήμερα Κυριακή 20 
και την επομένη Κυριακή 27 Ιανουαρίου στις 10:00 
στο θέατρο Διόνυσος. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στα τηλέφωνα  22818999 και 99621845.

OI ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Δεκαπέντε διαφορετικά είδη ρομποτικών τε-
ράτων, σε πραγματικά μεγέθη (με μήκος έως 
16 μέτρα), έρχονται στην Κύπρο για μια έκ-

θεση που παρουσιάζει η Ελληνική Τράπεζα. Η εντυ-
πωσιακή έκθεση επιστρέφει σε μια διαφορετική έκ-
δοση, όπου ο επισκέπτης θα γνωρίσει και θα ακού-
σει τους «Δεινοσαύρους του Ωκεανού – Dinosaurs 
of the Ocean». Πρόκειται για τους θαλάσσιους δει-
νόσαυρους και άλλα τέρατα που κολυμπούσαν στις 
θάλασσες της Ασίας και του Ειρηνικού, πριν από 
εκατομμύρια χρόνια. Η έκθεση θα βρίσκεται για 
πρώτη φορά στην Κύπρο από το Σάββατο 26 έως 

τις 7 Απριλίου 2019 στο χώρο της Διεθνούς Έκ-
θεσης (Περίπτερο 3).  Η έκθεση τελεί υπό την αιγί-
δα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, δρος 
Κώστα Χαμπιαούρη. Τη διοργάνωση της έκθεσης 
ανέλαβε η MoonlightShow Productions.  Ώρες λει-
τουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30-12:30 και 
15:00-19:00. Σάββατο & Κυριακή (και αργίες): 
10:00-19:00. Εισιτήρια θα πωλούνται στην είσοδο 
και στον ιστότοπο www.dinoscy.com. Γενική είσο-
δος: €10. Χορηγοί Επικοινωνίας: Συγκρότημα Δίας 
και Τηλεόραση Σίγμα. Πληροφορίες στο www.
dinoscy.com 

«ΤΑΞιΔι σΤΟ ΔιΑσΤΗΜΑ»

ΤεχνΑσΜΑ

λεΒενΤειΟσ ΠινΑκΟΘΗκΗ- «ισΤΟριεσ χρυσΟυ»
ΜΕΧΡΙ 11/02/2019
Ερευνητές, συλλέκτες, ακαδημαϊκοί, εικαστικοί, λάτρεις της νομισματο-
κοπίας και της ιστορικής τέχνης γενικότερα, θα έχουν την τύχη να θαυμά-
σουν σπάνια δείγματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, που αποτελούν σταθ-
μό στην παγκόσμια ιστορία της νομισματοκοπίας. Η έκθεση, την οποία 
συντόνισαν οι Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ και Δήμητρα Θεοδότου 
Αναγνωστοπούλου και επιμελήθηκαν οι Λευκή Μιχαηλίδου, Ελένη Ζαπί-
τη και Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, περιλαμβάνει 12 νομίσματα, που χρονολογούνται από την 
εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το Βυζάντιο, τον Μεσαίωνα μέχρι και την πρώιμη μοντέρνα 
εποχή. Συνοδοιπόρος σε αυτόν τον εκθεσιακό θησαυρό θα αποτελέσει η επιλογή αντικειμένων 
από τη γενικότερη ιστορία, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν και να εκτιμή-
σουν καλύτερα το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο που συνδέεται με την ιστορία της νομισματοκοπίας.

living

ελενΗ ΔΗΜΟυ
ΜιΑ εΜΦΑνισΗ σΤΗ λεΜεσΟ
Μια μοναδική παράσταση το Σάββατο 26 
Ιανουαρίου στις 21:30 στο Vinylio Wine 
Etc υπόσχεται να δώσει στους θαυμαστές 
της η Ελένη Δήμου. Παρέα με τη συνερ-
γάτιδά της, Μαρίνα Τοσκάνη, σε πλήκτρα 
και φωνή θα τραγουδήσει «Προσωπικά…» 
στους θαυμαστές της χαρίζοντας μια ανε-
πανάληπτη βραδιά. Περισσότερες πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο 99300430.

κικΟσ 
λΑνιΤΗσ
εκΘεσΗ «STOP»
9/01/-27/01
/2019
Ο Κίκος Λανίτης με έργα του 
και η Αννίτα με φωτογραφί-
ες της, που ξεχωρίζουν τόσο 
για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον 
οποίο βλέπει τις θεματικές της προτάσεις όσο και για τις πρω-
τοποριακές εκτυπώσεις της, στέλνουν το δικό τους μήνυμα 
αφύπνισης στην Γκαλερί Γκλόρια. Περισσότερες πληροφορί-
ες στο τηλέφωνο 22762605.
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«ΣΟΛΟ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ»
Η ΦΑΛΑΚΡΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ - 

ΜΕΧΡΙ 24/01/2019
Η θεατρική ομάδα «Σόλο για Τρεις» κλείνει την αυ-
λαία της χρονιάς με το εμβληματικό έργο του Ευγένι-

ου Ιονέσκο «Η φαλακρή τραγουδίστρια», πραγματοποιώντας παραστάσεις 
μέχρι την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στις 20.30. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο 
Θέατρο Χώρα, Κοραή 1, Λευκωσία. Η σκηνοθέτις Μαρία Μανναρίδου 
Καρσερά επιστρέφει στη σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, 
κλείνοντας έναν επιτυχημένο κύκλο θεατρικών παραγωγών της ομάδας με 
τις παραστάσεις «Πίντερ Χ 11», «Και το όνομα αυτού» και «Αντρόνικος ή ο 
Ζωγκράφος». Για πληροφορίες αποταθείτε στο τηλέφωνο 99711261.

Best of the Rest
ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Tα μέλη της Ένωσης Οινοπαραγωγών Αμπελώνα 
Πελοποννήσου διοργανώνουν το Peloponnese 
Wine Festival για δεύτερη φορά στη Λεμεσό, 
δίνοντας ραντεβού με τους επαγγελματίες και 
τους οινόφιλους, την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 
στην αίθουσα Ceronia Hall των Carob Mill 
Restaurants στην καρδιά της Λεμεσού. Περισ-
σότερες πληροφορίες στο τηλ. 25820430.

ΤΖΑΖ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΦΕΑ
Ο γνωστός ντραμίστας Ιωάννης Βαφέας ενώνει 
τις δυνάμεις του φέτος με τον επίσης γνωστό μπα-
σίστα Μιχάλη Μέσσιο και τον νεαρό ταλαντούχο 
πιανίστα Χρήστο Γερολατσίτη, δημιουργώντας 
το Ioannis Vafeas Trio. Οι τρεις καλλιτέχνες θα 
εμφανισθούν την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου στις 
20:00 στην Τεχνόπολις 20 στην Πάφο. Περισ-

Η ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ – Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ
Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου σε συνεργασία 
με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει το 
αφιέρωμα στο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη, πα-
ρουσιάζοντας σε μορφή θεατρικού αναλογίου δύο 
μονόπρακτα έργα της –Η Διανυκτέρευση και Η Πα-
ρέλαση (1965)– σε σκηνοθετική επιμέλεια της Αύ-
ρας Σιδηροπούλου, επίκουρης καθηγήτριας στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, σήμερα Κυριακή 
20 Ιανουαρίου στις 11.00 στη Νέα Σκηνή ΘΟΚ. Μετά το αναλόγιο θα ακολουθήσει σύντομη συζήτη-
ση για το έργο της Αναγνωστάκη και τη σημασία του στη νεοελληνική δραματουργία. Είσοδος ελεύ-
θερη. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 77 77 27 17.

