
OK!
FIRst FOR CELEBRItY NEWs

ΚΑΙ ΜΑΝΑ
ΚΑΙ ΗΡΩΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ•ΤΕΥΧΟΣ 585•12 ΜΑΪΟΥ 2019•2,90€ 

ΓΙΩΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΔΟΥ

Δ
ω

ΡΕ
Α

ν
 Μ

Ε 
 Τ

Η
 «

ΣΗ
Μ

ΕΡ
Ιν

Η
» 

ΤΗ
Σ 

Κ
Υ

ΡΙ
Α

Κ
Η

Σ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗ 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

MET GALA 2019
ΟΙ ΕΜΦΑνΙΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΡΟΖ ΧΑΛΙ ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΚΚΕνΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

ΣΤΑΜΟΣ ΤΣΑΜΗΣ
ΟΙ ΣΚΗνΕΣ ΤΟΥ 
«ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟνΟΙ» 
ΣΤΗν ΚΟΚΚΙνΗ ΛΙΜνΗ

ΚωνΣΤΑνΤΙνΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
ΣΤΗν ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 
ΜΕ ΤΗν ΑΡΙΑΔνΗ

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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BIG
PICTURE

Στιγμιότυπο από τη 
συλλογή Fall-Winter 
2019/20, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο 
Grand Palais στο Πα-
ρίσι. 

CHANEL 2020

Πολιτικές καρικατούρες με την 
υπογραφή του Καρλ Λάγκερ-
φελντ επεξεργάζεται ο Γερμανός 

εκδότης Γκέρχαρντ Στίντλ. Όπως λίγοι 
γνώριζαν, ο διάσημος σχεδιαστής σχε-
δίαζε σκίτσα και καρτούν και συχνά έλε-
γε ότι ήθελε να ασχοληθεί περισσότερο 
με την εικόνα και τα καρτούν, αλλά και 
με την πολιτική. Ο σχεδιαστής και ο εκ-
δότης συνεργάστηκαν για περισσότερα 
από 25 χρόνια και δημοσιεύσαν δεκάδες 
βιβλία για τη μόδα, τη φωτογραφία και 
τα ταξίδια. Στα χνάρια όμως του διάση-

μου σχεδιαστή εξακολουθεί να βαδίζει 
ο οίκος Chanel και συγκεκριμένα η νέα 
διευθύντρια του οίκου, Virginie Viard, η 
οποία την περασμένη εβδομάδα παρου-
σίασε την πρώτη της συλλογή Fall-Winter 
2019/20 στο Grand Palais στο Παρίσι. 
Πρόκειται για μια συλλογή η οποία χαρα-
κτηρίζεται από χαλαρά, ζεστά υφάσματα 
και υπέροχα σχέδια, τα οποία σίγουρα 
θα αποζημιώσουν κάθε γυναικεία επιθυ-
μία.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ 

ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΕ
Ο ΚΑΡΛ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΚΑΤΟΥΡΕΣ, ΕΝΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΚΑΡΛ ΛΑΓΚΕΡΦΕΛΝΤ, 

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ 
ΣΥΝΤΟΜΑ, ΕΝΩ ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ 

ΤΟΥ ΣΤΟN ΟΙΚΟ CHANEL 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ

Η αντικαταστά-
τρια του διάση-
μου σχεδιαστή 
Καρλ Λάγκερ-
φελντ, Virginie 
Viard
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Η ΚαΡδΙα μοΥ… 
αΝΗΚεΙ ΣΤΗ μαμα

Μάνα, μανούλα, μαμά… 
Μια λέξη που εμπερι-
κλείει όλες τις χαρές 

της ζωής. Μια λέξη που όταν την 
προφέρει για πρώτη φορά το 
μικρό μωρό σου έχεις το αίσθη-
μα της χαράς, του γέλιου, του 
ενθουσιασμού. Μάνα. Στα πρώτα βήματά μας ο 
συμπαραστάτης μας, για να μας δίνει θάρρος σε 
όλα αυτά τα καθημερινά που ζούμε κατά τη διάρ-
κεια της ζωής μας. Και όταν πια μεγαλώσουμε γίνε-
ται το στήριγμά μας, που στην κάθε αναποδιά μάς 
δίνει δύναμη να προχωρήσουμε. οι λέξεις δεν 
μπορούν να εκφράσουν τα αισθήματα που έχει ο 
κάθε ένας για τη μητέρα του, γιατί πολύ απλά δεν 
μπορούν να εκφραστούν με λόγια. οι πράξεις 
είναι αυτές που δείχνουν την αγάπη που νιώθουμε 
για έναν άνθρωπο. Τα λόγια λοιπόν ας γίνουν 
πράξεις και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.

ΧΡΙΣΤΙΝα ΠελεΚαΝοΥ
christinap@diasmedia.com
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MET GALA 2019
ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣΣΤΟ ΡΟΖ ΧΑΛΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

ΣΤΑΜΟΣ ΤΣΑΜΗΣΟΙ ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ «ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ» ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΙΜΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠεΡΙεΧομεΝα    12 μαΪοΥ 2019 • ΤεΥΧοΣ 585

32 αΝΤεΡΣ ΧολΣ ΠοβλΣεΝ
ο άδικος και απρόσμενος χαμός των 
παιδιών του
44 αλεΞαΝδΡοΣ 
ΧαΡαλαμΠοΠοΥλοΣ
ο κορυφαίος σεφ του νέου Lounge Bar 
restaurant Jolly Joker
40 ΝΙΚοΣ οΙΚοΝομοΠοΥλοΣ – 
εΥαΓΓελΙα αΡαβαΝΗ 
Η επιθυμία ενός παιδιού έφερε τον χω-
ρισμό
42 ΤαμΤα 
Η επίσκεψή της στον μικρό λάμπρο
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ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ,  ΤΟ MET 

GALA 2019, ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 
6 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. 
ΟΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ ΣΤΟ 

ΡΟΖ ΧΑΛΙ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΠΟΙΚΙΛΑ 
ΣΧΟΛΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

MET GALA 2019

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΡΟΖ ΧΑΛΙ ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
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H διάσημη ποπ σταρ πριν 
καν ανέβει τις σκάλες του 

Μητροπολιτικού Μουσείου 
Τέχνης της Νέας Υόρκης άλλαξε 

ρούχα τέσσερις φορές. Ήταν 
αναμφισβήτητα από τις εμφανίσεις 
που συζητήθηκαν ποικιλοτρόπως. 

Φορώντας μια τεράστια φούξια 
κάπα, που η ουρά της είχε μήκος 

25 πόδια, η τραγουδίστρια 
κατέφθασε στον χώρο με μια 
συνοδεία που αποτελείτο από 

πέντε χορευτές, τη μακιγιέζ και 
τον προσωπικό της φωτογράφο. 

Με τη βοήθεια του σχεδιαστή 
Brandon Maxwell η Lady Gaga 

«αφαίρεσε» τη φούξια κάπα για να 
αναδείξει ένα μαύρο μάξι φόρεμα, 

που ήταν ασορτί με μια μαύρη 
ομπρέλα. Στη συνέχεια το μαύρο 

φόρεμα αφαιρέθηκε και από κάτω 
εμφανίστηκε ένα φούξια στενό 

φόρεμα, ενώ στο τέλος, αφού 
αφαιρέθηκε και αυτό, η σταρ έμεινε 

με ένα σετ από μαύρα εσώρουχα 
κεντημένα με κρύσταλλα. 

H Γκουέν Στεφάνι με 
δημιουργία του Jeremy Scott. 

Η Μπέλα Χαντίντ  
με Moschino. 

Η οικογένεια Καρντάσιανς. Ο Κόρεϊ Γκαμπλ, η Κρις Τζένερ, η Κιμ Καρντάσιαν Γουέστ με Thierry Mugler, 
η Κένταλ Τζένερ με Versace, η Κάιλι Τζένερ με Versace και ο Τράβις Σκοτ

Η 51χρονη Σελίν Ντιόν 
εμφανίστηκε μέσα σε ένα 
λαμπερό, άκρως αποκαλυπτικό 
φόρεμα, με χιλιάδες 
κρυσταλλάκια, μια δημιουργία 
Oscar de la Renta. 
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H Κάντις Σουάνπολ με Atelier Prabal Gurung. 

Η Ρίτα Όρα και η Κέιτ Μος με φορέματα 
Marc Jacobs, με τον σχεδιαστή

Η Cardi B εμφανίστηκε 
με κόκκινη τουαλέτα 
Thom Browne. 

Η βραδιά του Μet Gala 2019 θε-
ωρείται αντίστοιχη των Όσκαρ, 
διοργανώνεται από τη βασίλισ-

σα της μόδας Άννα Γουίντουρ και διε-
ξάγεται πάντοτε την πρώτη Δευτέρα του 
Μάη. Το Met Gala είναι η σπουδαιότε-
ρη ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση στο 
ημερολόγιο της μόδας και διοργανώνε-
ται για τους σκοπούς του Ινστιτούτου Κο-
στουμιών του Μητροπολιτικού Μουσεί-
ου Τέχνης της Νέας Υόρκης (MET). Είναι 
έμπνευση της υπεύθυνης δημοσίων σχέ-
σεων και ειδικής στη μόδα Έλενορ Λά-
μπερτ, και πραγματοποιήθηκε το 1948 

για να ενθαρρύνει τις δωρεές από την 
υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης. Με 
την πάροδο του χρόνου τα πιο γνωστά 
πρόσωπα από τον χώρο της μόδας, του 
κινηματογράφου, της μουσικής και της 
τέχνης συναντιούνταν για να συγκεντρώ-
σουν χρήματα για το Ινστιτούτο Κοστου-
μιών του MET και να γιορτάσουν τα εγκαί-
νια της νέας έκθεσής του. Το φετινό θέμα 
του γκαλά συνδυάστηκε με την ειρωνεία, 
το χιούμορ, την παρωδία, τη διασκέδαση 
αλλά και την υπερβολή.   ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

H Σάλμα Χάγιεκ με 
Gucci. 
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H Τζένιφερ Λόπεζ με Versace.

H οικοδέσποινα του Μet Gal και σιδηρά κυρία 
της μόδας Άννα Γουίντουρ φόρεσε Chanel. 

Η Κέιτι Πέρι εμφανίστηκε ως πολυέλαιος με 
πολυτελές φόρεμα Moschino. 
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H Τζούλιαν Μουρ με Pierpaolo 
Piccioli for Valentino. 

Η Πριγιάνκα Τσόπρα με φόρεμα Dior. 

Η Grace  και η 
Ντακότα Τζόνσον  με Gucci. 

Η Άμπερ Βαλέτα με τολμηρό outfit 
Anthony Vaccarello for Saint Laurent. 

H Μάιλι Σάιρους με Saint 
Laurent συνοδευόμενη από τον 
Λίαμ Χέμσγουορθ. 

Η Ναόμι Κάμπελ με φόρεμα 
Pier Paolo Piccioli for 
Valentino Haute Couture.

H Τζίτζι Χαντίντ με Michael Kors. 
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Το Lebay Beach Hotel στη Λάρνακα 
επέλεξε η Στάλω Ηλία για να παρου-
σιάσει τη νέα της κολεξιόν Άνοιξη/

Καλοκαίρι. Οι εκλεκτοί καλεσμένοι είχαν την 
ευκαιρία να δουν από κοντά τις δημιουργίες 
της με φαγητό και ποτό απολαμβάνοντας πα-
ράλληλα και τη θέα της θάλασσας.   ok!

TΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΣΤΑΛΩ ΗΛΙΑ

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ
ΟΛΟ ΜΟΔΑ

Η Έλενα 
Δημητρίου

H Στάλω Ηλία
Η Κάρλα 

Καλαϊτζιάν

Η Πόλυ 
Χατζηγεωργίου 

Η Μαρίτα 
Βασιλείου Λάντα

Η Δήμητρα Μιχαήλ και η 
Ελευθερία Αργυρού
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Η νέα κολεξιόν της Στάλως 
Ηλία Άνοιξη/Καλοκαίρι

Η Παναγιώτα 
Κονναρή

Η  Ραφαέλλα 
Ζαννέτου

Η Μαρτίνα 
Γεωργίου και 

η Ιζαμπέλα 
Γεωργίου

Η Δέσπω Ηλία
Η Στέλλα 

Γεωργιάδου 
Η Έλενα 
Δημητρίου

Η Κάρλα 
Καλαϊτζιάν
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Τα κοκτέιλ της βραδιάς 
προσέφερε το “The Barshift” 

cockails services

Η Ελίσα Γεωργίου
Η Αλέξια Καρακάννα και η 
Μαίρη ΠαπαμιχαήλΗ Σκεύη Θούπου Η Αννίτα Ρίτερ

Η Έλενα 
Πάτσιου

Η Τερέζα Ηλιάδου
και η Νόνη Κυπριανού

Η Χριστίνα Πελεκάνου και
η Παραδείσα Παπαγεωργίου

Η σχεδιάστρια Στάλω Ηλία 
μαζί με τη μητέρα της Δέσπω 
Γεωργίου

Η Μαρίσα 
Αντρέου

Η Κασσάνδρα 
Χρήστου

Η Μαρία 
Ιωάννου 

και η Λόρια 
Χατζηγεωργίου 
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ΓΙΩΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΔΟΥ

 Η νέα ζωΗ ΚαΙ Η αΦΟΣΙωΣΗ ΣΤΟν ΒαΣΙΛΗ
Η ΠέΡΙΠέΤέΙα ΥΓέΙαΣ ΤΗΣ ΓΙωΤαΣ ΚΟΥΦαΛΙΔΟΥ ΠΟΥ ΜαΣ 

ΣΥΓΚΙνΗΣέ ΟΛΟΥΣ ανΗΚέΙ ΠΙα ΣΤΟ ΠαΡέΛΘΟν.
Η ΠαΡΟΥΣΙαΣΤΡΙα Δέν έΧαΣέ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟ ΧαΜΟΓέΛΟ ΤΗΣ ΚαΙ 

ΠΛέΟν αναΠΛΗΡωνέΙ ΤΟν ΧΡΟνΟ ΠΟΥ έΧαΣέ Μέ ΤΟν ΓΙΟ ΤΗΣ
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 «Δεν είχε Δεί ποτε πως 
εχαςα τα μαλλία μου 

επείΔή παντα φορουςα 
ςκουφακί. μία μερα μου 

είπε, "μανουλα τα μαλλία 
ςου θα μεγαλωςουν καί 
θα γίνουν μεγαλυτερα 

απο του μπαμπα". 
εκείνή τή ςτίγμή λυγίςα».

Οι τελευταίοι μήνες ήταν εξαντλητι-
κοί για τη Γιώτα Κουφαλίδου μετά τη 
διάγνωση καρκίνoυ. Όλο αυτό το 

διάστημα έλαβε χιλιάδες μηνύματα στα social 
media της αλλά και στο κινητό της τηλέφωνο. 
Μηνύματα γεμάτα αγάπη και θετική ενέργεια 
από τα οποία αντλούσε δύναμη για να δώσει 
τη μάχη της με τον καρκίνο και να βγει νική-
τρια. Έχασε όμως πολλές σημαντικές στιγμές 
με τον γιο της Βασίλη, λόγω της αδυναμίας 
και της εξάντλησης που είχε από τις χημειοθε-
ραπείες και πλέον άφησε τα πάντα στην άκρη 
για να του αφιερωθεί ολοκληρωτικά. «Συνε-
χίζω κάποιες συμπληρωματικές θεραπείες 
αλλά με το που σχολάνει από το σχολείο ο 
Βασίλης μου, όλος ο υπόλοιπός μου χρόνος 
είναι για εκείνον. Λατρεύει να ζυμώνουμε στο 
σπίτι κουλουράκια, να ζωγραφίζουμε και τα 
απογεύματα να πηγαίνουμε να κάνει κολύμπι 
και να παίξει ποδόσφαιρο» λέει η παρουσιά-
στρια. Το περιοδικό ΟΚ! απαθανάτισε μαμά 
και γιο στο Πάρκο Ακρόπολης να κάνουν 
βόλτα, να βλέπουν τη λίμνη και να παίζουν 
στο γρασίδι. Ο Βασίλης δεν σταματάει να κά-
νει αγκαλιές στη μαμά του, η οποία τον απο-
καλεί ένα μικρό ήρωα.
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«Η διάγνωση έγινε και ο Βασίλης ήταν 2,5 
ετών. Μας έκανε τεράστια εντύπωση όλους η 
συμπεριφορά του. Δεν έκανε ποτέ ερωτήσεις 
που να με φέρει σε δύσκολη θέση. Ήταν λες 
και καταλάβαινε, αν και ουδέποτε είπαμε στο 
σπίτι τη λέξη καρκίνος. Ήταν πολύ συνεργά-
σιμος, με αγκάλιαζε συνεχώς και ήταν κομμά-
τι της δύναμης που έπαιρνα για να παλέψω», 
λέει η παρουσιάστρια, η οποία συγκλονίζει κα-
θώς περιγράφει την πιο συγκινητική ατάκα που 
άκουσε από τον γιο της και την έκανε να λυγί-
σει: «Δεν είχε δει ποτέ πως έχασα τα μαλλιά 
μου επειδή πάντα φορούσα σκουφάκι. Ενώ με 
έβλεπε μόνο με το σκουφάκι, δεν με ρώτησε 
ποτέ γιατί το φοράω λες και ήξερε. Μια μέρα 
μου είπε "Μανούλα τα μαλλιά σου θα μεγαλώ-
σουν και θα γίνουν μεγαλύτερα από του μπα-
μπά" Εκείνη τη στιγμή λύγισα». Μάλιστα μετά 
το τέλος των χημειοθεραπειών επέλεξε να κυ-
κλοφορεί στο σπίτι χωρίς σκουφάκι επειδή 
τα μαλλιά της άρχισαν να μεγαλώνουν. Όταν 
την είδε για πρώτη φορά χωρίς σκουφάκι, της 
είπε χαμογελώντας: «Μανούλα μου έκοψες τα 
μαλλιά σου;» Η Γιώτα όλους αυτούς τους μή-
νες δεν έχασε ποτέ την πίστη και το χαμόγελό 
της και πλέον δίνει τις δικές της συμβουλές σε 
κοπέλες που επικοινωνούν μαζί της με το ίδιο 
πρόβλημα υγείας, δίνοντάς τους δύναμη για 
να το αντιμετωπίσουν. ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΡΟΥΧΑ ΓΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΟ MINDY BOUTIQUES
ΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΗ: ΜΑΙSON MARASIL
MAKIΓΙΑΖ: ΙLONA GARAMVOLGYI
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Στην παιδικη 
χαρα με την κόρη 

