
OK!
FIRST FOR CELEBRITY NEWS







For sponsorships and registrations: Chrisoula Kordouli, T: +30 210 6617 777 (ext. 266), E: ckordouli@boussias.com, 

Maria Varelaki, T: 0035 799 680 407, E. m.varelaki@diasmedia.com For general enquiries: Nelly Kapsi T: +30 210 6617 777 (ext. 266), 

E: nellykapsi@yahoo.com, Natalia Toubanaki T: +30 210 6617 777 (ext. 281), E: ntoubanaki@boussias.com

Ôï ÐáíåðéóôÞμéï Ëåõêùóßáò, ðñùôïðüñï óôïí êëÜäï åðéóôçμþí æùÞò êáé õãåßáò óôçí 

Êýðñï, ðáñïõóéÜæåé óôéò 3 Äåêåμâñßïõ óôï Óõíåäñéáêü ÊÝíôñï Öéëïîåíßá óôç Ëåõ-

êùóßá, ôï ïëïÞμåñï óõíÝäñéï: “The Future of Healthcare in Cyprus”, Ýíá μïíáäéêü 

forum ãéá ôéò ðïëéôéêÝò õãåßáò óôçí Êýðñï. Ôï óõíÝäñéï, ôï ïðïßï èá ðñáãμáôïðïéç-

èåß ðáñïõóßá ôïõ Õðïõñãïý Õãåßáò, ê. Êùíóôáíôßíïõ ÉùÜííïõ, äéïñãáíþíåôáé ãéá 2ç 

÷ñïíéÜ áðü ôïí Åêäïôéêü Ïßêï Äßáò óå óõíåñãáóßá μå ôç Boussias Communications

êáé ôï Health Daily.

Ç Êýðñïò âñßóêåôáé óå μéá ðåñßïäï üðïõ èÝôåé óå åöáñμïãÞ Ýíá íÝï μïíôÝëï ïñãÜ-

íùóçò ôïõ óõóôÞμáôïò õãåßáò, ôï ïðïßï áðïôåëåß ôïμÞ ãéá ôá äåäïμÝíá ôçò ÷þñáò. Ïé 

μåôáññõèμßóåéò ðïõ ëáμâÜíïõí ÷þñá óôï óýóôçμá õãåßáò ôçò Êýðñïõ, ï ñüëïò ôçò 

êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò, áëëÜ êáé ç óõíåñãáóßá êáé ç ðïëéôéêÞ óõíáßíåóç ãéá ôéò áðáé-

ôïýμåíåò áëëáãÝò èá åßíáé ôá êýñéá èÝμáôá ðïõ èá óõæçôçèïýí.

Óôçí ðëïýóéá êáé ðïëý åíäéáöÝñïõóá èåμáôïëïãßá ôïõ óõíåäñßïõ, êïμâéêÞò óçμáóßáò 

åßíáé ç óõíåäñßá ðïõ áöïñÜ óôçí áõôïíüμçóç ôùí äçμüóéùí íïóïêïμåßùí. Ðþò èá 

μðïñÝóïõí ôá äçμüóéá íïóïêïμåßá íá ëåéôïõñãÞóïõí μå óýã÷ñïíï ôñüðï êáé íá áíôá-

ðïêñéèïýí óôéò áðáéôÞóåéò ôçò áãïñÜò; Ï áóèåíÞò èá åßíáé åëåýèåñïò íá áðïöáóßóåé 

åÜí èá åðéóêåöèåß äçμüóéï Þ éäéùôéêü íïóçëåõôÞñéï; ÐáñÜëëçëá, èá óõæçôçèïýí ïé

ôñüðïé äéáóöÜëéóçò ôçò âéùóéμüôçôáò êáé ÷ñçμáôïäüôçóçò ôïõ óõóôÞμáôïò õãåßáò,

êáèþò êáé ç áëëáãÞ ôéμïëïãéáêÞò ðïëéôéêÞò ãéá ôá öÜñμáêá, ç äéáöÜíåéá óôç ëÞøç 

áðïöÜóåùí, ç áðïôåëåóμáôéêÞ ÷ñÞóç ôùí ðüñùí êáé ç äéáèåóéμüôçôá öáñμÜêùí ãéá 

üëïõò ôïõò ðïëßôåò óå âÜèïò ÷ñüíïõ.

www.healthcareconferencecy.com

2o Συνέδριο για τις Πολιτικές Υγείας στην Κύπρο

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018 
Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία, Κύπρος
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

Chivas Regal 
Γιόρτασε την αφιξη τόυ Chivas Xv 

Μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη διασκέ-
δαση, μουσική και άφθονο ουίσκι 
Chivas XV, είχαν την ευκαιρία να 

ζήσουν εκπρόσωποι των Μέσων, Influencers 
αλλά και φίλοι της Tempo Beverages Cyprus 
την Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου, στο Patio 
Cocktail Bar, στη Λευκωσία. Η βράδια ήταν 
αφιερωμένη στο νέο Chivas XV, το οποίο κυ-
κλοφορεί στην κυπριακή αγορά από την 1η 
Οκτωβρίου και έχει ήδη κλέψει τις εντυπώσεις 

με την αριστοκρατική του συσκευασία, αλλά 
και τη μοναδική πλούσια γεύση του. Μπορεί-
τε να προμηθευτείτε και εσείς το Chivas XV σε 
όλες τις μεγάλες υπεραγορές και επιλεγμέ-
νες κάβες σε όλη την Κύπρο.  Επίσημος αντι-
πρόσωπος και εισαγωγέας του Chivas Regal, 
καθώς και όλων των brands της Pernod 
Ricard στην Κύπρο, είναι η Tempo Beverages 
Cyprus, η θυγατρική εταιρεία του εμπορικού 
κολοσσού Tempo στο Ισραήλ. 

LA MER

ThE LuMinous LifTing Cushion 
foundATion sPf20
Ο ενθουσιασμός για τη θρυλική σειρά περιποίησης της 
επιδερμίδας επεκτείνεται και στη συλλογή Skincolor de 
la Mer. Το απαλό χρώμα, η επουλωτική ενυδάτωση και 
τα θρυλικά οφέλη συνδυάζονται, ώστε να δημιουργή-
σουν αψεγάδιαστο αποτέλεσμα, σε μια συλλογή που 
μεταμορφώνει την επιδερμίδα και αποτελεί την πρώτη 
επιλογή για επαγγελματίες make-up artists και λάτρεις 
της ομορφιάς. Τώρα, η La Mer παρουσιάζει το νέο The 
Luminous Lifting Cushion Foundation SPF 20 για εύκολη 
εφαρμογή εν κινήσει. Αυτή η φρέσκια, ελαφριά φόρ-
μουλα συνδυάζει τη φωτεινή κάλυψη, την ενυδατική θε-
ραπεία που διαρκεί όλη μέρα και τα οφέλη της αναπλα-
στικής φροντίδας της επιδερμίδας, προσφέροντας μια 
φωτεινή ανανέωση στο δέρμα.

ΧρΙΣΤοΥγΕΝΝα ΠαΝΩ 
ΣΤΗ ΘαΛαΣΣα
ΣΤΗ ΜαρΙΝα ΛΕΜΕΣοΥ
Η γιορτινή σεζόν πλησιάζει και η Μαρίνα Λε-
μεσού ετοιμάζεται να υποδεχτεί γεμάτη λάμ-
ψη τα φετινά Χριστούγεννα. Χθες Σάββατο, 
24 Νοεμβρίου, στις 17:30, το πιο δημοφι-
λές χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης, φω-
ταγωγήθηκε. Παράλληλα, με την τελετή φω-
ταγώγησης, που σήμανε και την απαρχή των 
φετινών εκδηλώσεων 
«Χριστούγεννα πάνω στη 
Θάλασσα», η εκδήλωση 
περιελάμβανε, επίσης, 
πληθώρα διασκεδαστι-
κών δραστηριοτήτων. 
Ένα διαδραστικό εικα-
στικό εργαστήρι για παι-
διά πραγματοποιήθηκε 
το απόγευμα, με το κέ-
ντρο τεχνών IPH House 
of Arts, ενώ τη βραδιά 
«έντυσε» μουσικά η χο-
ρωδία Σπύρου Καψά-
σκη, με κάλαντα και γιορτινά τραγούδια που 
παρέσυραν μικρούς και μεγάλους στο πνεύ-
μα των Χριστουγέννων. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
Μαρίνας Λεμεσού www.limassolmarina.com 
ή τη σελίδα στο Facebook facebook.com/
LimassolMarina.