 «ΣΟΝΑΤΑ ΓΙΑ ΔΥΟ»
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνεχίζεται με επιτυχία η παράσταση «Σονάτα για δύο» στο 
Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο Λευκωσίας. Το έργο αποτελεί δια-
σκευή της ταινίας «Φθινοπωρινή Σονάτα» του Ingmar Bergman 
και ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Γιώργου Μουαΐμη. Παραστάσεις 
θα δοθούν σήμερα Κυριακή 20, την Τετάρτη 23 και την Πέ-
μπτη 24 Ιανουαρίου στις 20:30 στο Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 96555153.

Ο ΛΕΥΚΟΣ 
ΠΟΤΑΜΟΣ 
ΦΛΕΓΕΤΑΙ 
JOHN VERDON
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Ένα μαύρος αυτοκινητι-
στής πυροβολείται σε 

μπλόκο της Αστυνομίας. Ένα χρόνο μετά, 
ένας αστυνομικός πέφτει νεκρός από τα 
πυρά ενός ελεύθερου σκοπευτή. Ο Ντέιβ 
Γκάρνεϊ θα αναγκαστεί να ακολουθήσει επι-
κίνδυνα μονοπάτια για να αποκαλύψει μια 
ασύλληπτη πλεκτάνη.

ΣΕ ΕΙΔΑ
CLARE MACKINTOSH
EΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Όταν η Ζόι Γουόκερ βλέ-
πει τη φωτογραφία της 
στις προσωπικές αγγελί-
ες μιας λονδρέζικης εφη-

μερίδας, αποφασίζει να μάθει γιατί βρέθη-
κε εκεί. Δεν υπάρχει εξήγηση, δεν υπάρχει 
σάιτ: μόνο μια θολή εικόνα κι ένα τηλέφω-
νο. Η οικογένειά της πιστεύει ότι πρόκειται 
απλώς για κάποια που της μοιάζει. Όμως 
την επόμενη μέρα η διαφήμιση δείχνει τη 
φωτογραφία μιας άλλης γυναίκας και τη με-
θεπόμενη μιας άλλης. Να πρόκειται για λά-
θος; Για σύμπτωση; Ή μήπως κάποιος παρα-
κολουθεί κάθε τους κίνηση; 

Books Etc

   ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΛΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ 
ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ

 (ASTERIX: LE SECRET DE LA 
POTION MAGIQUE)

Από την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου οι θρυλικοί Γα-
λάτες επέστρεψαν στους κινηματογράφους από 
τη Feelgood σε μεταγλωττισμένη και με υπότιτ-
λους ταινία. Μετά από το επιτυχημένο και ευφυ-
έστατο «Αστερίξ: Η κατοικία των θεών», η νέα 
περιπέτεια «Αστερίξ: Τo μυστικό του μαγικού 
ζωμού» σφύζει από δράση, αστείες στιγμές, 
ατακαδόρικους διαλόγους και ποπ αναφορές, καθώς ξετυλίγει μία πρω-
τότυπη ιστορία που παραμένει πιστή στο πνεύμα των θρυλικών κόμικς των 
Goscinny και Uderzo. Διάρκεια: 85’

σότερες πληροφορίες στο τηλ. 70002420.
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

BIANCA MAKRIS
ΚΟΚΤΕΪΛ ΠΑΡΤΙ 
ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ
Η σχεδιάστρια κοσμημάτων και 
αξεσουάρ Bianca Makris, προσκάλεσε 
το ΟΚ! στα εγκαίνια του showroom 
της που μόλις άνοιξε στη Λεμεσό. Η 
δημιουργός διοργάνωσε ένα όμορφο 
κοκτέιλ πάρτι για να υποδεχθεί τους 
εκλεκτούς καλεσμένους της.

Η Bianca Makris και η 
Έλσα Λούτσιου

Η Χαρίκλεια 
Νικολαΐδου

Η Μελίνα 
Διονυσίου

Ο Κλεάνθης Κλεάνθους και η 
Άννα Χαρικλή

Η Μαριάννα 
Μαρκίδου

Η Μαρία 
Ιωάννου

Η Ανίτα 
Ρίτερ

H Ραμόνα 
Φίλιπ

Η Άντρη 
Θεοδοσίου

Η Μαρίτα Βασιλείου 
Λάντα

Η Ειρήνη 
Χριστοφόρου
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κικοσ λανιτησ
ΕΓκαινια ΕκΘΕσησ 
«STOP»
O φωτογραφικός φακός του ΟΚ! 
βρέθηκε στα εγκαίνια της εικαστικής 
πρότασης του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Stop», 
που πραγματοποιήθηκε στην γκαλερί 
«Γκλόρια» στη Λευκωσία. Παράλληλα με 
την έκθεση στον ημιώροφο της γκαλερί 
παρουσιάστηκαν και καλλιτεχνικές 
φωτογραφίες της Αννίτας. Τα έργα θα 
εκτίθενται μέχρι τις 27 Ιανουαρίου. 

Η Νίκη Κλεάνθους και 
η Δάφνη Νικήτα

Ο Ευάγγελος και 
η Μαρία Σοφοκλέους

H Οδύσσεια Γεωργίου και 
η Αννίτα Λανίτη

Η Μαρία Ιωάννου και 
η Άννα ΘεολόγουΗ Αννίτα και ο Κίκος Λανίτης

Η Μελίνα Χριστοφόρου 
και η Λουίζα Φιλίππου

Η Λία Λαπίθη
Η Ντόρις 
Παρασκευαΐδη

Η Ζωή Γιάλλουρου, 
η Έλενα Μιχαήλ και 
η Αννίτα Λανίτη

Η Μαρίνα 
Λοΐζου

Η Έλενα 
Χατζηιωάννου
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MEGABET
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν της 
Megabet Plus  στην αίθουσα «Panario 
Palace», που διεξήχθη προς τιμήν των 
αντιπροσώπων, των συνεργατών και των 
υπαλλήλων της εταιρείας και ήταν υπό 
την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη. 

Ο Αυξέντης Ευαγγέλου, ο Dominique 
Laconico και ο Γιώργος Χαλλουμής

Ο Πάμπος Μούζουρος, ο μητροπολίτης 
Κιτίου κ. Χρυσόστομος, ο αρχιμανδρίτης 
Ανδρέας, ο Θεοδόσης Τσιόλας και ο Λευτέρης 
Χριστοφόρου

Το μουσικό κομμάτι της βραδιάς ανέλαβε ο 
Στέλιος Διονυσίου

Η Πωλίνα Χριστοδούλου ξεσήκωσε τους 
παρευρισκομένους με τα τραγούδια της

Ο Λευτέρης Χριστοφόρου, ο Λάζαρος Φιλίππου 
και ο Dominique Laconico

Η Βάσω Ελισσαίου και ο 
Λάκης Ελισσαίου

Η Κλεοπάτρα, η Χριστιάνα και η Μαρία 
Γεωργίου

O μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος και ο 
Ρολάνδος Μιχαήλ

Η 
Κωνσταντίνα 
Σταύρου

Η Έλενα και η Μαργαρίτα Μαύρη και 
η Μαρία και η Χριστίνα Αποστόλου
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ΒΟUTIQUE LABELS
ΧριστΟυγεννιάτικΟ πάρτι
Το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο πάρτι της 
Trussardi πραγματοποιήθηκε στην Boutique 
Labels. Εκεί, οι παρευρισκόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν το συλλεκτικό 
μπουκάλι Disaronno «ντυμένο» με τα 
χαρακτηριστικά σύμβολα της Trussardi.

