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ΛΙΑΜ ΝΙΣΟΝ

«ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΡΑΤΣΙΤΣΗΣ»
ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ «COLD 
PURSUIT», Ο ΛΙΑΜ ΝΙΣΟΝ ΜΙΛΗΣΕ 

ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ 
ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ 
ΕΝΑΝ «ΜΑΥΡΟ», ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ 

ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΑΡΚΕΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ

AΠαρά τα ρατσιστικά του σχόλια λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της 
νέας του ταινίας «Cold Pursuit», ο Ιρλανδός ηθοποιός δήλωσε κατηγο-
ρηματικά σε συνέντευξή του ότι δεν είναι ρατσιστής, εντούτοις όμως οι 

δηλώσεις ότι κάποια στιγμή τον είχε καταβάλει η επιθυμία να «βρει και να σκο-
τώσει» έναν «μαύρο» για να εκδικηθεί για το βιασμό που υπέστη ένα πρόσωπο 
του περιβάλλοντός του, οδήγησαν τους ιθύνοντες να ματαιώσουν την πρεμιέ-
ρα της ταινίας του που θα πραγματοποιείτο την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου στη Νέα 
Υόρκη. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι έχει μετα-
νιώσει για τη σκέψη που έχει κάνει κατά και-
ρούς και δήλωσε πως δεν είναι ρατσιστής 
και ότι θα είχε ακριβώς τα ίδια συναισθήμα-
τα αν του έλεγαν ότι ο άνθρωπος που έκα-
νε το βιασμό ήταν λευκός. Από την πλευρά 
του το κινηματογραφικό στούντιο Lionsgate 
αρνήθηκε να σχολιάσει επίσημα τη ματαί-
ωση της εκδήλωσης, αλλά, σύμφωνα με 
τις τελευταίες πληροφορίες, λέγεται ότι μια 
εκδήλωση στο κόκκινο χαλί με τους κινημα-
τογραφικούς αστέρες να φωτογραφίζονται 
και να κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογρά-
φους θα ήταν αυτή τη στιγμή ανάρμοστη. 
Όσον αφορά την ταινία, ο γνωστός ηθοποι-
ός ενσαρκώνει έναν πατέρα που αποφασί-
ζει να εκδικηθεί για το θάνατο του γιου του 
από ένα καρτέλ ναρκωτικών. 
Να σημειώσουμε ότι αρκετοί ήταν οι ηθο-
ποιοί που στήριξαν τον Ιρλανδό ηθοποιό 
για τη δήλωσή του λέγοντας ότι ο ίδιος ανα-
ζητούσε έναν «μαύρο» για να πάρει εκδίκη-
ση για το βιασμό φίλης του. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EPA  

Oι δηλώσεις του Λίαμ Νί-
σον προκάλεσαν καται-

γισμό επικριτικών σχολί-
ων από τους θαυμαστές 

του αλλά και στα μέσα 
δικτύωσης. 

H διάσημη Αφροαμερικανίδα 
ηθοποιός Γούπι Γκόντμπεργκ, 
στήριξε τον 66χρονο πρωτα-
γωνιστή της ταινίας «Η Αρπα-
γή», που γυρίστηκε το 2008, 
λέγοντας ότι δεν είναι κάποιος 
που «έχει αισθήματα μίσους».
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απο το χΩρο τΗσ 
τεχνΗσ… στΗν ποΛιτιΚΗ

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε άτομα 
από το χώρο της τηλεόρασης, της μου-
σικής σκηνής και από άλλους χώρους 

να θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, πι-
στεύοντας ότι μπορούν να εκπροσωπήσουν 
επάξια τους πολίτες. Δεν γνωρίζω τι προηγείται της απόφασης αυτής 
ή τι μπορεί να υπόσχονται στα άτομα αυτά για να θέσουν τον εαυτό 
τους στην κρίση και την ψήφο του λαού για μια θέση στο Ευρωκοινο-
βούλιο, σίγουρα όμως το φαινόμενο ολοένα και γίνεται πιο συχνό.  
Στο παρελθόν υπήρξαν παραδείγματα όπου άτομα από το 
χώρο της σόουμπιζ, τουλάχιστον στο εξωτερικό, είχαν εκλεγεί 
όχι μόνο βουλευτές αλλά και Πρόεδροι. Να σας θυμίσω ότι 
η πρώτη Ευρωπαία βουλευτής ήταν η Ιταλίδα show woman 
Ιλόνα Στάλερ (Τσιτσιολίνα), ενώ στην Ελλάδα από το χώρο της 
πολιτικής πέρασαν σπουδαίοι καλλιτέχνες (Μελίνα Μερκούρη, 
Κώστας Καζάκος, Μίκης Θεοδωράκης, Σταμάτης Σπανουδάκης 
και πολλοί άλλοι), οι οποίοι αναμείχθηκαν και πρόσφεραν με 
τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο στην εκάστοτε εξουσία. 

χριστινα πεΛεΚανοΥ
christinap@diasmedia.com

Like
κάντε

κάντε Follow

www.facebook.com/OkMagazineCyprus

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

στο Instagram @OkMagazineCyprus
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΡΩΜΑ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΒΡΑΒΕΙΑ GRAMMY, ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΟ 
STAPLES CENTER ΤΟΥ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΔΕΝ 
ΕΛΕΙΨΑΝ ΟΙ ΗΧΗΡΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

GRAMMY AWARDS 2019

«ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ» ΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν η πα-
ρουσία της Μισέλ Ομπάμα, η οποία μαζί 
με την Lady Gaga, την Tζένιφερ Λόπεζ 

και την Τζ. Πίνκετ Σμιθ εμφανίστηκαν επί σκηνής 
στην τελετή έναρξης και μίλησαν για τις γυναίκες 
αλλά και για τη αγάπη που έχουν για τη μουσική. 
Αναμφισβήτητα η βραδιά ήταν «γυναικεία υπόθε-
ση», αφού οι γυναίκες καλλιτέχνιδες ξεσήκωσαν 
τους παρευρισκομένους με το ταλέντο και την πα-
ρουσία τους. Νικητές της βραδιάς αναδείχθηκαν 
γνωστά ονόματα της μουσικής σκηνής, ενώ η οι-

κοδέσποινα της βραδιάς, Αλίσια Κιζ, ήταν αρκετά 
ενθουσιασμένη που παρουσίαζε τα βραβεία. Μά-
λιστα, λίγες ώρες προηγουμένως η ίδια ανήρτη-
σε βίντεο στα social media την ώρα που γύριζε το 
πρώτο της διαφημιστικό για το σόου εξηγώντας τον 
ενθουσιασμό της και γιατί αποδέχθηκε την πρότα-
ση να παρουσιάσει τα βραβεία Grammy. Η βρα-
διά είχε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αφού 
στη σκηνή εμφανίστηκαν οι Μάρεν Μόρρις, Μά-
ιλι Σάιρους, Red Hot Chili Peppers, H.E.R., Καμίλα 
Καμπέγιο, Post Malone, και Κάρντι Μπι. Να σημει-
ωθεί ότι για πρώτη φορά στη σκηνή των βραβεί-
ων ανέβηκε το συγκρότημα κορεάτικης ποπ Κ-pop 
BTS και αποθεώθηκε από τους παρευρισκομένους.  
Όσον αφορά τις βραβεύσεις, δεκαπέντε συνο-
λικά γυναίκες καλλιτέχνιδες ήταν υποψήφιες στις 
τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, που αφορούσαν 
Καλύτερο Άλμπουμ, Τραγούδι της Χρονιάς (καλ-
λιτέχνης), Τραγούδι της Χρονιάς (δημιουργός) και 
Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης.  H Lady Gaga 
κέρδισε τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων ένα βρα-
βείο για το καλύτερο Ποπ Ντουέτο με τον Κούπερ 
για το «Shallow» και την καλύτερη ποπ ερμηνεία 
με το «Joanne». Η ερμηνεύτρια της κάντρι Kacey 
Musgraves κέρδισε το βραβείο για το Άλμπουμ 

της Χρονιάς με το «Golden Hour» και ακόμα 
τρία βραβεία. Καλύτερος νέος καλλιτέχνης 
της χρονιάς αναδείχθηκε η Dua Lipa, η Kacey 
Musgraves κέρδισε το άλμπουμ της χρονιάς 

για το «Golden Hour» και η Κάρντι Μπι 
έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το 
καλύτερο ραπ άλμπουμ. Καλύτερο Ραπ 
Τραγούδι αναδείχθηκε το «God's Plan» 

του Drake. Εκείνο όμως που ξεχώρισε 
περισσότερο και έδωσε ένα ιδιαίτερο στίγμα στη 
βραδιά ήταν η εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ και 
της Νταιάνα Ρος και η βράβευση του αδικοχαμέ-
νου Κρις Κορνέλ για την Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία 
στο «When Bad Does Good». Το βραβείο παρέ-
λαβαν τα παιδιά του. Από τη βραδιά φυσικά δεν 
έλειπαν και οι απουσίες. Στην τελετή δεν παρέστη-
σαν η Τέιλοφ Σουίφτ και η Αριάνα Γκράντε. Όπως 
λέχθηκε, η Αριάνα Γκράντε είχε  διαφωνία με τους 
παραγωγούς για το ποια τραγούδια θα ερμηνεύσει 
ζωντανά στη σκηνή και έτσι επέλεξε να μην εμφα-
νισθεί καθόλου, χωρίς ωστόσο  να χάσει το βρα-
βείο Grammy για το καλύτερο Ποπ Άλμπουμ. Τα 
βραβεία Grammy απονέμονται κάθε χρόνο στις 
ΗΠΑ, για τη βράβευση επιτυχημένων καλλιτεχνών 
στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

H Lady Gaga με τουαλέτα 
Celine by Hedi Slimane και 
κοσμήματα Tiffany & Co.

 Η εκκεντρική εμφάνιση της 
Κάρντι Μπι με τουαλέτα από 
τα αρχεία του οίκου Mugler.
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Η Τζένιφερ Λόπεζ με 
Ralph & Russo.

Η ερμηνεύτρια της κάντρι 
Kacey Musgraves με 
δημιουργία Valentino.

Η Άσλι Σίμπσον με 
sparkly παντελόνι και τοπ 
Georges Chakra Couture.

Η παρουσιάστρια της 
βραδιάς Αλίσια Κιζ.

Η Χάιντι Κλουμ φοράει 
Stephane Rolland. 

Η Καμίλα 
Καμπέγιο με 

Magenta.
Η Κέιτι Πέρι με 
τουαλέτα Balmain.
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Η Άννα Κέντρικ με 
δημιουργία Jean Paul 

Gaultier. 

Η H.E.R. με κοστούμι 
Coach.

Ο Σκοτ Τράβις και η  Κάιλι Τζένερ με 
σύνολο από τον οίκο Balmain και 
κοσμήματα Lorraine Schwartz.

Ο Leon Bridges με 
κοστούμι Bode.

Στα βραβεία Grammys η 
Μάρεν Μόρις υιοθέτησε 
τη μόδα του Naked Dress

Η Μάιλι Σάιρους με κοστούμι 
Mugler με τους γονείς της  
Μπίλι Ρέι Σάιρους και Τις. 
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Την ΚυριαΚη, 10 Φεβρουαριου, σΤο 
Royall albeRt Hall σΤο Λονδινο, 
με παρουσιασΤρια Την Τζοαννα 
ΛαμΛεϊ, πραγμαΤοποιηθηΚαν 

Τα βρεΤανιΚα οσΚαρ. 

ΒΡΑΒΕΙΑ BAFTA 

ouR… FavouRite! 

Σ τα σημεία κέρδισε το έργο 
«Η Ευνοούμενη» των βρετα-
νικών Όσκαρ. Υποψήφια για 

12 βραβεία, η ταινία του Γιώργου Λάν-
θιμου «The Favourite» σάρωσε στην 
κυριολεξία, φεύγοντας από τα BAFTA 
με 7 βραβεία, μεταξύ των οποίων το 
Βραβείο Καλύτερης Βρετανικής Ταινί-
ας, το Βραβείο Πρωτότυπου Σεναρί-
ου, Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Ολίβια 
Κόλμαν και Β’ Γυναικείου Ρόλου για τη  
Ρέιτσελ Βάις, Κοστουμιών, Καλλιτεχνι-
κής Διεύθυνσης και Καλύτερου Μα-
κιγιάζ,  Ωστόσο, και παρά το δυνατό 
άθροισμα, το ασπρόμαυρο, αριστουρ-
γηματικό «Roma» του Αλφόνσο Κουα-
ρόν έφυγε με τα μεγάλα βραβεία: Το 
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Σκηνο-
θεσίας και Καλύτερης Ξενόγλωσσης 
Ταινίας. Από τα επτά βραβεία, για τα 
οποία ήταν υποψήφια, η ταινία του Με-

ξικανού σκηνοθέτη, με τις αυτοβιογρα-
φικές αναφορές, απέσπασε τέσσερα, 
καθώς κέρδισε και το βραβείο Φωτο-
γραφίας.  «Είναι μεγάλη τιμή», δήλω-
σε ο Γιώργος Λάνθιμος. «Αυτή η ταινία 
χρειάστηκε είκοσι χρόνια για να γίνει, 
εγώ συνέβαλα τα τελευταία δέκα», ενώ 
ευχαρίστησε την Ολίβια Κόλμαν, τη 
Ρέιτσελ Βάις και την Έμα Στόουν, λέγο-
ντας «δεν θα μπορούσα να είμαι πιο 
περήφανος για τις τρεις πρωταγωνί-
στριές μου».
«Μοιράζομαι αυτό το βραβείο με το 
εκπληκτικό καστ και τους συνεργάτες 
μου. Αυτή η ταινία δεν θα είχε γίνει 
χωρίς αυτούς», δήλωσε ο Αλφόνσο 
Κουαρόν, ο οποίος παραλαμβάνοντας 
το βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης 
Ταινίας, είπε: «Ο ξένος είναι απλώς 
ένα διαφορετικό χρώμα… Το χρώμα 
αυτής της ταινίας είναι το Μεξικό. Γι’ 

αυτό θέλω να ευχαριστήσω το Με-
ξικό».  Κατά τα λοιπά, το «Bohemian 
Rhapsody» κέρδισε δύο βραβεία και 
τα δύο αναμενόμενα, το Α’ Ανδρι-
κού Ρόλου για τον Ράμι Μάλεκ και το 
Βραβείο Ήχου. Τα Οσκαρικά, όπως 
έχουν ήδη χαρακτηριστεί, «A Star is 
Born» και «Green Book» δεν κατάφε-
ραν να κερδίσουν παρά μόνο από 
ένα βραβείο, Πρωτότυπης Μουσικής 
το πρώτο -το οποίο και παρέλαβε ο 
Μπράντλεϊ Κούπερ για λογαριασμό 
της Lady Gaga (καθώς η πρωταγωνί-
στριά του και συνθέτις της μουσικής 
ήταν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού 
για τα Grammys)- και Β  ́Ανδρικού Ρό-
λου το δεύτερο, για τον Μαχέρσαλα 
Άλι.  ok!