αΝαδΕΙξΗ ΤοΥ 
ΕΘΕΛοΝΤΙΣΜοΥ 
Σε διάσκεψη Τύπου που πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου, στις 
11 το πρωί, στο Σπίτι του Εθε-
λοντή (Λευκωσία), ανακοινώθη-
κε η διοργάνωση των δεύτερων 
Βραβείων Ενεργού Πολίτη. Τα 
Βραβεία Ενεργού Πολίτη 2017-
2018 πραγματοποιούνται και 
πάλι με τη μεγάλη στήριξη της 
ΟΠΑΠ Κύπρου. Σκοπός των εν 
λόγω Βραβείων είναι η ανάδειξη 
του εθελοντισμού και η επιβρά-

βευση των ενεργών πολιτών και εργαζο-
μένων της Κύπρου, οι οποίοι με τις πρω-
τοβουλίες και την εθελοντική τους δρά-
ση συνέβαλαν στο κοινό όφελος της 
κυπριακής κοινωνίας. 

MusKiTA 
ΕξΕΙδΙΚΕΥΜΕΝα ΣΕΜΙΝαρΙα
Η MUSKITA Aluminium Industries, η πρωτοπόρος βι-
ομηχανία στον σχεδιασμό και στην παραγωγή προ-
φίλ και συστημάτων αλουμινίου, οργάνωσε με τερά-
στια επιτυχία εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια 
για τους αλουμινοκατασκευαστές πελάτες της. Τα 
σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στον νέο υπερσύγ-
χρονο εκθεσιακό της χώρο στην Α' Βιομηχανική Πε-
ριοχή Λεμεσού από τις 5 έως 8 Νοεμβρίου 2018. 
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν από 
κοντά τα πρωτοποριακά συστήματα MUSKITA, να 
εκπαιδευτούν από το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης 
στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και να ενημερω-
θούν για τις εξαιρετικές επιδόσεις των σειρών. Στη 
συνέχεια οι αλουμινοκατασκευαστές είχαν την ευκαι-
ρία να λύσουν τυχόν απορίες μαζί με τους ειδικούς 
παραγωγής και τεχνικής υποστήριξης στα διάφορα 
εργαστήρια. 

 ΕΛΛΗΝΙΚα ΠΕΤρΕΛαΙα ΚΥΠροΥ

ΠΙο δΥΝαΤο αΠο ΠοΤΕ!
Οι νέες ταμπλέτες του Somat 12 
Gold κυκλοφορούν με νέα βελτι-
ωμένη σύνθεση και τεχνολογία για 
βαθύ καθαρισμό, με στόχο τη μέγι-
στη απόδοση ακόμα και στους πιο 
επίμονους και δύσκολους λεκέδες. 
Η νέα πανίσχυρη καθαριστική δύνα-
μη των Multi-Active Tabs του Somat 
12 Gold εισχωρεί βαθιά στους λιπα-
ρούς λεκέδες, βοηθώντας αποτελε-
σματικά στην εξάλειψή τους. Παράλ-
ληλα, το νέο Somat 12 Gold περνά 
στην επόμενη γενιά πακεταρίσματος, 
αφού πλέον φυλάσσεται σε αερο-

στεγώς κλειστή πλαστική σακούλα, 
(Premium Doypack) για μέγιστη ευκο-
λία. Λόγω του εύκαμπτου σχήματος 
της συσκευασίας, ταιριάζει σε οποιο-
δήποτε ντουλάπι και το νέο κλείσιμο 
καθιστά εύκολο το άνοιγμα και τη με-
ταφορά του. Με τη νέα εκσυγχρονι-
σμένη ταμπλέτα του Somat 12 Gold, 
πλέον δεν χρειάζεται η αφαίρεση 
του πλαστικού περιτυλίγματος, αφού 
βρίσκεται μέσα σε υδατοδιαλυτό 
φύλλο, αποφεύγοντας έτσι την άμε-
ση επαφή με το δέρμα μας.   

   ΒραΒΕΙα ΕΝΕργοΥ ΠοΛΙΤΗ 2017-2018  soMAT 12 goLd 
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   gAP

Ο εικαστικός Νικόλας Λαδόμμα-
τος φιλοτέχνησε μία σειρά από 
4 συλλεκτικά φλιτζάνια με αφη-

ρημένη τεχνοτροπία για το Καραϊσκάκειο 
Ίδρυμα με σκοπό την οικονομική ενίσχυση 
του νέου του στόχου, την υλοποίηση του 
«Κέντρου παιδικού καρκίνου»...για πολλά 
παιδικά χαμόγελα. Τα μοτίβα των φλιτζα-
νιών, παραπέμπουν σε σταγόνες, κύτταρα, 
ιστούς, dna, αφήνοντας έτσι το μυαλό να 

ταξιδέψει και να κατανοήσει την ιδέα της 
αλληλεγγύης και της συνεισφοράς. Δια-
θέσιμα από το Καραισκάκειο 'Ιδρυμα και 
από το Nicholas Ladommatos Art Studio 
(Κυριάκου Μάτση 48, Άγιος Δομέτιος 
2368) από την Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου, 
2018. Τιμή πώλησης: €12/ ανά σχέδιο ή 
€40 και τα 4 σχέδια μαζί. Για πληροφορί-
ες: 22210858,95119565 και στο info@
karaiskakio.org.cy.

gLAdE
LiMiTEd EdiTion ΜΕ 
αρΩΜαΤΙΚα ΚΕρΙα
H Glade φέτος τον χειμώνα μας παρουσιάζει την 
Glade Limited Edition σειρά με αρωματικά κεριά και 
αυτόματα ανταλλακτικά για της μηχανές Glade! Αρώ-
ματα όπως δαμάσκηνο, γιασεμί με μήλο, και φου-
ντούκι με πραλίνα θα κάνουν το σπίτι σας να μοσχο-
βολά, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας! Προσθέστε 
μια όμορφη ζεστή λάμψη σε κάθε δωμάτιο με ένα 
κομψό κερί Glade που θα φωτίσει και θα αρωμα-
τίσει τον χώρο σας. Χάρη στον σχεδιασμό τους τα 
κεριά μπορούν να γίνουν και ένα κομψό συμπλήρω-
μα στη διακόσμηση του εσωτερικού χώρου σας για 
το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και όχι μόνο. Επίσης, τα 
ανταλλακτικά για τις μηχανές θα δώσουν ένα αληθι-
νό άρωμα απόλαυσης στον χώρο σας. Θα τα βρείτε 
σε όλες τις υπεραγορές παγκύπρια. 

ΣΤΗρΙξΕ ΤΗΝ αΝαΒαΣΗ ΠΛαΤρΩΝ
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ελληνικά Πετρέ-
λαια Κύπρου στήριξε τον ιστορικό αγώνα Ανά-
βασης Πλατρών με την ΕΚΟ RACING 100 να 
κάνει τη συναρπαστική αυτή διαδρομή περισσότε-
ρο απολαυστική. Η Ανάβαση Πλατρών έχει ρίζες 
στη δεκαετία του 1970 και η αναβίωσή της τα τε-
λευταία χρόνια έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσι-
ασμό και ενδιαφέρον στους λάτρεις του μηχανο-
κίνητου αθλητισμού.  Ο αγώνας Ανάβασης Πλα-
τρών διεξήχθη στις 21 Οκτωβρίου και αποτελεί 
ένα από τα 5 επίσημα Πρωταθλήματα της Κυπρι-
ακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Διαγωνίστηκαν 
συνολικά 28 συμμετέχοντες, ενώ τον παρακολού-
θησαν πέραν των 4000 θεατών, κατακλύζοντας 
τους δρόμους του χωριού και δημιουργώντας μία 
φαντασμαγορική ατμόσφαιρα. Εκπρόσωποι της 
Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου βρίσκονταν στην 
εκδήλωση προκειμένου να βραβεύσουν τους νι-
κητές.

Lgs hAndLing
δραΣΗ αΝΘρΩΠΙαΣ 
Με απόλυτη επιτυχία και με τη συμμετοχή πολλών 
αιμοδοτών πραγματοποιήθηκε μια ακόμη εθελοντική 
δράση ανθρωπιάς από την LGS Handling. Οι ερ-
γαζόμενοι και συνεργάτες της εταιρείας έσπευσαν 
μαζικά, για να προσφέρουν αίμα στους συνανθρώ-
πους τους στο πλαίσιο της 8ης ετήσιας αιμοδοσίας 
της LGS Handling, που πραγματοποιήθηκε στις 23 
Οκτωβρίου. Η αιμοδοσία που αποτελεί εδώ και χρό-
νια θεσμό πραγματοποιήθηκε παράλληλα στο αερο-
δρόμιο Λάρνακας και στο αεροδρόμιο Πάφου και 
το αίμα που συγκεντρώθηκε θα διατεθεί για τις ανά-
γκες των Γενικών Νοσοκομείων Λάρνακας και Πά-
φου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος  της εταιρείας, κ. Γιώρ-
γος Ιωαννίδης δήλωσε σχετικά: «Η Κύπρος κατέχει 
από τις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των χωρών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εθελοντικής 
αιμοδοσίας και είναι από τις λίγες χώρες, που είναι 
αυτάρκης στις ποσότητες αίματος». 