τηΣ αριαδνη
ειναι 17:00 τό απόΓεΥμα 
δεΥτεραΣ 6 μαΪόΥ και η 

παρόΥΣιαΣτρια ΦΘανει με την 
κόρη τηΣ Στό παρκό πιΣΩ από 
τό Σπιτι τηΣ Στην ακρόπόΛη

Ο σύζυγός της, Νεκτάριος 
Αλεξάνδρου, βρίσκεται 
στην προπόνηση με την 

ομάδα της Δόξας Κατωκοπιάς και 
η συγκεκριμένη ώρα απαιτεί από-
λυτη αφοσίωση στην Αριάδνη και 
παιχνίδι μέχρι το βράδυ. Τα απο-
γεύματα της Δευτέρας και της Πέ-
μπτης το έχει καθιερώσει να πηγαί-
νει στο πάρκο της γειτονιάς με την 
Αριάδνη. Είναι οι μοναδικές δυο 
μέρες της εβδομάδας που δεν έχει 
υποχρεώσεις μετά το τέλος της εκ-
πομπής «Όλα Καλά» και δεν έχει 
μάθημα στη σχολή μόντελινγκ που 
διατηρεί στη Λευκωσία. Η κούνια 
είναι το αγαπημένο παιχνίδι της 
Αριάδνης στο πάρκο. Αρχικά έκα-

νε βόλτες με το ποδήλατό της και 
στη συνέχεια με τη βοήθεια της μα-
μάς της προσπαθούσε να πάει όσο 
πιο μακριά μπορούσε με την κού-
νια. Το καλοκαίρι άρχισε ήδη να 
μπαίνει στη ζωή μας και η παρουσι-
άστρια που λατρεύει τη συγκεκρι-
μένη εποχή ετοιμάζει τις διακοπές 
της με τον σύζυγο και την κόρη της. 
Οι επιλογές είναι πολλές χωρίς να 
έχουν καταλήξει ακόμα κάπου. Το 
μόνο σίγουρο, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, είναι πως -όπως κάθε χρό-
νο- θα περάσουν μερικές μέρες 
στον Πρωταρά.  ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

Η παρουσιάστρια έφθα-
σε στο πάρκο μαζί με την 
κόρη της, η οποία οδη-
γούσε το ποδήλατό της

Η κούνια είναι το αγα-
πημένο παιχνίδι της 
Αριάδνης στο πάρκο 
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ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Γιόρτασε την ημερα
τησ μητερασ με την κόρη τησ,

εστελ μαρινα
στη λεΥκΩσια Για ΨΩνια και ΠαιΧνιΔι με την κόρη τησ, 
εστελ μαρινα, αΠαΘανατισε ό ΦΩτόΓραΦικόσ Φακόσ 

τόΥ όκ! τη μαρκελλα μαρινα κΩνσταντινόΥ 

«Με τον Μένιο είμαστε από παιδιά μαζί, 
αλλά τον τελευταίο καιρό αποφασίσαμε 
να ακολουθήσουμε ξεχωριστούς δρό-

μους. Η αγάπη υπάρχει και πάντα θα υπάρχει, γιατί δεν 
πρέπει ποτέ να ξεχνούμε πως έχουμε κοινό το πιο ση-
μαντικό πράγμα στις ζωές μας, δηλαδή την κόρη μας. 
Μπορεί η κοινή μας ζωή να τελειώνει εδώ, αλλά σι-
γουρά έχουμε και οι δύο πολλά να ζήσουμε μαζί, στο 
πλευρό της κόρης μας», είπε η ίδια αποκλειστικά στο 
ΟΚ! το Πάσχα, αποκαλύπτοντας τον χωρισμό της, ο 
οποίος ήταν βελούδινος και πολιτισμένος. Η Σταρ Κύ-
προς το απόγευμα της Τετάρτης, 8 Μαΐου, πήγε για 
ψώνια στο Mall of Engomi παρέα με την μικρή Εστέλ, 
ενώ μετά τα ψώνια τις είδαμε να απολαμβάνουν απο-
γευματινό φαγητό και να παίζουν στα παιχνίδια. H 
Mαρκέλλα μαζί με τον πρώην σύντροφό της, Μένιο 
Παναγιώτου, φροντίζουν να μην αλλάξει καθόλου η 
ζωή της μικρής Εστέλ μετά τη δική τους απόφαση να 
τραβήξουν χωριστούς δρόμους, και τα καταφέρνουν. 
Προτεραιότητα για τη Σταρ Κύπρος είναι η κόρη της 
και παράλληλα θέλει να κάνει λαμπρή καριέρα στον 
τομέα της Νομικής, ενώ όταν της το επιτρέπει ο χρό-
νος ασχολείται και με το μόντελινγκ κάνοντας ισχυρές 
συνεργασίες που θα της αποφέρουν πολλά οφέλη. Η 
σημερινή μέρα της μητέρας θα βρει μαμά και κόρη σε 
διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια για να γιορτά-
σουν μαζί την ξεχωριστή μέρα.  ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ  

Προτεραιότητα για τη Σταρ Κύπρος εί-
ναι η κόρη της και παράλληλα θέλει 
να κάνει λαμπρή καριέρα στον τομέα 
της Νομικής.

H Mαρκέλλα μαζί με τον πρώην σύντροφό της, Μένιο 
Παναγιώτου, φροντίζουν να μην αλλάξει καθόλου η 
ζωή της μικρής Εστέλ μετά τη δική τους απόφαση να 
τραβήξουν χωριστούς δρόμους, και τα καταφέρνουν.
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ΤΟ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΟ «ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΜΩΡΟ» ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΧΑΡΙ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 6 ΜΑΪΟΥ, 
ΣΚΟΡΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

OI ΠΡΩΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΟΥ «ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ» 

Με αγωνία περίμεναν 
οι θαυμαστές του 
Παλατιού τη γέννη-

ση του πρώτου παιδιού της Μέ-
γκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα 
Χάρι. Το μωρό, που είναι τελικά 
αγόρι, γεννήθηκε τις πρωινές 
ώρες της Δευτέρας, 6 Μαΐου, 
με βάρος περίπου 3,3 κιλά. Σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση από τα 
Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ: «Η 
Δούκισσα του Σάσσεξ γέννησε 
αγόρι στις 05.26 τοπική ώρα 
(07.26 ώρα Ελλάδας). Το μωρό 
έχει βάρος περίπου 3,3 κιλά. Ο 
Δούκας του Σάσσεξ ήταν παρών 
στον τοκετό». Η 37χρονη πρώην 
ηθοποιός και νυν Δούκισσα του 
Σάσσεξ έφερε στον κόσμο το 
πρώτο της παιδί τη Δευτέρα και 
όλα όσα λέγονταν, ότι το ζευγά-
ρι κρατούσε ως επτασφράγιστο 
μυστικό τη γέννηση του μωρού, 
διαψεύστηκαν. Η Μέγκαν ξεπέ-
ρασε κατά μια εβδομάδα την 
αναμενόμενη ημερομηνία τοκε-

τού, ενώ η επίσημη ανακοίνωση 
του παλατιού έλεγε ότι από το 
πρωί της Δευτέρας η Δούκισσα 
είχε μπει στη διαδικασία του το-
κετού. Από το πλευρό της φυσι-
κά δεν έλειπε ο Πρίγκιπας Χάρι, 
ο οποίος μάλιστα ακύρωσε την 
επίσκεψή του στην Ολλανδία, 
η οποία ήταν προγραμματισμέ-
νη για την Πέμπτη, 9 Μαΐου. Η 
ανακοίνωση από το παλάτι εξη-
γούσε τον λόγο της ακύρωσης 
του ταξιδιού: «Λόγω του υλικοτε-
χνικού σχεδιασμού, της δημοσι-
ογραφικής κάλυψης των επισκέ-
ψεων και των υποχρεώσεων της 
βασιλικής οικογένειας, λάβαμε 
την απόφαση να αναβάλουμε 
την προγραμματισμένη επίσκε-
ψη του Δούκα του Σάσσεξ στο 
Άμστερνταμ». Κατά την επίσκε-
ψή του εκεί ο Χάρι επρόκειτο 
να παραστεί σε μια εκδήλωση 
αφιερωμένη σε βετεράνους του 
στρατού με αναπηρία. Πάντως, 
ο πάλαι ποτέ γόης και άτακτο 

Το «βασιλικό 
μωρό» και οι γονείς 
φωτογραφήθηκαν 
για πρώτη φορά 
το μεσημέρι της 
Τετάρτης, 
8 Μαΐου, στο St. 
George’s Hall στο 
Windsor Castle.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσσεξ παρουσίασαν το μωρό στη 
Βασίλισσα Ελισάβετ και τον Πρίγκιπα Φίλιππο, ενώ παρούσα ήταν και η 
μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια Ράγκλαντ, η οποία έχει τρελαθεί από τη χαρά 
της με τη γέννηση του πρώτου της εγγονιού. Η ίδια είναι συνεχώς στο 
πλευρό της κόρης της. Από την πλευρά του ο πατέρας της Μέγκαν, Τόμας 
Μαρκλ, δήλωσε ευτυχής και περήφανος για τη γέννηση του εγγόνου του.

Ο νέος Πρίγκιπας θα ονομάζεται Άρτσι - Χάρρισον και θα 
φέρει τα επώνυμα Mountbatten- Windsor. Το όνομά του έγινε 
γνωστό λίγες μόλις ώρες μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση 
τού μόλις δύο ημερών βρέφους.
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παιδί της βασιλικής οικογένειας έγινε 
μπαμπάς και φαίνεται να είναι τρισευτυ-
χισμένος. Ο πρώτος γιος του Πρίγκιπα 
είναι έβδομος στη σειρά διαδοχής του 
βρετανικού θρόνου, όγδοο δισέγγο-
νο της 93χρονης Ελισάβετ και μπορεί 
να δικαιούται διπλή υπηκοότητα, βρε-
τανική και αμερικανική, σύμφωνα με 
τους κανόνες υπηκοότητας. Ωστόσο 
το μωρό δεν θα φέρει αυτομάτως τον 
τίτλο του Πρίγκιπα, καθώς οποιοσδή-
ποτε τίτλος θα πρέπει να δοθεί από τη 
μονάρχη.

Η πρώτΗ δΗμόσια 
εμφανισΗ τόυ μώρόυ
Φρενίτιδα πάντως είχε δημιουργηθεί 
στη Βρετανία με το άκουσμα της γέν-

νησης και πολλοί θαυμαστές του Πα-
λατιού ήθελαν να δουν από κοντά το 
μωρό. Το μεσημέρι της Τετάρτης το 
παλάτι του Μπάκιγχαμ έδωσε στη δη-
μοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες 
του μικρού, ενώ, σύμφωνα με το πρω-
τόκολλο, οι γονείς βρέθηκαν στο St. 
George’s Hall στο Windsor Castle, 
και τρισευτυχισμένοι έκαναν την πρώτη 
εμφάνιση με το νεογέννητο. Οι πρώτες 
φωτογραφίες του νεογέννητου κυκλο-
φόρησαν στα Μέσα Ενημέρωσης την 
Τετάρτη, 8 Μαΐου, δύο ημέρες αφότου 
ήρθε στον κόσμο. Το ζευγάρι πάντως 
απόλαυσε το σπίτι του στο Frogmore 
Cottage κοντά στη βασιλική κατοικία 
λίγο πριν βγουν στα κανάλια για να δεί-
ξουν στους θαυμαστές τους το πρώτο 

τους παιδί. Όπως είναι γνωστό, το 
ζευγάρι δεν ακολούθησε την «πα-
ράδοση» που θέλει τους γονείς να 
εμφανίζονται μαζί με το νεογέννη-
το μπροστά στην κλινική για φωτο-
γράφιση.

Η χαρα τΗσ Κειτ Και 
τόυ όυιλιαμ
Ένα 24ωρο περίπου μετά τη γέν-
νηση του ανιψιού τους, ο Δούκας 
και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ μί-
λησαν έξω από το Cutty Sark στο 
Λονδίνο με αφορμή τον ερχομό 
του «πριγκιπικού μωρού». Ο Πρί-
γκιπας Ουίλιαμ είπε με πλατύ χα-
μόγελο: «Ανυπομονώ να τον δω 
τις επόμενες ημέρες. Είμαι πολύ 
χαρούμενος που καλωσορίζω τον 
αδελφό μου στην κοινωνία στέρη-
σης ύπνου που συνεπάγεται το να 
είσαι γονιός». Από την πλευρά της, 
η Κέιτ Μίντλετον ανέφερε: «Όπως 
είπε ο Ουίλιαμ, ανυπομονούμε να 

τον συναντήσουμε και να μάθουμε 
ποιο θα είναι το όνομά του…».

Oι παππόυδεσ
Σύμφωνα με τις τελευταίες πλη-
ροφορίες, ο Πρίγκιπας Κάρολος 
και η Δούκισσα της Κορνουάλης, 
Καμίλα, είδαν το νεογέννητο μωρό 
του Πρίγκιπα Χάρι και της Δούκισ-
σας του Σάσσεξ από το κινητό κά-
ποιου την ώρα που έκαναν περίπα-
το στο κέντρο της Λειψίας, στη Γερ-
μανία, όπου βρίσκονται σε περιο-
δεία. Όταν η Καμίλα είδε τη φωτο-
γραφία του νεογέννητου, χαμογέ-
λασε και είπε: «Σας ευχαριστώ που 
μου την δείχνετε». Από την άλλη, 
ο Πρίγκιπας Κάρολος δήλωσε ότι 
«είμαστε ευτυχισμένοι με αυτά τα 
νέα και ανυπομονούμε να επιστρέ-
ψουμε στη Βρετανία να δούμε το 
μωρό από κοντά».  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Η Καμίλα και ο Κάρολος ταξίδεψαν 
στη Γερμανία το βράδυ της Τρίτης για 
τετραήμερη επίσημη επίσκεψη. 

Το νεογέννητο στην αγκαλιά του 
πατέρα του

Οι εορτασμοί για τον ερχομό 
του «μικρού πρίγκιπα» 
κράτησαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εβδομάδας 
στην Αγγλία.

Τρισευτυχισμένοι, ο Δούκας και η 
Δούκισσα του Κέιμπριτζ δήλωσαν: 
«Είναι πραγματικά συναρπαστικό 
για τους δύο και τους ευχόμαστε 
ό,τι καλύτερο. Αυτές οι επόμενες 
εβδομάδες είναι πάντα λίγο 
περίεργες, αλλά τους ευχόμαστε 
ό,τι καλύτερο...»
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Πολλοί λένε πως ήταν ένας γάμος για 
την πλάκα χωρίς να τον έχουν σκε-
φτεί καθόλου, καθώς δεν θύμιζε 

σε τίποτα αυτό που όλοι περιμέναμε να αντι-
κρίσουμε όταν το ζευγάρι θα αντάλλαζε όρ-
κους αιώνιας αγάπης. Η όμορφη πρωταγω-
νίστρια του Game of Thrones, Σόφι Τέρνερ 
και ο αγαπημένος της, Τζο Τζόνας παντρεύ-
τηκαν στο Λας Βέγκας, λίγες ώρες μετά από 
τα Billboard Music Awards που έλαβαν χώ-
ραν στην ίδια πόλη με καλεσμένους πολλούς 
σταρ. Ο τραγουδιστής υποδέχθηκε στον 
χώρο της τελετής την 23χρονη ηθοποιό, ενώ-

πιον ενός σωσία του Έλβις Πρίσλεϊ. Η Σόφι 
Τέρνερ επέλεξε ένα λευκό νυφικό με πέπλο 
και κρατούσε ένα μπουκέτο λουλούδια. Το 
ζευγάρι έκανε πραγματικά την έκπληξη σε 
όλους, καθώς τα δημοσιεύματα τους ήθελαν 
να παντρεύονται το καλοκαίρι στη Γαλλία. Τις 
τελευταίες μέρες  ακούγεται πως θα κάνουν 
ένα μεγάλο γαμήλιο καλοκαιρινό πάρτι με 
όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Να θυμί-
σουμε ότι η Σόφι Τέρνερ στη δημοφιλή σει-
ρά Game of Thrones ενσαρκώνει τη Σάνσα 
Σταρκ, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε 
δηλώσει ότι το φινάλε της σειράς ήταν ανα-

πάντεχο, αλλά και ταιριαστό και κυρίως εξαι-
ρετικά συγκινητικό. Πρόσφατα, η παραγωγός 
της σειράς Φραντσέσκα Όρσι, αποκάλυψε 
ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων όλοι 
οι ηθοποιοί του καστ συγκεντρώθηκαν στην 
Ιρλανδία για να διαβάσουν μαζί το σενάριο 
των τελευταίων επεισοδίων. Με το που ολο-
κληρώθηκε η ανάγνωση, οι περισσότεροι άρ-
χισαν να κλαίνε, ενώ ταυτόχρονα χειροκρο-
τούσαν για 15 ολόκληρα λεπτά. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: kyΠΕ

Η 23XΡΟΝΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ GAME OF THRONES 
ΚΑΙ Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΕΝΩΘΗΚΑΝ ΜΕ 
ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΛΕΤΗ- ΕΚΠΛΗΞΗ 

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ 
ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑΣ 

ΤΟΥ GAME OF THRONES

ΣΟΦΙ ΤΕΡΝΕΡ –  ΤΖΟ ΤΖΟΝΑΣ
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Η πρώτη εμφάνιση του 
ζευγαριού στα Met Gala 
αμέσως μετά τον κρυφό 

τους γάμο. Το ζευγάρι 
βρέθηκε ανάμεσα στους 

λαμπερούς καλεσμένους 
της εκδήλωσης φορώντας 
κομμάτια Louis Vuitton by 

Nicolas Chesquiere.
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ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟΥΣ ΕΙΠΑΝ Ο ΔΑΝΟΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΑΝΤΕΡΣ 

ΧΟΛΣ ΠΟΒΛΣΕΝ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ, ΑΝΝ ΣΤΟΡΜ 
ΠΕΝΤΕΡΣΕΝ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 5 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ

ΑΝΤΕΡΣ ΧΟΛΣ ΠΟΒΛΣΕΝ

Ο ΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Η οικογένεια του Δανού επιχειρη-
ματία βρισκόταν στο ξενοδο-
χείο Shangri-La Hotel στη Σρι 

Λάνκα όταν συνέβησαν οι βομβιστικές 
επιθέσεις που έβαψαν με αίμα τον εορ-
τασμό του Πάσχα. Το μακελειό σημειώ-
θηκε στις 21 Απριλίου με θύματα πάνω 
από 300 νεκρούς και 500 τραυματίες. 
Η είδηση συγκλόνισε όλη την Υφήλιο και 
σκόρπισε τη θλίψη στον δισεκατομμυρι-
ούχο Άντερς Χολς Πόβλσεν, αφού έχα-
σε ό,τι πολυτιμότερο είχε στη ζωή του, τα 
τρία από τα τέσσερα παιδιά του. Τα τρία 
παιδιά τού μεγιστάνα της Asos, Άλμα, 
Άλφρεντ και Άγκνες, ήταν ανάμεσα στα 
θύματα της επίθεσης, καθώς η οικογέ-
νεια από τη Δανία απολάμβανε τις δια-
κοπές της στο ξενοδοχείο. Στην κηδεία 
οι απαρηγόρητοι γονείς δεν μπορούσαν 
να πιστέψουν αυτό που τους συνέβη. Ο 
μεγιστάνας προσπαθούσε να παρηγορή-
σει τη σύζυγό του, Ανν, και την κόρη τους, 
Άστριντ, ενώ στην κηδεία παρευρέθη πλή-
θος κόσμου, το οποίο παρακολουθούσε 
βουβό την κηδεία από απόσταση. Καθώς 
τα παιδιά μεταφέρονταν στην τελευταία 
τους κατοικία, η 10χρονη αδελφή τους 
αποχαιρέτησε τα αδέλφια της αφήνοντας 
πολύχρωμα μπαλόνια στον ουρανό, ενώ 
η χορωδία του καθεδρικού ναού έψαλ-
λε. Να σημειωθεί ότι ο πατέρας των παι-
διών χαρακτήρισε την ενέργεια που βύ-
θισε στο πένθος την οικογένειά του και 
χιλιάδες άλλες «εντελώς ακατανόητη» και 
ευχαρίστησε τους συγγενείς, τους φίλους 
αλλά και όλους αυτούς που συμπαρα-
στάθηκαν στον πόνο τους.