ΤΗΣ ΜΟΝΙΚΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

Ο Γιώργος Λάνθιμος αποδείχτηκε ο «ευνοούμενος» των φετινών βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας 
Κινηματογράφου. Η ταινία The Favourite του Λάνθιμου, που ήταν υποψήφια για 12 βραβεία, δικαίωσε τελικά τα 
προγνωστικά.

H Ολίβια 
Κόλμαν.
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αναΛυΤιΚα 
Τα βραβεια: 
ΚΑλύτΕΡη τΑΙνΙΑ

Roma του Αλφόνσο Κουαρόν

ΣΚηνοθΕΣΙΑ
Αλφόνσο Κουαρόν, Roma

A’ ΑνδΡΙΚοΣ ΡολοΣ
Ράμι Μάλεκ, Bohemian 

Rhapsody

A’ ΓύνΑΙΚΕΙοΣ ΡολοΣ
ολίβια Κόλμαν, The Favourite

ΚΑλύτΕΡη ΒΡΕτΑνΙΚη τΑΙνΙΑ
The Favourite του Γιώργου 

λάνθιμου

ΚΑλύτΕΡη ΞΕνοΓλωΣΣη τΑΙνΙΑ
Roma του Αλφόνσο Κουαρόν

ΠΡωτοτύΠο ΣΕνΑΡΙο
The Favourite, ντέμπορα ντέιβις 

και τόνι Μακναμάρα

δΙΑΣΚΕύΑΣΜΕνο ΣΕνΑΡΙο
BlacKkKlansman, Σπάικ λι, 

ντέιβιντ Ραμπίνοβιτς, τσ. 
ουόστελ, Κέβιν Γουίλμοτ

Β΄ ΑνδΡΙΚοΣ ΡολοΣ
Μαχέρσαλα Άλι, το Πράσινο 

Βιβλίο

Β΄ ΓύνΑΙΚΕΙοΣ ΡολοΣ
Ρέιτσελ Βάις, The Favourite

ΜούΣΙΚη
Ένα Αστέρι Γεννιέται

ΜοντΑζ
Vice

ΚΑλλΙτΕχνΙΚη δΙΕύθύνΣη
The Favourite

ηχοΣ
Bohemian Rhapsody

ΦωτοΓΡΑΦΙΑ 
Roma

ΚοΣτούΜΙΑ
The Favourite 

ΜΑΚΙΓΙΑζ ΚΑΙ ΚοΜΜωΣΕΙΣ
The Favourite 

οΠτΙΚΑ ΕΦΕ
Black Panther

ντοΚΙΜΑντΕΡ
Free Solo

ΚΙνούΜΕνΑ ΣχΕδΙΑ
Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-

Σύμπαν

ΒΡΕτΑνΙΚη τΑΙνΙΑ ΜΙΚΡού 
ΜηΚούΣ

73 Cows

ΒΡΕτΑνΙΚη τΑΙνΙΑ ΜΙΚΡού 
ΜηΚούΣ animation

Roughhouse

ΚΑλύτΕΡο ντΕΜΠούτο 
ΑΠο ΒΡΕτΑνο ΣύΓΓΡΑΦΕΑ, 
ΣΚηνοθΕτη η ΠΑΡΑΓωΓο

Beast (Σκηνοθεσία Μάικλ Πιρς, 
παραγωγή λόρεν νταρκ)

ΑνΕΡχοΜΕνοΣ ΣτΑΡ (ψηΦΙζΕτΑΙ 
ΑΠο το ΚοΙνο)

λετίσια Ράιτ

Η Γκλεν Κλόουζ, αν και φαβορί για 
το Oscar, έχασε το BAFTA του Α’ 
Γυναικείου Ρόλου από την αγαπημένη 
των Άγγλων, Ολίβια Κόλμαν, και 
τώρα η μεγάλη μάχη θα δοθεί πλέον 
στα Όσκαρ. 

H Ρέιτσελ Βάις με 
Gucci.

H Μάργκοτ Ρόμπι  με 
Chanel Haute Couture

H Κέιτ Μπλάνσετ με φόρεμα 
Christopher Kane.

Η Έιμι Άνταμς  με Prada φόρεμα χρώματος 
βουργουνδί, το οποίο συνδύασε με Cartier 
κοσμήματα.

Η Ιρίνα Σάικ επέλεξε κλασικό 
μαύρο κοστούμι από τον οίκο 
Burberry. 
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Η Θάντι Νιούτον με 
Valentino.

Το Roma του Αλφόνσο 
Κουαρόν πήρε το 
βραβείο καλύτερης 
ταινίας.

Η Λίλι Κόλινς με 
σακάκι και φόρεμα 
Givenchy. 

H ΑέριΝΗ ΚέιΤ! 
Η Κέιτ Μίντλετον ήταν εκθαμβωτική στην 
72η τελετή απονομής των βραβείων της 
Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 
(BAFTA) , που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. 
Τα φλας άστραψαν μόλις εμφανίστηκε 
η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ στο 
κόκκινο χαλί, λίγο μετά τις 21:00.  Μ’ έναν 
υπέροχο κότσο, η Δούκισσα του Κέμπριτζ 
φόρεσε ένα λευκό βραδινό φόρεμα, που 
αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της. 
Η βραδινή τουαλέτα, που  άφηνε ακάλυπτο 
τον ένα της ώμο, είχε την υπογραφή του 
διάσημου οίκου Αlexander McQueen. 
Aποθεώνοντας το κλασικό στυλ, το φόρεμα 
από σιφόν αγκάλιαζε το μπούστο και τη 
λεπτή μέση της Δούκισσας του Κέιμπριτζ, 
με τη φούστα να αγγίζει σχεδόν το πάτωμα. 
Τα λουλούδια, που κοσμούσαν τον ένα 
ώμο της, προσέδιδαν φινέτσα. Το σύνολο 
συμπλήρωναν τα παπούτσια Jimmy Choo 
«Romy» , τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια 
της πριγκίπισσας Νταιάνα κι ένα διαμαντένιο 
βραχιόλι, το οποίο δανείστηκε από τη 
βασίλισσα έλισάβετ. Όπως αναφέρει το 
δημοσίευμα της «Daily Mail»:  «Στην τελετή 
που πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert 
Hall στο Λονδίνο, η εκθαμβωτική Κέιτ 
Μίντλετον δικαίως απέσπασε το βραβείο της 
πιο καλοντυμένης παρουσίας στην τελετή 
αν και η ‘Βασίλισσα Άννα’ του Λάνθιμου, 
Ολίβια Κόλμαν,  ήταν αυτή που κέρδισε ένα 
από τα πιο σημαντικά βραβεία της βραδιάς». 
Μετά την απονομή των βραβείων η Κόλμαν 
και η 37χρονη Κέιτ, μητέρα τριών παιδιών, 
αντάλλαξαν χαμόγελα και φιλοφρονήσεις:
Τέλος, οι Βρετανοί δεν θα μπορούσαν να μη 
σχολιάσουν τις αστραφτερές Chimmy Choo 
γόβες, αξίας 1.300 δολαρίων, που επέλεξε η 
Δούκισσα του Κέμπριτζ.

Η παρουσιάστρια των φετινών 
βραβείων BAFTA, Τζοάννα Λάμλεϊ. 

Η ηθοποιός Σύνθια 
έρίβο με τουαλέτα του 
οίκου Vera Wang.
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Η Στάσι Μάρτιν με 
δημιουργία Dior Couture.

Η Βαϊόλα Ντέιβις με 
βελούδινη τουαλέτα 
Armani. 

O Τιμοτέ Σαλαμέ με 
κοστούμι του οίκου 
Haider Ackerman.

Η Σάλμα Χάγιεκ με 
Gucci.

Η Μαίρη Τζέι Μπλάιτζ επέλεξε 
μια ολόσωμη φόρμα Ralph & 
Russo. 

Η Όλγα Κουριλένκο με 
midi φόρεμα Armani. 

H Λούσι Μπόιντον με 
Dior.

H Μισέλ 
Ροντρίγκεζ με 
Jenny Packham. 

Η Κλερ Φόι  με Oscar de 
la Renta. 
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ΓΙΑ ΕΝΑ 24ΩΡΟ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ 
ΣΤΙΣ ΠΑΣΑΡΕΛΕΣ ΤΩΝ DOLCE&GABBANA, ΡΑSCAL SAAL, ΚΑΙ ΕΠΕΛΕΞΕ 

ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕΙ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

PASCAL SAAL

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΣΑΡΕΛΕΣ 
ΤΩΝ DOLCE&GABBANA ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Για την παρουσίαση υπερπολυτελούς 
ξενοδοχείου της Αθήνας βρέθηκε το 
γνωστό ανερχόμενο μοντέλο Pascal 

Saal, το οποίο λίγες ημέρες προηγουμένως 
είχε περπατήσει στις πασαρέλες των Dolce & 
Gabbana και του Armani στο Μιλάνο. Πρό-
σφατα το ξενοδοχείο St George Lycabettus 
έχει δημιουργήσει έναν  όροφο που είναι 
αφιερωμένος στους Έλληνες σχεδιαστές 
μόδας. Τα δωμάτια έχουν διακοσμηθεί με 
φωτογραφίες από τη δουλειά γνωστών σχε-
διαστών όπως οι Μαίρη Κατράντζου, Σο-
φία Κοκοσαλάκη, Βασίλης  Ζούλιας, Paris 
Valtadoros, Δάφνη Βαλλέντε, Εριφύλλη, Λά-
σκαρη, Ορσαλία Παρθένη και πολλοί άλ-

λοι. Το νεαρό μοντέλο πρωταγωνιστεί στη 
συγκεκριμένη καμπάνια. Για δύο συνεχόμενα 
βράδια γιόρτασε τα 19α  γενέθλιά του τα 
οποία  διοργάνωσε η Αda Ηλιοπούλου της 
Mephistopheles Productions Παρισιού και 
παρευρέθησαν οι Μαριλένα Παναγιωτοπού-
λου, Prince Erotokritos, Βίκυ Χατζηβασιλεί-
ου, Δημήτρης Γιώτης, Απόστολος Μητσάκος 
και πολλοί άλλοι. Στο πάρτι τραγούδησαν οι 
Onirama και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, 
ενώ το γνωστό μοντέλο έμαθε τι σημαίνει 
λουλουδοπόλεμος, αφού χόρεψε με τα τρα-
γούδια του Γιώργου Τσαλίκη.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Όπως δήλωσε αποκλειστικά το νεαρό μοντέλο στο ΟΚ! 
«Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα. Με 
έπεισε να έρθω η προσωπική μου φίλη Ada Ηλιοπούλου 
που συνεργάζεται με τον JITROIS και άλλους διάσημους 
σχεδιαστές στο Παρίσι. Πέρασα υπέροχα».
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οι ΘΡΥΛιΚοι SCORPIONS ΕΜΦΑΝιΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣο ΚΑι ΗΤΑΝ 
ΑΝΑΜΦιΣΒΗΤΗΤΑ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΥΛιΑ ΤΗΣ ΧΡοΝιΑΣ,  ΜΕ ΤΑ ΕιΣιΤΗΡιΑ 
ΝΑ ΕΞΑΦΑΝιΖοΝΤΑι ΑΠο ΤιΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔοΜΑΔΕΣ ΚΥΚΛοΦοΡιΑΣ ΤοΥΣ.

SCORPIONS

ΑΠοΘΕΩΘΗΚΑΝ ΑΠο 8.500 
ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ
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Τ ο ραντεβού δόθηκε το 
Σάββατο, 9 Φεβρουαρί-
ου, στο κλειστό γήπεδο 

Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, 
με τους Scorpions να καταφθά-
νουν στο νησί μας την προηγού-
μενη μέρα, με τρία διαφορετικά 
αεροπλάνα,  προκειμένου να 
μεταφέρουν τον τεράστιο εξο-
πλισμό τους για τις ανάγκες της 
υπερπαραγωγής που είδαμε επί 
σκηνής. Η εμφάνισή τους εν-
θουσίασε τους 8500 θαυμα-
στές των γερόλυκων της ροκ, 
που πραγματικά τους αποθέω-

σαν από το πρώτο λεπτό. Η ερ-
μηνεία του κομματιού Wind Of 
Change έφερε χιλιάδες κινητά 
να καταγράφουν τη μοναδική 
στιγμή. H συναυλία έμεινε απο-
τυπωμένη στο μυαλό όλων που 
πέρασαν φανταστικά και γέμι-
σαν τα social media του νησιού 
μας με στιγμές και αναμνήσεις. 
Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το 
Ράδιο Πρώτο και το Check in 
Cyprus. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

Μέρος του σκηνικού ήταν και τα συλλεκτικά ηχεία Marshall που 
χρησιμοποιούνται από το συγκρότημα στην περιοδεία του.
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Η Χριστιάνα Παναγίδου και ο 
Δημήτρης Μαυρομμάτης.