«MEET ME in ThE gAP» 
Το Gap, το αμερικανικό brand ρου-
χισμού, ανακοινώνει τη γιορτινή του 
καμπάνια «Meet Me In The Gap», 
με πρωταγωνιστή τον υποψήφιο για 
Grammy, τραγουδιστή και στιχουργό 
της R&B μουσικής, Leon Bridges. Μαζί 
με μια ομάδα ατόμων και τη μαγνητι-
κή ενέργεια που τους διακατέχει, τρα-
γουδούν και χορεύουν όλοι μαζί, απο-
τυπώνοντας το εορταστικό πνεύμα. Η 
φετινή γιορτινή καμπάνια έχει ως στόχο 
να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα στα 
ακραία φαινόμενα της εποχής μας, με-
ταδίδοντας την αγάπη και προωθώντας 

μια θετική αλλαγή, για να αποδείξει ότι 
το να νιώθεις καλά και να κάνεις καλό, 
πάνε μαζί. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με την καμπάνια «Meet 
Me in the Gap, επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα gap.com. 

ΚαραΪσΚαΚειό ιΔρυΜα
«φλιτζανια αΓαπησ» 

   δΗΜοΣ ΠαΦοΥ

ΕΙΣΕρΧΕΤαΙ 
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙαΚΗ ΕΠοΧΗ
Με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτη-
ση των δημοτών και την αρτιότερη 
οργάνωση της δημοτικής υπηρεσί-
ας, ο Δήμος Πάφου προχωρά στην 
ψηφιοποίηση του αρχείου των Τεχνι-
κών Υπηρεσιών. Ο Δήμαρχος Πά-
φου Φαίδωνας Φαίδωνος υπέγρα-
ψε με την ανά-
δοχο εταιρεία 
S. KANIKLIDES 
(CYPRUS) LTD 
το σχετικό συμ-
βόλαιο συνολι-

κού ποσού 70.924 ευρώ. Μιλώντας 
κατά την υπογραφή του συμβολαίου, 
ο κ. Φαίδωνος ανέφερε ότι στόχος 
του Δήμου είναι η πλήρης αξιοποίη-
ση των νέων τεχνολογιών και η έντα-
ξη της Τοπικής Αρχής στην ψηφιακή 
εποχή προς όφελος του πολίτη, ο 
οποίος θα έχει πλέον τη δυνατότητα 
της άμεσης πρόσβασης και της διεκ-

περαίωσης των τρε-
χουσών υποθέσε-
ων και συναλλαγών 
του με τον Δήμο με 
τρόπο εύκολο, γρή-
γορο και απλό. 

εΚό 
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ΤΟ ΠΟΛΥδΙΑφΗμΙΣμΕΝΟ «la 
BaNda» ΑΝΑβΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΤΗ θΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ…
Έγιναν οντισιόν, δεκάδες διαφημιστικές 
αναρτήσεις και ήταν όλα έτοιμα. Τελι-
κά η απογοήτευση από τις συμμετο-
χές και η μη εξεύρεση ταλέντων με 
ποπ φωνές οδήγησε τους ιθύνο-
ντες του σόου στο «πάγωμά» του. 
Τη θέση του θα πάρει το 
«X-Factor» που θα κάνει πρεμιέρα 
τον Φεβρουάριο και στο νησί μας 
θα το προβάλλει το Omega. 

ΑνΑΤρΟΠη

ΚΥΠριΟΣ 
ηΘΟΠΟιΟΣ ΠερΑΣε 

ενΑ διημερΟ με Την 
ΠΑνΤρεμενη ΣΥνΤρΟΦΟ 
ΤΟΥ Σε ΠΟλΥΤελεΣ ΞενΟ-
δΟχειΟ ΤηΣ ΠΑΦΟΥ, χωριΣ 

νΑ ΤΟΥΣ νΟιΑΖει Αν 
ΤΟΥΣ ΑνΤιληΦΘει 

ΚΑΠΟιΟΣ

κουίζ της βδομάδας

Η ΑΠΟΚΑΛΥψΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟβΑΡΟ 
ΠΡΟβΛΗμΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ

Η Γιώτα Κουφαλίδου «πάγωσε» όλες τις επαγ-
γελματικές υποχρεώσεις της λόγω ενός 

σοβαρού προβλήματος υγείας που 
αντιμετωπίζει. Το τελευταίο διάστη-

μα απείχε από τα φώτα της δημο-
σιότητας λόγω του συγκεκριμέ-
νου προβλήματος, αλλά έχει 
τη στήριξη όλων των αγαπημέ-
νων της προσώπων. Η παρου-
σιάστρια ξεκίνησε θεραπείες 
και της ευχόμαστε ολόψυχα 
όλα να της πάνε κατευχήν. 

γιωΤΑ ΚΟΥΦΑλιδΟΥ

ΕΒΕΛΙΝΑ ΣΚΙΤΣΚΟ
ΕΙΝΑΙ Η μΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗΤΡΙΑ 
ΤΟΥ GrEEcE'S NExt top 
ModEl

Το μοντέλο από την Κύπρο σε όλες τις 
διαρροές φαίνεται να είναι η νικήτρια 
του Greece's Next Top Model. H 
20χρονη Εβελίνα Σκίτσκο εάν επαλη-
θευθούν τα όσα ακούγονται, θα κάνει το 
όνειρό της πραγματικότητα, καθώς μπήκε 
στο σόου μόδας για τη μερικών μηνών 
κόρη της, Αριάννα, καρπό του έρωτά της 
με τον Κύπριο τραγουδιστή Ανδρέα 
Ναπολέοντα, με τον οποίο αυτό το διά-
στημα δεν είναι μαζί. 
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡωΤΟΣ 
ΚΑΛΕΣμΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥ θΑ 
ΣΥζΗΤΗθΕΙ!
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει 
τηλεοπτικά κάθε Δευτέρα και Τρίτη με το 
«The2night Show». Ο πρώτος του καλε-
σμένος θα είναι ο Νίκος Οικονομόπου-
λος, ο οποίος σπάνια δίνει συνεντεύξεις 
και αναμένεται ο Γρηγόρης να τον στρι-
μώξει, κυρίως για τη σχέση του με την 
Ευαγγελία Αραβανή. Στην ίδια εκπομπή 
θα δούμε και την Τρισεύγενη, τη «γιαγιά» 
του Δημήτρη Ουγγαρέζου, η οποία σχο-
λιάζει πρόσωπα της επικαιρότητας με τον 
δικό της μοναδικό τρόπο.

ΧΑΛΑΣμΟΣ 
ΚΟΣμΟΥ 
μΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΣΥμμΕΤΟΧΗΣ
Το πιο αγαπημένο ριάλιτι 
επιστρέφει για τρίτη συνε-
χόμενη χρονιά στις οθόνες 
μας και ήδη στην τηλεόρα-
ση ΣΙΓΜΑ προβάλλεται το 
πρώτο trailer. H πρεμιέρα 
του τρίτου κύκλου του 
«Survivor» αναμένεται 
αρχές Φεβρουαρίου και 
ήδη το τηλεφωνικό κέντρο 
της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ 
δέχθηκε δεκάδες τηλέφω-
να από Κύπριους διαγωνι-
ζομένους, προκειμένου να 
πάρουν πληροφορίες για 
συμμετοχή, δείχνοντας πως 
και φέτος θα κρατήσει τα 
σκήπτρα στη ζώνη του με το 
τεράστιο ενδιαφέρον που 
υπάρχει. 