Ο Νικόλας και η Έλλη 
Χατζηγιάννη

Ο Άλκης 
Ιερομονάχου

Η Λένα Αντωνέα και η 
Νικολέτα Ιωάννου

Η Κλαίρη Σκουφίδου και η Μαριλένα 
Ιερομονάχου

ECCO
στΗν πάρΟυσιάσΗ 
τΗσ νεάσ συΛΛΟγΗσ 
Σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα με 
κοκτέιλ και μουσική, οι καλεσμένοι 
από τον χώρο των media, influencers 
και bloggers είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν από κοντά την 
παρουσίαση της Σόφης Μούσκου 
με θέμα #Dressfromtheshoesup.

Η Λάουρα 
Σαρβέτα

Η Σόφη 
Μούσκου

Η Θέμη 
Χατζηγεωργίου

Ο Νικόλας 
Χριστοφή

Η Χριστιάνα 
Θεμιστοκλέους

Η Ροδούλα Κυπριανού και 
η Γιώτα Παναγιώτου

Η Μύρια 
Κωνσταντινίδου

Η Βαλεντίνα 
Κίκα
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RADIANT PROFESSIONAL
NEEΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Η εταιρεία καλλυντικών Radiant Professional 
προσκάλεσε το ΟΚ! στο workshop 
μακιγιάζ με τον κορυφαίο Αχιλλέα 
Χαρίτο, ο οποίος έδωσε συμβουλές και 
αποκαλύψε όλες τις νέες τάσεις στο 
μακιγιάζ που θα κυριαρχήσουν το 2019.

ξΕνοδοχΕΙΑ SUNRISE 
XΡΙΣΤοΥΓΕννΙΑΤΙΚο 
ΠΑΡΤΙ
Το χριστουγεννιάτικο πάρτι του 
συγκροτήματος των ξενοδοχείων 
Sunrise διοργανώθηκε στο Verano 
Lounge Bar, όπου οι υπάλληλοι 
και οι συνεργάτες απόλαυσαν 
την Έλλη Κοκκίνου, αλλά και το 
μπουφέ που επιμελήθηκαν οι 
μάγειρες των ξενοδοχείων. Ο Αλέξιος 

Χρυσαφίνης
Η Έλλη 
Κοκκίνου

Η Νίλια Φοιτηρή, η Ειρήνη Καγιάτου, η Νατάσα Χρυσαφίνη, 
ο Γιώργος Χρυσαφίνης, ο Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης, ο 
Χρίστος Χατζηκυριάκου και ο Αλέξιος Χρυσαφίνης

Υπάλληλοι που τιμήθηκαν για την επίδοσή τους στον χώρο 
εργασίας, μαζί με τον ιδιοκτήτη αλλά και τους διευθυντές των 
ξενοδοχείων

Η Ραφαέλλα Σάββα 
και η Αργυρώ 
Προμπονά

Η Έμιλυ Ευαγγέλου και η 
Μαρία Αγγελίδου

Η Λίλη Σταμούλη, η Ελένη Κρασούλη και η Άλκηστη 
Σιδηροπούλου

Ο Ανδρέας 
Ζεν

Ο Σάββας Σάββα και η Ολίβια 
Κωνσταντινίδη

Ο Αντρέας Αναστασίου, ο Αντώνης Αττούνης και 
ο Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης

Ο Γιώργος Ρουσσιάς και 
ο Κυριάκος Καγιάτος
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PLUS PROPERTIES
Η εταιρεία Plus Properties προσκάλεσε 
το ΟΚ! στα νέα της γραφεία που 
βρίσκονται στη Λάρνακα για ένα 
ευχάριστο απογευματινό πάρτι.

SPANOS FINE JEWERLY
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΑΝ ΤΟ ΝΕΟ 
ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τα κοσμηματοπωλεία Spanos Fine Jewelry 
εγκαινίασαν το νέο τους κατάστημα, το 
Spanos Fine Jewelry Gallery στο κέντρο της 
Λευκωσίας. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια 
υπέροχη ατμόσφαιρα και θαύμασαν από 
κοντά υπέροχες λαμπερές δημιουργίες.  

Η Μαρία Μαρίνου και 
ο Μαρίνος Μαρίνου

Ο Toufic Abi Abdallah, η Ίνα Τόμα 
και η Joe Ibrahim

Ο Χαράλαμπος, ο Κωνσταντίνος, 
η Έλενα και η Χριστίνα Σπανού

Ο Χρίστος 
Χριστοφίδης

Η Βασιλική 
Αναστασιάδου

Ο Ορέστης και 
ο Κωνσταντίνος Σπανός

Η Tamara Chehwane και 
η Carole Chehwane

Η Ιωάννα 
Μορρέτου

Ο Toufic Abi Abdallah και η 
Σβετλάνα Πατσάλου 

Η Ρένα 
Δημοσθένους
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Tv news ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

ΠΕρι ΟρΕΞΕωΣ

Αργυρώ κΑι γιΑννης ΑποκΑλυψΑν πώς ειχΑν ςχεςη 
πριν το πΑιχνιδι
Έσκασε βόμβα στο Power Of Love, αφού είναι πλέον επίσημο πως γιάννης και Αργυ-
ρώ ήταν ζευγάρι πριν μπουν στο παιχνίδι, στο πιο μεγάλο σκάνδαλο που είδαμε μέχρι 
σήμερα στο ριάλιτι αγάπης. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου 
που δεν μπόρεσα να πω την αλήθεια από την αρχή. με την Αργυρώ όντως είχαμε 
σχέση, όμως όταν ήρθα εδώ δεν είχαμε. Όταν την είδα στο διπλανό σπίτι δεν το 
πίστευα, δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω», είπε ο γιάννης Κοπιδάκης στο δικαστή-
ριο που του έστησαν στο Power Of Love, με την πλειονότητα των παικτών να εκνευρίζε-
ται. «Είχαμε χωρίσει αρκετούς μήνες πριν το παιχνίδι, γιατί είχε γίνει ένας μεγάλος 
καβγάς με τον γιάννη και εκείνος έφταιγε. Ένιωθα πολλά πράγματα γι’ αυτόν τον 
άνθρωπο. Όταν έκανα αίτηση για το παιχνίδι δεν γνώριζα ότι έκανε και ο γιάννης», 
ήταν τα λόγια της Αργυρώς σε Skype, αν και οι κοπέλες δεν την πίστεψαν.

ο ευθυμιος διπλΑρος κΑι η Αργυρώ ροτςιδου λενε 
πρΑγμΑτΑ που δεν ΑποκΑλυψΑν ποτε
Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε η ανατρεπτική εκπομπή γεύσεων και προ-
τάσεων του ΣιγμΑ «Περί ορέξεως». Ο Ανδρέας Δημητρόπουλος και η 
γιώτα Δαμιανού παίρνουν το αυτοκίνητο, ταξιδεύουν σε όλη την Κύπρο, 
συναντάνε γνωστά πρόσωπα της κυπριακής ζωής και τους φίλους τους, 
δίνουν τις δικές τους προτάσεις, προτείνουν νέα στέκια, δοκιμάζουν γεύ-
σεις από εστιατόρια, πλούσια αρώματα από καφέ και πολλά άλλα. Σήμε-
ρα Κυριακή 20 ιανουαρίου στις 17:30 στην εκπομπή φιλοξενούνται ο 
Ευθύμιος Δίπλαρος και η σύζυγός του Αργυρώ ροτσίδου, όπου επισκέπτο-
νται το Marina Breeze Lounge Bar στη λεμεσό. Στη συνάντηση αυτή λέγο-
νται πολλά και γίνονται πολλές ευχάριστες αποκαλύψεις κυρίως από τον 
Ευθύμιο, όπου θα μάθουμε πράγματα που δεν έχει εξομολογηθεί ποτέ. 