Η Άλκηστη και ο 
Μαρίνος Σπαθάρη.

Η Αναστασία Γρούτα και η Νάταλυ 
Κωνσταντίνου.

Ο Υπουργός Υγείας 
Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Ο Γιώργος Ευρυπιώτης και 
ο Γιώργος Γεωργίου.

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης και 
η Έμιλυ Γιολίτη.

Μια ημέρα πριν από τη μεγάλη συναυλία το δημοφιλές 
συγκρότημα έδωσε διάσκεψη Τύπου και απάντησε στις 
ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ο Ζαχαρίας Φιλιππίδης και 
ο Πέτρος Αθανασίου.
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«Δεν ΔιεκΔικησα ποτε 
τον τιτλο του αρχηγου. 

Δεν ειχα ποτε το ψώνιο 
να γινώ κατι, απλώσ μου 

αρεσει να Δημιουργώ». 
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ΛΩΡΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ

«Δεν ΔιεκΔικησα ποτε 
τον τιτλο του αρχηγου»

Λώρη, είσαι ένας σεναριογράφος που όλοι οι διευθυ-
ντές καναλιών θα ήθελαν στο δυναμικό τους. Ποιο    
είναι το μυστικό της δικής σου επιτυχίας;

Πιστεύω πως προσέχω πάρα πολύ τη δουλειά μου και διασφαλίζω με κάθε 
τρόπο την ποιότητα και το αποτέλεσμα. Ξέρει ο κάθε καναλάρχης πως πάνω 
απ’ όλα, για να προστατέψω το δικό μου όνομα, δεν θα αφήσω ποτέ μια σει-
ρά να βγει στον αέρα χωρίς να είναι πάρα πολύ καλή.  
 
Καθημερινή σειρά γιατί δεν κάνεις;
Διότι τελικά έρχεται σε αντίθεση με εκείνα που πιστεύω και πρεσβεύω. Το 
κάθε επεισόδιο πρέπει να είναι προσεγμένο. Όταν κάνω καθημερινή σειρά 
δεν προλαβαίνω να ελέγξω το αποτέλεσμα και να προβληθούν τα επεισόδια 
έτσι όπως θέλω, λόγω πίεσης χρόνου. 
 
Θυμάμαι τόσο εσένα όσο και τον Alpha Κύπρου να δηλώνετε 
πως το «Παραμύθι αλλιώς» ήταν η καλύτερη και πιο ακριβή πα-
ραγωγή που έγινε στην Κύπρο. Εντούτοις η συνεργασία σας έλη-
ξε άδοξα. Τι έφτιαξε τελικά;
Βλέποντάς το σήμερα θεωρώ πως έμαθα πολλά πράγματα. Κυρίως το τι 
πρέπει να αποφεύγω απ’ εδώ και πέρα. Η σχέση μου με το κανάλι είναι μια 
χαρά. Δεν υπάρχει πίκρα. Απλώς έμαθα πως δεν έπρεπε να αφήνω κανένα 
να επεμβαίνει στη δουλειά μου όπως ξέρω να την κάνω εγώ. Αυτό δεν έχει 
να κάνει με το κανάλι της Κύπρου και όπως το έζησα, έχει να κάνει με άλλους 
παράγοντες που ούτε το κανάλι της Κύπρου ήθελε να υπάρχουν, αλλά δυ-
στυχώς υπήρχαν. 
 
Ήσουν πολύ ενοχλημένος από την απόφαση του καναλιού και 
είχες πει πως έπρεπε να ακολουθήσεις το ένστικτό σου και να 
μην επιτρέψεις παρεμβάσεις στη σειρά σου. Σε τι παρεμβάσεις 
αναφερόσουν και γιατί ένας σεναριογράφος της δικής σου εμ-
βέλειας τις επέτρεψε; 
Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου οι άνθρωποι του Άλφα Ελλάδος, οι οποίοι 
δεν έχουν καθόλου γνώση της κυπριακής νοοτροπίας, αλλά μόνο της δικής 
τους, να ελέγχουν τη σειρά και να γίνεται όπως εκείνοι τη φαντάστηκαν, κάτι 
το οποίο δεν υπήρχε στην αρχική μας συμφωνία. Εάν δεν συμφωνούσα, θα 
σταματούσε η σειρά και θα άφηνα στο δρόμο άνεργους όλους τους συ-
νεργάτες μου για έξι μήνες. Το σκέφτηκα πάρα πολύ και πήρα την απόφαση 
μόνο και μόνο για να μην αφήσω άνεργους όλους τους συνεργάτες μου. 
 
Και όλο αυτό έφερε το άδοξο τέλος της σειράς...
Ήθελαν να έχουν άποψη στο σενάριο, στο πώς λέγεται η κάθε ατάκα για να 
την καταλαβαίνουν όλοι, με αποτέλεσμα να χαλάσει η ποιότητα της σειράς. 
Έφεραν σκηνοθέτη που δεν γνώριζε καθόλου τους Κύπριους ηθοποιούς, τη 
νοοτροπία μας, το σενάριο, είχε μια δική του άποψη για το πώς λέγεται ένα 
αστείο και στην ουσία χάσαμε την ποιότητα και το αποτέλεσμα, το οποίο δεν 
μου άρεσε καθόλου, έτσι σταμάτησα για να προφυλάξω και τη σειρά αλλά 
και κάποια ονόματα ηθοποιών. Το κανάλι, για να είμαι ειλικρινής, μου ζήτησε 
να συνεχίσω τη σειρά στα κυπριακά, μου έβαλε κάποια οικονομικά δεδομέ-

να κάτω που θα μπορούσαν να μου προσφέρουν, αλλά και χρονοδιαγράμ-
ματα, όμως τους είπα ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. 
 
H συνεργασία σου με τον Alpha Κύπρου τελείωσε πολύ άσχημα. 
Μάλιστα από το κανάλι διέρρεε πως διακόπηκε λόγω δικών σου 
ιδιοτροπιών και εξωπραγματικών απαιτήσεων. Φαντάζομαι διά-
βασες πολλά δημοσιεύματα. Τι απαντάς;
Αν ήταν αλήθεια, θα ήμουν πικραμένος. Η ιδιοτροπία μου εμένα ήταν να γίνε-
ται καλή και ποιοτική δουλειά. Άλλωστε γι’ αυτό με φώναξαν. Ο ΑΝΤ1 γιατί 
ποτέ δεν είχε πρόβλημα μαζί μου;
 
Χωρίς να σε γνωρίζω προσωπικά, όσες φορές συναντηθήκαμε 
ή μιλήσαμε τηλεφωνικά φαίνεσαι ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος. 
Από πού πηγάζει όλη αυτή η ηρεμία;
Πιστεύω πως ξέρω τι θέλω. Δεν πειραματίζομαι, δεν αγχώνομαι δεν τρέχω να 
κάνω περιττά πράγματα και ξέρω τι χρειάζεται για να γίνει καλή μια δουλειά, 
είτε θεατρική είτε τηλεοπτική. Τρέχω την ουσία και όχι άλλα πράγματα. 
 
Ήρθες ποτέ σε έντονη αντιπαράθεση με συνεργάτες σου ή με 
ηθοποιούς; 
Εξ όσων θυμάμαι δεν ήρθα ποτέ. 
 
Δήλωσες πως πλήρωσες την αφέλειά σου. Ποια ήταν αυτά τα 
λάθη και πόσο σου στοίχισαν;
Όταν ξεκίνησα να κάνω δικές μου σειρές με δικά μου σενάρια, θεωρούσα 
πως όλος ο κόσμος της ομάδας μου που συμμετείχε σκεφτόταν με την ίδια 
δική μου αφέλεια. Δηλαδή «πάμε ρε παιδιά να κάνουμε κάτι πολύ καλό» και 
δεν περνούσε από το μυαλό μου ότι κάποιοι από την ομάδα μου είχαν άλλες 
βλέψεις. Πληγώθηκα πολύ, γιατί θεωρούσα πως ήμασταν όλοι μια ομάδα 
που ο καθένας αγαπά το δικό του κομμάτι, αλλά τελικά δεν ήταν έτσι. Ήταν 
άνθρωποι που εγώ τους βοήθησα πάρα πολύ να γίνουν κάτι. Δεν είχα ποτέ 
το ψώνιο να γίνω κάτι, απλώς μου αρέσει να δημιουργώ. Ήρθαν όλα μόνα 
τους. Δεν διεκδίκησα ποτέ τον τίτλο του αρχηγού. Εάν μου πεις αύριο το πρωί 
να σταματήσω δεν υπάρχει πρόβλημα, θα πάω να ξεκουραστώ στο χωριό 
μου. 
 
Δηλαδή εάν χτυπήσει τώρα το τηλέφωνό σου από άλλο σεναριο-
γράφο και σου προτείνει να παίξεις σε μια σειρά του σε ένα πρω-
ταγωνιστικό ρόλο, θα το έκανες;
Αν μου άρεσε η σειρά, γιατί όχι;
 
Δεν θα είχες το κόλλημα ότι θα ήθελες να τα ελέγχεις όλα εσύ 
πριν βγει ένα επεισόδιο στον αέρα, να έχεις δική σου άποψη;
Καθόλου. Σκέψου πως μετά από πολλά χρόνια τώρα βρίσκομαι στον ΘΟΚ 
σε ένα έργο που σκηνοθετεί ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, όπου είμαι πρω-
ταγωνιστής χωρίς να έχω καμία άποψη. Μπορείς να ρωτήσεις όλους τους 
συνεργάτες μου γι’ αυτό να στο επιβεβαιώσουν (γέλια). Αν υπήρχαν τα ίδια 
δεδομένα και τηλεοπτικά, εννοείται ότι θα το έκανα. 

στην πιο αποκαλυπτικη και συγκινητικη του συνεντευΞη ο 
πετυχηΜενοσ σεναριογραΦοσ, λΩρησ λοΪΖιΔησ, Μιλαει για 
οσα τον πληγΩσαν και εΦεραν το αΔοΞο τελοσ τησ σειρασ 

«παραΜυΘι αλλιΩσ», περιγραΦει τον γαΜο του Με τη σTυλιανα 
Μαραγκου και εΞοΜολογειται για πρΩτη Φορα τισ στιγΜεσ 

αγΩνιασ που ΒιΩσε στην γεννηση τΩν ΔιΔυΜΩν κορΩν του.  
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Μίλησέ μας λίγο για την εμπειρία σου ως 
συμβατός δότης μυελού των οστών;
Σίγουρα με επηρέασε η ιστορία του κολλητού μου φί-
λου Σταύρου Κυπριανού, την οποία έζησα από πάρα 
πολύ κοντά, αλλά και να μην υπήρχε αυτή η ιστορία 
το ίδιο θα έκανα, ξέροντας πως αφιερώνοντας απλά 
λίγες ώρες θα έσωζες τη ζωή κάποιου ανθρώπου. 
Δεν έκανα κάτι εξωπραγματικό, έκανα το αυτονόητο 
και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί γνωρίζω πως ο άν-
θρωπος είναι υγιής στο σπίτι του με την οικογένειά 
του. 
 
Πώς αποφάσισες να συμμετάσχεις σε αυτή 
τη διαδικασία;
Ήμουν στο Mall Of Cyprus με τη Στυλιάνα και τον γιο 
μου και καθώς περπατούσαμε μάς πλησίασε μια κο-
πέλα και με ρώτησε εάν θέλω να δώσω δείγμα σά-
λιου. Τόσο εγώ όσο και η Στυλιάνα δώσαμε. Μετά 
από τρεις μήνες χτύπησε το τηλέφωνό μου και ήταν 
μια γιατρός από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και μου 
είπε πως είμαι συμβατός δότης με έναν άνθρωπο και 
με ρώτησε αν μπορώ να συναντηθώ μαζί της. Στην 
αρχή ήμουν λίγο αγχωμένος. Δεν ήξερα πώς γίνεται η 
διαδικασία, σκεφτόμουν εάν θα πάω στο εξωτερικό, 
εάν θα κάνω χειρουργείο και πολλά άλλα. Μου εξή-
γησαν πως είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Πας εκεί, σου 
παίρνουν αίμα για λίγες ώρες -το οποίο σου επιστρέ-
φουν την ίδια ώρα- με ένα ειδικό μηχάνημα που συσ-
σωρεύει τον μυελό, ο οποίος φεύγει την ίδια μέρα και 
πάει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα για εμένα πήγε 
στη Γερμανία, όπου έγινε η μεταμόσχευση στον συ-
γκεκριμένο άνθρωπο. Απλώς πήρα μια μέρα άδεια. 

Πόσο άλλαξε η ζωή σου με τον ερχομό των 
δίδυμων κόρων σου;
Από το ένα παιδί να πηγαίνεις ξαφνικά στα τρία αλλά-
ζει πολύ η ζωή σου. Αφιερώνεις περισσότερο χρόνο 
για τα παιδιά σου, περιορίζεσαι περισσότερο, λιγο-
στεύεις όσο γίνεται τις ώρες της δουλειάς σου, αλλά 
έχεις μια τεράστια χαρά και αγάπη.
 
Τα παιδιά με τη Στυλιάνα ήταν κάτι που ήθε-
λες εκείνο το διάστημα ή ήρθαν ξαφνικά;
Ήταν αυθόρμητο όλο αυτό. Δεν με χάλασε, ούτε είπα-
με δεν θέλουμε. 
 
Πώς σου ανακοίνωσε πως είναι έγκυος;
Ήμασταν διακοπές στην Πάρο και καταλάβαμε πως 
είχε καθυστέρηση. Πάνω στην πλάκα -επειδή ήταν 
πολύ λίγες μέρες η καθυστέρηση και δεν θεωρούσα-
με πως συμβαίνει κάτι- καθώς πηγαίναμε με τη μοτοσι-

κλέτα μας και τα μαγιό μας στη θάλασσα σταμάτησα 
σε ένα φαρμακείο για να πάρει ένα τεστ. Το κάναμε 
και ήταν θετικό.
 