SURVIVOR
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΙΚΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ 
ΠΑΡΕΘΕΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΤΙ 

ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ

ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΠΑΡΤΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΕΘΕΣΕ ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΝΤΡΟφΟ ΤΟΥ

Η ανάδειξή του ως Rolex World 
Sailor of the Year 2018 ήταν η 
μεγαλύτερη διάκριση του πα-

γκόσμιου πρωταθλητή μας στην ιστιο-
πλοΐα Παύλου Κοντίδη που είδε τα όνει-
ρά του να εκπληρώνονται, κατακτώντας 
την κορυφή στο άθλημά του. Το απόγευ-
μα της Δευτέρας, 19 Νοεμβρίου, πα-
ρέθεσε cocktail party για φίλους, χορη-
γούς, υποστηρικτές και εκπροσώπους 
των ΜΜΕ και από την ημέρα χαράς του 
κορυφαίου αθλητή μας δεν θα μπορού-

σε να λείπει ούτε ο πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Νί-

κος Αναστασιάδης. «Ο 
αγώνας του Παύλου 

αποτελεί πρότυπο 
για όλους μας, 
πολίτες και πολι-
τικούς. Οι επιτυ-
χίες του Κοντίδη 
αποτελούν πηγή 
έμπνευσης για 

όλους όσοι ασχο-
λούνται με τον 

αθλητισμό, αφού 
στο πρόσωπό του 

αντικατοπτρίζονται αρχές και αξίες που 
πρέπει να διέπουν κάθε αθλητή, όπως 
η πίστη, η επιμονή και η συνέπεια», είπε 
ο κ. Αναστασιάδης στους δημοσιογρά-
φους, ευχόμενος να κατακτήσει το χρυ-
σό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Τόκυο το 2020. Καθ' όλη τη δι-
άρκεια της βραδιάς πλάι του ήταν η εδώ 
και χρόνια πανέμορφη σύντροφός του 
Άντρεα Ιωάννου, η οποία τον ακολουθεί 
παντού και είναι το μεγαλύτερο στήριγμά 
του σε κάθε του βήμα. «Η ζωή μου μαζί 
σου είναι σαν παραμύθι. Είσαι ο ήρωάς 
μου, η έμπνευσή μου, είσαι τα πάντα για 
μένα. Είμαι πολύ ευγνώμων και ευλογη-
μένη που σε έχω στη ζωή μου... Μωρό 
μου, σε ευχαριστώ για τις αναμνήσεις. Εί-
μαι η μεγαλύτερη θαυμάστριά σου», του 
έγραψε στα social media, εκφράζοντάς 
του για άλλη μια φορά τον έρωτά της και 
εκείνος της απάντησε: «Μωρό μου, είμαι 
ευλογημένος που είσαι δίπλα μου. Είσαι 
η προσωπική μου ψυχολόγος κάποιες 
φορές».  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
Τόσο στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας όσο και στους 
χορηγούς του ο Παύλος 
Κοντίδης έδωσε έναν καμβά 
υπογεγραμμένο από τον 
ίδιο, ο οποίος τον απεικονίζει 
την ώρα που στέφεται για 
δεύτερη συνεχή χρονιά 
Παγκόσμιος Πρωταθλητής 
στο Άαρχους της Δανίας, 
τον περασμένο Αύγουστο. 
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AGENDA ΑΠΟ ΤΗ χρισΤινΑ ΠελεκΑνΟυ

LIMASSOL CHRISTMAS LAND 2018
Η ΜΑΓειΑ ΤΩν χρισΤΟυΓεννΩν

Την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου, και για σαράντα 
ημέρες (μέχρι 6/1) το Limassol Christmas Land ανοί-
γει τις πύλες του με δωρεάν είσοδο για όλους. Τη 
βραδιά των εγκαινίων θα ντύσει με τη μοναδική του 
φωνή και την μπάντα του ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. 
Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο όραμα των διοργα-
νωτών της Παραμυθούπολης σε συνεργασία με την 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Πε-
ριφέρειας Λεμεσού, που σχεδιαζόταν καιρό και επι-
τέλους ήρθε η στιγμή να υλοποιηθεί. Το Limassol 
Christmas Land θα επισκεφθεί και ο Άγιος Βασίλης 
από το Ροβανιέμι με τους πολύτιμους βοηθούς του 
και φορτωμένος με δώρα για όλα τα παιδάκια. Καθ' 
όλη τη διάρκεια των γιορτών στον χώρο θα υπάρχουν 
χριστουγεννιάτικα σπιτάκια με κάθε λογής λιχουδιές 
από όλο τον κόσμο. 

Τεσσερεισ ΜΟνΑΔικεσ ΠΑρΑσΤΑσεισ
Η φαντασμαγορική παραγωγή του φημισμένου Ρωσικού 
Τσίρκου στον Πάγο, «Η Βασίλισσα του Χιονιού», έρχεται 
στην Κύπρο για τέσσερεις μοναδικές παραστάσεις. Οι πα-
ραστάσεις θα δοθούν την Πέμπτη 13 (στα αγγλικά) και 
την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου (στα ελληνικά), στο Σατιρι-
κό Θέατρο Λευκωσίας και το Σάββατο 15 (στα ελληνικά) 
και την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου (στα ρωσικά) στο Παττί-
χειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. Την υπέροχη παράστα-
ση, συμπληρώνουν τα εντυπωσιακά σκηνικά, τα εκπληκτικά 
εφέ και τα θεαματικά κοστούμια. Για πληροφορίες: www.
atriamusic.com, www.soldoutticketbox.com, www.pattihio.
com.cy ή από το ταμείο του Παττιχείου στο 25 377277. 
Χορηγοί Επικοινωνίας: Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ και Συγκρότημα 
ΔΙΑΣ.

ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο πραγματοποιεί το 
Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
στο ξενοδοχείο Coral Beach στην Πάφο. Στη χριστου-

γεννιάτικη γιορτή θα παρευρεθεί η Ελληνίδα τραγουδίστρια 
Έλλη Κοκκίνου, η οποία υπόσχεται ότι θα καταπλήξει τους 
θαυμαστές της με τις παλιές και νέες επιτυχίες της. Χορηγός 
επικοινωνίας είναι το περιοδικό ΟΚ!. Για περισσότερες πληρο-
φορίες στο 99559332. 

«Η ΒΑσιλισσΑ ΤΟυ χιΟνιΟυ» 

ΤεχνΑσΜΑ

«ΑνΤισΤρεΦΟΜενΟ 
ΤΟΠιΟ»
26/11-08/12
Η Γκαλερί Opus 39 παρουσιάζει τη νέα ει-
καστική πρόταση «Αντιστρεφόμενο Τοπίο» 
της Θεοδώρας Παπαχρυσοστόμου. Η εικό-
να για τη Θεοδώρα αποτελεί κύριο εργα-
λείο στην εικαστική της προσέγγιση. Ακολουθεί σκηνές της καθημερινότη-
τάς μας και τις απομονώνει μέσα στην αυστηρά επιλεγόμενη επιφάνεια του 
χαρτιού, για να αναζητήσει τις ποιότητες μιας απλής καθημερινής στιγμής. 
Η Θεοδώρα αναζητεί το ανθρώπινο κορμί στις ακτές της Μεσογείου και το 
εναποθέτει με μολύβι σε ένα φυσικό αντίστροφο τοπίο. Οι φιγούρες απαλ-
λαγμένες από τη γραφικότητα της αναπαράστασης εστιάζουν στη σχέση 
της με τον θεατή. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 99444726.

«συρΑνΟ νΤε ΜΠερΖερΑκ»
23/11-09/02/2019
Συνεχίζεται με επιτυχία η παράσταση «Συρανό Ντε 
Μπερζεράκ» που ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή του 
ΘΟΚ κάθε Παρασκευή και Σάββατο (20.30) και Κυρια-
κή (στις 18:00).  Ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος σκηνο-
θετεί το έργο, έχοντας στη διάθεσή του μια εξαιρετική 
ομάδα δεκαεννιά ηθοποιών, με τον Λώρη Λοϊζίδη στον 
ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Με τη συνδρομή των 
έμπειρων συνεργατών του, υπογράφει μια πληθωρική πα-
ράσταση γεμάτη δράση, χιούμορ, εναλλαγή εικόνων και 
συγκίνηση. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 77772717.

living

«ΔευΤερΑ ΒρΑΔυ»
εικΑσΤικΗ ΠρΟΤΑσΗ

Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ΔΙΑ-
ΤΟΠΟΣ παρουσιάζει τη νέα εικαστι-
κή πρόταση της  Κατερίνας Σταύρου 
με τίτλο «Δευτέρα βράδυ», τη Δευτέ-
ρα, 3 Δεκεμβρίου, στις 20.00, στη 
Λευκωσία. Πρόκειται για μια νέα 
σειρά από πορτραίτα, μέσα από τα 
οποία η ζωγράφος επιχειρεί με τη 
χαρακτηριστική πινελιά της να σκι-
αγραφήσει την εικόνα της σύγχρο-
νης δυναμικής γυναικείας μορφής. 
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 22 
Δεκεμβρίου 2018 και θα είναι ανοι-
χτή κατά τις ακόλουθες ώρες: Δευ-
τέρα -Παρασκευή 5.00μμ. - 8.00 
μμ. / Σάββατο 11.00 πμ. - 1.00 μμ. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 22-766117.
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Πώς φαίνεται το σχολείο στην Amelia;
Emily: Το λατρεύει. Ήταν δύσκολο για εμένα όταν 
πρωτοπήγε, αλλά ήταν έτοιμη. Θα το έβρισκα πιο δύ-
σκολο αν σκεφτόμουν ότι ζορίζεται. Δεν θα ήταν καλό 
να την κρατούσα περισσότερο καιρό στο σπίτι - το χρει-
αζόταν, είναι πολύ έξυπνη, με όρεξη.
Peter: Μου λέει ότι αγαπά το σχολείο και μακάρι να 
πήγαινε κάθε μέρα!