Οι απαρηγόρητοι γονείς μαζί με την κόρη 
τους, Άστριντ, η οποία ήταν και η μόνη που σώθηκε 
από τα παιδιά τους.
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Ποιος ειναι ο Ποβλςεν
Ο δισεκατομμυριούχος Άντερς 
Χολς Πόβλσεν είναι ιδιοκτήτης της 
διεθνούς αλυσίδας καταστημά-
των ένδυσης Bestseller και ο μεγα-
λύτερος μέτοχος του βρετανικού 
κολοσσού ένδυσης Asos. Επίσης, 
είναι το Νο252 της λίστας των δι-
σεκατομμυριούχων του Forbes και 
η προσωπική του περιουσία υπο-
λογίζεται στα 7,9 δισεκατομμύρια 
δολάρια. Παράλληλα, ο 46χρο-
νος άντρας είναι ο μεγαλύτερος 
ιδιοκτήτης γης στη Μεγάλη Βρετα-
νία. Μεταξύ των ιδιοκτησιών του 
βρίσκονται τα Kinloch, Hope Ben 
Loyal -κτήματα στο Σάδερλαντ- 
όπως και το κάστρο Aldourie κο-
ντά στις παρυφές της λίμνης του 
Λοχ Νες. Ο ίδιος είναι παθιασμέ-
νος περιβαλλοντολόγος, ενώ σε 
πρόσφατη συνέντευξή του είχε δή-
λωσε ότι ένα από τα όνειρά του εί-
ναι τη γη στη Σκωτία να την αφήσει 
στα τέσσερα παιδιά του. Ο ίδιος 
και η 40χρονη σύζυγός του ζουν 
σε ένα πρώην βασιλικό παλάτι κο-
ντά στο Άαρχους, τη δεύτερη μεγα-
λύτερη πόλη της Δανίας. Τα τέσσε-
ρα παιδιά τους, τρία εκ των οποίων 
χάθηκαν στη Σρι Λάνκα, πήγαιναν 
σε δημόσια σχολεία. Το ζευγάρι 
γνωρίστηκε στη δουλειά, καθώς η 
Άνν Στορμ Πέντερσεν εργάστηκε 
στις πωλήσεις της Bestseller.

ςτην αυτοκρατορια
της μοδας
Ο πατέρας του ξεκίνησε τις επιχει-
ρήσεις του με ένα και μόνο κατά-
στημα που άνοιξε το 1975, μετα-
τρέποντας το λίγα χρόνια αργότε-
ρα σε αυτοκρατορία της μόδας. 
Ο Άντερς Χολς Πόβλσεν ανέλαβε 
την οικογενειακή επιχείρηση σε ηλι-
κία 28 ετών και η Bestseller αρχίζει 
να πουλά ρούχα 11 διαφορετικών 
brands, συμπεριλαμβανομένων 
των Jack & Jones, Only και Vero 
Moda. Οι εταιρείες του απασχο-
λούν σήμερα 15.000 εργαζομέ-
νους και διαθέτουν μάρκες όπως 
Jack & Jones και Vero Moda. Στα 
τέλη του του 1998 η οικογένειά 
του έζησε μια πολύ δύσκολη πε-
ρίοδο, καθώς επί ένα δεκάμηνο 
ένας εκβιαστής απειλούσε να σκο-
τώσει μέλη της αν δεν του έδιναν 
ένα εκατομμύριο λίρες.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Σε παλαιότερη φωτογραφία ο 46χρονος
μεγιστάνας και η 40χρονη σύζυγός του.

Η φωτογραφία των τριών παιδιών
που ανάρτησαν στο Instagram λίγο
πριν την επίθεση.

Το «παρών» του στην κηδεία έδωσε και ο Πρωθυπουργός 
της Δανίας, Λαρς Λόξε Ράσμουσεν.

Απαρηγόρητα ήταν και τα μέλη της βασιλι-
κής οικογένειας της Δανίας στην κηδεία 

των παιδιών της οικογένειας Πόβλσεν.
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ΟΙΚΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

Ο Οίκος Καπόπουλος Κύπρου έχει 
συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρ-
φωση μιας αξιόλογης αγοράς τέ-

χνης στην Κύπρο, ικανοποιώντας τις απαιτή-
σεις του σύγχρονου φιλότεχνου κοινού, που 
αποζητά μία σχέση εμπιστοσύνης και μόνιμης 
επικοινωνίας. Αυτή η σχέση διασφαλίζεται από 
τη μακροχρόνια εμπειρία μας στις δημοπρασί-
ες, την αγάπη προς την Τέχνη και την ανάδειξη 
νέων ταλέντων αλλά και την προώθηση παλαι-
ών καλλιτεχνών. Παράλληλα, η προσωπική επι-
κοινωνία του Οίκου μας με τους καλλιτέχνες 
διαμορφώνει μία μοναδική και άνευ προηγου-
μένου ευκαιρία για την αγορά τέχνης στην Κύ-
προ προσφέροντας την επικοινωνία των καλλι-
τεχνών με το κοινό. Βέβαια, ο όμιλός μας βρί-
σκει υποστήριξη και σε συλλέκτες αλλά και σε 
επιχειρηματίες με δεδομένη την αγάπη τους για 
την Τέχνη. Η εμπιστοσύνη του ονόματός μας 
και η συνεχής παρουσία μας με διοργάνωση 
δημοπρασιών και εκθέσεων στις αίθουσες 
τέχνης Kapopoulos Fine Arts Λευκωσίας και 
Λεμεσού στοχεύουν σε μια άμεση γνωριμία με 
τους δημιουργούς, την ενίσχυση των νέων τα-
λέντων και τέλος τη δημιουργία μίας άρρηκτης 
σχέσης με το φιλότεχνο κοινό της Κύπρου. 

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2019
Ο οίκος Δημοπρασιών «Kapopoulos Auction 
House Cyprus Ltd», με τη θέση που του εξα-
σφαλίζει η αξιοπιστία και το όνομά του, προ-
σφέρει στο κοινό έργα υψηλής ποιότητας και 
αισθητικής, Ελλήνων, Κυπρίων και Ξένων καλλι-
τεχνών αναδεικνύοντας συνάμα τις νέες τάσεις 
στην αγορά  της Τέχνης. Στην επερχόμενη δη-
μοπρασία μας «THE EXCLUSIVE AUCTION», 
που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Μα-
ΐου, στις 20.00, στο ξενοδοχείο Hilton στη 
Λευκωσία, ο οίκος μας επιδιώκει μέσα από τη 
διοργάνωση αυτής της ιδιαίτερης δημοπρασί-
ας να παρουσιάσει αποκλειστικά υψηλής ποι-
ότητας συλλεκτικά έργα, από καταξιωμένους 
και ανερχόμενους καλλιτέχνες. Μια εξαιρετική 
συλλογή ποικίλων έργων, που περιλαμβάνει 
έργα από τους Erro (Gudmundur), Σπύρο Βα-
σιλείου, John Corbidge, Γεώργιο Ερωτόκριτο, 
Παύλο (Διονυσόπουλο), Βασίλη Σπεράντζα, 
Mr. Brainwash, Γιώργο Μαυροΐδη, Αλέκο Φα-
σιανό, Γιώργο Σταθόπουλο, Γιάννη Γαΐτη, Glyn 
Hughes, Δημήτρη Μυταρά, Κωστή Γεωργίου, 
Θεόδωρο Μανωλίδη, Άγγελο (Παναγιώτου), 
Παναγιώτη Τέτση, Βίκτωρα Ιωαννίδη, Τζων Χρι-
στοφόρου κ.ά. 

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Οι Γκαλερί Kapopoulos Fine Arts Λευκωσίας και 
Λεμεσού δίνουν συνεχώς το «παρών» στον χώρο 
των τεχνών μέσα από τη διοργάνωση εικαστικών 
γεγονότων, εκθέσεων αλλά και διαφόρων άλλων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπου προτείνονται και 
προωθούνται καταξιωμένοι Έλληνες, Κύπριοι αλλά 
και ξένοι καλλιτέχνες. Παρουσιάζονται έτσι οι νέες 
τάσεις στον χώρο των εικαστικών τεχνών και παρέ-
χεται η δυνατότητα στο κυπριακό και ελλαδικό κοι-
νό να γνωρίσει τους δημιουργούς των δύο χωρών. 
Η Γκαλερί Kapopoulos Fine Arts στη Λεμεσό θα πα-
ρουσιάσει για πρώτη φορά στην Κύπρο την Τρίτη, 4 
Ιουνίου, τη νέα εικαστική πρόταση του Έλληνα εικα-
στικού Τάσου Χώνια, στην παρουσία του καλλιτέχνη. 
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει ο Δήμαρχος 
Λεμεσού, κ. Νίκος Νικολαΐδης, την Τρίτη, 4 Ιουνί-
ου, ώρα 19.30.
Με τη νοσταλγική, ατμοσφαιρική διάθεση ως κυ-
ρίαρχο στοιχείο της δουλειάς του, ο Τάσος Χώ-

νιας καταφέρνει να δημιουργεί μια προσωπική 
σύνδεση με τον θεατή προσκαλώντας τον σε 
εσωτερικούς χώρους, οι οποίοι παραλληλίζο-
νται με τους δικούς του αυτό είναι και το ση-
μείο αφετηρίας και η συναισθηματική προέ-
λευση των συλλήψεών του. Ο Τάσος Χώνιας 
το 2011 έλαβε το δεύτερο βραβείο μεταξύ 
5.777 διαγωνιζομένων σε παγκόσμιο διαγωνι-
σμό, ο οποίος διοργανώθηκε από την γκαλερί 
Saatchi του Λονδίνου. Έχει συμμετάσχει δύο 
ακόμη φορές στους διαγωνισμούς της γκα-
λερί Saatchi πριν από το βραβείο του 2011, 
όπου κατείχε τη 10η και την 8η θέση αντίστοι-
χα. Σήμερα, οι πίνακές του παρουσιάζονται σε 
μεγάλες δημοπρασίες σε ολόκληρη την Ευρώ-
πη, όπως οι Bonhams του Λονδίνου. Τέτοιου 
είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες του 
οίκου μας φέρνουν πιο κοντά την Ελληνική και 
Κυπριακή Τέχνη, δημιουργώντας τη δυνατότητα 
ενός στενότερου διαλόγου ανάμεσα σε όλους 
τους συντελεστές της εικαστικής παραγω-
γής των έργων τέχνης (καλλιτέχνες, κριτικούς, 
ΜΜΕ, γκαλερίστες και φιλότεχνο κοινό). Με 
αυτήν τη μόνιμη πλέον παρουσία μας στη Κύ-
προ, επιχειρούμε να στηρίξουμε το έργο ανερ-
χόμενων, φερέλπιδων Κύπριων εικαστικών, ανα-
δεικνύοντάς τους τόσο στην εγχώρια αγορά 
όσο και στο εξωτερικό.  ok!   
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Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΒΟΥΡΑΤΕ 
ΓΕΙΤΟΝΟΙ», ΣΤΑΜΟΣ ΤΣΑΜΗΣ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΟΣΑ ΕΖΗΣΑΝ ΟΤΑΝ 
ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΙΤΣΕΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ.

ΣΤΑΜΟΣ ΤΣΑΜΗΣ

«ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΙΜΝΗ

ΤΟΥ “ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ”…»

H απόλυτη ικανοποίηση φαίνε-
ται ξεκάθαρα στο πρόσωπό 
σου για την τεράστια επιτυχία 

του «Βουράτε γειτόνοι». Μίλα μας λίγο 
γι' αυτό το project.
Ένα μεγάλο στοίχημα για μένα, το κινηματογρα-
φικό μου παιδί σε σενάριο του μετρ του είδους, 
Γιώργου Τσιάκκα. Μια σύγχρονη, πρωτότυπη, 
αληθινή ταινία, στολίδι για το νέο κυπριακό σινε-
μά, γεμάτη καλαίσθητες εικόνες από τα πρώτα 
κιόλας κινηματογραφικά της καρέ. Αμεσότητα 
και αλήθεια, έντονες εναλλαγές συναισθημά-
των, γέλιο, δράση, αγωνία, συγκρούσεις, συγκί-
νηση και καταιγιστικές εξελίξεις, με αποκορύ-
φωμα το μεγάλο μυστικό του Ρίκκου Μάππου-
ρου. Ο σουρεαλισμός και η αυθεντικότητα των 
ηρώων συναντούν τα σημαντικά θέματα που 
απασχολούν σήμερα την κυπριακή κοινωνία. Εί-
ναι το κινηματογραφικό μου παιδί και είμαι πε-
ρήφανος. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες 
μου. Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε αυτό το απο-
τέλεσμα. Στηρίχθηκα στην ομαδικότητα και την 
καλλιτεχνική πρόταση όλων, με απώτερο σκοπό 
την επίτευξη των στόχων μας και την καλύτερη 
απόδοση του σεναρίου μας.

Πίστευες από την αρχή πως θα σημεί-
ωνε τόση μεγάλη επιτυχία;
Έχοντας ως παρακαταθήκη την πετυχημένη συ-
νταγή της τηλεοπτικής σειράς, η ευθύνη μας 
ήταν μεγαλύτερη, καθώς το σινεμά έχει άλλες 
διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα παραγωγής.
Κρινόμαστε έτσι κι αλλιώς από το αποτέλεσμα, 
τρανή απόδειξη οι 115.000 χιλιάδες θεατές 
που παρακολούθησαν την ταινία μας έως τώρα, 
ρεκόρ για τα δεδομένα της Κύπρου. Η παρά-
γωγος μας, Χριστιάνα Νικολάου, συντέλεσε τα 
μέγιστα στην πραγματοποίηση του ονείρου μας, 
καθώς ήταν δίπλα μας συνεχώς σε ό,τι ζητήσα-
με. Θέλαμε να φέρουμε τον κόσμο στο σινεμά 
για να γελάσει, να συγκινηθεί, να σκεφτεί, να πε-
ράσει καλά. Ελπίζουμε να αποδείξαμε ότι όταν 
θέλουμε, μπορούμε. Με τις δικές μας δυνάμεις, 
με όραμα, σκληρή δουλειά και κυρίως κέφι, 

φτιάξαμε μια κυπριακή παραγωγή που μπορεί 
να σταθεί επάξια δίπλα σε ξένες παραγωγές. 
Εμείς βάλαμε τα δυνατά μας και οι θεατές μάς 
τιμούν με την παρουσία τους. Αξιοσημείωτες 
ήταν τόσοι οι αντιδράσεις σε Αθήνα και Αμερι-
κή, που κάναμε πρεμιέρα, όσοι και η συγκινητική 
προσέλευση του κυπριακού κοινού. Στις κινημα-
τογραφικές αίθουσες της Κύπρου η ταινία θα 
προβάλλεται για λίγες μέρες ακόμη. Το ταξίδι 
όμως συνεχίζεται, καθώς ακολουθούν προβο-
λές σε Αγγλία και Αυστραλία. Μια ταινία από 
την Κύπρο για τους Κυπρίους όλου του κόσμου, 
«Βουράτε Γειτόνοι».

Ποια ήταν η δυσκολότερη σκηνή που 
είχες να γυρίσεις και πώς διεκπεραιώ-
θηκε; Αποκάλυψέ μας λίγα απρόοπτα 
περιστατικά στο γύρισμα;
Η σκηνή που με δυσκόλεψε περισσότερο, και 
παράλληλα ήταν αστεία, ήταν η σκηνή των γε-
νεθλίων και αυτό λόγω καιρικών συνθηκών, που 
δεν μας επέτρεπε να έχουμε ένα ενιαίο φως 
κατά τη διάρκεια της σκηνής. Έτσι λοιπόν απο-
φασίσαμε να ακυρώσουμε το γύρισμα και να 
πάμε άλλη μέρα να ξανακάνουμε τη σκηνή. Από 
τον εκνευρισμό της κακής στιγμής, στην απόλυ-
τη χαρά της επιτυχημένης σκηνής, μάλλον υπήρ-
χε κάποιος ανώτερος λόγος!