POWER OF LOVE

το «νΑι» του 
πΑνου μουζουρΑκη 
ςτο «The Voice 4» 

ΠΑνΟΣ μΟυζΟυρΑΚηΣ

Ο Πάνος μουζουράκης, ο οποίος κατέπληξε το τηλεοπτι-
κό κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο «The Voice» 
τις τρεις προηγούμενες σεζόν, αποκάλυψε μέσα από 

την εκπομπή του νίκου μουτσινά, όπου φιλοξενήθηκε, πως 
δέχθηκε πρόταση για να συμμετάσχει και στον επόμενο κύκλο 
του talent show, ότι το σκέφτεται πολύ σοβαρά και ότι μάλιστα το 
συζήτησαν και με τον Κωστή μαραβέγια.
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ΈφυγΈ μόλις ςτα 24 τόυ 
χρόνια ό ΔαυιΔ Καναβός 
Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του 
Δαυίδ Καναβού! Ο 24χρονος έφυγε από τη 
ζωή ύστερα από μάχη που έδινε με την ανο-
σοανεπάρκεια! Ολόκληρη η ομάδα που ήταν 
μαζί του στο The Voice, αλλά και ο coach 
του, Πάνος Μουζουράκης, είπαν το τελευ-
ταίο αντίο στον Δαυίδ και του ευχήθηκαν 
καλό παράδεισο. Ο 23χρονος Δαυίδ 
Καναβός ξεσήκωσε τους κριτές και 
το κοινό με την υπέροχη φωνή του 
τραγουδώντας στο The Voice το 
Thinking Out Loud, του Ed 
Sheeran, κάνοντας όλους τους 
κριτές να γυρίσουν τις καρέκλες 
τους και εκείνος επέλεξε τον 
Πάνο Μουζουράκη. 

Χ-FACTOR  
ΘριλΈρ μΈ την ΚριτιΚη 
Έπιτρόπη
Το X-Factor έρχεται σύντομα στις οθό-
νες μας μέσα από το Omega Κύπρου, 
αλλά προς το παρόν δεν έχει δώσει 
τα χέρια κανένας κριτής με την παρα-
γωγή. Η παρουσιάστρια Δέσποινα 
Βανδή το επιβεβαίωσε χωρίς να απα-
ντάει ξεκάθαρα αν στην κορυφή της 
λίστας με τους κριτές είναι ο Αντώνης 
Ρέμος και η Πάολα. 

SURVIVOR 3
ό ΚυριαΚός πΈλΈΚανός 
ςυμφώνηςΈ πρόφόριΚα 
ςΈ όλα
Σε δύο περίπου βδομάδες έρχεται 
στις οθόνες μας το απόλυτο ριάλιτι 
επιβίωσης Survivor και ήδη οι Τούρκοι 
συμμετέχοντες έχουν ανακοινωθεί. 
Όσον αφορά την ελληνική ομάδα, 
στην οποία πιθανότατα να μη διαγωνι-
στούν διάσημοι, στους συμμετέχοντες 
θα είναι ο Κυριάκος Πελεκάνος. Ο 
δικός μας personal trainer συμφώνη-
σε σε όλα και απομένει να υπογράψει 
το συμβόλαιό του για να ανακοινωθεί 
επίσημα.

Στα Μαύρα τΟ ThE VOicE

ΜASTER chEF 3

η πρΈμιΈρα Και όι 60 ΈπιΔόξόι μαγΈιρΈς
το Masterchef 3 κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου στις 21:00 και οι τρεις κριτές, Πάνος Ιωαν-
νίδης, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα δουν τους πρώτους επίδοξους μάγειρες 
μέσα από τις auditions που έγιναν σε αθήνα και Θεσσαλονίκη! Οι πληροφορίες θέλουν τους 60 μάγει-
ρες που ξεχώρισαν στην πρώτη φάση του διαγωνισμού να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και από 
αυτούς 22 θα μπουν στην κουζίνα του Masterchef για να διεκδικήσουν τον τίτλο του Master chef 3! 

ΘΛΙΜΜΕΝΗ 
ΠΗΓαΙΝΕΙ ΣτΗ ΔΟύΛΕΙα 

τΗΣ ΚύΠρΙα ΠαρΟύΣΙαΣτρΙα, 
ΚαΘΩΣ Η ΔΙΕύΘύΝΣΗ τΟύ 

ΚαΝαΛΙΟύ ΔΕΝ Θα 
τΗΣ ΔΩΣΕΙ τΕΛΙΚα τΗΝ 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΟύ τΗΣ 

ύΠΟΣΧΕΘΗΚΕ

κουίζ της βδομάδας

η ΈΚΚληςη ςτα social media 
για τη μητΈρα τόυ
«Δεν ξέρω. Αλλά επειδή όπως λένε -και το πιστεύω- 
εν τη ενώσει η ισχύς, επιτρέψτε μου να σας παρακα-

λέσω θερμά να προσευχηθείτε μαζί μας όλοι 
και όλες (όσοι θέλετε) για να ξεπεράσει 

η μητέρα μου Δέσποινα τον κίνδυνο 
που διατρέχει με την υγεία της και να 

γίνει καλά. Σας ευχαριστώ πολύ!» 
έγραψε ο Δημήτρης Σούγλης στα 
social media του την Τετάρτη 16 
Ιανουαρίου. Ο παρουσιαστής, 
που είναι ιδιαίτερα αγαπητός, 
δέχθηκε καταιγισμό από όμορ-
φα μηνύματα συμπαράστασης 
για τη μητέρα του.

ΔΗΜΗτρΗΣ ΣΟύΓΛΗΣ
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Famous sports & 
Famous Friends
Φοβερες εκπτώςεις για μικρούς και μεγαλούς

Όλοι αγαπάμε τις αμέτρητες επιλογές και 
τα brands που βρίσκουμε πάντα για εμάς 
και τα παιδιά μας στην αλυσίδα αθλητικών 

καταστημάτων Famous Sports και στα καταστήματα 
παιδικής ένδυσης και υπόδησης Famous Friends. 
Tώρα όμως μπορούμε να απολαύσουμε τα αγα-
πημένα μας αθλητικά brands των Famous Sports, 
Reebok, Adidas, Asics, BodyTalk, Champion, 
Converse, Nike, New Balance, Quiksilver, Roxy, 

Speedo, DC, τα brands των Famous Friends, Lapin, 
Polo, Ralph Lauren, Boboli, DKNY, Hugo Boss, Billie 
Blush, Timberland, Diesel, Egg, Toms και όλα τα βα-
φτιστικά είδη με έκπτωση μέχρι και 50%. Ντυθείτε 
εσείς και τα παιδιά σας με τα καλύτερα brands, σε 
εκπληκτικές τιμές. Βρείτε τα καταστήματα Famous 
Sports σε όλες τις πόλεις και τα καταστήματα 
Famous Friends σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο, 
ή ψωνίστε ηλεκτρονικά στο www.famousports.com. 