Emily, είσαι κάθετη στο να κρατάς την 
Amelia και τον Theo μακριά από τα φώτα της 
δημοσιότητας. Γιατί αυτό;
Είναι κάτι που το νιώθω έντονα. Δεν με πειράζει να μι-
λάω γι' αυτούς, όπως μου αρέσει να ακούω άλλους 
ανθρώπους να μιλάνε για τα παιδιά τους, αλλά μου αρέ-
σει όταν βγαίνω έξω με τον Theo και τη Millie να είναι 
εντελώς ανώνυμοι. Είναι και οι δύο λίγο ντροπαλοί και 
θα τους ήταν πολύ δύσκολο να τους πλησίαζαν διάφο-
ροι άνθρωποι. Όταν μεγαλώσουν αρκετά και θέλουν 
να εμφανιστούν στο Instagram του Peter ή να πάνε μαζί 
του στη δουλειά, τότε μπορούν να πάρουν αυτή την από-
φαση για τους εαυτούς τους.
Peter: [στην Emily] Πόσο χρονών;
Emily: Ίσως γύρω στα 15; Νομίζω αν πάρεις εσύ 
αυτή την απόφαση γι' αυτούς, δεν μπορείς να πας πίσω.
Peter: Μπορεί να είμαι πολύ μεγάλος για τα social 
media μέχρι τότε! [γέλια]

Emily, σε πειράζει να σε φωτογραφίζουν πα-
παράτσι;
Ο μόνος λόγος που θα με πείραζε είναι λόγω των παι-
διών. Προσπαθώ να τα προστατεύω όσο περισσότε-
ρο μπορώ. Το καταλαβαίνω όμως, και δεν θα ήθελα ο 
Peter να έκανε διαφορετική δουλειά.

Πώς τα πάνε η Princess και ο Junior στο σχο-
λείο;
Peter: Τα πάνε πολύ καλά. Έχουν προσαρμοστεί και 
έκαναν πολλούς φίλους. 

Ο Junior συμπεριφέρεται ως ένας τυπικός 
έφηβος;
Emily: Είναι πολύ καλό αγόρι. Λέει ότι θέλει να είναι με 
τους φίλους του αλλά στην πραγματικότητα τού αρέσει 
να είναι σπίτι. Θα περάσει από φάσεις - θέλει να βγει ο 
ενήλικας από μέσα του απεγνωσμένα, αλλά είναι ακό-
μα ένα παιδί. 
Peter: Είναι τόσο γλυκό παιδί. Του αρέσει να περνά 
χρόνο με τους φίλους του, αλλά θα έρθει σπίτι και θα 
κάνει τα μαθήματά του. Ξέρει τη ρουτίνα - εγώ πάντα τον 
αφήνω να περνά ώρα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
και μετά πρέπει να έρθει να κοινωνικοποιηθεί μαζί μας. 
Ακόμα δεν επιτρέπεται να έχει το τηλέφωνό του στο δω-
μάτιό του.

Έχει κοπέλα;
Peter: Δεν ξέρουμε. Τα κρατά όλα αυτά μέσα του!

Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ο Peter 
μάς είπε ότι τα παιδιά φωνάζουν την Emily 
«Μαίρη Πόπινς». Πώς σου φαίνεται αυτό, 
Emily;
Emily: Αχ, αυτό είναι υπέροχο. Εγώ δεν νομίζω να εί-
μαι τόσο καλή όσο η Μαίρη Πόπινς! Είμαι λίγο σπιτό-
γατα και αγαπώ να φτιάχνω πράγματα.
Peter: Η Emily είναι πολύ καλή νοικοκυρά. Πέρασε 
ένα στάδιο πλεξίματος και μου έφτιαξε ένα κασκόλ.
Emily: Πιθανόν να αρχίσω ξανά το πλέξιμο τώρα που 
έρχεται χειμώνας. 

Peter, έχεις μια φωτογραφία με τον David 
Schwimmer, την πρώην γυναίκα του και εσέ-
να στο σαλόνι…
Πριν από χρόνια, με πήρε τηλέφωνο ο David 
Schwimmer, λέγοντάς μου ότι θέλει να συναντηθούμε 
στο Λονδίνο. Δεν το πίστευα και νόμιζα ότι ήταν φάρσα! 
Μου είπε ότι η τότε αρραβωνιαστικιά του [καλλιτέχνιδα 
Zoe Buckman] ήταν μεγάλη θαυμάστριά μου και όπο-
τε είχαν διαφωνίες την πείραζε λέγοντάς της: «Τι, θα με 
αφήσεις για τον Peter Andre;». Μετά μου ζήτησε να τρα-
γουδήσω στον γάμο τους το Mysterious Girl. Είπα ναι 
αλλά την ημέρα εκείνη είχα πολύ άγχος αφού ήταν εκεί 
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άτομα όπως ο David Walliams και η Thandie Newton. 
Έβγαλε λόγο και αστειεύτηκε: «Κοιτάξτε, είχαμε διαφω-
νίες για τον Peter Andre τόσο καιρό και θέλω να ξέρω 
ότι θα βγει έξω από τη ζωή μας». Μετά είπε ότι έπρεπε 
να λύσουν αυτές τους τις διαφωνίες μια και καλή, και 
με σύστησε. Η γυναίκα του δεν είχε ιδέα ότι ήμουν εκεί! 
Πήγε καλά, και μετά γίναμε Φιλαράκια [γέλια].

Η εορταστική περιοδεία των 25 χρόνων αρ-
χίζει του χρόνου. Τι μπορείς να μας πεις γι' 
αυτό;
Λοιπόν, 25 χρόνια πριν, άνοιξα τη συναυλία σταδίου 
της Μαντόνα στην Αυστραλία όταν έκανε περιοδεία - η 
πρώτη μου ζωντανή εμφάνιση ήταν στα στάδια! Θέλω 
να γιορτάσω τα 25 χρόνια βγαίνοντας στον δρόμο. Θα 
παίξω τα 10 top 5 singles μου στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και τα τρία νούμερο ένα, και μπορεί να κάνω ένα μείγ-
μα τραγουδιών που με εμπνέουν. Θα υπάρχει μεγάλη 
επικοινωνία με το κοινό, και επίσης, νομίζω είναι ώρα να 
βγάλω προς τα έξω νέο υλικό.

Έχετε δωμάτιο μουσικής στο σπίτι;
Peter: Χρησιμοποιώ το δωμάτιο του σινεμά και μελετώ. 
Συνήθιζα να έχω τους δίσκους μου στον τοίχο του κα-
θιστικού αλλά ντρεπόμουν λίγο όταν είχαμε κόσμο. Τα 
αντικατέστησα με οικογενειακές φωτογραφίες και τώρα 
έχω τους δίσκους μου στον τοίχο της σκάλας.
Emily: Τον λέγαμε τον εγωκεντρικό τοίχο [γέλια]. Νομί-

ζω θα έπρεπε να τους έχει να φαίνονται. Είναι ένα απί-
στευτο κατόρθωμα, έχει περίπου 30 δίσκους!

Πώς είναι η δουλειά, Emily;
Emily: Μόλις ολοκλήρωσα ακόμα ένα επίπεδο ως για-
τρός. Είναι πρόκληση αλλά το διασκεδάζω. Δούλεψα 
σκληρά για να πάρω το πτυχίο μου και νιώθω έντονα ότι 
θέλω να συνεχίσω. Βρίσκω την ψυχική υγεία συναρπα-
στική και είναι σε αυτό που θα ήθελα να επικεντρωθώ.
Peter: Είμαι τόσο περήφανος για την Emily.

Emily, οι ασθενείς σου σε αναγνωρίζουν;
Πολύ σπάνια, αλλά όλοι έχουν κάτι καλό να πουν, που 
είναι πολύ ωραίο.