Η αντίδρασή σου;
Το ξανακάναμε και πάλι ήταν θετικό. Πήραμε αμέσως 
τον γιατρό και κλείσαμε ραντεβού (γέλια). Βέβαια 
εμείς νομίζαμε πως είναι μόνο ένα. Ήταν αρχικά λίγο 
σοκ, αλλά μέρα με τη μέρα που το συνειδητοποιού-
σαμε ήταν κάτι πολύ ωραίο και ευχάριστο.
 
Εάν ήταν λίγο σοκ όταν συνειδητοποίησες 
πως θα γίνεις ξανά μπαμπάς, ποια ήταν η 
αντίδρασή σου όταν έμαθες πως ήταν δίδυ-
μα;
(Γέλια) Ήρθαμε Κύπρο και πήγε στον γιατρό μόνη της 
η Στυλιάνα. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως είναι 
καλύτερα να μιλήσω με τον ίδιο. Εκείνος μου είπε δεν 
είναι ένα, είναι τρία! Του απάντησα πως με κοροϊδεύει 
και μου είπε πως είναι η αλήθεια. Ήξερα πως θα μπο-
ρούσε να ήταν δύο, επειδή υπήρχε ένα ιστορικό στην 
οικογένεια, αλλά τρία δεν θα μπορούσα να το φα-
νταστώ ποτέ. Έπαθα μεγάλο σοκ. Σιγά - σιγά ανακα-
λύψαμε και το πρόβλημα των τριών παιδιών που ήταν 
στον ίδιο σάκο και στον ίδιο πλακούντα και τη μεγάλη 
επικινδυνότητα που υπήρχε. 
 
Και εκεί ξεκινά μια παράξενη εγκυμοσύνη…
Ξεκίνησαν τα άγχη και τα προβλήματα. Κάθε μέρα δε-
χόμασταν πληροφορίες που ήταν όλο και πιο επικίν-
δυνες. Ήταν μια εγκυμοσύνη στις 200.000 ανά τον 
κόσμο που θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Ευτυχώς 

«ΕΓώ θΕώρώ ΠώΣ ΕίΜΑί 
ήΔή ΓΑΜΠρόΣ. ΖόύΜΕ ΣΑν 

ΠΑνΤρΕΜΕνόί. θΑ ΓίνΕί 
ΚΑΤί Πόλύ ΑύθόρΜήΤό. 

ΜΠόρΕί ΚΑθώΣ ΠΕρΠΑΤΑΜΕ 
ΣΤή θΑλΑΣΣΑ νΑ ΜΠόύΜΕ 

ΣΤήν ΕΚΚλήΣίΑ ΚΑί νΑ 
ΠΑνΤρΕύΤόύΜΕ».
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βρήκαμε στο δρόμο μας τον δόκτορα Κύπρο Νικολαΐδη 
που διαπρέπει στην Αγγλία, όπου κάναμε μια επέμβαση που 
πέτυχε και σώθηκαν τα δυο παιδιά, τα οποία σήμερα είναι 
υγιέστατα. 
 
Πώς ήταν η δική σου αντιμετώπιση και ψυχολογία 
σε όλη αυτή την κατάσταση; Πόσο εύκολο ήταν 
να το διαχειριστείς ακούγοντας τόσο άσχημες 
πληροφορίες και έχοντας υπόψιν πως πρέπει να 
στηρίξεις και τη Στυλιάνα;
Εγώ έδειχνα πως ήμουν ψύχραιμος, αλλά τα βράδια δεν 
μπορούσα να κοιμηθώ. Έπρεπε όμως, κυρίως για τη Στυλιά-
να, να φαινόμουν ψύχραιμος για να είναι και εκείνη καλά, 
αλλά φοβόμουν πάρα πολύ. Ο κος Νικολαΐδης ήταν από-
λυτα ψύχραιμος και σίγουρος για όλο αυτό και αυτό μου 
έδωσε μεγάλη δύναμη. Μου είπε να μπω στο αεροπλάνο 
και να πάω αμέσως στην Αγγλία. 
 
Στο μαιευτήριο ήσουν μέσα στο χειρουργείο την 
ώρα της γέννας;
Ήταν, θυμάμαι, δυο πολύ μικροσκοπικά μωράκια, σαν γατά-
κια. Υπήρχαν δύο παιδίατροι για να τα παραλάβουν και έφυ-
γαν αμέσως να πάνε στο Μακάρειο. Μας τα έδωσαν ελάχι-
στα δευτερόλεπτα. Ζούσα συνέχεια σε μια αγωνία. 
 
Οι δίδυμες κορούλες σας είναι σχεδόν δύο ετών. 
Τελικά θα τις δούμε στην εκκλησία πλάι στη μαμά 
και τον μπαμπά;
Εγώ θεωρώ πως είμαι ήδη γαμπρός. Ζούμε σαν παντρεμέ-
νοι, απλώς δεν κάναμε τα χαρτιά. Σίγουρα δεν θα κάνουμε 
πανηγύρια και κάτι μεγάλο και να καλέσουμε πολύ κόσμο. 
Δεν θα έχει προσκλητήρια και λουκούμια. Θα γίνει κάτι 
πολύ αυθόρμητο. Μπορεί καθώς περπατάμε στη θάλασσα 
να μπούμε στην εκκλησία και να παντρευτούμε. Μόλις κα-
θαρίσει λίγο το μυαλό μας θα το κάνουμε.
 
Έχετε βάλει χρονοδιάγραμμα για το γάμο;
Μπορεί να παντρευτούμε και αύριο. Μπορεί και μετά από 
δυο χρόνια. 
 
Ποιοι είναι οι στόχοι σου για το 2019;
Ήδη δουλεύουμε την προετοιμασία και το στήσιμο μιας με-
σαιωνικής κωμωδίας, όπως είδατε στο «Παραμύθι αλλιώς», 
με πιο κυπριακό dna, την οποία θα παρουσιάσω σε όλα τα 
κυπριακά κανάλια. Παράλληλα ετοιμάζουμε για το καλο-
καίρι τη θεατρική παράσταση «Συμπέθεροι απ’ την Άγκυ-
ρα», που είναι διασκευή των Ρέπα-Παπαθανασίου της πα-
ράστασης «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα», που είχε τεράστια 
επιτυχία στην Ελλάδα. Εμείς αντί Αλβανό θα έχουμε Τούρκο 
συμπέθερο. Μια καταπληκτική κωμωδία με νέους συνεργά-
τες, όπου μια οικογένεια Κυπρίων, των οποίων η κόρη τους 
σπουδάζει στο Λονδίνο, μαθαίνει ότι αρραβωνιάστηκε και 
θα έρθει στην Κύπρο με τον αρραβωνιαστικό της. Εκείνοι 
νομίζουν πως θα φέρει μαζί της ένα Άγγλο αριστοκράτη, 
ενώ τελικά εκείνος και οι γονείς του είναι Τούρκοι και γίνο-
νται διάφορες παρεξηγήσεις. Επίσης εδώ και πολλά χρόνια 
ετοίμαζα στο χωριό μου το Βουνί ένα αρχοντικό με σουίτες 
και wine bar και πλέον έγινε πραγματικότητα, με τρεις σου-
ίτες εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους αφιερωμένες στο 
κρασί, που είναι σαν ησυχαστήριο. Πηγαίνεις για να ηρε-
μίσεις. Το Oίνου Στράτα, το οποίο έγινε όπως το φανταζό-
μουν.   ok!   

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΙΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟξΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΟ ΟΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΙ 
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a «ΗΤΑΝ, ΘΥΜΑΜΑΙ, ΔΥΟ 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 
ΜΩΡΑΚΙΑ ΣΑΝ ΓΑΤΑΚΙΑ. 

ΜΑΣ ΤΑ ΕΔΩΣΑΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. 

ΖΟΥΣΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΩΝΙΑ». 
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ΦΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 28 ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΝΩ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΘΑ 
ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΝ ΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΜΟΥ ΤΟΥΣ! ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ, ΜΕ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΚΚΑΣ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΤΟ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ δΕΙΠΝΟ 

Ο ι ιδιαίτερα βαρυφορτωμένες 
επαγγελματικές υποχρεώσεις 
τους κυρίως το τελευταίο διά-

στημα που κάνουν αγώνα δρόμου για να 
είναι όλα στην εντέλεια για τις πρεμιέρες 
της κινηματογραφικής ταινίας του "Βου-
ράτε Γειτόνοι" σε Νέα Υόρκη και Κύπρο 
δεν τους αφήνουν καθόλου χρόνο στο να 
αφιερωθούν ο ένας στον άλλο. "Το όνει-
ρο ζωής τους ήταν να μεταφέρουν κινημα-
τογραφικά τη σειρά-θρύλος που λάτρεψε 
όλη η Κύπρος και το κατάφεραν", λέει στο 
ΟΚ! δικός τους άνθρωπος και σήμερα Κυ-
ριακή, 17 Φεβρουαρίου, είναι η μεγάλη 
πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Οι υποχρεώσεις 
τους είναι τόσες πολλές, που δεν κατάφε-
ραν να βρίσκονται εκεί, καθώς προετοιμά-
ζονται για την πρεμιέρα στην Κύπρο, που 
θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου σε 
όλους τους κινηματογράφους του νησιού 
μας. Η 14η Φεβρουαρίου, ημέρα του Αγί-
ου Βαλεντίνου, μπορεί να μη σημαίνει κάτι 
για τους ίδιους, καθώς δείχνουν καθημερι-
νά τον έρωτά τους, όμως την βρήκαν σαν 
αφορμή για να βγουν για ένα ρομαντικό 

δείπνο μακριά από συνεργάτες, πίεση και 
τηλεφωνικές συνομιλίες. Επέλεξαν το κα-
φεστιατόριο Pralina Experience στο κέντρο 
της Λευκωσίας, όπου απόλαυσαν το δεί-
πνο τους συνοδευόμενο από εκλεκτό κρα-
σί. Ακόμα και μετά από 25 σχεδόν χρόνια 
γάμου, δεν κρύβουν δημόσια τον μεγάλο 
τους έρωτα, μοιράζοντας τρυφερές στιγ-
μές στον φωτογραφικό φακό.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Το ζευγάρι δείπνησε την ημέρα 
του Αγίου Βαλεντίνου στο 
Pralina Experience.

Ακόμα και μετά από 25 χρόνια 
γάμου δεν διστάζουν να 
μοιράσουν τρυφερές δημόσιες 
στιγμές στον φωτογραφικό 
φακό.
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με μεγάλη επιτυχιά πράγμάτοποιηθηκε την τριτη, 12 Φεβρουάριου, 
στην άιθουσά «άνδρεάσ πάτσάλιδησ» του πολιτιστικου κεντρου 

τησ τράπεζάσ κυπρου στην πάλιά λευκωσιά, η πάρουσιάση του 
βιβλιου «ενάσ κοσμοσ που χάθηκε, γλυκοπικρεσ άνάμνησεισ 

άπο την κυπρο του χθεσ», τησ τουλάσ χάτζηκωστη.

Παρουσίαση βίβλίου 

γιά νά μην ξεχνάμε τισ ριζεσ μάσ 

Η εκδήλωση, η οποία διοργανώ-
θηκε από τον  Δήμο Μόρφου, 
ξεκίνησε με χαιρετισμό του κ. 

Ανδρέα Γερμανού, εκδότη του βιβλίου και 
ακολούθησε χαιρετισμός του Δημάρχου 
Μόρφου Βίκτωρα Χατζηαβραάμ.
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε από τον 
κ. Νίκο Νικολόπουλο και κα Κική Ελε-

θερίου. Αποσπάσματα από το βιβλίο 
διάβασε ο κ. Μιχάλης Ζεμπύλας. Η εκ-
δήλωση έκλεισε με αντιφώνηση από τη 
συγγραφέα του βιβλίου κ. Τούλα Χατζη-
κωστή.  ok!

Από ΤΗΝ πΑρισ ΧρισΤόφΗ 
φΩΤόΓρΑφιΕσ: φΕιΔιΑσ ΜΩυσΕΩσ

Η Καρολίνα Φωτιάδου, η Έφη 
Παπαϊωάννου και η Ειρήνη Καλογήρου

Το βιβλίο της κας Τούλας Χατζηκωστή με τον τίτλο «Ένας κόσμος 
που χάθηκε, γλυκόπικρες αναμνήσεις από την Κύπρο τού χθες»

Η Τούλα 
Χατζηκωστή 

Η Σάσα Καλησπέρα και Βασούλα 
Ζαχαριάδου

Ο Κώστας και 
Τούλα Χατζηκωστή

Ο Χρύσανθος 
Τσουρούλλης
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Ο Χρίστος 
Χριστοφίδης

Ο Αντρέας και η Φωτεινή Γερμανού και 
o Αντρέας Γιόρτσιος

Η Γεωργία 
Τουτουζιάν

Η Μαριλένα 
Ιεροδιακόνου

Η Ελένη και ο Κύπρος 
Χρυσοστομίδου 

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του βιβλίου. Η Κική 
Ελευθερίου, ο Νίκος Νικολόπουλος και ο Μιχάλης Ζεμπύλας 

Ο Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου και 
η Μαρία Κυριάκου

Η Μαρία Δημητρίου και 
Χρήστος Ρότσας

Ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης

Ο Αντρέας και 
Σίμος Αγγελίδης

Ο Μαρίνος 
Σιζόπουλος

Ο Βίκτωρας και η 
Ντίνα Χ” Αβραάμ

 Η Μαρίνα 
Χατζηκώστα

Ο Γιαννάκης 
Ομήρου

Η Ελένη 
Σταύρου
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ΚΙΤKAT RUBY
«ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ» 

H ΝΕΑ ΣΟΚΟλΑΤΑ ΤΗΣ NesTlé, KiTKAT RUBY, φΤΙΑΓμΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ 
ΕΙδΟΣ ΣΟΚΟλΑΤΑΣ, ΤΗ RUBY, ΠΟυ ΑΠΟΤΕλΕΙ ΤΗ μΕΓΑλυΤΕΡΗ ΑΝΑΚΑλυψΗ 
ΤΑ ΤΕλΕυΤΑΙΑ 80 χΡΟΝΙΑ, «ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΗΚΕ» ΣΤΗΝ ΚυΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ 

μΑΣ ΠΡΟΣφΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΑΠΡΟΣμΕΝΗ ΕμΠΕΙΡΙΑ! 