CYPRUS AIRWAYS

αNABAΘΜΙΖΕΙ Το ΣΥΣΤΗΜα 
ΚραΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ Το 
AMADEUS ALTEA
Η Cyprus Airways ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε πρό-
σφατα την αναβάθμιση στο νέο σύστημα κρατήσε-
ών της. Η σουίτα Amadeus Altéa είναι ένα τεχνολο-
γικό σύστημα προηγμένης γενιάς που θα βοηθήσει 
την Cyprus Airways να ενισχύσει την εμπειρία των 
πελατών της, παρέχοντας περισσότερο ολοκληρω-
μένη και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, να αναπτύ-
ξει νέες ροές εσόδων και να βελτιώσει τη λειτουργι-
κή αποτελεσματικότητα της εταιρείας. Η μετάβαση 
της Cyprus Airways στο σύστημα Amadeus Altéa θα 
εξασφαλίσει επίσης και τη μελλοντική κάλυψη των 
αναγκών των επιβατών, καθώς η εταιρεία θα αναπτύσ-
σεται. Οι πελάτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστο-
σελίδα της εταιρείας στο cyprusairways.com για να 
δουν το πλήρες πρόγραμμα πτήσεων όλων των προ-
ορισμών της Cyprus Airways. Κάντε like στη σελίδα 
της Amadeus στο Facebook: https://www.facebook.
com/amadeushellas?fref=ts. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με την Amadeus επισκεφθείτε το 
www.amadeus.com.

FAMILY CHEF
γΕΥΜαΤα ΕΥΚοΛα 
ΚαΙ γρΗγορα!
Από σήμερα το καταναλωτικό κοινό της 
πρωτεύουσας θα μπορεί να ετοιμάζει 
σπιτικό gourmet φαγητό εύκολα και γρή-
γορα και μάλιστα χωρίς να επισκεφτεί 
υπεραγορά! Πρόκειται για την υπηρεσία 
που προσφέρει η εταιρεία familychef με 
έδρα τα Λατσιά. Μπορείτε να επισκε-
φτείτε τo e-shop της εταιρείας στο www.
familychef.com.cy και να διαλέξετε τη 
συνταγή που θέλετε να ετοιμάσετε και τις 
μερίδες που χρειάζεστε και τα υλικά της 
συνταγής θα παραδοθούν στο σπίτι σας 
πλυμένα, διαχωρισμένα και προετοιμα-
σμένα τη μέρα και ώρα που επιθυμείτε. 
Το μόνο που θα έχετε να κάνετε είναι να 
ακολουθήσετε βήμα προς βήμα τις οδη-
γίες της καρτέλας συνταγής που περιλαμ-
βάνεται στο κουτί και το γεύμα σας θα 
είναι έτοιμο από 5 μέχρι 30 λεπτά, ανά-
λογα με τη συνταγή. 

ΠΙΣΤοΠοΙΗΤΙΚο 
ΔΗΜοΣΙογραφΙαΣ 
Το Alexander College ανακοινώνει ότι 
ξεκινά η περίοδος εγγραφών για το πρό-
γραμμα «Πιστοποιητικό Δημοσιογραφί-
ας», το πρώτο και μοναδικό σήμερα αξι-
ολογημένο και πιστοποιημένο (από τον 
ΔΙ.Π.Α.Ε) πρόγραμμα αυτού του κύκλου 
σπουδών. Τα μαθήματα διδάσκονται στα 
Ελληνικά, από έμπει-
ρους καθηγητές – δημο-
σιογράφους με πολυετή 
επαγγελματική και εκπαι-
δευτική εμπειρία. Είναι 

απογευματινά και ξεκινούν τον ερχόμενο 
Φεβρουάριο. Οι σπουδαστές λαμβά-
νουν κρατική χορηγία, το ποσό της οποί-
ας ανέρχεται μέχρι και τις €3.417. Στό-
χος του προγράμματος είναι να παρέχει 
όλα τα βασικά εφόδια στη μάθηση, κα-
τανόηση και στην εφαρμογή του δημοσι-
ογραφικού λειτουργήματος, παρέχοντας 
στους φοιτητές όλες τις βασικές γνώσεις 
και δεξιότητες επιπέδου Πιστοποιητικού 

στη Δημοσιογραφία. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να καλέσετε το εκ-
παιδευτικό ίδρυμα στο 
24 532373.

CAROB MILL RESTAURANTS
ΝΕο ΕΣΤΙαΤορΙο 
Η Carob Mill Restaurants, θυγατρική εταιρεία του Ομί-
λου Λανίτη, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο την οικο-
γένεια των εστιατορίων και άλλων χώρων εστίασης 
και εκδηλώσεών της, προσθέτοντας το νέο εστιατόριο 
MEATing Grill & Co. Το MEATing Grill & Co συνδυ-
άζει τη ρουστίκ ατμόσφαιρα του πετρόκτιστου κτιρί-
ου που το στεγάζει, με τη μεγάλη και γευστική ποικιλία 
από steaks και άλλα ποιοτικά κρέατα ψημένα στη σχά-
ρα και συγκεκριμένα στον παγκοσμίως γνωστό φούρ-
νο Josper Gatstrogrill. Όλα αυτά συμπληρώνονται 
από μια εκλεκτή ποικιλία ποιοτικών αλλαντικών και 
τυριών. Επιπρόσθετα, η υπόγεια πετρόκτιστη κάβα του 
εστιατορίου με ελεγχόμενη θερμοκρασία, φιλοξενεί 
μία πλούσια ποικιλία ποιοτικών κρασιών. Το MEATing 
Grill & Co βρίσκεται στην πλατεία του μεσαιωνικού 
κάστρου της Λεμεσού, στο Χαρουπόμυλο Λανίτη, δί-
πλα από το Draught microbrewery.

 ΕΛΛΗΝΙΚα ΠΕΤρΕΛαΙα ΚΥΠροΥ

ΘΕΤΕΙ ΝΕα ΠροΤΥΠα 
ΣΥΝΔΕΣΙΜοΤΗΤαΣ 
ΣΤΗΝ CES 2019
ME TO ΨΥγΕΙο FAMILY HUB 
To νέο ψυγείο Family Hub ανεβάζει το 
επίπεδο του δικτυωμένου τρόπου ζωής 
με ενισχυμένες δυνατότητες Τεχνητής 
Νοημοσύνης (ΑΙ) και Internet of Things 
(IoT) για μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
χρόνου. Η Samsung Electronics Co. 
Ltd. συνεχίζει να καινοτομεί και να 
επαναπροσδιορίζει την κατηγορία του 
ψυγείου αποκαλύπτοντας την επόμενη 
γενιά του βραβευμένου ψυγείου της, 

Family Hub. Το Family Hub θέτει νέα 
πρότυπα για τον δικτυωμένο τρόπο ζωής 
συγκεντρώνοντας την οικογένεια στην 
κουζίνα και δίνοντας την ελευθερία 
στους χρήστες να εστιάζουν σε ό,τι 
εκείνοι θεωρούν σημαντικό. Με το 
Family Hub, που προσφέρει την απλοποι-
ημένη συνδεσιμότητα στην οποία έχουν 
συνηθίσει, οι οικογένειες μπορούν να 
έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο 
για να μοιράζονται μεταξύ τους. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
το επίσημο site μας στο www.samsung.
com/gr και το Samsung Newsroom στο 
https://news.samsung.com/global/

   ALEXANDER COLLEGE   SAMSUNG
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   TOMMY HILFIGER 

Σε μια φαντασμαγορική βραδιά εφάμιλλη 
των επιτυχιών και του μεγέθους της, η κυ-
πριακή φαρμακοβιομηχανία Remedica, 

με την παρουσία πέραν των 1.000 προσκεκλη-
μένων, πραγματοποίησε το Σάββατο 5 Ιανουά-
ριου στο Monte Caputo στη Λεμεσό το ετήσιο 
πάρτι του προσωπικού της με την ευκαιρία του 
νέου χρόνου. Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους o Πρόεδρος της Βουλής των Αντι-

προσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών, βουλευτές, 
ο υπαρχηγός της Αστυνομίας και άλλοι. Κατά 
τη διάρκεια της βραδιάς τιμήθηκαν η ελληνική 
φαρμακευτική εταιρεία Pharos, καθώς επίσης και 
όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία με υπηρεσία 
άνω των 20 χρόνων. Ακολούθησε η καθιερω-
μένη κοπή της βασιλόπιτας από τον Πρόεδρο 
της Βουλής και η έναρξη του καλλιτεχνικού προ-
γράμματος.