Τα παιδιά σε ρωτάνε ιατρικές ερωτήσεις;
Ναι, με ρωτάνε. Πάντα είχαμε την πολιτική ότι μπορούν 
να μας ρωτήσουν ό,τι θέλουν, αλλά πολλά ευαίσθητα 
θέματα καλύπτονται από το σχολείο στις μέρες μας.

Peter, θα βγει η αποκλειστική σου συλλογή 
επίπλων υπνοδωματίου...
Άρχισε να με ενδιαφέρει πολύ η εσωτερική διακόσμη-
ση εδώ και πολύ καιρό. Ένας από τους αδελφούς 
μου δούλευε σε μια τεράστια εταιρεία εσωτερικής δι-
ακόσμησης στην Αυστραλία, και ο πατέρας μου έκτι-
σε κάποια από τα πρώτα πολυτελή σπίτια στο Golden 
Coast του Queensland. Είδα τη σειρά επίπλων House of 
Sparkles όταν κοιτάζαμε για έπιπλα για αυτό το σπίτι, και 
τότε μίλησα με τους ιδιοκτήτες. Δουλεύουμε τη σειρά 
υπνοδωματίου, που ονομάστηκε «A. by Andre», περί-
που 18 μήνες. Είναι πολυτελή αλλά προσιτά. Υπάρχουν 
τέσσερα στυλ κρεβατιού σε 23 διαφορετικά χρώματα 
από μονά μέχρι υπέρδιπλα. Τα κρεβάτια στο σπίτι μας 

είναι από τη συλλογή και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμέ-
νος με αυτά! 

Ανυπομονείς να παρουσιάσεις τα The Beauty 
Awards του ΟΚ! αυτό τον μήνα; 
Δεν μπορώ να περιμένω! Η Amanda Holden ήταν η 
οικοδέσποινα πέρσι και ήταν πολύ καλή. Ανυπομονώ 
πολύ γι' αυτό. Το ΟΚ! είναι μέρος της ζωής μου εδώ και 
πολύ καιρό και το ότι παρουσιάζω τα βραβεία είναι κάτι 
πολύ σωστό. Δεν νιώθω αγχωμένος όταν παρουσιάζω 
εκδηλώσεις - πετάω για Ντουμπάι αρχές Δεκεμβρίου 
για να παρουσιάσω κι άλλη εκδήλωση και αγαπώ αυτό 
το κομμάτι της δουλειάς μου.

Τι υπάρχει στον ορίζοντα για την επόμενη 
χρονιά;
Φυσικά, έχω την περιοδεία μου και ακολούθως θα 
κάνω κάποιες εμφανίσεις σε μεγάλο εθνικό θέατρο για 
το "Grease". Επίσης, έχω πολλές τηλεοπτικές παρουσι-
άσεις και θα πάω στην Αμερική για την ταινία μου "The 
Inheritance / Η Κληρονομιά". Με αυτά και την επιχειρη-
ματική πλευρά -τα έπιπλά μου και την αθλητική μου σει-
ρά με τον Gianni Salvatore- θα είναι μία πολυάσχολη 
χρονιά.

Τέλος, τι είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που 
έχετε μέσα στο σπίτι;
Emily: Έχω τα καλούπια των ποδιών της Millie και 
του Theo, που είναι πολύ πολύτιμα. Επίσης, αγαπώ 
το κρεβάτι μας! Το έχουμε σχεδιάσει με τη Layla 
[Chapman] από το HOS Home - είναι απίθανη. 
Έχει μια τηλεόραση που βγαίνει από μέσα και όπο-
τε μπορούμε, βλέπουμε τηλεόραση όλοι μαζί στο 
κρεβάτι.
Peter: Προφανώς οι φωτογραφίες μας, αλλά μπο-
ρώ να τις τυπώσω ξανά, χάρη στη μοντέρνα τεχνολο-
γία, άρα θα έλεγα η μηχανή του καφέ - τη χρησιμοποιώ 
κάθε μέρα. Και το κρεβάτι μας είναι ένα όνειρο! ok!   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ANNABEL ZAMMIT
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: DAN KENNEDY
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: CAN GROUP

STYLING: CASEY PAUL
ΒΟΗΘΟΣ: SHIVANI RAJANI 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ A. BY ANDRE, WWW.ABYANDRE.COM
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ PETER 

ANDRE «A. BY ANDRE» ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ WWW.HOSHOME.COM

«ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ, ΠΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ "A. BY ANDRE", 
ΠΕΡΙΠΟΥ 18 ΜΗΝΕΣ»

PETEr
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οικογένειες ο ένας του άλλου. Η οικογένειά της γνώρι-
ζε τα παιδιά μου από πριν και αυτό για μένα είναι πολύ 
σημαντικό! 
Emily: Ο αδερφός μου ο Sam ζει μαζί μας προσωρι-
νά γιατί βρήκε μια δουλειά στην περιοχή. Και αυτό το 
λατρεύει ο Peter γιατί κάνουν μαζί γυμναστική. Έχω 4 
μικρότερους αδερφούς και ο Peter δεν είχε μικρότε-
ρους αδερφούς, συνεπώς τώρα έχει τους δικούς μου. 
Εγώ πάντα ήθελα μεγαλύτερα αδέρφια, συνεπώς πήρα 
τη δική του οικογένεια. 

Emily, έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ το γυμνα-
στήριο στο γκαράζ; 
Emily: Δεν το χρησιμοποίησα ούτε και μία φορά [γέ-
λια]. Δεν κάνω καμία γυμναστική. Είμαι η χειρότερη! 
Peter: Είμαι εκεί κάθε μέρα!
Emily: Ούτε στο τζακούζι έχω πάει ποτέ γιατί έχω ευ-
αίσθητο δέρμα. Βέβαια, τα παιδιά το λατρεύουν.
Peter: Εγώ και τα παιδιά χρησιμοποιούμε το τζακούζι 
συνέχεια. Μπορεί να μετατραπεί και σε πισίνα το κα-
λοκαίρι.

Peter, την τελευταία φορά που μιλήσαμε 
ένιωθες έντονα ότι θέλεις ακόμα ένα παιδί - 
αυτό ισχύει και για τους δύο; 
Emily: Δεν έχω νιώσει ποτέ έτσι! Ο Peter έχει τα πάνω 
και τα κάτω του αλλά μετά τον Theo, είπα όχι άλλο.
Peter: [στην Emily] Φαντάσου ακόμα ένα μικρό Theo. 
Μην ακούς την Emily. Είπε πριν από 4 περίπου μήνες 
ότι μπορεί να κάνουμε κι άλλο παιδί όταν μεγαλώσει 
ο Theo. 

Emily: Ναι - ίσως όταν πάει σχολείο. Θα ήταν μια πι-
θανή περίοδος να γίνει τότε. 
Peter: Βλέπεις, είναι πιθανό!

Ο Theo κλείνει δύο χρονών στις 22 Νοεμ-
βρίου. Σχεδιάσατε κάτι για τα γενέθλιά του;
Emily: Θα έρθουν μόνο λίγοι φίλοι του από εδώ για 
τσάι και κέικ.
Peter: Είναι μόνο δύο και ήδη κάνει πάρτι!

Πώς νιώθετε για εκείνον που κλείνει τα δύο;
Emily: Είναι πολύ ευαίσθητος, είναι αξιαγάπητος. 
Υπάρχει μια ισορροπία, επειδή δεν θα ήθελα να είναι 
πολύ ευαίσθητος και να ζοριστεί στη ζωή, αλλά είναι 
τόσο ευαίσθητος και είναι γλύκας. Δεν κάνει καθόλου 
φασαρία. Είναι απλώς ευγενικός και πολύ ομιλητικός 
αυτή την περίοδο. Περνάει όμως λίγο από τη φάση 
των τρομερών δύο! Θέλει όλη την ώρα αγκαλιές και 
μερικές φορές αν τον πάρεις πάνω σου, ρίχνει μια 
τσιρίδα. 
Peter: Θέλω και εγώ να τον αγκαλιάζω όλη την 
ώρα, είναι απλώς τόσο όμορφος. Πάμε μαζί να πά-
ρουμε τη Millie από το σχολείο και είναι τόσο ενθου-
σιασμένοι όταν βλέπουν ο ένας τον άλλον.

«ΕίΝΑί ΑΠίΣΤΕΥΤΟ ΠΟΣΟ 
ΑρΜΟΝίΚΟ ζΕΥΓΑρί ΕίΜΑΣΤΕ. 