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου χαρα-
κτήρας στη σειρά;
Ο κάθε χαρακτήρας έχει τη γλυκά του, την προ-
σωπικότητά του, το ενδιαφέρον του, είναι όλοι 
τους για μένα ξεχωριστοί, αγαπημένοι, αναλλοί-
ωτοι στον χρόνο. Ως σκηνοθέτης, αντιμετωπίζω 
ως παιδιά μου όλους τους χαρακτήρες, ζω μαζί 
τους και στις χαρούμενες στιγμές τους και συ-
μπάσχω με όλες τους τις ανησυχίες. Θαυμάζω 
την ηθική, το ταλέντο και τη μεγάλη γκάμα ρε-
περτορίου της Χριστίνας Παυλίδου, θεωρώ ότι 
είναι μια από τις σημαντικότερες και πιο ολοκλη-
ρωμένες ηθοποιούς που έχω συνεργαστεί και 
ως καλλιτέχνις αλλά και ως άνθρωπος. Επίσης 
τον αγαπημένο μου Γιώργο Ζένιο, τον ορισμό 

To «BoυΡΑΤΕ ΓΕιΤΟΝΟι» 
ΕιΝΑι ΜιΑ ΣυΓΧΡΟΝΗ, 

ΠΡΩΤΟΤυΠΗ, ΑλΗΘιΝΗ 
ΤΑιΝιΑ, ΣΤΟλιδι ΓιΑ 
ΤΟ ΝΕΟ ΚυΠΡιΑΚΟ 
ΣιΝΕΜΑ, ΓΕΜΑΤΗ 

ΚΑλΑιΣΘΗΤΕΣ ΕιΚΟΝΕΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚιΟλΑΣ 

ΚιΝΗΜΑΤΟΓΡΑφιΚΑ 
ΤΗΣ ΚΑΡΕ. 
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Όσεσ φΌρεσ ξεφεύγω και 
χανω την ψύχραιμια 

μΌύ, αύτΌματα νιωθω 
ενΌχεσ και ζητω 

σύγγνωμη. νΌμιζω 
εχω κανει πρΌΌδΌ 

σε αύτΌ. με ενΌχλει η 
φιλαύτια και Ό εγωισμΌσ.
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του επαγγελματία, παράδειγμα προς μίμηση 
για όλους μας, τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως, 
του χρωστώ πολλά.

Πότε αρχίζουν τα γυρίσματα για τη 
δεύτερη ταινία «Βουράτε Γειτόνοι»;
Είμαστε πολύ θετικοί στη δημιουργία του 
ΒΟΥΡΑΤΕ 2 και είναι στα άμεσά μας σχέ-
δια, καθώς το πρώτο δείγμα έτυχε εντυπωσι-
ακής αποδοχής. Μια κινηματογραφική ται-
νία εκτός από μεράκι και σωστές επιλογές, 
χρειάζεται και υψηλό μπάτζετ. Ο προϋπολο-
γισμός της ταινίας πλησίασε το 1 εκατομμύ-
ριο ευρώ, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο 
απλό, χρειάζεται πολλή δουλειά, σωστή 
προεργασία και χορηγούς που να συμπο-
ρευθούν μαζί μας και πάλι. Σε αυτό το ση-
μείο θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς 
της ταινίας, που χωρίς αυτούς δεν θα μπο-
ρούσαμε να την πραγματοποιήσουμε.

Από το «Μπρούσκο» πήγες στο 
«Τατουάζ» και από εκεί στο «Βου-
ράτε Γειτόνοι». Γιατί έφυγες μετά 
τον πρώτο χρόνο από το «Τατου-
άζ» και πώς είναι η σχέση σου σή-
μερα με τον Αντρέα Γεωργίου αλλά 
και τον Κούλλη Νικολάου, που 
ήταν κουμπάρος στον γάμο σου;
Με το «Μπρούσκο» καταφέραμε να αλ-
λάξουμε τα δρώμενα της ελληνικής μυθο-
πλασίας, ξαναφέραμε την ελληνική μυθο-
πλασία στο προσκήνιο, σε μια εποχή πολύ 
δύσκολη, αφού η κρίση επηρέασε πολύ 
τον τομέα μας. Έτσι λοιπόν καταφέραμε να 
δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό προϊόν 
απέναντι σε ξένες παραγωγές μεγάλων μπά-
τζετ που είχαν κατακλύσει τις ελληνικές τη-
λεοπτικές οθόνες, επίσης και ένα σημαντικό 
εξαγώγιμο προϊόν, αφού το «Μπρούσκο» 
προβλήθηκε σε 57 χώρες. Το «Τατουάζ» 
ήταν η επόμενη μεγάλη μας επιτυχία, επιστέ-
γασμα της σωστής και δημιουργικής συντα-
γής μας. Το διαζύγιο δεν ήταν συναινετικό, 
ήταν μια δική μου εξ ολοκλήρου απόφαση. 
Θεωρώ ότι δεν υπάρχει χώρος για συναι-
σθηματισμούς όταν οι ανησυχίες του καλ-

λιτέχνη διαφοροποιούνται, από τον τρόπο 
οργάνωσης έως το τελικό αποτέλεσμα. 
Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμη-
ση για τα δημιουργικά χρόνια συνεργασίας 
που είχαμε μαζί. Τελευταία φορά που συ-
ναντηθήκαμε ήταν στην πρεμιέρα της ταινί-
ας μου, όπου ήταν σαν να μην πέρασε μια 
μέρα, αγκαλιαστήκαμε και χαρήκαμε ιδιαίτε-
ρα που ξαναειδωθήκαμε.

Ποιος/α ήταν ο δυσκολότερος/η 
ηθοποιός που συνεργάστηκες ποτέ 
και γιατί; 
Ένας σκηνοθέτης πρέπει να έχει απαιτήσεις 
από τους ηθοποιούς του και να τους αγα-
πά, όταν ο ίδιος πρώτα έχει φτάσει στο επί-
πεδο να αγαπά τον ίδιο του τον εαυτό, να 
ξέρει να διαχειρίζεται καταστάσεις που προ-
κύπτουν χωρίς εγωισμούς, να είναι ταπει-
νός. Η δουλειά μας στηρίζεται στο ομαδικό 
πνεύμα, τη λογική και τη συνεργασία. Όλοι 
μας πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι κάθε 
μέρα και να ευχαριστούμε τον Θεό για το 
δώρο της ζωής και της ελευθερίας που μας 
έχει δώσει. Τους ηθοποιούς τούς αγαπώ, 
χωρίς κάλους ηθοποιούς δεν θα είμαι κι 
εγώ κάλος σκηνοθέτης. Είμαι σκηνοθέτης 
του ηθοποιού, οφείλω να είμαι δίπλα του, 
να μοιράζομαι τις ανησυχίες του βγάζο-
ντάς του πάντα το καλύτερό του εαυτό. Οι 
ηθοποιοί έχουν πολλές ευαισθησίες και το 
μόνο που θέλουν να νιώσουν είναι ασφά-
λεια. Όταν το κατακτήσεις αυτό μαζί τους, 
να τους παρέχεις ασφάλεια δηλαδή, τότε 
όλα είναι πιο εύκολα στη συνεργασία.

Ως σκηνοθέτης πώς θα περιέγρα-
φες τον εαυτό σου;
Θέλω να συνυπάρχω και να εργάζομαι 
κάτω από επαγγελματικές βάσεις, με σεβα-
σμό και αγάπη. Όσες φορές ξεφεύγω και 
χάνω την ψυχραιμία μου, αυτόματα νιώθω 
ενοχές και ζήτω συγγνώμη. Νομίζω έχω κά-
νει πρόοδο σε αυτό. Με ενοχλεί η φιλαυτία 
και ο εγωισμός. Επιθυμώ να έχω συντρό-
φους και συνοδοιπόρους στη ζωή μου που 
να με γνωρίζουν και να τους γνωρίζω ουσι-

ΕΝΑΣ ΣκΗΝΟΘΕΤΗΣ 
πΡΕπΕι ΝΑ ΕχΕι ΑπΑιΤΗΣΕιΣ 

ΑπΟ ΤΟΥΣ ΗΘΟπΟιΟΥΣ 
ΤΟΥ κΑι ΝΑ ΤΟΥΣ ΑγΑπΑ, 

ΟΤΑΝ Ο ιδιΟΣ πΡώΤΑ 
ΕχΕι φΤΑΣΕι ΣΤΟ ΕπιπΕδΟ 
ΝΑ ΑγΑπΑ ΤΟΝ ιδιΟ ΤΟΥ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ, ΝΑ ξΕΡΕι ΝΑ 

διΑχΕιΡιζΕΤΑι κΑΤΑΣΤΑΣΕιΣ 
πΟΥ πΡΟκΥπΤΟΥΝ 

χώΡιΣ ΕγώιΣΜΟΥΣ, ΝΑ 
ΕιΝΑι ΤΑπΕιΝΟΣ.

ΕιΜΑΣΤΕ ΟλΟι πΡΑγΜΑΤικΑ ΣΥγκλΟΝιΣΜΕΝΟι. 
δΕΝ ΗΤΑΝ ΑπλΑ κΟΝΤΑ. ΣΥΝΕιδΗΤΟπΟιΗΣΑΜΕ 

ΟΤι κιΝΗΘΗκΑΜΕ ΣΤΑ ιδιΑ ΣΗΜΕιΑ, ΤΗΝ ιδιΑ 
ΕπΟχΗ. ΤΟ ιδιΟ διΑΣΤΗΜΑ, ΣΥΜφώΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜιΑ, δΟλΟφΟΝΗΣΕ κΑι ΕΡιξΕ ΣΤΟ 
πΗγΑδι κΑι ΣΤΗΝ κΟκκιΝΗ λιΜΝΗ ΤΟΥλΑχιΣΤΟΝ 

δΥΟ κΟπΕλΕΣ. κΑΝΑΜΕ γΥΡιΣΜΑΤΑ διπλΑ 
ΑπΟ ΤΟ φΡΕΑΤιΟ κΑι Οι ΗΘΟπΟιΟι ΜΑΣ 
ΜπΗκΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ κΟκκιΝΗ λιΜΝΗ.
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αστικά και βαθιά. Να μαθαίνω συνεχώς. Να αγαπώ και να αγα-
πιέμαι. Πάντα με εντυπωσιάζουν οι άνθρωποι που μεταλαμπα-
δεύουν τις γνώσεις τους και την πνευματικότητά τους, οι άνθρω-
ποι που μπορούν να ελευθερώσουν τον νου τους και την ψυχή 
τους από την υπνωτιστική γοητεία του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Δεν θα μπορούσα να μη σε ρωτήσω για το θέμα 
που συντάραξε το νησί μας, και όχι μόνο, και 
έχει να κάνει με τη δολοφονική δράση του «Ορέ-
στη». Βλέποντας την ταινία «Βουράτε Γειτόνοι» είδα 
σκηνές από το Μιτσερό. Πόσο κοντά ήταν οι σκη-
νές από τα σημεία της φρίκης; 
Είμαστε όλοι πραγματικά συγκλονισμένοι. Δεν ήταν απλά κο-
ντά. Συνειδητοποιήσαμε ότι κινηθήκαμε στα ίδια σημεία, την ίδια 
εποχή. Κάναμε ρεπορτάζ για τους χώρους των γυρισμάτων από 
τον Απρίλιο του 2018. Τελειώσαμε τα γυρίσματα από την περι-
οχή του Μιτσερού στις 24 Ιουλίου. Σε αυτό το διάστημα, σύμ-
φωνα με την αστυνομία, δολοφόνησε και έριξε στο πηγάδι και 
στην Κόκκινη Λίμνη τουλάχιστον δύο κοπέλες. Κάναμε γυρίσμα-
τα δίπλα από το φρεάτιο και οι ηθοποιοί μας μπήκαν μέσα στην 
Κόκκινη Λίμνη. Όσοι είδαν την ταινία σίγουρα αναγνώρισαν το 
σημείο.

Είχατε δει τις φρικιαστικές βαλίτσες στην Κόκκινη 
Λίμνη;
Όχι, δεν τις είδαμε. Είχε βρέξει πάρα πολύ εκείνες τις μέρες 
στην περιοχή πριν τα γυρίσματα, με αποτέλεσμα να ανέβει η 
στάθμη των νερών της λίμνης. Βλέποντας πάλι τα πλάνα που 
τραβήξαμε τότε, συνειδητοποιούμε ότι ήμασταν μια αναπνοή 
από τις βαλίτσες, επίσης είχε αλλάξει και το χρώμα της λίμνης 
λόγω των βροχών, καθώς η γεωλογική σύνθεση του χώματος 
πάνω από τη λίμνη δημιούργησε ένα φαινόμενο με αποτέλε-
σμα η λίμνη εκείνη την περίοδο να είναι πιο κοντά στο πράσινο 
χρώμα. Μακάρι να τις βρίσκαμε τότε. Θα έμπαινε ένα τέλος 
στη δράση του πολύ πιο γρήγορα. 

Ως πατέρας, που έγινες πρόσφατα, όταν είδες στις 
ειδήσεις πως τα πτώματα του serial killer ήταν σε 
απόσταση αναπνοής από τα γυρίσματα της σειράς 
πώς ένιωσες;
Με κυριάρχησαν ποικίλα συναισθήματα, θυμός, φόβος, λύπη, 
ματαίωση, ένα μεγάλο ΓΙΑΤΙ. Ένιωθα συνυπεύθυνος. Άφησα, 
λέω, συνανθρώπους μου απροστάτευτους; Διαφωνώ κάθε-
τα με οποιοδήποτε είδος ρατσισμού ή διάκρισης, ένιωσα την 
ανάγκη να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στους συγγενείς των 
θυμάτων. Στο άκουσμα της συγκλονιστικής και αδιανόητης εί-
δησης του θανάτου ενός μωρού κάθε βράδυ κοιτάω την Εμμέ-
λειά μου (κόρη μου) όταν κοιμάται και δίνω μεγαλύτερη αξία 
στη ζωή. Θέλοντας όμως να βρω έστω και μια ηλιαχτίδα αισιο-
δοξίας με παρηγορεί αυτό που λέει ο Ελύτης: Μέσα στη θλίψη 
της απέραντης μετριότητας, που μας πνιγεί από παντού, παρη-
γοριέμαι ότι κάπου, σε κάποιο καμαράκι, κάποιοι πεισματάρη-
δες αγωνίζονται να εξουδετερώσουν τη φθορά. Θα παραφρά-
σω λοιπόν με σεβασμό τους στοίχους του μέγιστου Μάνου, 
αισιοδοξώντας ότι: Καληνύχτα Κεμαλ, αυτός ο κόσμος... θα 
αλλάξει κάποτε! ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΥΛΙΣΤΑΣ: ΠΑΝΟΣ ΓΕΡΟΛΕΜΙΔΗΣ
ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ MOONSDOG’S ΒΑR AND GRILL

ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ
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Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΥΤΟ 

ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΟΟΥΜΠΙΖ

ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 
–  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΑΒΑΝΗ  

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ
ΕΝΟΣ ΠΑΙδΙΟΥ

ΕφΕΡΕ ΤΟΝ 
ΧΩΡΙΣΜΟ

Οι δυο τους φάνταζαν ένα πολύ ευτυχισμένο και ερωτευμέ-
νο ζευγάρι, ωστόσο όσοι βρίσκονται στο περιβάλλον τους 
μιλάνε για ένα ζευγάρι του οποίου ο έρωτας το τελευταίο 

διάστημα άρχισε να φθείρεται. Αν και το τελευταίο διάστημα πέρα-
σαν μια μεγάλη κρίση, εντούτοις πάλεψαν να κρατήσουν αυτόν τον 
έρωτα και την ξεπέρασαν. Με κοινές εμφανίσεις τους διέψευσαν τον 
χωρισμό και έδειχναν ότι είναι και πάλι καλά μαζί. Εδώ και ένα μήνα 
το αγαπημένο ζευγάρι, το οποίο λάτρευαν οι παπαράτσι καθώς ήταν 
ιδιαίτερα ταιριαστό, έχει δώσει τίτλους τέλους μετά από ενάμιση χρό-
νο σχέσης και συγκατοίκησης. Το Πάσχα πέρασαν χωριστά τις άγιες 
μέρες οπότε δεν μπορούσαν να το κρατήσουν μυστικό, αφού πλέον 
το ομολογούν και οι ίδιοι στα κοντινά τους πρόσωπα. Οι πληροφο-
ρίες θέλουν τον Νίκο να επιθυμούσε να επισφραγίσουν τον έρωτά 
τους με ένα παιδί, σε αντίθεση με την Ευαγγελία που είχε προτεραι-
ότητα την εποχή αυτή την καριέρα της. Αυτή η διαφωνία έφερε προ-
στριβές και κατά συνέπεια το τέλος ενός μεγάλου έρωτα.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: panorama press
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THN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 ΜΑΪΟΥ, Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗ 
EUROVISION, ΤΑΜΤΑ, ΤΑΞΙΔΕΨΕ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΕΜΑΤΗ 

ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

TAMTA

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤΟN ΜΙΚΡΟ 
ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΙΝ AΠΟ ΤΗ EUROVISION 

Μ αζί της είχε οχτώ βαλίτσες, ενώ 
δέχθηκε με χαμόγελο πολλά 
δώρα από τους δημοσιογρά-

φους όπως χαλλούμι, σεφταλιά και κυπρια-
κές πίτες. Μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως 
μαζί της θα είναι η κόρη της και η μητέρα 
της. Το επόμενο πρωί πραγματοποίησε την 
πρώτη πρόβα της και η εμφάνισή της στην 
σκηνή ήταν εξαιρετική, καθώς την εκτόξευσε 
στην πρώτη θέση των εταιρειών στοιχημάτων 
για τον πρώτο ημιτελικό. Η Τάμτα θα εμφα-
νιστεί πρώτη φορώντας ένα σούπερ σέξι 
ασπρόμαυρο outfit, που ετοίμασαν για αυτήν 
οι MiRo, με ψηλοτάκουνα και ανάμεσα σε 4 
χορευτές. Στον ελεύθερό της χρόνο είχε μια 
άκρως συγκινητική συνάντηση. Όλοι γνω-
ρίζουμε την ιστορία του 7χρονου Λάμπρου 
Καλλένου, που πάσχει από μια σπάνια και 
σοβαρή ασθένεια και λαμβάνει εξειδικευμέ-

νη ιατροφαρμακευτική φροντίδα στο νοσο-
κομείο Sheba Medical Center στο Ισραήλ. 
Ο μικρός Λάμπρος αποδείχτηκε μεγάλος 
μαχητής. Η επίσκεψη της Τάμτας έδωσε τε-
ράστια χαρά στον μικρό Λάμπρο, ο οποίος 
την υποδέχθηκε με ένα t-shirt που είχε επάνω 
το πρόσωπό της και τον τίτλο του τραγου-
διού μας. Μαζί έβγαλαν πολλές αναμνηστι-
κές φωτογραφίες κρατώντας σημαίες της 
Κύπρου και η τραγουδίστρια υποσχέθηκε 
στον μικρό Λάμπρο ότι θα κάνει ό,τι καλύτε-
ρο για τη χώρα μας. Την ερχόμενη Τρίτη 14 
Μαΐου ευχόμαστε και εμείς ολόψυχα στη 
Τάμτα να θριαμβεύσει στον πρώτο ημιτελικό, 
ώστε να πάρει το πράσινο φως για τον μεγά-
λο τελικό του Σαββάτου 18 Μαΐου.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ

Η Τάμτα θα εμφανιστεί πρώτη στον πρώτο 
ημιτελικό, φορώντας ένα σούπερ σέξι 
ασπρόμαυρο outfit που ετοίμασαν για 
αυτήν οι MiRo.