IDEA 
ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ; 
Αν είστε νέος, φιλόδοξος επιχειρηματίας και έχετε στο 
μυαλό σας την «ιδέα» για μια καινοτόμο επιχείρηση, δη-
λώστε άμεσα συμμετοχή στο κέντρο καινοτομίας νεο-
φυών επιχειρήσεων (startups) IDEA, το οποίο θα δέχεται 
αιτήσεις μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2019. Το μη κερ-
δοσκοπικό IDEA, ως έργο εταιρικής ευθύνης της Τράπε-
ζας Κύπρου, έχει ως στόχο αφενός τη δημιουργία επιτυ-
χημένων startups στην Κύπρο και αφετέρου να συμβάλει 
δυναμικά στην εμπέδωση της κουλτούρας για ανάπτυξη 
της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα, 
ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός IDEA θα αποκτά 5% 
μετοχικό κεφάλαιο στην κάθε εταιρεία, εξασφαλίζοντας 
έτσι την επιτυχή συνέχιση του  έργου του για στήριξη νε-
αρών επιχειρηματιών και στους επόμενους κύκλους. Οι 
αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελί-
δας του IDEA. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμ-
μετοχής και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθεί-
τε το www.ideacy.net ή τηλεφωνήστε στο 22121670 
/ 22128144 / 22128165 ή στείλτε email στο info@
ideacy.net.

ΑΝ ΘΑ ΠΑΣ ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ, 
ΚΙΝΗΣΟΥ ΕΞΥΠΝΑ…
Ειδικά αυτές τις μέρες, ντύσου καλά, βάλε αντιο-
λισθητικές αλυσίδες στο όχημά σου και κατέβα-
σε την εφαρμογή «Troodos National Forest Park 
(iLIFE-TROODOS)». Η εφαρμογή ετοιμάστηκε 
στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εθνικό Δασικό 
Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και 
οικοσυστημικών υπηρεσιών» (iLIFE-TROODOS), 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή παρέ-
χει πληροφορίες στους επισκέπτες του Εθνικού 
Δασικού Πάρκου Τροόδους σχετικά με τις φυσι-
κές αξίες του Πάρκου και τις οικοσυστημικές του 
υπηρεσίες. Όλα τα σημεία ενδιαφέροντος είναι 
geotagged και παρέχουν τη δυνατότητα πλοήγη-
σης στο επιλεγμένο σημείο μέσω των χαρτών της 
Google. H εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευ-
ές iOS και Android. 

PERFECT U
Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΚΙΝΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΟΜΟΡφΟ ΤΡΟΠΟ!
Τα Perfect U καλωσορίζουν μία από τις κορυφαίες 
φίρμες καλλυντικών στον κόσμο, την Payot Γαλλίας. 
Το όνομα Payot περιλαμβάνει ιστορία και παράδοση. 
Μια από τις πρώτες γυναίκες γιατρούς που αποφοιτή-
σαν ποτέ από την Ιατρική Σχολή της Λωζάνης, η Nadia 
Payot, ανέπτυξε μια φιλοσοφία ομορφιάς βασισμέ-
νη σε κάτι που αποκαλούσε «φυσική κουλτούρα» και 
πάνω σε αυτό βασίστηκε και δημιούργησε τις πρώτες 
κρέμες και προϊόντα καθαρισμού.  Από το 1927, το 
εργαστήριο Payot έχει αφιερώσει όλες τις μελέτες στη 
δημιουργία φόρμουλων που προσανατολίζονται στη 
φροντίδα και περιποίηση κάθε τύπου δέρματος. Αυτή 
η έρευνα και η ανάπτυξη ποιότητας συμβάλλουν σε μια 
καινούργια προσέγγιση της ομορφιάς: μια μέθοδο που 
βασίζεται στην υγεία του σώματος και του προσώπου 
με στόχο τη συνολική ευεξία. Η σειρά Payot βρίσκεται 
αποκλειστικά στα καταστήματα Perfect U. Επισκεφθείτε 
τα Perfect U και βρείτε τα κατάλληλα προϊόντα για τον 
δικό σας τύπο δέρματος. Σε όλες τις πόλεις. 
Τηλ. 77 772 203

ΤΟ TOMMYNOW SHOW 
ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Το «See Now, Buy Now» runway 
event θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 
Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι. 
Για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί η 
capsule συλλογή για την Άνοιξη 2019 
TommyXZendaya, η οποία έχει σχεδι-
αστεί από τον Tommy Hilfiger και την 
global brand ambassador, Zendaya. 
Το Tommy Hilfiger γκρουπ, το οποίο 
ανήκει στην PVH Corp. [NYSE: PVH], 
ανακοινώνει ότι το εμπειρικό runway 
event TOMMYNOW για την Άνοιξη 

2019 θα διεξαχθεί για πρώτη φορά 
στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας 
στο Παρίσι, το Σάββατο 2 Μαρτί-
ου 2019. Η πλατφόρμα της Tommy 
Hilfiger’s «See Now, Buy Now» συ-
νεχίζει να εξελίσσεται μέσα από ένα 
καινοτόμο και βιωματικό περιεχόμενο 
συνδυασμένο με ζωντανές εμπειρίες 
προσβάσιμες τόσο σε εικονικά ακρο-
ατήρια παγκοσμίως όσο και σε αυτούς 
που συμμετέχουν προσωπικά. Αυτή η 
προσέγγιση αντικατοπτρίζει τη συνεχή 
δέσμευση του Tommy Hilfiger να φέρ-
νει το TOMMYNOW σε νέες πόλεις 
και ακροατήρια σε όλο τον κόσμο. 

REMEDICA 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

   STARBUCKS-BLONDE ROAST
ΚΑΛωΣΟΡΙζΟΥΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΧΑΡΜΑΝΙ  
Η έναρξη κάθε νέου χρόνου σημα-
τοδοτεί τη θέλησή μας για αλλαγή 
και ανανέωση σε όλα τα επίπεδα 
της ζωής μας. Αυτόν τον χειμώνα, τα 
Starbucks, ανταποκρινόμενα στις ανά-
γκες των φίλων του καφέ, καλωσορί-
ζουν το 2019 με το νέο τους χαρμάνι 
Starbucks® Blonde Roast, το 
πρώτο ελαφρά καβουρδισμέ-
νο χαρμάνι, που προσφέρει 
μια απαλή και γλυκιά εμπειρία 
καφέ, αλλά με την ίδια απα-
ράμιλλη ποιότητα και ένταση 

που χαρακτηρίζει όλες τις ποικιλίες 
καφέ των Starbucks. Το νέο χαρμάνι 
ήρθε για να μείνει και μπορείτε να το 
απολαμβάνετε σε όλα τα ροφήματα 
με βάση τον espresso, ζεστά ή κρύα. 
Με αυτόν τον τρόπο τα Starbucks κά-
νουν πράξη την υπόσχεσή τους να 
προσφέρουν στους λάτρεις του καφέ 
τη δύναμη της επιλογής σε κάθε τους 

ρόφημα. Από αυτόν τον χειμώνα, 
θα έχετε δύο βασικές επιλογές 
χαρμανιού για όλα τα ροφήματα 
με βάση τον espresso. Δεν συμ-
φωνείτε άλλωστε πως δύο χαρμά-
νια είναι καλύτερα από ένα; 

«TROODOS NATIONAL 
FOREST PARK»



σου προσωπικότητα και η εξωστρέφειά 
σου αποτελούν πόλο έλξης για τους 
άλλους και είναι βέβαιο ότι πολλές μπο-
ρεί να είναι οι νέες γνωριμίες που θα σε 
γεμίσουν αυτοπεποίθηση. Σημαντικές 
ευκαιρίες θα έχεις και για άκρως επικερ-
δείς συνεργασίες.  Έχεις τη διάθεση για 
συγκρούσεις και αντιδραστικές συμπε-
ριφορές και καλά θα κάνεις να φερθείς 
με σύνεση και ψυχραιμία. 