ΓΕΝίΚΑ, ΕχΟΥΜΕ ΤΑ ίΔίΑ 
ΠίΣΤΕΥω ΚΑί ΤίΣ ίΔίΕΣ ΑξίΕΣ»

PETEr
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BEAUTY trend

HAIR 
MASKS
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Nourishing Banana Hair 
Food, Garnier Fructis, 

-

-

Intensively Repair Mask, 

Length, Gliss, -
-

-

-

-
-

-

Color Vibrancy, 
Goji Hair Food 

Fructis, 

-
-
-
-

-

Total Repair 5, 
Elvive, L'Oréal 

Paris, -

-
-

-

GOLD Professional Haircare-
Luxury Hair Masque, 

-
-
-

-

-

-
-

Therapy, Garnier,

-
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REFRESH
YOUR
BEAUTY

BEAUTYshopping
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Dior Prestige Le 

-
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Different™ Hydrating 
Jelly, Clinique,

-

-

Micro Hyalu Patchs, 

-

Double Rose Rejuvenating Face 

-
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-
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DRY OIL, Youth Lab, -
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-
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STYLE ICON shopping
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FOLLI 
FOLLIE.

ORSAY. ALDO.

STRADIVARIUS.

DOROTHY PERKINS.

COSTAS 
THEODOROU.

ORSAY.

ZARA.

PIAZZA 
ITALIA.



STRADIVARIUS. TERRANOVA.

TALLY WEIJL.

TERRANOVA.
ORSAY.

DOROTHY 
PERKINS.

ACCESSORIZE.

ORSAY.

ACCESSORIZE.

TO
D

'S
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Με χαμόγελα και 
αγκαλιές έκαναν τη 

βόλτα τους στη Μαρίνα 
Λεμεσού.
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ΜΠΟΡΕΙ ΣΠΑΝΙΑ ΝΑ ΤΗ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΕ 
ΤΟΣΟ ΤΡΕΛΑ ΚΕΦΙΑ, ΩΣΤΟΣΟ, Η ΖΕΤΑ 

ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕ! 

ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ

ΣΤΙγΜΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
ΣΕ ΝΥχΤΕΡΙΝΟ ΜΑγΑΖΙ

Τ ο βράδυ της Παρασκευής, 16 Νο-
εμβρίου, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια 
και παρουσιάστρια διασκέδασε με 

την παρέα της στο νυχτερινό μαγαζί, όπου εμ-
φανίζεται ο Μπάμπης Στόκας και η Ελεωνό-
ρα Ζουγανέλη. Στην παρέα της ήταν η Ελισά-
βετ Κωνσταντινίδου, ο Θανάσης Αλευράς, 
η Ευγενία Σαμαρά με τον Γιάννη Ποιμενίδη, 
ο Γιώργος Δάσκαλος και η Ματίνα Νικολά-
ου. Η Ζέτα, πάντως, παρά την παρουσία του 
φωτογραφικού φακού, ήταν σε τρελά κέφια, 
διασκεδάζοντας με την ψυχή τους. Η ίδια, 
άλλωστε, είναι φαν θαυμάστρια των δύο καλ-
λιτεχνών και έτσι τραγουδούσε ασταμάτητα 
τα κομμάτια τους, δείχνοντας εξαιρετικά ευδι-
άθετη.   ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: G4PHOTOS.GR
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Σύντομα και Στο

Nicosia Mall Στην ανθούπολη

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ & 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
ΠανΤού 
και ΠανΤα 
ερωΤεύμενοι
Το ζευγάρι που ξεχώρισε 
στην παρέα της Ζέτας 
ήταν αυτό του Γιάννη 
Ποιμενίδη και της 
ευγενίας Σαμαρά. ο 
έρωτάς τους ξεκίνησε 
πριν από 4 χρόνια, 
όταν συμμετείχαν σε 
τηλεοπτική σειρά. Το 
φλερτ ήταν αμοιβαίο 
και κατέληξε σε έναν 
μεγάλο έρωτα με γερές 
βάσεις και πολλά σχέδια 
για το μέλλον. οι δυο 
τους έδειχναν πάντως 
πολύ ερωτευμένοι και 
τα τρυφερά ενσταντανέ 
τούς κατέγραψε ο 
φωτογραφικός φακός.
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Ιωάννά ΘΕΟΔωΡΟΥ 

«Θα επελεγα ξανα 
τον Σταύρο Mιχαλακακο»

Η ΣτύλιΣτρια/ενδύματολογοΣ τΗΣ ψύχαγωγικΗΣ εκπομπΗΣ τού 
Σιγμα «ολα καλα», ιωαννα Θεοδωρού, κεντριζει το ενδιαφερον με 

τιΣ εκκεντρικεΣ τΗΣ εμφανιΣειΣ, πετύχαινονταΣ να προΣαρμοζει 
Στοιχεια τΗΣ προΣωπικοτΗταΣ τΗΣ Στα ρούχα πού φορα. Σε μια 

αποκλειΣτικΗ ΣύνεντεύξΗ Στο περιοδικο οκ! Η ενδύματολογοΣ 
με το αντιΣύμβατικο Στύλ μαΣ μύει Στο ύπεροχο τΗΣ Σύμπαν. 

Τι θυμάσαι πιο έντονα από τα παιδικά σου 
χρόνια;
Τη μέρα που «έφυγε» ο πρώτος μου σκύλος, όταν 

ήμουν 10 χρονών. Ήταν πολύ σημαντικός για μένα και ήταν 
μεγάλη η απώλεια. Δυσκολεύτηκα να αποδεχτώ ότι τα ζώα 
έχουν λίγο χρόνο ζωής. Τολμώ να πω ότι ακόμα δεν το έχω 
δεχτεί. 

Εξ όσων γνωρίζω, ήθελες να ασχοληθείς με την 
πολιτική. Γιατί δεν το έκανες;
Ουσιαστικά, πίστευα ότι ήθελα να ασχοληθώ με την πολιτική, 
διότι με ιντρίγκαρε. Για να γίνω πιο σαφής, είχα ασχοληθεί με 
τα πολιτικά στα φοιτητικά μου χρόνια, ωστόσο, αλλάζοντας 
επαγγελματικό προσανατολισμό στην πορεία, αντιλήφθηκα 
ότι ο χώρος που επέλεξα εν τέλει να κινηθώ με εξέφραζε πε-
ρισσότερο, ενώ είχα και περισσότερα να προσφέρω.

Μπορεί να μην έγινες πολιτικός, ωστόσο, δεν δι-
στάζεις να αναρτάς τις πολιτικές σου πεποιθήσεις 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παλαιότερα το έκανα πιο συχνά, μετά το περιόρισα μόνο 
στις πιο κοινωνικού περιεχομένου αναρτήσεις. Σε γενικές 
γραμμές, όμως, όταν πρόκειται για θέματα ρατσισμού, ομο-
φοβίας, σεξισμού και οτιδήποτε άλλο θεωρώ ότι είναι άδικο, 
δεν μπορώ να μην εκφραστώ και ας κρίνομαι γι' αυτό.

Ιδιαίτερα ευαίσθητη είσαι, όμως, και στα ζητήματα 
που αφορούν τα ζώα. 
Έχω αδυναμία και πάνω από όλα σεβασμό προς τα ζώα και 
πολλές φορές κρίνονται τα αισθήματά μου απέναντι στους 
ανθρώπους που γνωρίζω από τον τρόπο που συμπεριφέρο-
νται οι ίδιοι στα ζώα. Επίσης, εμπιστεύομαι το ένστικτό τους. 
Με λίγα λόγια, αν δεν σε συμπαθήσει ο σκύλος μου, μάλλον 
δεν πρέπει να σε εμπιστεύομαι ούτε εγώ.

Στο σώμα σου έχεις αρκετά τατουάζ. Ποιο από 
αυτά σημαίνει κάτι σημαντικό για σένα;
Αν και τα περισσότερα δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο συμ-
βολισμό, το καθένα είναι συνδεδεμένο στη μνήμη μου με τη 
χρονική περίοδο που έγινε και είναι έτσι ένα αρκετά ενδιαφέ-
ρον «ημερολόγιο».

Αδιαμφισβήτητα, είσαι μια πολύ stylish γυναίκα με 
έναν πολύ αντισυμβατικό τρόπο ντυσίματος για τα 
κυπριακά δεδομένα. Από πού πηγάζει όλο αυτό;
Από τις επιρροές μου προφανώς, αλλά και από την προσωπι-
κότητά μου. Λατρεύω και ακολουθώ τη μόδα, ενώ παράλλη-

λα φροντίζω να γνωρίζω καλά τους κανόνες, για να μπορώ 
πιο εύκολα να τους σπάσω ή να τους προσαρμόσω στα μέ-
τρα μου και να τους κάνω «MYWAY».