Η επίσκεψη της Τάμτας έδωσε τεράστια 
χαρά στον μικρό Λάμπρο, ο οποίος 
την υποδέχθηκε με ένα t-shirt που είχε 
επάνω το πρόσωπό της και τον τίτλο του 
τραγουδιού μας, Replay.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΣΕΦ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

JOLLY JOKER ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΜπΗΚΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΥζΙΝΑ ΤΟΥ JOLLY JOKER ΛΙγΑ 24ΩΡΑ 

πΡΙΝ ΑπΟ ΤΑ ΕγΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ γΝΩΡΙΣΑΜΕ ΤΟΝ 
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΣΕΦ ΑΛΕξΑΝδΡΟ ΧΑΡΑΛΑΜπΟπΟΥΛΟ. 

Ποια είναι η φιλοσοφία σου 
στη  μαγειρική;
Να σερβίρω πιάτα με βαθιά γεύση, 

προσεγμένη παρουσίαση, τα οποία θα χαιρό-
μουν πρώτα απ’ όλα εγώ ο ίδιος να γευθώ σε 
ένα εστιατόριο. Συνηθίζω να βάζω συχνά τον 
εαυτό μου στη θέση του πελάτη, έτσι ώστε να 
έχω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του φαγητού 
που σερβίρουμε. Ομαδικότητα, σεβασμός μετα-
ξύ όλων των συνεργατών και φυσικά σεβασμός 
προς την πρώτη ύλη, την οποία αξιοποιούμε, εί-
ναι οι βάσεις, τις οποίες δεν διαπραγματεύομαι 
στις συνεργασίες μου στις κουζίνες.

Περίγραψέ μας το μενού που θα δούμε 
στο Jolly Joker.
Και οι 3 επαγγελματίες που συνεργαζόμαστε 
στο συγκεκριμένο project -εγώ, ο Δημήτρης Δη-
μητριάδης και ο Αλέξανδρος Κάρλος- πρεσβεύ-
ουμε κατά κύριο λόγο την ελληνική κουζίνα. 
Μας ζητήθηκε και από τους ιδιοκτήτες του Jolly 

Jocker να εμπλουτίσουμε το μενού με αρκετά κυ-
πριακά προϊόντα και ελάχιστα διεθνή. Κατ' επέ-
κτασιν θα μπορούσα με λίγα λόγια να χαρακτη-
ρίσω το μενού του Jolly Jocker ως Μεσογειακό,  
με πολύ έντονο το Ελληνο-Κυπριακό στοιχείο, 
δοσμένο με έναν μοντέρνο τρόπο.

Ποιες είναι οι αγαπημένες σου κυπρια-
κές γεύσεις;
Το κυπριακό χαρουπόμελο το οποίο με είχε εν-
θουσιάσει όταν το πρωτοδοκίμασα, το κολοκά-
σι, το οποίο είναι ούτως ή άλλως από τις αγαπη-
μένες μου ρίζες, η ζιβανία, την οποία χρησιμο-
ποιούμε και σε ένα ιδιαίτερο dressing σαλάτας 
στο εστιατόριο και φυσικά ο κυπριακός τραχα-
νάς, τον οποίο μου αρέσει να συνδυάζω με λια-
στή ντομάτα, άνηθο και ψητό χαλλούμι.

Ποια είναι η πηγή έμπνευσής σου για 
τη διαμόρφωση ενός μενού;
Η παράδοση είναι η βάση την οποία πρέπει να 
κατακτήσουν όσοι μάγειρες θέλουν να εξελι-
χθούν και να επιτύχουν,  έχει πει στο παρελθόν 
ο κορυφαίος Ferran Adria. Και αυτό αποτελεί 
μαγειρικό κανόνα και αρχή για εμένα. Μελετάω 
παραδοσιακές ελληνικές συνταγές από λαογρα-
φικά βιβλία, δοκιμάζω προϊόντα από μικρούς 
παραγωγούς τους οποίους θέλω να στηρίζω, 
χρησιμοποιώντας και κάποιες πιο σύγχρονες μα-
γειρικές τεχνικές.

Φέτος βραβεύτηκες από τον οδηγό 
αστεριών Michelin με το plate Μichelin 
για το ελληνικό εστιατόριο Sense. Εί-
ναι ο στόχος σου πλέον ένα αστέρι 
Michelin;
Πρωταρχικός και βασικότατος στόχος είναι να 
βλέπουμε την ικανοποίηση και τη χαρά της από-
λαυσης του φαγητού χαραγμένη στα πρόσωπα 
των πελατών. Αυτοσκοπό δεν αποτελεί σε κα-
μία περίπτωση το αστέρι, αλλά θα ήταν μεγάλο 
ψέμα να σας αναφέρω πως δεν είναι ένας από 
τους στόχους που θα ήθελα να κατακτήσω και 
θα μου χάριζε σαφέστατα τεράστια συναισθη-
ματική ικανοποίηση. Kαι πιστεύω ακράδαντα πως 
στο SENSE έχουμε αυτήν τη δυναμική.  ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

The Oil Drops, 3ina, ανανεώνουν και 
δίνουν λάμψη στην επιδερμίδα. Τρία 
μπουκαλάκια που περιέχουν τη μαγι-
κή φόρμουλα που μετατρέπει το κου-
ρασμένο δέρμα σε λαμπερό. Με τα 
νέα The Oil Drops Defend, Detox και 
Energise θα επαναφέρετε τη χροιά 
της επιδερμίδας σας σε ένα απλό 
βήμα. Θα τα βρείτε αποκλειστικά στα 
Debenhams Λευκωσίας και Λάρνακας.

Rouge G, Guerlain, το αγαπημένο κραγιόν τώρα 
κυκλοφορεί σε νέες αποχρώσεις, με τέλεια υφή 
και ματ φινίρισμα! Μάλιστα, έχει το αβαντάζ να 
προσαρμόζεται στα «μέτρα» μας, στη διάθεσή 
μας και στο στυλ μας. Σημειώστε ότι τώρα έφθα-
σαν και οκτώ ολότελα νέες θήκες, για να ενισχύ-
σουν πραγματικά την εμφάνισή σας.

Pure Color Desire Rouge Excess 
Lipstick, Estée Lauder, κραγιόν για μεθυ-
στικό χρώμα με πλούσιες χρωστικές και 
ενυδατικά στοιχεία, που προσφέρει εξαι-
ρετικά άνετη αίσθηση και έντονο αποτέλε-
σμα στα χείλη, με μία μόνο εφαρμογή. Μι-
λάμε για τον ορισμό της πολυτέλειας και 
της επιθυμίας για σαγηνευτικά χείλη.

Power Fabric High Coverage  
Foundation balm, από τη 
σειρά Power Fabric, Giorgio 
Armani, για μακιγιάζ μακράς δι-
άρκειας και υψηλής κάλυψης. 
Συνδυάζοντας την απόλυτα φυ-
σική αίσθηση με την υψηλή κά-
λυψη, σας δίνει τη δυνατότητα 
δημιουργίας ενός ολοκληρωμέ-
νου μακιγιάζ χωρίς ατέλειες.

My Clarins, Clarins, μια σειρά νέας γενιάς προ-
ϊόντων φροντίδας δέρματος που προσφέρουν 
τα καλύτερα της φύσης για ένα υγιές δέρμα. Στη 
σειρά θα βρείτε 9 προϊόντα ημέρας/νύχτας που 
ενυδατώνουν, ισορροπούν και ενισχύουν όλους 
τους τύπους δέρματος, μέρα με την ημέρα.

Ideal Resource, Youth Retinol Oil Concentrate, 
Darphin, αδιαφανείς κάψουλες για το πρόσωπο 
και τα μάτια, με βοτανικής εκχύλισης ρετινόλη και 
θρεπτικά έλαια jojoba, σησαμιού, macadamia και 
Argan. Βοηθούν στην ορατή μείωση των γραμμών 
και των ρυτίδων, βελτιώνοντας τη λάμψη και την 
υφή της επιδερμίδας.

Σειρά σώματος Diptyque, μία εκπλη-
κτική σειρά περιποίησης επιδερμίδας 
και σώματος, με εξίσου εξαιρετικά αρώ-
ματα όπως και εφαρμογή. Θα τα βρείτε 
στο Diptyque corner στο πολυκατάστημα 
DEBENHAMS, στο The Mall of Cyprus.

Mε Μια 
αγκαΛια… 
ΛουΛουδια!
γιορΤή ΤήΣ ΜήΤεραΣ 
ΣήΜερα και οΛεΣ ΜαΣ Θα 
δωριΣουΜε -εκΤοΣ απο 
Τήν αγαπή ΜαΣ- εΣΤω 
κι ενα Μικρο δωρακι, 
ενδεικΤικο ΤήΣ αγαπήΣ 
ΜαΣ. εΣειΣ Τι Θα ΤήΣ 
δωριΣεΤε; εΜειΣ εχουΜε 
κανει ΤιΣ επιΛογεΣ ΜαΣ 
και ΣαΣ ΤιΣ προΤεινουΜε. 

Blooming Rose, 
Gianfranco Ferrè, 
το νέο άρωμα για τη 
γυναίκα με τη γα-
λήνια φόρμουλα. 
οι νότες κορυφής 
έχουν τη γεμάτη 
βιταμίνες ενέργεια 
των φρούτων (πόμε-
λο, φραγκοστάφυ-
λο και βατόμουρο). 
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All thAt 
blue
ΆσχετΆ Άν οι κΆιρικεσ 
συνθήκεσ δεν 
μΆσ το επιτρεπουν 
Άκομή, το μυΆλο 
μΆσ… τρεχει στισ 
πΆρΆλιεσ! κΆι γιΆ νΆ 
το «κΆλμΆρουμε», 
Άπλώσ  
εμπλουτιζουμε 
το νεσεσερ μΆσ με 
γΆλΆζιΆ προϊοντΆ! 

BEAUTYshopping

Glacier Blow, Barnängen, 
shower gel για όλους τους τύ-
πους δέρματος, με φυσικά άλα-
τα θαλάσσης σε συνδυασμό με 
ενυδατικό ορό προστασίας, αφή-
νει μια αίσθηση φρεσκάδας και 
αναζωογόνησης.

Mad About Curls & 
Waves, Schwarzkopf 
Professional, το 1ο ολιστι-
κό τελετουργικό περιποίη-
σης και styling, που σέβεται 
και ομορφαίνει κάθε τύπο 
υφής, για υπέροχους κυμα-
τισμούς και μπούκλες με  δι-
άρκεια, χωρίς κόπο.

Rainbow 
fantasy, Britney 
Spears, μια μα-
γνητική Oriental 
Vanillic Amber μυ-
ρωδιά με φρέσκες 
νότες από εσπερι-
δοειδή. στην καρ-
διά του, ένας λου-
λουδένιος χορός 
με ξύλο και μαλλί 
της γριάς δημιουρ-
γεί έναν εθιστικό 
συνδυασμό.

Surf Foam Wash 
Shampoo, Bumble 
and Bumble, με σύν-
θεση για εύκολο ξέ-
πλυμα δημιουργεί 
έναν απαλό και αέρι-
νο αφρό, που αφαιρεί 
τις ακαθαρσίες χάρις 
σε ένα μείγμα ιχνο-
στοιχείων και θαλάσ-
σιων φυτών. ιδανικό 
για όλους τους τύπους 
μαλλιών, δίνει όγκο 
στα μαλλιά, ενώ μαλα-
κώνει και βελτιώνει την 
υφή τους, για σίγουρα 
φυσικά κύματα.

Alien man, Thierry 
Mugler, ένα νέο άρω-
μα για τον άντρα της 
ζωής σας, που απο-
πνέει δύναμη και θε-
τική ενέργεια. με μια 
υπερβολική δόση 
του λουλουδιού 
Osmanthous, με νότες 
από βερίκοκο και ξυ-
λώδη βάση από καπνι-
στό φλοιό οξιάς, δη-
μιουργεί μια μοναδική 
υπογραφή. κυκλο-
φορεί σε δύο μεγέθη 
(50ml και 100ml) και 
σε eco refill μπουκάλι.

Supreme Hyaluronic, bioten, 
body lotion, με βασικό του συστα-
τικό το υαλουρονικό, είναι η ιδανι-
κή επιλογή για τις ξηρές επιδερμί-
δες. ή σαγηνευτική υφή της προ-
σφέρει ενυδάτωση που διαρκεί 
για 48 ώρες. τολμήστε το!

Life Plankton™ Elixir, Biotherm, ένα εξαιρετικά 
συμπυκνωμένο ελιξίριο, με Life Plankton™ και υα-
λουρονικό οξύ, ήρθε για να βοηθά όλους τους τύ-
πους επιδερμίδας να ανακάμπτουν από την καθημε-
ρινή φθορά. χαρίζει σε μόλις 8 ημέρες, αναζωογο-
νημένη όψη χωρίς ατέλειες.

BU In Action Zero%, 
αποσμητικά, με 0% άλατα 
αλουμινίου και 0% αλκο-
όλ και με φόρμουλα που 
δεν αφήνει λευκά σημάδια 
στα ρούχα σας. προσφέ-
ρει τον τέλειο συνδυασμό 
48ωρης αντι-ιδρωτικής 
προστασίας και επιτρέ-
πει στην επιδερμίδα να 
αναπνέει, διατηρώντας τη 
φυσική χλωρίδα της. θα 
τα βρείτε σε Deo Spray 
150ml και Roll-On 50ml.



style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Μια ευρυχωρη τσαντα 
χωρά όλα τα απαραίτητα και 

ολοκληρώνει με τον καλύτερο 
τρόπο τα office looks μας! 

(OVIESSE).

instagram:mariannahadjimina

insta-tip
TO

D
'S
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Νέα 
δέδομέΝα
Το navy blue αποκΤα αλλοn 
αέρα μέ αξέσουαρ σΤισ 
αποχρώσέισ Του κιΤριΝου

Φόρεμα €48, 
DOROTHY 
PERKINS.

Γυαλιά 
ηλίου, 
η&Μ.

Σκουλαρίκια €7.99, 
STRADIVARIUS.

Μπλούζα, 
PIAZZA 
ITALIA.

Παντελόνα, 
TERRANOVA.

Γόβα, 
ALDO.

Φούστα €32, 
DOROTHY 
PERKINS.

Φόρεμα €50, 
DOROTHY 
PERKINS.

Ζώνη, 
PIAZZA
ITALIA.
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ΑνοιξιΑτικο denim 
το denim εινΑι χωρις κΑμιΑ ΑμφιβολιΑ 
ενΑ Απο τΑ must have της Ανοιξης. 
ςυνδυΑςε το με λευκΑ κομμΑτιΑ γιΑ 
ενΑ φρεςκο κΑι νεΑνικο look.

M
IS

SO
N

I

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Γυαλιά ηλίου, 
FOREVER21.

Body €15.99, 
STRADIVARIUS.

Jacket,
PIAZZA ITALIA.Καπέλο, 

PIAZZA 
ITALIA.

Φούστα 
€42,

TOP SHOP.

Cyclist shorts €15.99, 
STRADIVARIUS.

Shorts, 
TERRANOVA.

Boyfriend 
oversized t-shirt 

€22,
TOP SHOP.

Σνίκερς 
€39.99, 
Η&Μ.

Jeans, 
TERRANOVA.
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Γλυκό beige
Ήρεμόι τόνόι τόυ beige 
συνδυάζόντάι σε  Γλυκά 
άνόιξιάτικά συνόλά.

Πουκάμισο, 
TALLY 
WEIJL.Τοπ, 

TERRANOVA.

Σκουλαρίκια, 
FOREVER21.

Πουκάμισο, 
TERRANOVA.

Shorts, 
TERRANOVA.

Τσάντα 
€39.95, 
ZARA.

Ζώνη €15.99, 
Η&Μ.

Flat sandals 
€22.99, 

STRADIVARIUS.

Φούστα 
€29.99, 
Η&Μ.

A
LB

ER
TA

 FE
RR

ET
TI



συνταγεσ

ΕκτΕλΕση
Σε μπρίκι βάζω το νερό με τη 
ζάχαρη και ζεσταίνω μέχρι να 
διαλυθεί εντελώς, λίγο πριν τον 
βρασμό. Σε μπολ ρίχνω το περι-
εχόμενο των φακέλων του ζελέ 
και το ζεστό νερό με τη ζάχαρη κι 
ανακατεύω να διαλυθεί καλά. Στη 
συνέχεια προσθέτω και τον ζωμό 
της κομπόστας DEL MONTE 
ΑΝΑΝΑ, καθώς επίσης και τον 

ανανά DEL MONTE ΑΝΑΝΑ 
κομμένο σε μικρά κομματάκια. Σε 
μικρότερο μπολ χτυπάω λίγο τα 
γιαούρτια έως ότου γίνουν σαν 
κρέμα και δεν έχουν γρομπαλά-
κια. Μόλις το μείγμα με το ζελέ 
και τον ανανά χλιαίνει αρκετά και 
είναι προς το κρύο, ενσωματώ-
νω και το γιαούρτι κι ανακατεύω 
έντονα. Σερβίρω σε μπολάκια και 
βάζω στο ψυγείο να παγώσει.

Υλικά
•3 φακελάκια ζελέ ανανά
•3 γιαούρτια άπαχα
•1 κούπα ζάχαρη
•1 κούπα νερό
• 1 μεγάλη DEL MONTE 

ΑΝΑΝΑ

ΓΙΑΟΥΡΤΟΓΛΥΚΟ ΜΕ DEL MONTE ΑΝΑΝΑ

Ο άνάνάσ del monte 
προσφέρει στον οργανι-

σμό μας σωστή διατροφή 
και υγεία. συγκεκριμένα, 
μια μεγάλη φέτα ανανά 

παρέχει περισσότερη από 
την ημερησία συνιστώμενη 
δόση Βιταμίνης c, περιέχει 
τρεις φορές περισσότερη 

Βιταμίνη c aπ’ ο,τι μια φέτα 
παραδοσιακού ανανά και 

60% περισσότερη βιταμίνη 
από ένα ακτινίδιο ή ένα 

ροδάκινο. Παρέχει επίσης 
διπλάσια ποσότητα φυτι-
κών ινών από ένα τσαμπί 

σταφύλι και περισσότερες 
φυτικές ίνες, όσες μία 

μπανάνα ή ένα πορτοκάλι. 
Μια μεγάλη φέτα ανανά πε-
ριέχει επίσης Β-καροτίνη, 
50% περισσότερη από ένα 
ακτινίδιο και περισσότερη 
από ένα μήλο ή μία μπανά-
να. mε τον anana del 
monte μαλακώνουν οι 

αρθρώσεις, αφού ο χυμός 
και το στέλεχος του φυτού 
περιέχουν το αντιφλεγμο-
νώδες ένζυμο Βρομελίνη.
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ΕκτΕλΕση
Ανακατεύουμε καλά τα 
ασπράδια, ρίχνουμε το γάλα 
και το αλεύρι και συνεχίζουμε 
το χτύπημα. Μόλις τελειώσουμε 
αφήνουμε το μείγμα να 
«ηρεμήσει» για λίγο. Βάζουμε 
το λάδι στο τηγάνι και ρίχνουμε 
μια δόση με την κουτάλα από το 

μείγμα. Μόλις ροδίσει η κρέπα 
τη γυρίζουμε και από την άλλη 
πλευρά. Επαναλαμβάνουμε τη 
διαδικασία μέχρι να τελειώσει 
το μείγμα. Ανακατεύουμε 1-2 
κουταλιές από τη μαρμελάδα 
STUTE με το κονιάκ και τα 
τριμμένα αμύγδαλα και γεμίζουμε 
τις κρέπες μας.

ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ STUTE 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ

Υλικά
•1 φλιτζάνι γάλα
•4 ασπράδια αβγών
•1 κουταλιά ηλιέλαιο
•1 φλιτζάνι αλεύρι
Υλικά για τη γέμιση:
• Μαρμελάδα φράουλα  

STUTE
• 1/2 ποτηράκι του κρασιού 

κονιάκ
•Τριμμένα αμύγδαλα

STUTE ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ

Είναι μάλλον απλό...
η Stute’s No Sugar Added 
Jam δεν περιέχει επιπρό-
σθετη ζάχαρη! Πολλοί 

καταναλωτές εκπλήσσονται 
με το που μαθαίνουν ότι η 
κανονική μαρμελάδα περι-
έχει μεταξύ 60-65g ζάχαρη 
ανά 100g μαρμελάδας. Οι 

μαρμελάδες Stute No Sugar 
Added Jam προσφέρουν 
μια πιο υγιεινή επιλογή 
για τους καταναλωτές, 

γιατί περιέχουν μεταξύ 2-5g 
ζάχαρης ανά 100g και 30% 
λιγότερες θερμίδες. άντί να 
προσθέτουμε ζάχαρη, χρη-

σιμοποιούμε ένα γλυκαντικό 
που βρίσκεται στη φύση και 
δεν επηρεάζει την υπέροχη 
γεύση της μαρμελάδας. η 
υψηλή περιεκτικότητα σε 
φρούτα σημαίνει ότι κάθε 

βάζο ξεχειλίζει με βραβευ-
μένη γεύση, ώστε να μην 
παρατηρείτε την έλλειψη 
ζάχαρης! Οι μαρμελάδες 
Stute χωρίς επιπρόσθετη 
ζάχαρη είναι κατάλληλες 

και για διαβητικούς.
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ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΙΟ
Ο γνωστός συνθέτης και τραγουδιστής Χά-
ρης Βαρθακούρης, παρέα με την ομάδα 
του Ελληνικού Ωδείου Αρχαγγέλου, παρου-
σιάζουν την παράσταση «Με τη φωνή του 
Χάρη - Αφιέρωμα στον Γιάννη Πάριο» σήμε-
ρα Κυριακή, 12 Μαΐου, στις 19:30 στο Δη-
μοτικό Θέατρο Λατσιών στη Λευκωσία. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
22383626.

μαγιατικο πανηγυρι
μια ημέρα γέματη χαρα και διασκέδαση

Μ
ια μέρα γεμάτη χαρά 
και διασκέδαση για 
μικρούς και μεγά-
λους διοργανώνει την 

Κυριακή, 19 Μαΐου, μεταξύ 10:00 
και 18:00, στο Kanika Elias Beach 
Hotel ο ΠΑΣΥΚΑΦ. Το Μαγιάτικο 
Πανηγυράκι θα είναι γεμάτο παιχνίδι 
και παιδικά χαμόγελα, ενώ χορός, 
τραγούδια, φουσκωτά, τραμπολίνο, 

bowling, ψάρεμα, face painting και 
πολλές άλλες δραστηριότητες περι-
μένουν μικρούς και μεγάλους για να 
διασκεδάσουν, συμβάλλοντας πα-
ράλληλα για τον καλό σκοπό. Όλα 
τα έσοδα θα ενισχύσουν τις υπηρε-
σίες και τα προγράμματα του ΠΑΣΥ-
ΚΑΦ. Είσοδος ελεύθερη. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 25 747 750.   

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
WHERE HAVE YOU BEEN? / ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ;
10/05/2019 - 31/05/2019
Το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας σε συνεργασία με 
το Ίδρυμα Πιερίδη παρουσιάζει την έκθεση της Τούλας Λια-
σή με τον τίτλο «Where Have You Been? / Πού Ήσουν;». 
Το «Where Have You Been? / Πού ήσουν?» είναι ένα εικα-
στικό έργο εμπνευσμένο από την προσωπική ιστορία της Κύ-
πριας καλλιτέχνιδας Τούλας Λιασή που ζει και εργάζεται στη Χάγη για σχε-
δόν τέσσερις δεκαετίες. Ο μοναδικός αδελφός της, ο οποίος υπήρξε αγνο-
ούμενος κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, βρέθηκε μετά από 
σαράντα χρόνια σε ομαδικό τάφο και ταυτοποιήθηκε με τη μέθοδο DNA. 
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης Δευτέρα –  Παρασκευή, 10:00 - 14:30, στο 
Θέατρο Πόλης (ΟΠΑΠ). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22797400.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕλΕκΑΝΟΥliving

ΠΑΝΗΓΥΡΑκΙ ΑΓΑΠΗΣ
«ΜΙΑ ΖΩΗ, ΜΙΑ ΑΓκΑλΙΑ»

Πανηγυράκι Αγάπης με 
το τίτλο «Μια ζωή, μια 
αγκαλιά» θα πραγματο-
ποιηθεί την Παρασκευή, 
17, Σάββατο, 18 και 
Κυριακή, 19 Μαΐου με 
τη στήριξη και συμμετο-
χή των Ειδικών Σχολεί-

ων Λάρνακας και Αμμοχώστου. Η τελετή 
έναρξης θα γίνει την Παρασκευή, 17 Μα-
ΐου 2019 και ώρα 11π.μ. στην Πλατεία 
Ευρώπης, Παραλία Φοινικούδων, στη Λάρ-
νακα.  Θα βραβευθούν όλα τα παιδιά των 
Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου που 
συμμετείχαν στους Παγκόσμιους Ειδικούς 
Αγώνες 2019 στο Άμπου Ντάμπι και θα 
παρουσιαστεί και τις τρεις βραδιές καλλι-
τεχνικό πρόγραμμα, στο οποίο θα συμμε-
τέχουν και παιδιά από τα Ειδικά Σχολεία. 
Όλα τα έσοδα από το Πανηγυράκι θα δι-
ατεθούν στα ειδικά σχολεία προς όφελος 
των παιδιών με ειδικές ικανότητες. Η εκδή-
λωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου 
της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. 

«κΑλΟκΑΙΡΙΝΗ ΑΥΡΑ»
20/05/2019-27/05/2019
Η νέα δουλειά με τίτλο «Καλοκαιρινή 
Αύρα» της εικαστικού Μάρλεν Καρλετί-
δου παρουσιάζεται στον χώρο τεχνών  
Γκαράζ στη Λευκωσία. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη 
Δευτέρα, 20 Μαΐου, από τις 7:00 μέχρι τις 10:00 μ.μ. Η έκ-
θεση περιλαμβάνει μικρά ζωγραφικά έργα που ξεκίνησαν το 
καλοκαίρι του 2018 μετά από μια εμπειρική περιδιάβαση στη 
φύση σε αναζήτηση της σχέσης φωτός και αρμονίας. Ώρες 
λειτουργίας Δευτέρα - Παρασκευή 4:00 - 8:00 μ.μ., Σαββατο-
κύριακο 10:00-1:00 μ.μ., 4:00-8:00 μ.μ., Δευτέρα με Παρα-
σκευή πρωί με ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 99571476 και στο www.marlenkarletidou.com 

ΕκΘΕΣΗ
ΓΙΑ κΑκΤΟΥΣ κΑΙ ΠΑΧΥΦΥΤΑ

Η 12η Έκθεση του Συνδέσμου Κάκτων και 
άλλων Παχυφύτων επιστρέφει και φέτος 
σήμερα Κυριακή, 12 Μαΐου, στον εκθεσια-
κό χώρο Σπηλιών στο Πάρκο Ακρόπολης. 
Στον εκθεσιακό χώρο ο επισκέπτης έχει την 
ευκαιρία να θαυμάσει σπάνιους συλλεκτι-
κούς κάκτους και άλλα παχύφυτα. Τα μέλη 
του Συνδέσμου με τα χρόνια έχουν γίνει πιο 
έμπειροι καλλιεργητές και αυτό αντανακλά-
ται στα φυτά που εκτίθενται στην έκθεση. Εί-
σοδος ελεύθερη στον χώρο των πωλήσεων. 
Είσοδος €1 στον εκθεσιακό χώρο. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 96 
570050 ή στο irenethemis@hotmail.com
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2019

ΜΕ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΠΙΓΙΟΝ BAND

Για 9η συνεχή χρονιά ο Οργανισμός 
Green Dot Κύπρου πραγματοποιεί το 

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλω-
σης Λευκωσίας το Σάββατο 25 Μαΐου 
στο πάρκο Ακρόπολης στη Λευκωσία, 
από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. 
Στόχος είναι η ανάδειξη της ανακύκλω-
σης ως αναπόσπαστο κομμάτι του ευ 

ζην, αλλά και της ευαισθητοποίησης του 
κοινού για το περιβάλλον. Κατά τη διάρ-
κεια του Φεστιβάλ θα υπάρχουν διαδρα-
στικά παιχνίδια και δραστηριότητες για 
παιδιά που θα σχετίζονται με την ανακύ-
κλωση, το περιβάλλον αλλά και το ευ 

ζην. Στη σκηνή του Φεστιβάλ θα παρου-
σιαστούν μουσικά και χορευτικά σχήμα-
τα, ενώ το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα 

κλείσει με συναυλία των Παπιγιόν band. 
Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ - 

ΟΛΥΜΠΙΟΥ
Το ΔΗΚΟ Λεμεσού παρουσιάζει σε μια ξεχω-
ριστή βραδιά τούς Γιώργο Θεοφάνους, Κων-
σταντίνο Χριστοφόρου και Δέσποινα Ολυ-
μπίου την Πέμπτη, 16 Μαΐου, στις 20.00, στο 
Monte Caputo, στη Λεμεσό. Με πρόγραμμα 
πολλών εκπλήξεων, θα χαρίσουν στο κοινό 
ανεπανάληπτες στιγμές διασκέδασης. Εισιτή-

ρια από €25 
με φαγητό 
και ποτό. Για 
περισσότερες 
πληροφορίες 
και προκρα-
τήσεις στο 
τηλέφωνο 
25360177.

Best of the Rest

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

2ND LIMASSOL SPRING FESTIVAL
"SPRING IS NATuRE'S wAy OF 

SAyING, LET'S PARTy!"
Διοργανώνεται το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μα-

ΐου στο Δασικό Πάρκο Λεμεσού το 2ο Ανοιξιάτικο 
Φεστιβάλ Λεμεσού by Inspired Family Fun με πολλές 

εκπλήξεις, όπως παραστάσεις με παπαγάλους και ξεχω-
ριστές δραστηριότητες όπως paintball, τραμπολίνo με 
bungee jumping κ.α., τα οποία θα συμβάλουν στη δη-
μιουργία μιας χαρούμενης ατμόσφαιρας. Τα καθαρά 
έσοδα θα διατεθούν 
για την ενίσχυση του 
Καραϊσκάκειου Ιδρύ-

ματος. Η είσοδος είναι 
δωρεάν προς το κοινό. 
Για περισσότερες πλη-
ροφορίες καλέστε το 
«Inspired Family Fun - 
Αll for a good cause» 

στο 99300256.

«ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ Τ'ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ»
Η δημοφιλής ηθογραφική σατιρική 
κωμωδία του Αντρέα Κουκίδη «Οι όρ-
νιθες τ' Αριστοφάνη» είναι η καλοκαι-
ρινή παραγωγή του θεάτρου Ανεμώνα. 
Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του 
Μαρίνου Ξενοφώντος, όπως και τα 
τρία προηγούμενα έργα του συμπατρι-
ώτη μας κωμωδιογράφου που ανέβη-
καν στο Θέατρο Ανεμώνα. Τα σκηνικά 
και κοστούμια είναι της Σόσε Εσκιτζιάν 
και τον φωτιστικό σχεδιασμό υπογρά-
φει ο Βασίλης Πετεινάρης. Παραστά-
σεις θα δίνονται στο Θέατρο Ανεμώ-
να την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 
στις 20:30. Για περισσότερες πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο 70007721.

ΘΕΑΤΡΟ

ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
Ένα συναρπαστικό μυθι-
στόρημα, μέσα από τις 
σελίδες του οποίου αναφύεται το 
αναπάντητο ερώτημα για τον ρόλο 
που παίζουν ο Θεός και η μοίρα 
στη ζωή μας, καθώς και για την ικα-
νότητα του ανθρώπου να υπερβαί-
νει εμπόδια και δυσκολίες.

ΜΙΑ 
ΑΓΚΑΛΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΔΙΟΠΤΡΑ
Οι περισσότε-
ρες κόρες έχου-

με τεράστια αδυναμία στον πατέ-
ρα μας. Ένας έρωτας με την πρώτη 
ματιά, μια σχέση που καθορίζει τον 
τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το 
άλλο φύλο, ένα πρότυπο που μας 
κυνηγά σε όλη μας τη ζωή και ένα 
μέτρο σύγκρισης για κάθε άντρα 
που συναντάμε. Κοντά του νιώθου-
με ασφαλείς και η έλλειψή του μας 
ωθεί να ψάχνουμε αγωνιωδώς για 
κάτι που θα μπορούσε να καλύψει 
το κενό του. 

Books Etc

   «ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ»

«ΕΑΡΙΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ»
Η Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος, με τη στήριξη του Δή-
μου Ιδαλίου, διοργανώνει «Εαρινό Φιλανθρωπικό Πανηγύ-
ρι» σήμερα Κυριακή, 12 Μαΐου, στις 10:30 - 18:00 στο 
Δάλι, στην τοποθεσία «Παραδείσια», έναντι του παιχνιδό-
τοπου Magic Day, δρόμος Ιδαλίου - Λυμπιών. Όλα τα κα-
θαρά έσοδα θα δοθούν για την ανακαίνιση της στέγης ηλι-
κιωμένων «Άγιος Δημητριανός» στο Δάλι. Για πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 99668872 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@imtrimythountos.org.cy

 «ΕΚΕΙΝΟΣ -  HIM ΑΝΔΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
STORIES OF MEN»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Το νέο της βιβλίο με τον τίτλο «Eκείνος - HIM ανδρών 
ιστορίες - stories of men» θα παρουσιάσει η συγγρα-
φέας Λίλη Μιχαηλίδου την Πέμπτη, 23 Μαΐου, στις 
19:30, στο The Shoe Factory. Η Λίλη Μιχαηλίδου, με 
τη συναίσθηση της γυναίκας που συμμετέχει με πάθος 
σ’ αυτό που γράφει, γονιμοποιεί τις λέξεις δίνοντάς 
τους υπόσταση, κυριαρχεί σε κάθε μια ιστορία με δια-
φορετικό τρόπο και δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που 
κρατάει την ανάγνωση ζωντανή μέχρι την τελευταία τε-
λεία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελάνι. 
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΛΙΝΑ ΘΕΟΔΟΤΟΥ - 
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ
“Pursuit of 
Cleanliness"
Η Αlpha C.K. Art Gallery 
παρουσίασε την έκθεση των 
Κυπρίων εικαστικών Ελίνας 
Θεοδότου και Μάριου Θεοφιλίδη 
με τίτλο "Pursuit of Cleanliness". 

Ο Μάριος Θεοφιλίδης 
και η Ελίνα Θεοδότου

Η Μαρία Ιωάννου και
η Τάνια Χατζηχριστοφή

Η Κριστιάνα Σολομωνίδου,
η Μαργαρίτα Μιχαηλίδου και
η Μαρίνα Μαρκίδου

Ο Κίκος Λανίτης, ο Νίκος Κουρούσιης 
και η Κατερίνα Νικήτα

Η Κάτια Θεοδότου
Ο George και
η Κατερίνα Θεοδότου

Η Ελένη και η Μαρία 
Κυρατζή

Ο Βάσος και
η Μαρούλα Θεοδότου

Η Έλσα Λούτσιου-
ΑναστασιάδηΗ Ισμήνη 

Παπακώστα

Η Στάλω 
Ηλία
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ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

Η Ινώ Μισιρλή-
Αναστασιάδη και
η Έλις Μισιρλή

Η Χάρις 
Κυνηγού

Η Νόνη 
Κυπριανού

Ο Γιώργος Θεοδότου και
η Χριστίνα Δημάδη

Η Έλσα Λούτσιου-
Αναστασιάδη

Η Αγγέλω 
Δημητρίου Η Δέσποινα 

Παπαδοπούλου

Η Μελίνα 
Δημητρίου

Η Σόλια 
Κυπριανού

Η Άντρια 
Ιωάννου

Η Αρετή 
Αναστασιάδη

Η Μαρία 
Παφίτου
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DIARY

THE WORLD OZZ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 
ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ
Η μπουτίκ «The World 
Ozz» γιόρτασε την και-
νούργια της τοποθεσία 
στην καρδιά της Πάφου, 
όπου εκλεκτοί καλεσμένοι, 
πελάτες και φίλοι του 
καταστήματος απόλαυσαν 
τη βραδιά με αγορές 
αλλά και με δροσιστικά 
κοκτέιλ. 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ 
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
Μια εντυπωσιακή επίδειξη μόδας για φι-
λανθρωπικό σκοπό διοργάνωσαν η Σχολή 
Catwalk Modelling School By Natalia και η 
Boutique Lorem στο ξενοδοχείο Annabelle 
στην Πάφο. Χορηγός επικοινωνίας το 
περιοδικό ΟΚ! και το ilovestyle.com.