Η Nestlé, μια εταιρεία με παράδοση 
τόσο στη σοκολάτα όσο και στην 
καινοτομία, δημιούργησε τη νέα 

KitKat Ruby, φτιαγμένη από Ruby κόκκους 
κακάο. Η σοκολάτα Ruby έρχεται να συμπλη-
ρώσει τα τρία είδη σοκολάτας που ήδη γνω-
ρίζουμε: τη μαύρη, τη γάλακτος και τη λευκή 
και αποτελεί τη μεγαλύτερη ανακάλυψη στη 
σοκολάτα τα τελευταία 80 χρόνια, μετά την 
ανακάλυψη της λευκής σοκολάτας το 1930 
από τη Nestlé.  Αυτό που κάνει τη σοκολά-
τα Ruby τόσο μοναδική είναι η έντονη φρου-
τώδης γεύση της, που είναι φυσική και δεν 
προέρχεται από προσθήκη αρώματος ή χρώ-
ματος, αλλά μόνο από τον φυσικό καρπό 
κακάο Ruby, στον οποίο οφείλει και το υπέ-
ροχο ροζ χρώμα της.Σε αυτό το σπουδαίο 
ξεκίνημα, η 2018 η KitKat Ruby κυκλοφόρη-
σε μέσα σε λίγους μόνο μήνες από τη δημι-
ουργία της σε επιλεγμένες αγορές, με τη νέα 
σοκολάτα να γίνεται sold out σε διάστημα 
30 λεπτών! Πλέον, το πιο απρόσμενο διά-
λειμμα προσφέρεται από την KitKat Ruby και 
στο κυπριακό κοινό, που έχει τη δυνατότητα 
να απολαύσει μιαν από τις πιο ιδιαίτερες γεύ-
σεις που πρώτη η εταιρεία Nestlé αποφάσισε 
να δημιουργήσει σε ένα από τα πιο αγαπημέ-
να προϊόντα της.

ADVERTORIAL

Η KitKat 
Ruby 

βρίσκεται πλέον στα ράφια των 
μεγαλύτερων αλυσίδων super 

market και σας καλεί να κάνετε 
μαζί της το πιο απρόσμενο διά-

λειμμα για να ταξιδέψετε κι εσείς 
στον νέο κόσμο μυστηρίου και 

απόλαυσης!
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ΕπίσΗμοσ δίανομΕασ των σοκολατων KitKat Είναί Η ΕταίρΕία Βασσοσ ΗλίαδΗσ λτδ.
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, Η ΤΕΛΕΤΗ 
ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟN ΠΑΣΥΚΑΦ. ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΟΚ!

ΠΑΣΥΚΑΦ

OI ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ 
ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΜΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Σ ε μια λιτή 
εκδήλωση, 
πλαισιωμέ-

νη μόνο από αγάπη, 
πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή, 10 Φε-
βρουαρίου, στο Ολυ-
μπιακό Μέγαρο στη  Λευκωσία, η τελετή βράβευσης 
των εθελοντών,  οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο προ-
σέφεραν τη βοήθειά τους στον ΠΑΣΥΚΑΦ. Ανάμεσά 
τους και η ομάδα του περιοδικού ΟΚ!, που κατά την 
περίοδο 2017-2018 στήριξε τον Σύνδεσμο με διά-
φορες δραστηριότητες. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν επί-
σης σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, ιδιωτικά σχολεία, 
νηπιαγωγεία, εταιρείες αλλά και άτομα που στηρίζουν 
εδώ και χρόνια τον ΠΑΣΥΚΑΦ.   ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

 Η Δέσποινα Ασλανάκη και 
ο Ανδρέας Χριστοδούλου.

 Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οργανώσεις, πρόσωπα και σχολεία που 
συνεισέφεραν με τον δικό τους τρόπο στον ΠΑΣΥΚΑΦ.

Η Μαριαλένα Χριστοφή, η Χριστιάνα Θεμιστοκλέους, η Χριστίνα Πελεκάνου και η 
Μάγδα Ιωάννου από την ομάδα του περιοδικού ΟΚ! σε αναμνηστική φωτογραφία με την 
πρόεδρο του ΠΑΣΥΚΑΦ Δρ. Άννα Αχιλλεούδη. 

 Η Πηνελόπη και ο 
Προκόπης Προκοπίου.

 Η Μαριάννα και 
ο Τίτος Μουσκή.

Θερμές ευχαριστίες στον 
ΠΑΣΥΚΑΦ για τη βράβευση.

 Ο Μάριος Παπαεπιφανίου και 
η Έμιλι Στρατή.

Η Άντρη Ανδρέου και 
η Στέλλα Στελίδου. 

 Η Άντρη 
Ευαγγέλου.
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κρέμα ενυδάτωσης έχει σχεδιαστεί 
για το λιπαρό δέρμα και το δέρμα 
επιρρεπές στην ακμή, αφού 
απορροφά τη λιπαρότητα  και  
τη  ρυθμίζει, ενώ καταπολεμά 
το αποτέλεσμα της λάμψης.
Η ελαφριά και εξαιρετικά φρέσκια 
σύνθεσή  του εμπλουτίζεται 
με συγκεκριμένα δραστικά 
συστατικά για την αναστολή 
της μικροβιακής ανάπτυξης. 
Διεισδύει γρήγορα και ενυδατώνει, 
χωρίς να αφήνει λιπαρά ίχνη.

BIONIKE  AcNET  
PuRIfYINg  clEANsINg 
gEl: Με αφρό για 
ξεβγάλμα για βαθύ 
καθαρισμό των πόρων του 
δέρματος. Το αποτέλεσμα 
"απολέπισης", το οποίο 
οφείλεται στην παρουσία 
μικροσωματιδίων από 
χαμομήλι, καθαρίζει βαθιά 
χωρίς να ερεθίζει το δέρμα.
Το ελαφρώς όξινο pH του 
διατηρεί την ισορροπία του 
δέρματος, για ένα ομαλό, 
φρέσκο και καθαρό δέρμα.

BIONIKE AcNET cREAM:  
Βοηθά στην απομάκρυνση 
των νεκρών κυττάρων της 
επιδερμίδας, ενώ ταυτόχρονα 
διεγείρει την ανανέωση των 
κυττάρων για να διατηρήσει 
την επιδερμίδα σταθερή. 
Αυτή η κρέμα μειώνει την 
υπερβολική έκκριση των 
σμηγματογόνων αδένων στην 
περιοχή που πρόκειται να 
θεραπευτεί. Η χρήση αυτής 
της κρέμας ελαττώνει και 
καθαρίζει τις ατέλειες της 
επιδερμίδας και αποτρέπει τα 
νέα φλεγμονώδη συμπτώματα.

η καλύΤέρη λύςη για 
Την ανΤιμέΤώπιςη Της 

ΤριχοπΤώςης

Αnti hair 
DEfENcE  κατά 
της  τριχόπτωσης  

DEfENcE HAIR PRO 
fORTIfYINg sHAMPOO:   
Τονωτικό σαμπουάν κατά της 

λιπαρότητας και της ξηρότητας. 



Βionike defence 
B-lucENT DROP 
ON fOcus
Τοπική θεραπεία που 
στοχεύει τις  κηλίδες. Το 
εύχρηστο σταγονόμετρο 
επιτρέπει την ακριβή δόση 
του προϊόντος, ώστε να 
στοχεύει αποτελεσματικά 
το σημείο. 

BIONIKE DEfENcE
B-lucENT DAY PEEl
Κρέμα καθαρισμού που 
αφαιρεί τις ακαθαρσίες από 
το δέρμα και, χάρη στην απαλή 
απολέπιση, προσφέρει άμεση 
φρεσκάδα και λάμψη στο 
πρόσωπο. Χρησιμοποιείται 
καθημερινά, σε συνδυασμό 
με τα άλλα προϊόντα της 
Defense B-Lucent, μειώνει τα 
ελαττώματα υπερχρωματισμού 
και εξομαλύνει τον τόνο 
του δέρματος.

BIONIKE DEfENcE 
B-lucENT wHITENINg 
sKIN EvENINg 
cONcENTRATE
Εντατική θεραπεία που δρα 
σε μεγαλύτερες περιοχές 
που εμφανίζουν σκούρες 
κηλίδες, μειώνει τις ατέλειες 
της υπερχρωματοποίησης 
λόγω εγκυμοσύνης, 
έκθεσης στον ήλιο, ή τις 
κηλίδες  ηλικίας και κάνει 
το δέρμα πιο καθαρό. 
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BIONIKE AcTEEN 
REBAlANcINg 
clEANsINg wATER: 
Ένα προϊόν φροντίδας που 
στοχεύει να καθαρίσει το 
λιπαρό  δέρμα με ακμή ή με 
λιπαρότητα. Κατασκευασμένο 
σε μορφή ελαφρού αφρού, 
αυτό το υγρό βοηθά στο 
να  διατηρεί την επιδερμίδα  
μαλακή, καθαρή και 
λαμπερή. Μειώνει την 
υπερβολική έκκριση των 
σμηγματογόνων αδένων. Με 
αντλία, ώστε  να εξασφαλίζει 
τη σωστή ποσότητα

BIONIKE AcTEEN 
QuIcK PEN: Εντατική 
τοπική θεραπεία 
για άμεση χρήση 
των ατελειών για 
την προώθηση της 
ταχύτερης εξαφάνισης. 
Παρουσιάζεται ως 
πρακτικό στυλό 
εφαρμογών, στεγνώνει 
γρήγορα και επιτρέπει 
μιαν ακριβή εφαρμογή 
κατευθείαν στις 
ατέλειες, ακόμα 
και πολλές φορές 
την ημέρα.

BIONIKE-TRIDERM: 
Υγρό 500 ml  και στερεό  
σαπούνι Μασσαλίας. 
Κατασκευασμένο σε υγρή 
μορφή, έχει όλες τις αρετές και 
όλες τις ευεργετικές ιδιότητες της 
παλιάς και απλής παράδοσης 
του σαπουνιού της Μασσαλίας.
Αποτελείται μόνο από 
σαπωνοποιημένα φυτικά έλαια, 
απαλύνει ομοιόμορφα ακόμα 
και το πιο ευαίσθητο δέρμα. 
Ιδανικό για συχνές πλύσεις. 
Μειώνει τη φαγούρα, αλλεργία 
και τις κηλίδες σώματος. 

TRIDERM   INTIMATE-
REfREsHINg wAsH (για 
την ευαίσθητη περιοχή)
 Έχοντας pH 5.5 αντισταθμίζει 
αποτελεσματικά τις ανισορροπίες 
του κολπικού συστήματος 
και προάγει τις φυσικές 
φυσιολογικές άμυνες.
Με συστατικά, τα οποία δρουν 
ενάντια στα  βακτηρία που 
ευθύνονται για τη δημιουργία 
κακής οσμής,  ενώ τα συστατικά 
Α-Bisabolol και το Rosemary Essential 
Oil καταπραΰνουν την περιοχή  και 
καταπολεμούν τα βακτήρια.
Δεν περιέχει άρωμα.

BIONIKE ONAIls 
ONIx NAIl BITINg 
sOluTION 
Για παιδιά ή άτομα που 
έχουν τη συνήθεια 
να δαγκώνουν 
τα νύχια τους.

BIONIKE ONAIls 
MIcOuT ANT fuNgAl 
TREATMENT 
Για την πρόληψη και την 
αγωγή κατά των  μυκήτων. 
Ιδανικό για τα νύχια των 
χεριών και των ποδιών. 
Θεαματικά αποτελέσματα.

Βionike - δυνΑμωτικό 
νυχιων S43 
sTRENgTHENINg sOluTION
Διάλυμα για εύθραυστα 
νύχια που τείνουν να σπάζουν 
εύκολα. Χάρη στη μοναδική 
του σύνθεση, ενισχύει τη δομή 
της πλάκας των νυχιών. 

BIONIKE 
TRIDERM lENIl  
Κρέμα για τη 
συμπωματική  θεραπεία 
της δερματίτιδας.
Χρήσιμη για τη 
θεραπεία της 
φλεγμονής 
του δέρματος, 
προστατεύει το δέρμα 
από τη βλάβη των 
κυττάρων, μειώνοντας 
ταυτόχρονα την 
ερυθρότητα, την καύση 
και τον κνησμό.

ανΤμ
έΤώ

πιςΤέ Τις 
αλλέργιές

διαΤιθέΤαι ςΤα φαρμακέια -ανΤιπροςώποι: αγιος μηνας λΤδ
λεωφ. 28ης οκτωβρίου 2Β & γ. 2414 Έγκωμη, λευκωσία, κύπρος. Τηλ: 22590447, φαξ: 22590878, www.saintminacyprus.com

ADVERTORIAL



BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Όνειρα 
γλυκα 
Η νυχτα ειναι Η ιδανικΗ 
στιγμΗ τΌυ 24ώρΌυ 
για να τΌνώσετε τΗν 
επιδερμιδα σασ και να 
τΗν πρΌετΌιμασετε για τΌ 
επΌμενΌ πρώι. αρκει να 
βρειτε τα σώστα πρΌϊΌντα. 
εμεισ τα εντΌπισαμε και 
σασ τα συστΗνΌυμε.
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Wild Rose Advanced Repair Sleeping Facial, Korres, κρέμα νύχτας, που 
μέχρι τώρα την ξέρατε ως sleeping mask. χάρη στη βελούδινη υφή της προσφέ-
ρει εντατική ενυδάτωση, λάμψη και καταπολεμά τις πρώτες ρυτίδες.

Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix, Estee Lauder, μει-
ώνει δραματικά την εμφάνιση όλων των ορατών σημαδιών γήρανσης, συ-
μπεριλαμβανομένης της εμφάνισης γραμμών, ρυτίδων, του φουσκώματος 
και των μαύρων  κύκλων. με χρήση μέρα και νύχτα με το ειδικά διαμορ-
φωμένο 360° απλικατέρ για massage, η ευαίσθητη περιοχή των ματιών 
ενισχύεται και ενυδατώνεται έντονα με διαρκή 24-ωρη υγρασία. τα μάτια 
φαίνονται ανανεωμένα, λαμπερά, φωτεινά. 

DermAbsolu 
Night Cream, 
Avene, αντιγηρα-
ντική κρέμα νύχτας, 
καταπολεμά τη χα-
λάρωση του δέρ-
ματος, την απώλεια 
πυκνότητας και την 
απώλεια άνεσης. το 
επόμενο πρωί θα 
δείτε την επιδερμί-
δα σας αναγεννημένη, πιο δροσερή και φρέσκια. 
στα φαρμακεία.

Advanced 
Night Repair 
Synchronized 
Recovery 
Complex II, Estee 
Lauder, ορός επι-
διόρθωσης που επι-
βραδύνει την εμφά-
νιση της πρόωρης 
γήρανσης, περιο-
ρίζει δραστικά την 
εμφάνιση γραμμών 
και ρυτίδων και 
βελτιώνει σημαντι-
κά τη λάμψη και 
τον ομοιόμορφο 
χρωματικό τόνο της 
επιδερμίδας.

Advanced 
Génifique, 
Lancôme, εξασφα-
λίζει μοναδική αποτε-
λεσματικότητα σε ό,τι 
αφορά τους κύριους 
δείκτες της ορατά νε-
ανικής επιδερμίδας 
(λάμψη, λεία υφή και 
απαλότητα, όψη λε-
πτών  γραμμών), αλλά 
επίσης η αποτελεσμα-
τικότητά του αυξάνεται 
ολοένα και περισσότε-
ρο με το πέρασμα των 
μηνών! 

Restoring Serum, 
Youth Lab, αντι-
γηραντικός κρεμο-
ορός που αναζωο-
γονεί τους γηρασμέ-
νους ινοβλάστες και 
ενεργοποιεί τη σύν-
θεση του κολλαγό-
νου τύπου ι & ιιι και 
της ελαστίνης, επα-
ναφέροντας τη χαμέ-
νη λάμψη, ελαστικό-
τητα, σφριγηλότητα 
και λεία επιφάνεια 
της επιδερμίδας. στα 
φαρμακεία.

Precious Face 
Oil, από τη σειρά 
Black Rose, Sisley 
Paris, πολύτιμο, 
μεταξένιο, σατινέ 
λαδάκι με προπαρα-
σκευαστικές, θρε-
πτικές και αντιγηρα-
ντικές ιδιότητες.

Slow Age Night, Vichy, κρέμα/μάσκα με 
τολμηρό καφέ χρώμα, θυμίζει κάτι από τις συ-
νταγές παλαιών φαρμακοποιών. Η δροσερή 
υφή της γίνεται αμέσως ένα με την επιδερμί-
δα, αναδύοντας ένα υπέροχο φυτικό, σχεδόν 
θεραπευτικό άρωμα. Ένα απαλό νυχτερινό τα-
ξίδι για την επανοξυγόνωση και την αναζωογό-
νηση της επιδερμίδας σας. στα φαρμακεία.

The Oil Drops, 3ina, τρία μπου-
καλάκια που περιέχουν τη μαγική 
φόρμουλα που ανανεώνει την επι-
δερμίδα. Θα μετατρέψει το δέρμα 
σου από ταλαιπωρημένο και κου-
ρασμένο σε λαμπερό. αποκλει-
στικά στα Debenhams The Mall of 
Engomi & Debenhams Zenon.
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Πιο φρέσκο 
αΠο Ποτέ! 
αΠο τη στιγμη Που το 
δέρμα σασ νιώθέι ξηρο 
και αφυδατώμένο, 
χρέιαζέται να κανέτέ 
νέέσ «έΠένδυσέισ», 
Που θα έΠαναφέρουν 
τη φρέσκαδα του. 

BEAUTYshopping
X-treme gold radiance mask, Rexaline, μά-
σκα με τη δύναμη του χρυσού σε μια εξαιρετική 
φόρμουλα για την αναγέννηση και την επιδιόρ-
θωση ιστών που άρχισαν να εμφανίζουν σημά-
δια γήρανσης. έπαναφορτίζει την ενέργεια του 
δέρματος και αποκαθιστά την απίστευτη λάμψη 
του! αποκλειστικά στα BeautyLine.

Powermud™ 
Dualcleanse 

Treatment, 
GlamGlow, πολλαπλής δράσης 
μάσκα καθαρισμού και αποτοξίνω-
σης σε συνδυασμό με θρέψη, για 
μια βαθιά απομάκρυνση της εβδο-
μαδιαίας συσσώρευσης βρομιάς, 
λαδιού και μακιγιάζ,  που αφήνει 
το δέρμα απαλό και φρέσκο. σχε-
διασμένη για άνδρες και γυναίκες.

Μάσκα καθαρισμού 
Purifying Peel Off Mask 
και μάσκα Beauty Sleeping 
Mask, από τη σειρά WASO, 
Shiseido. θωρακίζουν την επι-
δερμίδα και της χαρίζουν τη 
φροντίδα και την αναζωογόνη-
ση που χρειάζεται.

DermAbsolu, day cream, 
Avene, η απόλυτη κρέμα φρο-
ντίδας του ώριμου ευαίσθητου 
δέρματος. Βελούδινη και δια-
κριτικά αρωματισμένη, η βασική 
κρέμα ημέρας επαναπυκνώνει 
το δέρμα, που σφύζει από υγεία 
και του χαρίζει τόνωση και ενέρ-
γεια. στα φαρμακεία.

Slow Age, Vichy, η σειρά που περιλαμβάνει 2 κρέμες ημέρας 
και μία κρέμα ματιών, για την πρόληψη και την επανόρθωση 
των σημαδιών γήρανσης (λεπτές γραμμές, θαμπάδα, ανομοι-
όμορφος τόνος) και την προστασία της επιδερμίδας ενάντια 
στους εξωτερικούς επιθετικούς παράγοντες.

Double Rose Rejuvenating Face Cream, The Organic 
Pharmacy, η ελαφριά σύνθεσή της από τριαντάφυλλο και 
rose hip, τζίντζερ, gotu kola και marigold, ενισχύει την ανα-
γέννηση των κυττάρων, μειώνει τις ευρυαγγείες και δίνει 
λάμψη στην επιδερμίδα. σε επιλεγμένα φαρμακεία και στο 
Debenhams μall of Cyprus στη Λευκωσία και Debenhams 
ζenon στη Λάρνακα.

Intense Rescue 
- Age-Delay 
Revitalizing oil-
serum, από τη σειρά 
Capture Youth, Dior, 
αποκαθιστά την περιε-
κτικότητα των λιπιδίων 
και προσφέρει άμε-
ση αίσθηση ανακού-
φισης. ένισχύει τον 
φραγμό του δέρματος 
και τη διαδικασία εσω-
τερικής αντίστασής 
του κι έτσι το λειαίνει, 
ενώ διατηρεί τη νεανι-
κή όψη του.

Wrinkles Erasure 
Cream, Youth Lab, 
αντιγηραντική κρέμα 
προηγμένης τεχνολο-
γίας, που αναδομεί και 
ενισχύει την πυκνότητα των 
ιστών του δέρματος, λειαίνει 
τις γραμμές και ρυτίδες και 
επαναφέρει τη νεανική λάμψη 
στην επιδερμίδα. δερματολο-
γικά ελεγμένη σύνθεση, χω-
ρίς parabens, που απορροφά-
ται άμεσα, δίχως να βαραίνει 
την επιδερμίδα, κατάλληλη 
για κάθε τύπο δέρματος. στα 
φαρμακεία.

1 Dramatically Different™ Hydrating Jelly Anti-Pollution, 
Clinique, η πρώτη διάφανη κρέμα περιποίησης, ανάλαφρη, 
oil-free, σε μορφή υδάτινου-gel για 24ωρη επανόρθωση και 
ενυδάτωση, ενίσχυση και προστασία της επιδερμίδας σας.
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style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

RetRo mania
H retro πλευρά της μόδάς μάς 
πρόςκάλεί ςε ενά mix&matcH 
πάίχνίδί άνάμεςά ςτό πάρόν 
κάί ςτό πάρελθόν!

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

Ένα ζΈυγαρι γυαλια ηλιου 
με κοκάλινο σκελετό θα αναδείξει το retro 

ύφος του outfit (γυαλιά ηλίου Web, ΣΈ 
ΈΠιλΈγΜΈνα ΚαΤαΣΤηΜαΤα).

instagram:mariannahadjimina

insta-tip
FE

N
D

IΠαλτό €89.95, ZARA.

Πουλόβερ, 
TERRANOVA.

Κολιέ, FOLLI 
FOLLIE.

Παλτό €149.99, 
MANGO.

Belt bag €29.95, ζαRA.

Παντελόνι €19.99, 
STRADIVARIUS.

Φούστα €49.99, MANGO.

Σκουλαρίκια, 
PARFOIS.

Φόρεμα €35.99, 
MANGO.
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ADVERTORIAL

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η ArcAncil PAris Κύπρού σάσ δίνεί 

τΗν ευκάίρίά νά δίεκδίκΗσετε ενά 
ΣαββατοΚύριαΚο 

Στο μαγεύτιΚο παριΣι εντελώΣ Δώρεαν! 

Με κάθε άγορά προϊοντων άξίάσ άνω 
των €25 κάί συΜπλΗρωνοντάσ τά στοί-
χείά σάσ στον λάχνο, Μπάίνετε στον 

δίάγωνίσΜο, ο οποίοσ λΗγεί τΗ Μερά του 
άγ. Βάλεντίνου, στίσ 14 ΦεΒρουάρίου 2019.
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style icon ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Coffee time
Το καφέ χρώμα ζέσΤαίνέί 
Τίσ έμφανίσέίσ αλλα καί 
Τη δίαθέση μασ!

ER
M

A
N

N
O

 S
C

ER
VI

N
O

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

Παλτό €69.99, 
STRADIVARIUS.

Σκουλαρίκια €6.90, 
ΑCCESSORIZE.

Ρολόι, 
SWATCH.

Ζιβάγκο €12.99, 
STRADIVARIUS.

Καπέλο, PARFOIS

Blazer, PIAZZA ITALIA.

Μποτάκι €110, TOP 
SHOP.

Μποτάκι, 
ALDO.

Φούστα €17.99, 
STRADIVARIUS.

Παντελόνι €49.95, 
ZARA.

shopping



41

σκακίέρα
Το μαύρο καί Το λέύκο 
έναλλασσονΤαί 
σΤο πίο δύναμίκο 
παίχνίδί Τησ μοδασ!

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

C
H

A
N

EL

Μπλούζα Betty Barclay, 
MODELLINA.

Φόρεμα €49.99, 
MANGO.

Ρολόι, 
SWATCH.

Παντελόνι €50, TOP 
SHOP. Jumpsuit Quiz, 

DEBENHAMS.

Τσάντα Gabor, COSTAS 
THEODOROU.

Oxford shoes €139, BAGATT.

Καπέλο €39.90, ACCESSORIZE.

Δακτυλίδι Luxenter, ΣΕ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.
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AGENDA ΑΠΟ ΤΗ χρισΤινΑ ΠελεκΑνΟυliving

 ΔιΑλεΞΗ
«ΤΑΠεινΟΦρΟσυνΗ κΑι 

ΠΟλυΤελειΑ»
Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας διορ-
γανώνει την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου, στις 19.00, 
τη διάλεξη «Ταπεινοφροσύνη και πολυτέλεια: Η 
ενδυμασία στην Κύπρο της Γαληνοτάτης» με ομι-
λήτρια την ιστορικό τέχνης,  Δρα Στέλλα Frigerio-
Ζένιου. Η διάλεξη διοργανώνεται στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης περιοδικής έκθεσης «Λευκωσία: 
Η γέννηση και η εξέλιξη μιας πρωτεύουσας. Βυ-
ζαντινή – Μεσαιωνική περίοδος». Η κράτηση θέ-
σεων είναι απαραίτητη. Για περισσότερες πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο 22661475 / email: info@
leventismuseum.org.cy

ΓιΑ ΤΟ TELETHON 
Για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά το TELETHON παρου-
σιάζει το κονσέρτο “Με-
λωδίες Ζωής” την Παρα-
σκευή, 22 Φεβρουαρίου, 
στις 19.30, στο Κτήριο 
Διοίκησης της Ελληνικής 
Τράπεζας. Το κονσέρτο 
θα παρουσιάσουν τέσσε-
ρεις διακεκριμένοι καλλιτέχνες, ανάμεσά τους 
και η διεθνώς αναγνωρισμένη μετζοσοπράνο, 
Αναστασία Μαξίμοβα. Το ρεπερτόριο θα περι-
λαμβάνει τις μεγαλύτερες στιγμές των μιούζικαλ 
αλλά και της λυρικής όπερας. Το κοινό θα έχει 
την ευκαιρία να απολαύσει ένα εξαίσιο ρεπερ-
τόριο με υψηλές απαιτήσεις όπως Summertime, 
Memories, O mio babbino caro, Adagio, Can 
can, και ακόμα περισσότερα, σε μια μοναδι-
κή παράσταση. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
θα παρουσιάζει η κ. Παμπίνα Θεμιστοκλέους. 
Μετά το κονσέρτο θα προσφερθεί κοκτέιλ.  Η 
είσοδος είναι 20 ευρώ το άτομο και μπορεί 
κάποιος να προμηθευτεί εισιτήρια καλώντας 
στο 99122472.  Όλα τα έσοδα θα διατεθούν 
στο TELETHON. Μεγάλος χορηγός Telethon, 
ΟΠΑΠ Κύπρου.

 ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ & ΒΟGAZ MUSIQUE
«TΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ»

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου και οι Bogaz 
Μusique «ταξιδεύουν» στο νησί μας 
το Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου, στις 

22.30, στη μουσική σκηνή Red. Με την αυ-
θεντική ατμόσφαιρα και τη μαγεία ενός post 
μικρασιάτικου πάλκου, προσαρμοσμένου 
στα ηχητικά δεδομένα και τις προκλήσεις 
της νέας εποχής, η Ελένη Τσαλιγοπούλου 
και οι Bogaz Μusique στήνουν μια υπέρο-
χη μουσική γιορτή, γεμάτη από πολύτιμα 

τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Τρα-
γούδια από την παράδοση, το ρεμπέτικο, 
το λαϊκό, τραγούδια μεγάλων δημιουργών, 
σύγχρονα και κλασικά, αλλά και καινούργια 
τραγούδια της Ελένης και των Bogaz, που 
ήδη έχουν προκαλέσει αίσθηση από το νέο 
τους άλμπουμ. Χορηγοί επικοινωνίας Ράδιο 
Πρώτο και περιοδικό Check in Cyprus. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
99059259 και 96245929.

 «ΜEλΩΔιεσ ΖΩΗσ»

ΤεχνΑσΜΑ

MEDOCHEMIE ΜΑρΑΘΩνιΟσ
λευκΩσιΑσ
Με εντυπωσιακούς ρυθμούς συνεχίζονται οι δη-
λώσεις συμμετοχής στον Medochemie Μαρα-
θώνιο Λευκωσίας, που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου. Στον Μαραθώνιο 
έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση χιλιάδες δρομείς, 
κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης. Η προθε-
σμία των εγγραφών επρόκειτο να λήξει στις 10 
Φεβρουαρίου, ωστόσο λόγω του έντονου εν-
διαφέροντος των τελευταίων ημερών, η Οργα-
νωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου  αποφάσισε 
να δώσει παράταση στις αιτήσεις συμμετοχής, 
μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου. Εγγραφές στην 
ιστοσελίδα www.nicosiamarathonrun.com.  Για 
περισσότερες πληροφορίες στο marketing@
nicosiamarathonrun.com και στο τηλέφωνο 
70088100.

«ΒυΖΑνΤινΗ-ΜεσΑιΩνικΗ ΠεριΟΔΟσ-λευκΩσιΑ»
ΜΕΧΡΙ 31/3
Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας ανακοινώνει πα-
ράταση της περιοδικής έκθεσης «Λευκωσία: Η γέννηση και η 
εξέλιξη μιας πρωτεύουσας. Βυζαντινή – Μεσαιωνική περίοδος».  
Η επιτυχημένη περιοδική έκθεση, που εγκαινιάστηκε τον περα-
σμένο Μάιο, δέχτηκε μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου 28.400 
επισκέπτες, ενώ εξακολουθεί να συγκεντρώνει ενδιαφέρον 
με αυξανόμενη επισκεψιμότητα. Περισσότερες πληροφορίες 
για τις δράσεις θα ανακοινωθούν σύντομα, ενώ το κοινό μπο-
ρεί να ενημερώνεται μέσω: Ιστοσελίδας: leventismuseum.org.
cy, Facebook: @Leventis.Museum, Instagram: leventismuseum. 
Email: info@leventismuseum.org.cy. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 357 22661475.

OI ΔεινΟσΑυρΟι εΠισΤρεΦΟυν σΤΗν κυΠρΟ
26/01-7/04/2019
Δεκαπέντε διαφορετικά είδη ρομποτικών 
τεράτων, σε πραγματικά μεγέθη, έρχονται 
στην Κύπρο για μια έκθεση που παρουσι-
άζει η Ελληνική Τράπεζα. Η εντυπωσιακή 
έκθεση επιστρέφει σε μια διαφορετική έκδο-
ση, όπου ο επισκέπτης θα γνωρίσει και θα 
ακούσει τους «Δεινοσαύρους του Ωκεανού 
– Dinosaurs of the Ocean». Η έκθεση θα βρίσκεται στην Κύπρο έως τις 7 
Απριλίου 2019 στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης (Περίπτερο 3). Ώρες λει-
τουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30-12:30 και 15:00-19:00. Σάββατο 
& Κυριακή (και αργίες): 10:00-19:00. Εισιτήρια στην είσοδο και στον ιστό-
τοπο www.dinoscy.com. Γενική είσοδος: €10. Χορηγοί επικοινωνίας: Συ-
γκρότημα Δίας και Τηλεόραση Σίγμα. Πληροφορίες στο www.dinoscy.com 
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Best of the Rest
TOURISM AWARDS  CYPRUS 2019
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Τα Tourism Awards Cyprus έρχονται να 
επιβραβεύσουν τις κορυφαίες πρακτικές και 
τις καινοτόμες πρωτοβουλίες επιχειρήσεων 
και φορέων του κυπριακού τουρισμού, που 
αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας της 
χώρας. H Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζει για 
πρώτη φορά στην Κύπρο τα Cyprus Tourism 
Awards 2019, με στόχο την ανάδειξη της 
αριστείας και της καινοτομίας στον χώρο 
του Travel, Hospitality & Leisure. Η προθε-
σμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι 
η 15η Φεβρουαρίου 2019, ενώ η τελετή 
βράβευσης θα γίνει τον Μάιο του 2019. Για 
τις κατηγορίες βράβευσης και τις οδηγίες 
υποβολής υποψηφιοτήτων, επισκεφτείτε το 
www.tourismawardscy.com.  Παρουσιάζει: 
H Τράπεζα Κύπρου.  Διοργανωτές: Εκδοτικός 
οίκος ΔΙΑΣ και Boussias Communications

«Ο ΘΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ»
Η πρεμιέρα του νέου έργου του Αντώνη Γεωργίου, 
σε σκηνοθεσία Ευριπίδη Δίκαιου, με τον τίτλο 
«Ο θείος Γιάννης», θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου, στο Θέατρο 
Versus. Παραστάσεις θα δοθούν επίσης στις 22, 
24,  26, 27 Φεβρουαρίου και 1, 2, 3 Μαρτίου. 
Το καινούργιο έργο του Αντώνη Γεωργίου είναι 
γραμμένο το 2016 στην καθομιλουμένη κυπριακή 
διάλεκτο και διαδραματίζεται στην Κύπρο, αλλά 
δεν αφορά μόνο τον τόπο μας. Για περισσότερες 
πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 
99395970. 

  ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

«Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ»
Τα τμήματα Χορού και Μουσικού Θεάτρου του Potenzia παρου-
σιάζουν τη παράσταση “Over The Rainbow” τη Κυριακή, 3 Μαρ-
τίου, στις 18.00, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Τα καθαρά 
έσοδα της παράστασης θα δοθούν στον Κυπριακό Σύνδεσμο 
Ασθένειας Πάρκινσον. Η  προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκι-
νήσει από την tickethour.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 22444443.

«ΝΤΑΝΟΣ»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Το πρώτο του βιβλίο κυ-
κλοφορεί από την Πέ-

μπτη, 28 Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Αγ-
γελόπουλος, με τον τίτλο «Ντάνος». Το 
ευρύ κοινό τον γνώρισε από το πρώτο 
Survivor, στο οποίο ήταν και ο νικητής. 
Πρόκειται για την αυτοβιογραφία του, 
στην οποία αποκαλύπτει άγνωστες πτυ-
χές του εαυτού του. 

«ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΟ 
ΛΑΘΟΣ»
ΓΙΟΛΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Η συγκινητική ιστορία για 
τη δύναμη ψυχής μιας γυ-

ναίκας που κατάφερε να διαγράψει το 
παρελθόν και να κατακτήσει τον κόσμο. 
Η Μαργαρίτα ήταν μόλις οχτώ χρονών 
όταν οι γονείς της την έστειλαν παρα-
δουλεύτρα σ’ ένα αρχοντικό στην πόλη. 
Στα δεκατρία της, το αφεντικό την εκμε-
ταλλεύτηκε και, αφού της πήρε το παιδί 
της, την πέταξε στον δρόμο. Τότε, εκεί-
νη τυχαία ανακάλυψε την κλίση της στον 
χορό και την έκανε επάγγελμα. Έγινε χο-
ρεύτρια σε καμπαρέ. Έτσι άρχισε το μο-
ναχικό ταξίδι μιας γυναίκας που η μοίρα 
τη χτύπησε αλύπητα. Αλλά δεν το έβαλε 
κάτω. 

Books Etc

  ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΟΡΜΠΑΛΑ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά ανοίγει το κουτάκι των αναμνήσεών της και έρχε-
ται στην Κύπρο για να πραγματοποιήσει εμφανίσεις στο νησί μας. Συγκεκρι-

μένα η δημοφιλής καλλιτέχνι-
δα θα εμφανισθεί την Κυριακή, 
17 Φεβρουαρίου, στις 20.30, 
στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνα-
κας και την Τρίτη, 19 Φεβρου-
αρίου, στις 20.30, στο Δημο-
τικό Θέατρο Στροβόλου, στη 
Λευκωσία. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 
24665795 

SOPHIA WITH 
LOVE

100+ΚΑΡΔΙΕΣ
100+Κύπριοι καλλιτέ-
χνες, οι οποίοι φιλοτέχνη-
σαν 100+καρδιές, θα 
τις εκθέσουν μέχρι αύριο 
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρί-
ου,  στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, στη Λευκωσία. Οι 100+καρδιές θα πωλού-
νται από 100 ευρώ η μία για την ενίσχυση του έργου του «Σοφία για τα Παι-
διά» στην Κένυα και στην Κύπρο. Είσοδος ελεύθερη. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 22668838.
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

LEXUS UX 
ΑΝΟΙΓΕΙ ΝΕΟΥΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 
Η παρουσίαση του νέου Lexus UX 
πραγματοποιήθηκε στο Lexus Centre στη 
Λευκωσία σε μια εκδήλωση η οποία είχε ως 
χαρακτηριστικά της την υψηλή αισθητική, 
την αίγλη, την έμφαση στη λεπτομέρεια 
και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους. 

Η Άντρη 
ΠροδρόμουTo νέο Lexus

Η Αγγέλα Χατζηλοϊζίδου, η Στάλω Σωκράτους 
και η Σαββίνα Κοντράσοβα

Ο Δημήτρης Σολομωνίδης και 
η Χρυστάλλα Αργυρού

H Άγγελλα Προδρόμου και 
ο Γιώργος Λοΐζου

Η Ερμιόνη 
Αυγουστή

Ο Λούης 
Πολυκάρπου

Η Άννα Ζογού και η Χρύσω Χριστοφόρου



45

Ο Δημήτρης Σοφοκλέους, η Γεωργία 
Κουλέρμου και ο Χαράλαμπος Πάμπου

Η Νατάσσα και 
ο Δίκραν Ουζουνιάν

Η Στέλλα Χατζήκυριακου και 
ο Αντρέας Χριστοφόρου

Η Άννα Αχιλλεούδη και η Γιούλα 
Μάρκου

Η Μαίρη Χαρίτωνος Η Άννα Μαρία Ευτυχίου
Στιγμιότυπο από την 
παρουσίαση του νέου Lexus

Ο Σίμος Συμεού και 
η Ευδοκία Κουλή

Η Στέφανη 
Χριστοδουλίδου
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DIARY

AIPFE 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΓΕΜΑΤΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ
Η AIPFE Κύπρου-Γυναίκες της 
Ευρώπης διοργάνωσε την ετήσια 
εκδήλωσή της για την κοπή της 
βασιλόπιτας, στο Boulevard by 
Occhio. Η Στέλλα Κάσδαγλη, 
συγγραφέας και συνιδρύτρια του 
Οργανισμού Women On Top, 
μίλησε για την ‘«Ενδυνάμωση των 
Γυναικών: η επόμενη μέρα». 

Ο Αντρέας Παπαχαραλάμπους 
και η Σάβια Ορφανίδου

Η Μάχη Σολωμού 
και η Αιμιλία 
Σολομωνίδου

Η Ιωάννα 
Κυπριανίδου

Η Δέσποινα 
Παπαδοπούλου

Η Λήδα Σκορδέλλη Η Άντζελα 
Τσολάκη

Η Άντρη Προδρόμου, η Σήλια Σαββοπούλου, 
η Ειρήνη Δράκου και η Άντρη Τζόζεφ

Η Μαρία 
Παπαλοϊζου

Η Δένα Σολωμή, η Ξένια Ξενοφώντος, ο Νίκος Τορναρίτης ,η Αθηνά Δανού 
και η Κατερίνα Χριστοφίδου

Η Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή, η Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου, η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, η Μαρία 
Βασιλειάδου και η Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου

Η Θέα 
Νικολάου
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2019
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»
Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, πραγματοποιήθηκε 
ημερίδα με θέμα: «Μαζί για ένα Καλύτερο 
Διαδίκτυο» στο «Φιλοξενία» από το 
Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με τη 
CYTA και την MTN και με την υποστήριξη των 
εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου CYberSafety 
και της Εθνικής Στρατηγικής για ένα Καλύτερο 
Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο.

VAGHEGGI 
PHYTOCOSMETICI
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Το περιοδικό ΟΚ! παρευρέθηκε στην 
παρουσίαση των προϊόντων της ιταλικής 
εταιρείας Vagheggi Phytocosmetici που 
έγινε από τον Executive Export Manager, 
Mr Alessio Ambu, αποκλειστικά στους 
χώρους του Wellness Spa & Skin Care.