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Οι ημέρες σηματοδοτούν 

τον έντονο συναισθηματισμό και την 
ανάγκη για προσφορά σε όποιον τη 
χρειάζεται αυτή την περίοδο. Είναι πιθα-
νόν πρόσωπα από το παρελθόν να έρ-
θουν και πάλι στο προσκήνιο επιδιώκο-
ντας μία ακόμα ευκαιρία. Προσεκτική 
θα πρέπει αν είσαι σε νέες γνωριμίες, 
καθώς οι αυταπάτες καραδοκούν και 
δεν θα σου επιτρέψουν να δεις ξεκά-
θαρα τις προθέσεις. Καλό θα είναι να 
κρατήσεις χαμηλούς τόνους, να δείξεις 
ψυχραιμία και σύνεση στις αντιδρά-
σεις και σε ό,τι εκφράζεις, γιατί μόνο με 
αυτό τον τρόπο θα αποφύγεις τις προ-
στριβές.

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Η διάθεσή σου να ασχο-
ληθείς με τους φίλους 

σου είναι έντονη. Είναι ευκαιρία να θέ-
σεις από κοινού στόχους με το ταίρι σου 
που θα σας φέρουν πιο κοντά και θα 
λειτουργήσετε ως ομάδα. Ιδιαίτερη προ-
σοχή θα πρέπει να δείξεις σε τάσεις ανε-
ξαρτησίας που μπορεί να προκαλέσουν 
εντάσεις με τον σύντροφό σου. Πρόσω-
πα από το φιλικό περιβάλλον μπορεί να 
εκδηλώσουν τα συναισθήματά τους. Η 
ψύχραιμη σκέψη σου και η διαίσθηση 
είναι τα κατάλληλα εργαλεία για να απο-
φύγεις τις σκοπέλους. 

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Το ενδιαφέρον σου επι-
κεντρώνεται στην αυτο-

προβολή σε επαγγελματικό και κοινω-
νικό επίπεδο και είναι βέβαιο ότι δεν 
θα χάσεις κοινωνικές εκδηλώσεις στις 
οποίες μπορούν να προκύψουν σημα-
ντικές νέες γνωριμίες σε επαγγελματι-
κό και προσωπικό επίπεδο. Είναι πιθα-
νό να παρθούν σπουδαίες αποφάσεις 
σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της προσω-
πικής σου ζωής, όπως η επισημοποί-
ηση της σχέσης σου. Η επιθετική και 
αντιδραστική σου διάθεση θα εγείρει-
ανάλογες συμπεριφορές.  
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κριός 
21/3 - 20/4
Η Σελήνη μπήκε στον 
Υδροχόο και θα σε βοη-

θήσει να ασχοληθείς με ζητήματα που 
σχετίζονται με συλλογικές δραστηριό-
τητες ή ακόμα και με θέματα που έχουν 
να κάνουν με φιλικά σου πρόσωπα. Η 
αλήθεια είναι ότι αυτή τη βδομάδα θα 
είσαι πολύ καλός ακροατής και αυτό 
θα σε βοηθήσει να βρεθείς στο επίκε-
ντρο της παρέας, καθώς όλοι οι φίλοι 
σου θα σε αναζητήσουν προκειμένου 
να τους δώσεις τη συμβουλή σου. Αν 
επιλέξεις να περάσεις την ημέρα μαζί 
με ανθρώπους που απολαμβάνεις την 
παρέα τους, τότε όχι μόνο θα κρατή-
σεις σε πολύ καλά επίπεδα τη διάθεσή 
σου, αλλά θα γεμίσεις και τις μπαταρί-
ες σου για τις επόμενες ημέρες.
 

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5
Η καχυποψία και οι φόβοι 
έρχονται στην επιφάνεια 

σε ό,τι αφορά στην προσωπική σου 
ζωή και καλά θα κάνεις να είσαι προ-
σεκτική για να μην υπάρξουν έντονες 
αντιπαραθέσεις με τον σύντροφό σου. 
Το τετράγωνο του Ερμή στον Αιγόκερω 
με τον Άρη στον Κριό σού δημιουργεί 
έντονη νευρικότητα και δεν θα είναι δύ-
σκολο η καταπιεσμένη οργή που δεν 
έχεις εκδηλώσει να έρθει στην επιφά-
νεια, ιδιαίτερα στο ευρύτερο συγγενι-
κό και φιλικό σου περιβάλλον, κάτι που 
θα δημιουργήσει προστριβές και δυ-
σαρέσκεια.

διδΥμόι
 22/5 - 21/6
Ιδανικές συνθήκες δημι-
ουργούνται για την επί-

λυση οικονομικών ζητημάτων, καθώς 
η διαίσθησή σου είναι μοναδική. Την 
ίδια ώρα ο Δίας στον Τοξότη σχημα-
τίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα 
στους Ιχθύς και είναι επιτακτική ανά-
γκη αυτή την περίοδο να είσαι προ-
σεκτική σε ό,τι αφορά προσωπικές 
σχέσεις και συνεργασίες, καθώς μπο-
ρείς με ευκολία να εμπιστευτείς πρό-
σωπα που δεν το αξίζουν, να θέσεις 
στόχους που δεν είναι εφικτοί και 
αυτό να οδηγήσει σε απογοητεύσεις. 
Αυτές οι ημέρες ίσως να σου δημι-
ουργήσουν κατήφεια, ανασφάλειες 
και απογοήτευση σε ό,τι αφορά στην 
προσωπική σου ζωή, όμως θα πρέπει 
να εκφράσεις αυτά που νιώθεις, κα-
θώς η τάση σου να μένεις σιωπηλή 
δεν ευνοεί την ψυχολογία και τη σχέ-
ση σου. 

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Η περιποίηση του 

σώματός σου είναι κάτι σημαντικό για 
εσένα και αυτό μπορεί να σε οδηγήσει 
στην αγορά των ανάλογων προϊόντων. 
Προσοχή ιδιαίτερη στην κατανάλωση 
φαγητού. Στις επόμενες ημέρες ίσως 
κάτι να σου προκαλέσει έντονο εκνευ-
ρισμό και διάθεση για αντιδικία, κάτι 
που θα πρέπει να διαχειριστείς με σύ-
νεση και ψυχραιμία, διαφορετικά μπο-
ρεί να υπάρξουν έντονες αντιπαραθέ-
σεις και συγκρούσεις με το ταίρι σου ή 
με συνεργάτες που δεν θα δείξουν τη 
διάθεση να σε καταλάβουν.

Λεων
 23/7 - 23/8
Στρέφεις το ενδιαφέ-

ρον σου στον έρωτα και στην απόλαυ-
ση της ζωής μέσω διασκέδασης, δια-
κοπών και πολυτέλειας. Σημαντικό είναι 
για εσένα το να έχεις τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο και αυτό κάποιες φορές 
μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερβολές, 
γι’ αυτό καλά θα κάνεις να κρατήσεις 
το μέτρο.  Στις επόμενες ημέρες θα 
ενταθεί η επικριτικότητα, η επιθετική δι-
άθεση στον λόγο και δεν θα σου είναι 
δύσκολο να έρθεις σε έντονες αντιπα-
ραθέσεις με συναδέλφους ή πρόσωπα 
με τα οποία συναναστρέφεσαι σε κα-
θημερινό επίπεδο, γι’ αυτό προσπάθη-
σε να κρατήσεις την ψυχραιμία σου και 
να σκέφτεσαι καλά πριν εκφραστείς.