Στην επίδειξη για πρώτη φορά 
παρουσιάστηκε η συλλογή της 
σχεδιάστριας μόδας Κυριακής Τοουλιά

Παρουσιαστές της επίδειξης 
μόδας ήταν ο Γιάννης Σπαλιάρας 
και η Βασιλική Χατζηαδάμου

Ο Παύλος 
Παπαχαραλάμπους και η 
Μύρια Σερλίν 

Η Μύρω Χριστοδούλου 
και ο Σάββας Κυριάκου

Η Άννα-Μαρία 
Νικολάου

Η Ανθή Ιωάννου και η 
Φρόσω Χατζημάρκου

Η Γεωργία 
Ματθαίου

Η Μόνα 
Θεοχαρίδου

Η Στυλιανή 
Δημητρίου

Η Αρίστη Γιαννακού και
η Χριστιάνα Σπύρου

Η Ραφαέλλα 
Χριστοδούλου
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THE WORLD OZZ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 
ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ
Η μπουτίκ «The World 
Ozz» γιόρτασε την και-
νούργια της τοποθεσία 
στην καρδιά της Πάφου, 
όπου εκλεκτοί καλεσμένοι, 
πελάτες και φίλοι του 
καταστήματος απόλαυσαν 
τη βραδιά με αγορές 
αλλά και με δροσιστικά 
κοκτέιλ. 

Η Μύρω Χριστοδούλου 
και ο Σάββας Κυριάκου

Η ομάδα της «The World Ozz»

H Λίζα Λουκαΐδου 
Θεοφάνους και ο Φάνης 
Θεοφάνους

Η Τασούλα 
Χαπίδου 
Χρυσόμηλου 
και η Χριστίνα 
Χρυσόμηλου

Η Κωνστάντια 
Δημητριάδου 
Κωνσταντίνου 
και η Στέλλα 
Πατσαλίδου

Ο Πέτρος 
Προκοπίου και 
η Μαριλένα 
Ιερομονάχου

Η Μαρία Κυριακίδου, η Σύλβια 
Σωτηριάδου Ιακώβου, η Εύη Ευθυμίου και 
η Κική Λεπτού

Η Μαρία Ιωαννίδου, η Τίνα 
Λεπτού, η Άννα Μαραθεύτη και 
η Μαρία Οικονομίδου

Η Μαριέττα 
Χαραλαμπίδου 
και ο Μαρίνος 
Σιζόπουλος
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Tv news ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Τα μαζεψε 
και εφυγε 
οικειοθελώς απο 
Το Power of Love
Το ριάλιτι αγάπης του ΣΙΓ-
ΜΑ φθάνει στο τέλος του, 
καθώς τέλος Ιουνίου θα 
δούμε τον μεγάλο τελικό. 
Πριν από μερικά 24ωρα, 
όμως, είχαμε μια οικειοθε-
λή αποχώρηση από τη γοη-
τευτική Μαργαρίτα Νέρτζη. 
Η παίκτρια του ριάλιτι τα 
μάζεψε και έφυγε και την 
είδηση-spoiler αποκάλυψε 
η πρώην συμπαίκτριά της 
Έλενα Πολυχρονοπούλου, 
γράφοντας: «Δεν πίστευα 
ότι θα το έλεγα αυτό, αλλά 
ένα μεγάλο μπράβο για την 
απόφασή της να κρατήσει 
την αξιοπρέπειά της και να 
φύγει από ένα παιχνίδι που 
μόνο καλό δεν της έκανε. 
Η αξιοπρέπεια και η υγεία 
είναι πάνω απ’ όλα, δεν 
ξεπουλιούνται με ευρώ».

μΑργΑριΤΑ νΕρΤΖη

ολες οι λεπΤομερειες
«Έχεις τη δύναμη», αυτή είναι η νέα μίνι εκπο-
μπή της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ, στην οποία,  σύμ-
φωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, οικοδέ-
σποινα θα είναι η Κρίστυ Παπαδοπούλου. Η 
εκπομπή, διάρκειας 5 λεπτών, θα μεταδίδεται 
μία φορά την εβδομάδα και θα προβάλλει 
τους αφανείς ήρωες και τους Κυπρίους που 
βοηθούν αφιλοκερδώς τους συνανθρώπους 
τους χωρίς να προβάλλονται. 

ΠΑρΟυσιΑσΤριΑ 
ΕκΠΟμΠησ σΤΟ σιγμΑ 

ειναι 
η μακροβιοΤερη 
ςειρα Της κυπριακης 
Τηλεοραςης! 

η γΑλΑΤΕιΑ 
συμΠληρωσΕ 600 ΕΠΕισΟΔιΑ 

η γαλάτεια, η σειρά εποχής που καθημερινά στις 19:15 ενώ-
νει την ιστορία με τον μύθο στο σιγμΑ, είναι η μακροβιότε-
ρη σειρά της κυπριακής Τηλεόρασης. Την Τετάρτη, 8 μαΐου, 

προβλήθηκε το 600ό επεισόδιο της γαλάτειας. καμιά άλλη κυπρια-
κή σειρά δεν άγγιξε αυτόν τον αριθμό επεισοδίων. σε αυτή  συμμε-
τείχαν πέραν των 80 ηθοποιών και 60 τεχνικών, με 13.800 σκηνές. 
18.000 σελίδες διαλόγων και 9.000 ώρες γυρισμάτων. να ευχη-
θούμε στη γαλάτεια  να τα χιλιάσει! 
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ΈσκασΈ σαν βόμβα 
ό χωρισμόσ τόυσ 
χωρισμός-βόμβα στην κυπριακή showbiz,  

καθώς η νικολέτα καρρά και ο Φώτος 
Πιττάτζης αποφάσισαν από κοινού 

να τραβήξουν χωριστούς δρό-
μους. Η σχέση τους περνούσε 

κρίση τους τελευταίους μήνες 
και οι δυο τους έκαναν αρκε-
τές και σοβαρές προσπάθει-
ες για να σώσουν τον γάμο 
τους,  αλλά τον περασμένο 
μήνα αποφάσισαν να χωρί-
σουν οριστικά.

Tv news ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

μεγΑλΟς νικηΤης 
Ο ιΑν ςΤρΑΤης 
Το σόου μεταμορφώσεων «Your Face 
Sounds Familiar» του ΑνΤ1 έριξε 
αυλαία την κυριακή που μας πέρα-
σε, με τον Ίαν ςτρατή να αναδει-
κνύεται σε μεγάλο νικητή. Ο γνω-
στός τραγουδιστής σάρωσε κυριο-
λεκτικά επί σκηνής. για την 
τελευταία του εμφάνιση 
επέλεξε να υποδυθεί τον 
βραβευμένο καλλιτέχνη 
μπρούνο μαρς. η 
ερμηνεία του, που καθή-
λωσε κοινό και κριτική 
επιτροπή, του έδωσε την 
πολυπόθητη νίκη.

ΛΑΘΟΣ ΚΕΡΔΙΣΕΣ
Πότε κάνει Πρεμιερά τό 
νεό τηλεΠάιχνιδι τόυ 
ΣιΓμά
Όλα έτοιμα για το νέο τηλεπαιχνί-
δι του ΣιΓμά «λάθος κέρδι-
σες», όπου οι παίκτες θα καλού-
νται να βρουν τη λάθος απάντη-
ση για να κερδίσουν μέχρι 3000 
ευρώ και ένα αυτοκίνητο. η πρε-
μιέρα αναμένεται με ένα σπέσιαλ 
επεισόδιο την πρώτη ή δεύτερη 
κυριακή του ιούνη, με τους συμ-
μετέχοντες να είναι επώνυμοι 
κύπριοι και κύπριες. Παρουσιά-
στρια θα είναι η Γιώτα δαμιανού. 

ΠΑΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ – 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ
ΒάφτιΣάν την κόρη 
τόυΣ ΣάΒΒινά
το μεσημέρι του Σαββάτου που 
μας πέρασε ο Πάνος μακρής 
και η χριστίνα τσέλεπου βάφτι-
σαν τη δύο ετών κορούλα τους. 
και το όνομα αυτής, Σαββίνα. 
τις εντυπώσεις “έκλεψαν” στη 
βάπτιση οι δημιουργίες τόσο της 
μαμάς όσο και της νεοφώτιστης 
κόρης, διά χειρός άνδρέα Ζαν-
νετίδη. 

YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR

μΑριΑ ΦιλιΠΠΟΥ

τό ΣυΓκινητικό 
άντιό τηΣ κυΠριάΣ 
ηθόΠόιόυ Στόν
 τάΣό ΠεΖιρκιάνιδη 
Θλίψη στο ελληνικό Θέα-
τρο και Τηλεόραση έφερε η 
είδηση του θανάτου του 
ηθοποιού Τάσου Πεζιρκια-
νίδη. η κύπρια ηθοποιός 
μαρία Φιλίππου συμπρωτα-
γωνιστούσε με τον Τάσο 
Πεζιρκιανίδη στη σειρά 
«εμείς κι εμείς» και ο 
χαμός του τη συγκλόνισε. 
με ανάρτησή  της στα 
social media τού έστειλε το 
δικό της αντίο: «καλός 
άνθρωπος ήταν ο Τάσος 
Πεζιρκιανίδης. Απλός, 
εργάτης της τέχνης του και 
σπουδαίος ηθοποιός. 
Αυθεντικός, χείμαρρος, με 
έγνοια για το συνάδελφο. 
κΑλΟΤΑΞιΔΟς!».

ΤΑ ςκΑλιΑ 
Της εκκληςιΑς Θελει 
νΑ ΑνεΒει η κΥΠριΑ 

ΠρωΤΑγωνιςΤριΑ με ΤΟ νεΟ 
Της ΑμΟρε. εκεινΟς Της ειΠε 

Πως εινΑι ΠΟλΥ νωρις κΑι 
ηρΘε η μεγΑλη κριςη ςΤη 

ςχεςη ΤΟΥς

κουίζ της βδομάδας

νικΟλεΤΑ κΑρρΑ - 
ΦωΤΟς ΠιΤΤΑΤΖιης 
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Louis HoteLs
Εβδομάδά κυπριάκου προγΕυμάτος 

αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

   αγΙα ΝαΠα

Πιστή στην αφοσίωσή της στην κυπριακή παρά-
δοση και φιλοξενία, η Louis Hotels διοργανώ-
νει έως σήμερα, 12 Μαΐου, εβδομάδα κυπρι-

ακού προγεύματος και brunch. Μικροί και μεγάλοι, 
ξένοι και ντόπιοι μπορούν να επισκεφθούν τα ξενοδο-
χεία της Louis Hotels σε όλη την Κύπρο για να απολαύ-
σουν το πατροπαράδοτο κυπριακό πρόγευμα μέσα 
στο πνεύμα της πιο ζεστής φιλοξενίας. Παρά το ότι η 
Κύπρος φημίζεται για τον ηλιόλουστο καιρό και τις χρυ-

σαφένιες παραλίες της, ένα σημαντικό στοιχείο που 
χαρακτηρίζει τους Κύπριους είναι η αγάπη τους για το 
καλό φαγητό. Η ποικιλία γεύσεων είναι τεράστια και 
ο καθένας μπορεί να βρει αυτό που θέλει. Χαλλούμι, 
σιουσιούκκος, μαχαλεπί, παστελάκι, λουκούμια, μαρ-
μελάδες με τοπικά φρούτα, εσπεριδοειδή, ταχινόπιτες, 
ελιόπιτες είναι μόνο μερικά από τα εδέσματα που χα-
ρακτηρίζουν την κυπριακή κουζίνα και συχνά κατέχουν 
περίοπτη θέση στο πρώτο γεύμα της ημέρας. 

ΜΕΤρο

ΣΥΜβαΛΛοΥΝ ΣΤο ΠρώΤο 
ΦΕΣΤΙβαΛ ΠΕρΙβαΛΛοΝΤοΣ 
ΣΤη ΛαρΝαΚα
Στα πλαίσια του εταιρικού προγράμματος 
METRO GREEN PLAN τα METRO ήταν Χρυ-
σοί Χορηγοί στο Πρώτο Φεστιβάλ Περιβάλ-
λοντος Λάρνακας. Το Φεστιβάλ πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 στην 
παραλία Φοινικούδων στη Λάρνακα, όπου και 
έλαβαν μέρος πολλές περιβαλλοντικές ορ-
γανώσεις, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων 
Ερευνών, το Τμήμα Δασών, διάφοροι φορείς, 
σχολεία αλλά και εθελοντές. Στα πλαίσια της 
δραστηριότητας του Φεστιβάλ έγινε δεντρο-
φύτευση στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο 
με τη συνεργασία του Δήμου Λάρνακας, στην 
οποία συμμετείχε και ομάδα προσωπικού των 
METRO. Τα METRO, έχουν ήδη πετύχει τη μεί-
ωση της πλαστικής σακούλας κατά 90% στις 
υπεραγορές τους. Μπορείτε να ανακαλύψε-
τε το δικό σας περιβαλλοντικό προφίλ κάνο-
ντας το quiz των 
METRO, που έχει 
γίνει με τη στήριξη 
του Τμήματος Περι-
βάλλοντος. www.
metro.com.cy/
green-plan/

EmiratEs
αΝαΚαΛΥψΤΕ ΕξώΤΙΚοΥΣ
ΠροορΙΣΜοΥΣ
Η Emirates προσφέρει στους επιβάτες που 
ταξιδεύουν από το Διεθνές Αεροδρόμιο της 
Λάρνακας μια μοναδική ευκαιρία να ανακα-
λύψουν εξωτικούς προορισμούς μέσα από τις 
ελκυστικές τιμές στα εισιτήριά της. Οι επιβάτες 
της Emirates μπορούν να ταξιδέψουν στο Πεκί-
νο κλείνοντας εισιτήριο με 649 ευρώ, ενώ ένα 
ταξίδι στη μαγευτική Σιγκαπούρη κοστίζει 899 
ευρώ. Για όσους επιλέξουν μια μοναδική εμπει-
ρία στο Μαλέ, στις Μαλδίβες, η Emirates 
τούς ταξιδεύει στον Ινδικό Ωκεανό με 1.129 
ευρώ, ενώ το Ντουμπάι, είναι πλέον προσιτό 
με 499 ευρώ. Οι ειδικές τιμές ισχύουν μέχρι 
και τις 31 Μαρτίου 2020 για κρατήσεις που 
θα γίνουν από σήμερα μέχρι και τις 31 Μα-
ΐου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφτείτε το emirates.com ή επικοινωνήστε 
με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή το τοπικό 
γραφείο της Emirates. 

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ 
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΓ-
ΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ!
Ανακαλύψτε την πιο πρό-
σφατη καινοτομία περι-
ποίησης της επιδερμίδας: 
τις Revitalift Filler αμπού-
λες με υαλουρονικό οξύ 
και απολαύστε την εντατι-
κή φροντίδα 7 ημερών για 
εντατική ενυδάτωση και 
σύσφιγξη της επιδερμίδας, 
σε 6 βασικά σημεία του 

προσώπου: μεσόφρυο, ζυ-
γωματικά, μάγουλα, ζώνη 
σιαγόνας, ζώνη έκφρα-
σης, περίγραμμα του προ-
σώπου.

ΤραΠΕζα ΚΥΠροΥ 
«η αΝΤαΜοΙβη ΕΙΝαΙ 
ΕΜΠΕΙρΙΕΣ ΠοΥ ΤΙΣ ζΕΙΣ»!
Και τι νομίζετε πως έχουν κάνει; Τίποτα το 
περίπλοκο… Απλά όλες τους τις αγορές 
με κάρτες Visa ή Mastercard και έγιναν τα 
καθημερινά τους συναρπαστικά! Κάνοντας 
έξυπνες αγορές με τη χρήση των καρτών 
της Τράπεζας Κύπρου στις 700 και πλέον 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχέδιο 
Ανταμοιβή. Κάθε ευρώ που ξόδευαν γινό-
ταν αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλή-
ρωση και κάπως έτσι βρέθηκαν να έχουν 
κερδίσει! Και να είναι οι τυχεροί χωρίς καν 
να βγουν από το δρόμο τους. Η πρώτη κλή-
ρωση για τα πακέτα της Mastercard και της 
Visa έγινε στις 4 Απριλίου 2019, στην Υπη-
ρεσία Καρτών της Τράπεζας Κύπρου. Στη 
φωτογραφία οι τυχεροί.

   LoreaL   αΘηαΙΝΙΤηΣ

Το Nicosia MaLL 
ΕΠΙΣΚΕΦΘηΚΕ ο 
ΚώΣΤαΣ ΚαδηΣ 
Με τις πιο θετικές εντυπώσεις απο-
χώρησε από την υπεραγορά Αθηαι-
νίτης στο Nicosia Mall o Υπουργός 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής. Η 
επίσκεψη του κ. Καδή στο μεγαλύτε-
ρο εμπορικό κέντρο της Λευκωσίας 
και την πιο συμφέρουσα υπεραγορά 
της Κύπρου, έγινε στα πλαίσια περιο-
δείας του, με αφορμή τα ψώνια του 

πασχαλινού τραπεζιού. Η 2η υπερα-
γορά Αθηαινίτη στην Κύπρο εντυπω-
σιάζει εξίσου τους καταναλωτές που 
την επισκέπτονται καθημερινά. Γιατί 
εκτός από τις χαμηλότερες τιμές, προ-
σφέρει στον νέο της χώρο ιδιαίτερα 
προσεγμένο τρόπο παρουσίασης και 
εμφάνισης των προϊόντων που προ-
σφέρει.
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   ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Το MYMALL Limassol συμπληρώνει φέτος 
10 χρόνια και τον Μάιο γιορτάζει τη σημα-
ντική αυτή επέτειο με μια σειρά δράσεων, 

οι οποίες έχουν ως στόχο να εκφράσουν την 
ευγνωμοσύνη του στις χιλιάδες των επισκεπτών 
του που το έχουν αναδείξει ως τον κορυφαίο 
προορισμό για τις αγορές τους ολόχρονα. MY 

MALL Limassol 10 Years of influence® είναι το 
εορταστικό επετειακό σλόγκαν έχει επιλεγεί για 
την εορταστική του καμπάνια και στο πλαίσιο 
αυτό συνεργάστηκε με τη δημοφιλή και καταξι-
ωμένη Influencer Κάτια Κυριακούδη, γνωστή και 
ως Cat.Von.k, η οποία είναι το επίσημο κεντρικό 
πρόσωπο της επετειακής του καμπάνιας.

Global Education 
ΟλΟκληρώθηκε με εΠΙτυχΙΑ
τΟ σεμΙΝΑρΙΟ ΓΙΑ σΠΟυδεσ
στΟ εξώτερΙκΟ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινά-
ριο που διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό 
οργανισμό Global Education και την Ομοσπον-
δία Συνδέσμων Γονέων Μέσης και Τεχνικής Εκ-
παίδευσης Λευκωσίας με θέμα «Σπουδές στο 
Εξωτερικό –  Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία», την 
Πέμπτη, 18 Απριλίου, στις 19:00, στο Πολιτι-
στικό Κέντρο Στροβόλου. Παρουσιάστρια του 
σεμιναρίου η Marketing Manager της Global 
Education, Δέσπω Χαραλάμπους. Όσοι επιθυ-
μούν μια προσωπική συνάντηση με τους σύμ-
βουλους σπουδών για τη χώρα που τους εν-
διαφέρει μπορούν να επικοινωνήσουν με την 
Global Education στα τηλέφωνα 22 780250, 
22785022, 22772244.