Τι σε έχει επηρεάσει περισσότερο στη ζωή σου και 
συνέβαλε στο να διαμορφωθεί ο χαρακτήρας σου;
Αρχικά όπως και σε κάθε άνθρωπο, το οικογενειακό περι-
βάλλον, καθώς και οι καταστάσεις που επικρατούν σε αυτό 
κατά την παιδική ηλικία. Ο κάθε άνθρωπος που μπαίνει στη 
ζωή μας, έχει να μας διδάξει τουλάχιστον ένα μάθημα -αν όχι 
περισσότερα- οπότε είμαι αυτά τα μαθήματα και συνεχίζω να 
μαθαίνω.

Έχεις ντύσει αρκετούς επώνυμους της εγχώριας 
showbiz. Ποιαν Κύπρια επώνυμη θα ήθελες να ντύ-
σεις;
Ο κάθε άνθρωπος, του οποίου καλούμαι να επιμεληθώ την 
εικόνα, είναι για μένα και μια ξεχωριστή πρόκληση. Και επει-
δή είμαι άνθρωπος που του αρέσουν οι προκλήσεις, είναι δύ-
σκολο να διαλέξω κάποιο συγκεκριμένο άτομο.

Αυτήν τη χρονιά, σε βλέπουμε στην εκπομπή του 
ΣΙΓΜΑ, «Όλα Καλά». Μίλησέ μου γι' αυτήν τη συ-
νεργασία.
Αρχικά, να πω ότι η εν λόγω συνεργασία δεν θα μπορούσε 
να έρθει σε πιο κατάλληλη περίοδο. Ετοιμαζόμουν να γυρί-
σω Αθήνα, αλλά με πρόλαβε η Κωνσταντίνα. Επικοινώνησα 
μαζί της και το ένστικτό μου μού είπε να μείνω και από ό,τι 
φαίνεται είχε δίκαιο, διότι μέχρι στιγμής είναι «ΟΛΑ ΚΑΛΑ». 
Νιώθω ότι υπάρχει επικοινωνία και σεβασμός μεταξύ μας και 
αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι ιδιαίτερα και για το γε-
γονός ότι η Κωνσταντίνα λόγω της άμεσής της σχέσης με τη 
μόδα έχει και τη δική της άποψη και αισθητική, η οποία «επι-
κοινωνεί» άψογα με τη δική μου και αυτό κάνει τη διαδικασία 
της δημιουργίας των λουκ ακόμα πιο ευχάριστη. 

Πώς επιλέγεις τις συνεργασίες που κάνεις;
Πλέον εμπιστεύομαι περισσότερο το ένστικτό μου, κυρίως 
για τα άτομα που εμπλέκονται στις εκάστοτε συνεργασίες. 
Πέρασα από συνεργασίες που δεν υπήρχε καμιά κοινή συνι-
σταμένη και δεν ήταν ευχάριστο για κανέναν.

Τώρα, πάμε και στα ζητήματα καρδιάς. Ποιο είναι 
το πιο ακραίο πράγμα που έκανες για έναν μεγάλο 
έρωτα;
Θα αρκεστώ να πω μόνο ότι πήρα τρεις βαλίτσες και άλλα-
ξα χώρα.
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«ΠΟΛΛΕΣ φΟρΕΣ 
ΚρίΝΟΝΤΑί ΤΑ ΑίΣΘήΜΑΤΑ 

ΜΟυ ΑΠΕΝΑΝΤί 
ΣΤΟυΣ ΑΝΘρώΠΟυΣ 
ΠΟυ ΓΝώρίζώ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΤρΟΠΟ ΠΟυ 

ΣυΜΠΕρίφΕρΟΝΤΑί 
Οί ίΔίΟί ΣΤΑ ζώΑ»
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Πιστεύεις ότι στον έρωτα όλα επιτρέπονται; 
Έχεις εκδικηθεί ποτέ κάποιον σύντροφό σου;
Έμαθα με τον άσχημο τρόπο ότι δεν επιτρέπονται όλα. 
Και ναι, έχω εκδικηθεί, κυρίως υποσυνείδητα.

Ποια είναι η πιο παράξενη συνήθεια που έχεις;
Για να είναι κάτι συνήθεια σημαίνει ότι γίνεται κατ' εξα-
κολούθηση, οπότε χωρίς αμφιβολία στα δικά μου μάτια 
δεν φαίνεται παράξενο, ενώ μπορεί στα μάτια των άλ-
λων να φαίνεται το πιο παράξενο πράγμα στον κόσμο. 
Άρα θα πρέπει να ρωτήσεις τους γύρω μου!

Θυμάσαι ποιος ήταν ο χειρότερος τσακωμός, 
στον οποίο έχεις πάρει μέρος;
Έχω έρθει αρκετές φορές σε έντονη αντιπαράθεση με 
κάποια άτομα, κυρίως όταν ήμουν μικρότερη. Τις θυμά-
μαι σχεδόν όλες. Σχεδόν!

Εάν σου έκανε κάποιος πρόταση στο εξωτερι-
κό, θα τα άφηνες όλα χωρίς δεύτερη σκέψη;
Χωρίς δεύτερη σκέψη, όχι. Είναι πολλοί οι παράγοντες 
που θα πρέπει να εξεταστούν, όπως για παράδειγμα, το 

αν τρέχει κάποια άλλη συνεργασία το διάστημα που 
γίνεται η πρόταση. 

Τον περασμένο Μάρτιο, χώρισες με τον επί 
χρόνια σύντροφό σου και νικητή του «Χ-Factor 
2», Σταύρο Μιχαλακάκο. Ποια ήταν η αιτία;
Η κατάσταση που επικρατούσε και επικρατεί στην Ελ-
λάδα σε συνδυασμό με δικά μου άλυτα θέματα είχαν 
ως αποτέλεσμα να χάσω εντελώς τον εαυτό μου το τε-
λευταίο διάστημα της σχέσης μας. Σε μια σχέση, εάν ο 
ένας από τους δύο δεν είναι καλά, είναι πολύ εύκολο 
να γίνουν σοβαρά λάθη και να δημιουργηθούν προβλή-
ματα. H αλήθεια είναι ότι δεν διαχειρίστηκα σωστά τις 
καταστάσεις.

Τώρα υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή σου; Θα επέστρε-
φες, εάν ο Σταύρος σου έδινε δεύτερη ευκαιρία;
Τώρα στη ζωή μου υπάρχει η δουλειά μου και η αυτο-
βελτίωσή μου. Ο Σταύρος ήταν και παραμένει ένα από 
τα μεγαλύτερά μου κίνητρα, για να γίνω η καλύτερη 
εκδοχή του εαυτού μου. Το θα επέστρεφα, όμως, είναι 
σχετικό. Δεν επιστρέφεις κάπου, όταν στην ουσία δεν 

έχεις φύγει από εκεί. Θα επέλεγα ξανά τον Σταύρο, αν 
μου δινόταν η ευκαιρία.

Στα social media σου, συχνά στηρίζεις άτομα, 
τα οποία βιώνουν κάποιο είδος κατάθλιψης ή 
αγχώδους διαταραχής. Τι είναι αυτό που σε 
κάνει να ταυτίζεσαι με αυτά τα άτομα;
Αρχικά, το γεγονός ότι οι λέξεις κατάθλιψη και αγχώ-
δης διαταραχή συνεχίζουν ακόμη και εν έτει 2018, να 
αποτελούν ταμπού είναι από μόνο του αρκετά εξοργι-
στικό, έτσι ώστε να με κάνει να θέλω να μιλήσω γι' αυτό. 
Έχω περάσει και η ίδια αυτές τις καταστάσεις και θέλω 
να παροτρύνω όσους περνούν το ίδιο να ζητήσουν βο-
ήθεια. Δεν είναι ελάττωμα στον χαρακτήρα, είναι απλώς 
μια κατάσταση που με τους σωστούς χειρισμούς ελέγ-
χεται και ξεπερνιέται.  ok!   

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦωΤΟΓΡΑΦΟΣ: BΑλΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Hair: ΟλΙΑ ΙΑΚωβΟΥ
Makeup: ΣΤΑλω ΑΘΑΝΑΤΟΥ

ΡΟΥΧΑ: attrattivo x taMta/Mango/erMarolla
ΚΟΣμΗμΑΤΑ: rotS 

«ΕμΑΘΑ μΕ ΤΟΝ 
ΑΣΧΗμΟ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ 

ΣΤΟΝ ΕΡωΤΑ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟλΑ»
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«ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΘΕμΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣμΟΥ, 

ΟμΟΦΟβΙΑΣ  Ή 
ΣΕξΙΣμΟΥ ΔΕΝ μΠΟΡω 
ΝΑ μΗΝ ΕΚΦΡΑΣΤω ΚΑΙ 
ΑΣ ΚΡΙΝΟμΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ»
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