ΠΑρθενός
 24/8 - 23/9
Το πέρασμα της Αφροδί-

της στον Τοξότη σε ωθεί στο να επικε-
ντρωθείς στον προσωπικό σου χώρο 
και σε πιθανές αλλαγές στη διακόσμη-
σή του, με σκοπό να φτιάξεις μία ιδα-
νικά ρομαντική και ζεστή ατμόσφαι-
ρα για το ταίρι και τους κοντινούς σου 

ανθρώπους. Θετικές εξελίξεις μπορεί 
να υπάρξουν σε θέματα ακίνητης περι-
ουσίας και μη χάσεις την ευκαιρία που 
σου δίνεται για καλές συμφωνίες. 

ΖΥγός
 24/9 - 23/10
Είναι η εποχή που τα 
πάρτι, οι κοινωνικές εκ-

δηλώσεις και οι νέες γνωριμίες είναι 
αυτά που κυρίως σε ενδιαφέρουν, κα-
θώς η ανεβασμένη διάθεσή σου δεν 
σου επιτρέπει να καθίσεις στο σπίτι. Εί-
ναι ιδανική ευκαιρία για κοντινά ταξίδια 
με το ταίρι σου που θα δώσουν ανάσα 
φρεσκάδας στη σχέση σας. Πολλές 
μπορεί να είναι οι νέες γνωριμίες για τις 
αδέσμευτες, προσοχή όμως στις πα-
ράλληλες σχέσεις.  

ςκόρΠιός
24/10 - 22/11
Το ενδιαφέρον σου στρέ-
φεται στις απολαύσεις 

της ζωής, όπως τα ψώνια, το καλό φα-
γητό, τον έρωτα και είναι ξεκάθαρο ότι 
αυτή την περίοδο σε ενδιαφέρει να 
περάσεις καλά. Προσπάθησε μόνο να 
μην υπερβάλλεις σε ό,τι αφορά στα 
έξοδά σου, γιατί οι σπατάλες θα σε 
βγάλουν εκτός προϋπολογισμού. Συ-
ζητήσεις για αύξηση του εισοδήματός 
σου μπορεί να ευοδωθούν.  Προσοχή 
στις προστριβές και αντιπαραθέσεις 
με τα κοντινά σου πρόσωπα, καθώς η 
νευρικότητα, η επιθετικότητα και η ερι-
στική σου διάθεση δεν θα περάσουν 
απαρατήρητες και καλά θα κάνεις να 
είσαι ήρεμη και να κρατήσεις χαμη-
λούς τόνους, διαφορετικά οι κόντρες 
δεν θα αργήσουν να έρθουν.

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12   
Το επόμενο διάστημα 

πρωταγωνιστείς στον έρωτα, καθώς η 
απαράμιλλη γοητεία σου, η δυναμική 

 ΜΙΣΑ ΜΠΑΡΤΟΝ - 24/01/1986

Η ηθοποιός γεννήθηκε στο Χάμερσμιθ του Λονδί-
νου. Η μητέρα της είναι Ιρλανδή φωτογράφος 
και ο πατέρας της Άγγλος μεσίτης. Η Μπάρ-
τον αποφοίτησε από τη σχολή επαγγελμά-
των για παιδιά το 2004 στο Μανχάταν και 
συνέχισε την υποκριτική της καριέρα. Έχει παί-
ξει σε πάρα πολλές ταινίες, αλλά ο ρόλος που την 
έκανε γνωστή ήταν αυτός της Μαρίσα Κούπερ στη 
σειρά California Teens (The O.C.), το 2003. Έπαι-
ξε στο ψυχολογικό θρίλερ «H έκτη αίσθηση» με τον 
Μπρους Γουίλις. Επιπρόσθετα, έκανε καριέρα στο 
μόντελινγκ, αφού συνεργάστηκε με τις εταιρείες 
Calvin Klein και Bebe. 
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Σύμφωνα με την ηθοποιό, οι γυναίκες 
δεν εισπράττουν επαρκώς τα εύσημα για 
τα όσα κάνουν στη ζωή τους.

last
page

ΚΙΡΑ ΝΑΪΤΛΙ

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ»

Η ΚΙΡΑ ΝΑΪΤΛΙ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΛΑΒΕ ΠΡΙΝ 
ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ 

ΚΑΡΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΟΒΕ, 
ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Ο 
ΚΟΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ

Την ευθύνη για τη δημιουργία 
ενός πιο ισότιμου κόσμου θε-
ωρεί καθήκον της η γνωστή 

σε όλους ηθοποιός Κίρα Νάιτλι, 
η οποία αποδύεται τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο στη βιογραφική ταινία 
«Colette», στην οποία ενσαρκώνει 
την εμβληματική Γαλλίδα συγγρα-
φέα της αβάν γκραντ Σιντονί Γκα-
μπριέλ Κολέτ. Μιλώντας σε πρό-
σφατη συνέντευξή της, η Αγγλίδα 
ηθοποιός θεωρεί ότι ζει σε μια κοι-
νωνία που κυριαρχείται από άνδρες 
και αυτό δεν φαίνεται να της αρέσει 
και πολύ. «Ζούμε σε μια κοινωνία 
που κυριαρχείται από άνδρες και 
μπορεί να είναι μόνο χρήσιμο να 
μιλάμε για τη συνολική εμπειρία 
μιας γυναίκας, ως αντίθετο στην 
πολύ λεπτή γραμμή θηλυκότητας, 
την οποία συνήθως βλέπουμε στην 
κουλτούρα μας», ανέφερε. Παλιό-
τερα η ηθοποιός είχε μιλήσει για το 
ίδιο θέμα σε ένα δοκίμιο το οποίο 
έγραψε για τη συλλογή με τίτλο 
«Οι φεμινίστριες δεν φορούν ροζ», 

αλλά και στην περιοδεία της για την 
προώθηση της ταινίας «Colette». 
Η ίδια θεωρεί ότι οι γυναίκες δεν 
εισπράττουν επαρκώς τα εύσημα 
για το σωματικό και συναισθηματι-
κό μαραθώνιο τον οποίο περνούν 
καθημερινά όταν γίνονται μητέρες. 
Η ίδια, παρόλο που νιώθει τυχερή, 
εντούτοις νιώθει ότι είναι πολύ δύ-
σκολο να δώσει όλη τη φροντίδα 
και την άνεση στα παιδιά της. Να 
τονίσουμε ότι η ηθοποιός εκτός 
από τις υπηρεσίες της στην υπο-
κριτική, έχει και μεγάλο έργο στη 
φιλανθρωπία. Γι’ αυτό το λόγο σε 
τελετή που πραγματοποιήθηκε πρό-
σφατα στο παλάτι του Μπάκιγχαμ 
ο πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος 
παρασημοφόρησε την ηθοποιό. 
Να θυμίσουμε ότι η διάσημη ηθο-
ποιός το 2008 είχε ψηφιστεί από 
γνωστό περιοδικό ως η δεύτερη πιο 
καλοπληρωμένη ηθοποιός στο Χό-
λιγουντ.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ  

Η όμορφη ηθοποιός Κίρα Νάιτλι στην 
πρεμιέρα της ταινίας της «Colette» στην 
οποία ενσαρκώνει τη Γαλλίδα συγγρα-

φέα Γκαμπριέλ Κολέτ.
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