3Οσ ετησΙΟσ ΑΓώΝΑσ 
ΟρεΙΝΟυ τρεξΙμΑτΟσ 
σημερΑ, 12 μΑΐΟυ 2019
Ο τρίτος ετήσιος αγώνας ορεινού τρεξίμα-
τος Compressport Atsas Mountain Race 
powered by XM θα διεξαχθεί σήμερα, 
12 Μαΐου, στο γραφικό χωριό Άγιος Θε-
όδωρος Σολέας. Επίσημος διοργανωτής 
της εκδήλωσης είναι ο Παγκύπριος Σύν-
δεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥ-
ΚΑΦ), με τη βοήθεια της κοινότητας Αγίου 
Θεοδώρου και μιας μικρής ομάδας εθε-
λοντών. Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα 
του Επίτροπου Εθελοντισμού και μη Κερ-
δοσκοπικών Οργανώσεων.

ΝεΟ ΠρΟΐΟΝ μΑυρΙσμΑτΟσ
YoutH lab WEt Skin Sun 
Protection SPF 50
WatEr rESiStant 
Αντηλιακό ξηρό λάδι πολύ υψηλής προστα-
σίας με ενεργοποιητή μαυρίσματος, ανθε-
κτικό στο νερό και τον ιδρώτα, ιδανικό για 
τους λάτρεις του νερού και των σπορ. Μια 
αντηλιακή σύνθεση νέας τεχνολογίας που 
προσφέρει πολύ υψηλή αντηλιακή προστα-
σία από την UVA & UVB ακτινοβολία, τόσο 
στο στεγνό όσο και στο βρεγμένο 
δέρμα, ενώ διεγείρει τη φυ-
σική βιολογική διαδικασία 
μαυρίσματος της επιδερμί-
δας. Παρέχει πολύ υψηλή 
αντηλιακή προστασία με 
τα ευρέως φάσματος φίλ-
τρα προστασίας από 
την UVA & UVB ακτινο-
βολία. Δίνει λαμπερό 
και ομοιόμορφο μαύρι-
σμα με το β-καροτένιο, 
αντιοξειδωτικό φυτικής 
προέλευσης που ενερ-
γοποιεί τη φυσική δια-
δικασία σύνθεσης της 
μελανίνης, χαρίζοντας 
ομοιόμορφο μαύρισμα. 
Κατάλληλο για πρό-
σωπο και σώμα και για 
κάθε τύπο δέρματος.

ΞΕΠΕρΑΣΕ ΚΑΘΕ ΠρΟΗΓΟΥ-
ΜΕνΟ ΤΟ ΦΕΤινΟ ΠΑΣΧΑ 
Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Καρού-
σος και το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αγίας νάπας εκφράζουν τις 
θερμές τους ευχαριστίες προς 
τις χιλιάδες των επισκεπτών που 
τίμησαν τις πασχαλινές εκδηλώ-
σεις του Δήμου, αριθμός που 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο 
και καθιερώνει πλέον την Αγία 
νάπα, όχι μόνο ως το απόλυ-
το τουριστικό θέρετρο της Κύ-

πρου, αλλά και ως σημείο ανα-
φοράς στα πολιτιστικά δρώμε-
να και τη διατήρηση των εθίμων 
του νησιού μας. Η φετινή κα-
μπάνια πέτυχε απόλυτα σε τρεις 
διαφορετικούς άξονες: της θρη-
σκευτικής κατάνυξης, και στην 
παρουσίαση ποιοτικών εκδηλώ-
σεων, που πέτυχαν απόλυτα να 
συνδυάσουν αναπαράσταση 
εθίμων αλλά και μουσικοχορευ-
τικές παραστάσεις από καλλιτέ-
χνες και σύνολα. 

MYMALL LiMAssoL 
Γιορτάζει δεκά χρονιά λειτουρΓιάς

  συμμετΟχη –  χΑρΑλΑμΠΙδησ κρΙστησ
2ΟΣ ΠΑΓΚΥΠριΟΣ ΓΑΣΤρΟνΟΜι-
ΚΟΣ ΦΟιΤΗΤιΚΟΣ ΚΑι ΜΑΘΗ-
ΤιΚΟΣ ΔιΑΓωνιΣΜΟΣ ΣΥνΔΕ-
ΣΜΟΥ ΑρΧιΜΑΓΕιρων / ΓΑΣΤρΟ-
νΟΜων ΚΥΠρΟΥ
O 2os Παγκύπριος Γαστρονομικός Φοι-
τητικός και Μαθητικός Διαγωνισμός 
Συνδέσμου Αρχιμαγείρων / Γαστρο-
νόμων Κύπρου ολοκλήρωσε και φέτος 
το ταξίδι του στον φανταστικό κόσμο 
των γεύσεων με ανάδειξη νέων ταλέ-
ντων και τη Συμμετοχή της Χαραλαμπί-
δης Κρίστης. Στρατηγικός συνεργάτης 
του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Γαστρο-

νόμων Κύπρου 
είναι η Εταιρεία 
Χαραλαμπίδης 
Κρίστης. Με την 
τελετή βράβευ-
σης του φετινού 
διαγωνισμού και δεδομένη την επιτυ-
χία του, ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων/
Γαστρονόμων αρχίζει τον σχεδιασμό 
για τον Διαγωνισμό του 2020 με όρα-
μα να συνεχίσει να αναδεικνύει κάθε 
χρόνο τα νέα ταλέντα σεφ της Κύπρου 
μου, ανάμεσα σε μαθητές τεχνικών 
σχολών και φοιτητές κολεγίων.

CoMpressport AtsAs 
MountAin rACe 
powered bY XM
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Κριός 
21/3 - 20/4
Με τον κυβερνήτη 

σας, τον Άρη, στον τέταρτο οίκο 
σας, του σπιτιού και της οικογέ-
νειας, δεν θα περάσετε και τις πιο 
ήσυχες μέρες. Αντί να εκνευρίζε-
στε με την ενοχλητική συμπερι-
φορά του συγκατοίκου σας ή κά-
ποιου συγγενή σας, σκεφτείτε τις 
καλές στιγμές του παρελθόντος. 
Ωστόσο, μπορεί να δημιουργη-
θούν αλληλοσυγκρουόμενα επι-
χειρήματα, ειδικά με μια γυναίκα ή 
συγγενή, αν δεν είστε εγκρατείς. 
Αντιμετωπίστε εποικοδομητικά το 
άγχος και τον εκνευρισμό σας πη-
γαίνοντας κάπου όπου μπορείτε 
να απολαύσετε την ηρεμία σας.

 
Ταύρός

 21/4 - 21/5
Οι ιδέες σας και η 
διαίσθησή σας σάς 

οδηγούν στο σωστό μονοπάτι. Ο 
Άρης κινείται στον τρίτο οίκο σας, 
των ιδεών και της επικοινωνίας, κι 
εσείς δεν σταματάτε να μιλάτε! 
Έχετε ενθουσιασμό να γνωρίσετε 
νέα άτομα, είστε έτοιμοι να μοιρα-
στείτε τις ιδέες σας με τους σω-
στούς ανθρώπους τους οποίους 
επιλέγετε ορθά.

ΔιΔύμόι
 22/5 - 21/6
Έχετε οικονομική ανα-

σφάλεια; Με τον Άρη στον δεύτε-
ρο οίκο σας, των χρημάτων, έρχε-
ται στην επιφάνεια η συναισθημα-
τική και οικονομική σας ανασφά-
λεια, αυξάνοντας τις αμφιβολίες 
σας για το πώς κερδίζετε τα προς 
το ζην. Ίσως η επιθυμία σας να έχε-
τε περισσότερα χρήματα έρχεται 
σε σύγκρουση με τις αρχές και τις 
αξίες σας. 

ΚαρΚινός 
22/6 - 22/7
Ενέργεια, δύνα-

μη και πάθος για ζωή σάς χαρίζει 
ο Άρης στο ζώδιό σας, τίποτα και 
κανείς δεν σας σταματά από την 
επίτευξη των στόχων σας. Ίσως 
όμως γίνετε υπερβολικά εγωιστές 
και αδιάλλακτοι, έτσι θα χρεια-
στεί να μετριάσετε την επιθετικότη-
τά σας και να μην τα βάζετε με τα 

ZΩΔια

αγαπημένα σας πρόσωπα. Ήρθε η 
ώρα να ψάξετε μέσα σας από πού 
πηγάζουν οι ανασφάλειές σας.

ΛέΩν
 23/7 - 23/8
Η ενέργεια και 

η δύναμή σας επιστρέφουν και 
είστε έτοιμοι να αποτινάξετε το 
παρελθόν και όλους αυτούς 
τους κυκλοθυμικούς ανθρώπους 
που σας φορτίζουν με αρνητι-
κή ενέργεια. Με τον Άρη στον 
πνευματικό δωδέκατο οίκο σας 
νιώθετε την ανάγκη να ξεφύγε-
τε από άτομα με τα οποία δεν 
νιώθετε ζεστασιά και οικειότητα, 
ακόμα κι αν αυτά είναι μέλη της 
οικογένειάς σας.

Παρθένός
24/8 - 23/9
Θέστε μια σταθερή 

βάση στη ζωή σας, απολαύστε 
την κάθε στιγμή και μη σκέφτε-
στε το αύριο. Η Αφροδίτη και 
η νέα Σελήνη στον φιλοσοφικό 
και επεκτατικό ένατο οίκο σας 
σάς κάνουν να λάμπετε από ζω-
ντάνια και αισιοδοξία, καθώς 
τώρα ψάχνετε τη χαρά στα απλά 
πράγματα της ζωής. Τώρα είναι 
η ώρα να ανανεώσετε τη ζωή 
σας κρατώντας δίπλα σας αν-
θρώπους που σας μεταδίδουν 
θετική ενέργεια και σάς προσφέ-
ρουν σιγουριά.

Ζύγός
 24/9 - 23/10
Με την Αφροδίτη 
και τη νέα Σελήνη 

στον όγδοο οίκο σας, των κοι-
νών οικονομικών πόρων και της 
περιουσίας, ίσως ασχοληθείτε 
με την ιδιοκτησία σας, την πώλη-
ση ή την αγορά ενός ακινήτου. 
Ψάξτε κάτι του οποίου η αξία 
θα ανεβαίνει με την πάροδο 
του χρόνου. Μπορεί ακόμα να 
κάνετε μια επίσημη οικονομική 
συμφωνία η οποία θα βελτιώσει 
την οικονομική σας κατάσταση. 
Όποια και αν είναι η περίπτωση, 
αυτή η νέα Σελήνη είναι ιδανική 
για να εστιαστείτε στο οικονο-
μικό μέλλον σας και να κάνετε 
νέες επενδύσεις.

ςΚόρΠιός
24/10 - 22/11
Συνεχίστε να ονει-
ρεύεστε μέχρι τα 

όνειρά σας να γίνουν πραγμα-
τικότητα. Με τον Άρη στον επε-
κτατικό ένατο οίκο σας, οι ορί-
ζοντές σας επεκτείνονται, είτε 
μέσω μιας νέας γνώσης ή ενός 
μακρινού ταξιδιού. Έτσι, αν μπο-
ρείτε, μπείτε σε ένα αεροπλάνο 
και πάτε κάπου μακριά, ακόμα 
και στο εξωτερικό ή απλώς καλ-
λιεργείστε το πνεύμα σας.

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12   
Με την Αφροδίτη 
και τη νέα Σελήνη 

στον έκτο οίκο σας, της εργα-
σίας και της καθημερινότητας, 
έχετε μεγαλύτερη αποτελεσματι-
κότητα στην εργασία σας, βάζε-
τε σύστημα και οργάνωση στην 
καθημερινότητά σας. Είστε έτοι-
μοι να κάνετε τη ζωή σας πιο λει-

   ΕΝΡΙΚΕ ΙΓΚΛΕΣΙΑΣ - 8/05/1975
Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας είναι Ισπανός τραγουδιστής, στι-
χουργός, ηθοποιός, παραγωγός. Είναι γιος τού επί-
σης Ισπανού τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας. Θε-
ωρείται ευρέως ως ο βασιλιάς της λάτιν ποπ μου-
σικής. Ο Ιγκλέσιας ξεκίνησε την καριέρα του στα 
μέσα της δεκαετίας του 1990 σε μια αμερικανική 
ισπανόφωνη εταιρεία, την Fonovisa Records, με το 
όνομα Ενρίκε Μαρτίνες, προτού αρχίσει να χρη-
σιμοποιεί το Ενρίκε Ιγκλέσιας και γίνει ένα από 
τα μεγαλύτερα αστέρια της μουσικής στη Λατινική 
Αμερική και στην ισπανική αγορά των ΗΠΑ. Ο Ενρίκε 
Ιγκλέσιας έχει πουλήσει πάνω από 170 εκατομμύρια 
δίσκους (και των singles) παγκοσμίως και έγινε ένας 
από τους Ισπανούς καλλιτέχνες με τις περισσότερες 
πωλήσεις δίσκων.

τουργική και απλή. Ρεαλιστικά, 
γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να τα 
κάνετε όλα, οπότε θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα. Ίσως προ-
γραμματίσετε τον χρόνο σας 
γύρω από καθήκοντα που, για 
παράδειγμα, πρόκειται να σας 
φέρουν περισσότερο χρήμα.

αιγόΚέρΩς 
22/12 - 20/1
Βάλτε μια ισορ-
ροπία στις οικείες 

σχέσεις σας και τις συνεργασί-
ες σας. Με τον Άρη στον έβδο-
μο οίκο σας, των σοβαρών σχέ-
σεων, απαιτείται συμβιβασμός 
μεταξύ της δήλωσης των δικών 
σας προθέσεων και των ανα-
γκών των άλλων. Δεν σας ενδι-
αφέρει αν ο αγαπημένος σας ή 
ένας συνεργάτης σας δεν συμ-
φωνεί μαζί σας, αφήστε το άλλο 
πρόσωπο να βγάλει τα δικά του 
συμπεράσματα.

ύΔρόχόός
21/1 - 19/2
Εμπιστευθείτε το 
ένστικτό σας και το 

σύμπαν. Αν το επαγγελματικό το-
πίο είναι σκοτεινό, γεμάτο με κα-
πνούς και ομίχλη, η πανσέληνος 
στο δέκατο οίκο σας, της καριέ-
ρας, παίρνει μαζί της το σκοτάδι 
και σας δείχνει το φως, και αυτό 
είναι πραγματικά καλό σημάδι. 
Ίσως ακόμα να νιώσετε άγχος 
από προθεσμίες που τρέχουν, 
από αιτήματα πελατών ή αυξημέ-
νες ευθύνες. 

ιχθύές 
20/2 - 20/3
Δραπετεύστε από 
τη ρουτίνα σας! 

Με την Αφροδίτη και τη νέα Σε-
λήνη στον τρίτο οίκο σας, της 
επικοινωνίας και των ιδεών, είστε 
ο κυρίαρχος στις συζητήσεις και 
έχετε επιπλέον το δώρο της ευ-
γλωττίας και της διπλωματίας. Η 
πλήξη και η ανία δεν είναι τώρα 
για σας, έτσι κυνηγάτε την ποικι-
λία, αποτινάσσετε το βαρύ φορ-
τίο των υποχρεώσεων, ασχολεί-
στε με ενδιαφέροντα πράγματα, 
συζητάτε με νοήμονες και ευφυ-
είς ανθρώπους.

EP
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«ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΕΦΕΡΑΝ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΣΧΕΣΗΣ ΜΟΥ

ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ» 

Το γεγονός ότι έδωσε κινητά 
τηλέφωνα στα μεγαλύτερα 
παιδιά της είχε μια πολύ αρ-

νητική επίδραση στη σχέση της 
μαζί τους, είπε η ποπ σταρ Μα-
ντόνα. «Έκανα λάθος όταν έδω-
σα στα μεγαλύτερα παιδιά μου 
κινητά όταν έγιναν 13. Στην πραγ-
ματικότητα αυτό ήταν το τέλος της 
σχέσης. Όχι οριστικά, αλλά έγι-
νε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της 
ζωής τους. Δέχτηκαν μια πλημμύ-
ρα από εικόνες και άρχισαν να 
συγκρίνουν τους εαυτούς τους 
με άλλα άτομα. Αυτό είναι πολύ 
κακό για την προσωπική εξέλιξη 
ενός ανθρώπου». Παρά το γεγο-
νός ότι έδωσε στην 22χρονη σή-
μερα Λούρδη και στον 18χρονο 
Ρόκο τηλέφωνα όταν ήταν στην 
αρχή της εφηβείας, η Μαντόνα 
δεν σχεδιάζει να κάνει το ίδιο για 
τον 13χρονο γιο της, Ντέιβιντ. O 
13χρονος Ντέιβιντ, που είναι υι-
οθετημένος, δεν έχει ακόμα κινη-
τό.  Όπως αναφέρει η διάσημη 
μαμά του στη συνέντευξή της, απ' 

όλα τα παιδιά της είναι εκείνος 
που την κατανοεί πιο πολύ. «Εί-
ναι το παιδί με το οποίο έχω τα 
περισσότερα κοινά. Αισθάνομαι 
ότι με καταλαβαίνει», δήλωσε η 
Μαντόνα για τον έφηβο που φοι-
τά στην Ακαδημία της Μπενφίκα 
στη Λισαβόνα και ονειρεύεται να 
γίνει άσος του ποδοσφαίρου. Για 
τη μεγαλύτερή της κόρη, Λούρδη, 
η 60χρονη ποπ σταρ δεν μίλησε 
το ίδιο και ήταν κάπως επικριτική 
μαζί της: «Δεν έχει τον ίδιο δυνα-
μισμό με εμένα. Πιστεύω ότι τα 
social media την επηρεάζουν αρ-
νητικά και την κάνουν να πιστεύει 
ότι οι άνθρωποι θα της προσφέ-
ρουν πράγματα επειδή είναι η 
κόρη της Μαντόνα. Προσπαθώ 
να της δώσω παραδείγματα για 
παιδιά διασήμων που το έχουν 
ξεπεράσει αυτό και τελικά ο κό-
σμος τα παίρνει σοβαρά γι’ αυτό 
που κάνουν».  ok!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ «ΧΑΣΤΟΥΚΙ» ΠΡΟΣ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΑΝΕ 
Η ΜΑΝΤΟΝΑ. ΟΤΑΝ ΕΔΩΣΕ 

ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ 
ΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΗ
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