Ο Χρήστος και η Έλενα 
Γρηγοριάδου

Η Ραφαέλλα 
Σολωμού

Η Έρικα 
Φουρλά

Η Σαλώμη 
Ιωάννου

Ο Executive Export 
Manager, Mr 
Alessio Ambu

Τα νέα προϊόντα της 
ιταλικής εταιρείας Vagheggi 
Phytocosmetici

Ο Δρ Θανάσης 
Χατζηλάκος

Η Δρ Αθηνά 
Μιχαηλίδου - Ευριπίδου

Ο Δρ Θανάσης Χατζηλάκος με μέλη από το 
Youth Panel κατά την ώρα της συζήτησης

Η Αναστασία Οικονόμου, ο Μιχάλης Σοφκλέους 
ο Δρ Θανάσης Χατζηλάκος, ο Ανδρέας 
Βασιλείου, η Νίκη Σωτηροπούλου, η Στέλλα 
Ευσταθίου, ο Λευτέρης  Αθανασίου, η Νικόλ 
Χριστοδουλίδου και ο Φοίβος Παπαδόπουλος

Η Αναστασία Οικονόμου,  ο Θάνος 
Χρονόπουλος, ο Μιχάλης Αχιλλέως, η Δρ 
Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου, ο Χρίστος 
Χατζηαθανασίου και ο Δρ Παντελής Παντελή
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Tv news ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Ποιος θα ανα-
λαβει το κεντρι-
κο δελτιο ειδή-
ςεων του 
Omega; 
μπορεί μετά την ξαφνική 
διακοπή της συνεργασίας 
της Στέλλας Στυλιανού 
από τη διεύθυνση του 
Omega να είδαμε στη 
θέση της τον μιχάλη 
Παυλίδη, ωστόσο οι 
φήμες θέλουν τις επόμε-
νες μέρες να αναλαμβά-
νει το κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων ο Ονούφριος 
Σωκράτους. Ο παρουσια-
στής της μεσημεριανής 
ζώνης του καναλιού 
φαντάζει ιδανική επιλογή 
με τους όσους διαθέσι-
μους παρουσιαστές 
υπάρχουν αυτή τη στιγμή 
στο κανάλι, αν και προς 
το παρόν δεν επιβεβαιώ-
νεται τίποτα.

ή εΠομενή μερα τής αΠολυςής τής αΠο το Omega
Τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, ένα 24ωρο πριν γιορτάσει τα 34α γενέθλιά 
της, η Στέλλα Στυλιανού έλαβε επιστολή απόλυσης από το Omega 
Κύπρου. μια απόλυση που προκάλεσε τις αντιδράσεις των συναδέρφων 
της, οι οποίοι με αφορμή το ότι την ίδια επιστολή πήραν και άλλα πρόσω-
πα, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυθόρμητη στάση εργασίας. η επό-
μενη μέρα βρήκε την παρουσιάστρια πιο χαμογελαστή από ποτέ, αφού 
γιόρτασε τα 34α γενέθλιά της σε μαγαζί της λευκωσίας και άφησε πίσω 
της την πικρία των προηγούμενων ωρών. η παρουσιάστρια θα ξεκουρα-
στεί για κάποιο διάστημα, ενώ ήδη άρχισε συζητήσεις για εξεύρεση νέας 
επαγγελματικής στέγης.

    ONOΥΦριΟΣ ΣωΚρΑΤΟΥΣ

οι νεοι Παικτες και 
ή δικήγορος αΠο τήν Παφο 

SURvIvOR

Δύο νέοι παίκτες μπήκαν στην ελληνική ομάδα το βράδυ της Τρίτης στο Survivor. 
Πρόκειται για τον Βασίλη Βασιλικό που σπούδασε πολιτικός μηχανικός και 
υποκριτική και την Ελπίδα μεζιρίδου, 28χρονη δικηγόρο που ζει στην Πάφο 

με σπουδές νομικής και personal training. H παίκτρια από την Κύπρο δείχνει πολύ 
δυνατή και θα βοηθήσει την ελληνική ομάδα, η οποία είναι ανεβασμένη και στα τελευ-
ταία επεισόδια τη βλέπουμε να κάνει μόνο νίκες προκαλώντας προστριβές και προβλή-
ματα στην τουρκική ομάδα. Όσον αφορά στα νούμερα τηλεθέασης, συνεχίζουν να 
είναι ανοδικά και μέρα με τη μέρα το Survivor μπαίνει όλο και σε περισσότερα σπίτια. 

ΣΤΕλλΑ ΣΤΥλιΑνΟΥ
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ς

«Περιμενω ο Θεος να μου 
ςτειλει κατι Θετικο»
Καλεσμένος στην εκπομπή «Όλα Καλά» ήταν 
την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου ο Λουκάς Φουρλάς 
και ο ίδιος ερωτήθηκε από την παρουσιάστρια 
της εκπομπής αν αισθάνεται ακόμη θυμό για τον 
Θεό, όπως εξομολογήθηκε σε συνεντεύξεις του 
μετά το θάνατο της κορούλας του.«Περιμένω ότι 
ίσως κάτι καλό έρθει στη ζωή μου μετά από αυτό 
όλο που πέρασα. Περιμένω ότι ο Θεός θα μου 
στείλει κάτι θετικό».Ο ίδιος μίλησε και για τις 
ενέργειες που κάνει κάθε χρόνο για τη 
βοήθεια οικογενειών που τα παιδιά 
τους δίνουν μάχη με τον καρκίνο, 
λέγοντας ότι όλα τα χρήματα που 
συγκεντρώνονται κάθε χρόνο δίνο-
νται αμέσως σε οικογένειες που τα 
έχουν ανάγκη, ενώ, όπως είπε, 
χαρακτηριστικά «όταν ένα παιδί 
σώζεται είναι σαν να σώζεται το δικό 
μου παιδί».

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΟΤΣΙΚΑΣ  
Η μεταμορφωςΗ του 
ςε ρολο ιΗςου
Μια καταπληκτική μεταμόρφωση για 
τις ανάγκες του ρόλου του Ιησού 
έκανε ο Αποστόλης Τότσικας για την 
ταινία με τίτλο «Το δείπνο του 
βοσκού». Η φιγούρα του Ιησού που 
έχουμε όλοι στο μυαλό μας μέσα 
από τη διάσημη σειρά «Ιησούς από 
τη Ναζαρέτ» είναι ολόιδια με τον 
Έλληνα ηθοποιό και αναμένεται να 
συζητηθεί. Μαζί του στην ταινία η 
Ιωάννα Παππά και ο Κωστής Σαββι-
δάκης.

ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΚΟΥΤΣΗ
αυτο ειναι το νεο 
ΠροςωΠο τΗς 
εκΠομΠΗς «ολα καλα»
Η δημοσιογράφος Νατάσα Κακού-
τση είναι το νέο πρόσωπο που εντάσ-
σεται στην εκπομπή «Όλα καλά» και 
θα αναλάβει το κυπριακό gossip με 
αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και δηλώ-
σεις από επώνυμους Κύπριους. Το 
«Όλα καλά» δικαίωσε την επιλογή 
του ΣΙΓΜΑ, με το κανάλι να το στηρί-
ζει και να επενδύει συνεχώς σε αυτό 
με νέα πρόσωπα και ενότητες. 

ΛΟυΚάς ΦΟυρΛάς

Η ςυναντΗςΗ τους και 
Η αμΗχανΗ… αγκαλια 
Μετά τις σκληρές δηλώσεις και το «πολεμι-
κό κλίμα» για τα νούμερα τηλεθέασης, ήρθε 
και η πρώτη συνάντησή τους. Εδώ και μερι-
κές βδομάδες επικρατεί ένα τεταμένο κλίμα 
μεταξύ του άντρέα Γιόρτσιου και της Χριστιά-
νας άριστοτέλους. άφορμή κάποιες αναρ-
τήσεις του παρουσιαστή για κάποιες μέρες 
που ξεπερνούσε σε νούμερα τηλεθέασης 
την παρουσιάστρια, που είχαν σαν αποτέλε-
σμα σκληρές δηλώσεις της παρουσιάστρι-
ας. Η συνέχεια ήταν εκρηκτική, με δημοσιο-
γράφους να κάνουν επίθεση στην Χριστιάνα 
όταν μίλησε για παραπλανητικά δημοσιεύ-
ματα. Το βράδυ της Τετάρτης είτε το ήθελαν 
είτε όχι οι δυο παρουσιαστές θα συναντιό-
ντουσαν στο πάρτι που πραγματοποίησε ο 
Λούης Πατσαλίδης. Οι δυο τους μόλις 
αντάλλαξαν ματιές πλησίασαν ο ένας τον 
άλλον και αγκαλιάστηκαν έχοντας έντονη 
στο πρόσωπό τους την αμηχανία, καθώς 
όλα τα βλέμματα στράφηκαν επάνω τους. 
Μάλιστα ο άνδρέας Γιόρτσιος πόσταρε μια 
κοινή φωτογραφία τους στα social media. 

«Θά ΤΗΝ 
ΚάΝΩ ρΕΖΙΛΙ ΠάΝΤΟυ» 

ΗΤάΝ Τά ΛΟΓΙά ΚυΠρΙΟυ Πά-
ρΟυςΙάςΤΗ ΓΙά ςυΝάΔΕΛΦΟ ΤΟυ 
ΠΟυ ΜΙΛΗςΕ ΜΕ ΠΟΛυ ςΚΛΗρά 

ΚάΙ άΝΗΘΙΚά ΛΟΓΙά ΓΙά ΕΚΕΙ-
ΝΟΝ ςΕ ςυΝάΝΤΗςΗ ΠΟυ 
ΕΙΧΕ ΜΕ άΛΛΟυς ΠάρΟυ-

ςΙάςΤΕς. 

κουίζ της βδομάδας

εΠιβεβαιωςε το τελος 
του «τατουαζ» 
«Μετά από έντονο προβληματισμό και πολλές συζη-
τήσεις που κάναμε πήραμε την απόφαση το “Τατου-
άζ” μας να ολοκληρωθεί στον β’ κύκλο, στα τέλη 

Ιουνίου 2019. Είμαστε περήφανοι για το αποτέ-
λεσμα και την απήχηση που είχε η δουλειά 

αυτή, κάτι που χωρίς εσάς δεν θα μπο-
ρούσε να συμβεί. Ο στόχος μας είναι 

να συνεχίσουμε να δουλεύουμε το 
ίδιο μεθοδικά και με τον ίδιο ζήλο 
μέχρι και το τελευταίο πλάνο 
που θα γυριστεί». Αυτό είναι το 
e-mail που έστειλαν ο Ανδρέας 
Γεωργίου, ο Κούλλης Νικολά-
ου και η Βάνα Δημητρίου στους 
ηθοποιούς και συνεργάτες της 
σειράς «Τατουάζ».

άρΙςΤΟΤΕΛΟυς - ΓΙΟρΤςΙΟς  

άΝΤρΕάς ΓΕΩρΓΙΟυ
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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ

φλερτ με 
την πολιτικη
Στο νηΣι μΑΣ ΒρεΘηκε 

την τριτη 12 φεΒροΥΑριοΥ 
η ΑννΑ ΒιΣΣη, οποΥ 

εΔΩΣε το «πΑρΩν» τηΣ 
Στην εκΘεΣη «SοPHIA 

WITH LOVE» ποΥ 
πρΑΓμΑτοποιηΘηκε Στη 
λεΒεντειο πινΑκοΘηκη

Η κορυφαία σταρ μαγνήτισε τα βλέμματα και τα 
φλας με την άφιξή της στο χώρο θέλοντας να 
στηρίξει τη φιλανθρωπική προσπάθεια. Η είδη-

ση που συζητιόταν τις τελευταίες μέρες είναι η πρόταση 
που δέχθηκε από τον Δημοκρατικό Συναγερμό να κατέλ-
θει υποψήφια για τις Ευρωεκλογές του ερχόμενου Μαΐου. 
Οι δύο πλευρές κράτησαν χαμηλούς τόνους. Μάλιστα 
σε δηλώσεις της η Άννα Βίσση ανέφερε πως είναι κάτι 
που την ενδιαφέρει, χωρίς να ξεκαθαρίζει εάν θα συμπε-
ριληφθεί στο ψηφοδέλτιο του ΔΗ.ΣΥ. Μέχρι την ώρα που 
γράφονταν αυτές οι γραμμές, η Άννα Βίσση αποτελούσε 
φαβορί στη λίστα των προσώπων που θέλουν να συμπε-
ριληφθούν στο ψηφοδέλτιο του ΔΗ.ΣΥ. Πολλοί από τους 
παρευρισκομένους στην έκθεση μίλησαν με την Άννα Βίσ-
ση, αλλά όταν την ρωτούσαν για το συγκεκριμένο θέμα η 
ίδια δεν έκανε καμιά συζήτηση και τόνιζε τη μεγάλη επιτυ-
χία της έκθεσης, όπου εκατόν τριάντα καρδιές, φτιαγμένες 
από πέτρα, μεταμορφώθηκαν σε αξιοθαύμαστα έργα τέ-
χνης και δημοπρατήθηκαν, με πολλούς αγοραστές, πέραν 
από την καλλιτεχνική αξία της κάθε καρδιάς, να βλέπουν 
σε αυτές την ευκαιρία να βοηθήσουν στη βελτίωση των 
συνθηκών ζωής, εκπαίδευσης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης χιλιάδων παιδιών στην Κένυα και αλλά και 
να προσφέρουν στις 16 κουζίνες σε ολοήμερα δημοτικά 
σχολεία στην Κύπρο που προσφέρουν μεσημεριανό φα-
γητό στα άπορα παιδιά. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ

Η Άννα Βίσση μαζί με τη στενή της φίλη Μαρί-
να Σιακόλα, πρόεδρο του ιδρύματος «Σοφία 
για τα Παιδιά»
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