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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

«ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΩΡΟ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ 

ΕΥΛΟΓΙΑ»
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΜΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΙΓΜΑ. 
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΝΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΣ, ΤΟ ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΒΑΡΥΦΟΡΤΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΙΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΟΧΕΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΩΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 

ΚΑΙ ΟΤΙ ΗΡΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ
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Πέρασε ήδη μια ολόκληρη 
χρονιά από τη μέρα που 
έκανες ένα νέο επαγγελματικό 

ξεκίνημα στο ΣΙΓΜΑ. Μπορείς να 
κάνεις αυτοκριτική για τη σεζόν που 
πέρασε;
Δεν θα πω ότι δεν κατάλαβα πώς πέρασε ο 
καιρός, γιατί έτρεχα με ιλιγγιώδεις ταχύτητες 
τη φετινή σεζόν και μου φάνηκε σχεδόν διπλή 
χρονιά. Η αυτοκριτική μου λέει ότι ωρίμασα 
επαγγελματικά, αλλά και ως άνθρωπος στη 
διαχείριση καταστάσεων στο επαγγελματικό 
περιβάλλον. Υπερέβαλα εαυτόν και νιώθω 
δικαιωμένη στο φινάλε της χρονιάς, με 
περισσότερο χρόνο για προετοιμασία και 
ακόμα πιο κοντά στις δικές μου ιδέες!

Πήρες το πράσινο φως και για 
δεύτερη σεζόν. Πώς αισθάνεσαι;
Δικαιωμένη, ανυπόμονη και υπεύθυνη για 
αναβάθμιση της εκπομπής με νέες προκλήσεις, 
που θα ικανοποιήσουν ακόμα περισσότερο 
τους τηλεθεατές της εκπομπής μας!

Κάποιοι αποχωρούν από την ομάδα 
σου και κάποιοι νέοι έρχονται. Πες 
μας ποιες αλλαγές θα γίνουν στα 
πρόσωπα που συμπληρώνουν την 
ομάδα σου;
Από την ομάδα αποχωρεί ο Άντριου, η 
Τζώρτζια και η Νατάσα, τρεις άνθρωποι με 
τους οποίους δουλέψαμε μαζί, αγχωθήκαμε 
μαζί, γελάσαμε μαζί και ζήσαμε πολλά, κυρίως 
για το καλό της εκπομπής! Είμαι ευγνώμων 
για την περσινή χρονιά, για όλους και για 
όλα όσα συνάντησα, μόνο αυτή τη γεύση 
μου αφήνει. Η ομάδα εντούτοις ενισχύεται 
με τον Τάσο Θεοδώρου που γνωρίζω πολύ 
καλά, από προηγούμενές μας συνεργασίες, 
τη δυναμική που μπορεί να φέρει μαζί 
του, τόσο στο κομμάτι της αρχισυνταξίας, 
που είναι ένας σημαντικός κρίκος στην 
αλυσίδα μιας καθημερινής εκπομπής, όσο 
και με τον ρόλο του και μπροστά από τις 
κάμερες, έχει να δώσει σημαντικά στοιχεία. 
Επίσης, ενισχυόμαστε και με μια άλλη 
παρουσία με όρεξη και ζωντάνια, την Άντρη 
Χατζηχριστοδούλου, που είμαι σίγουρη θα μας 
ενισχύσει ουσιαστικά και πίσω από τις κάμερες.

Κάποιος θα θεωρούσε δεδομένη την 
αποχώρηση της Τζώρτζιας Παναγή, 
λόγω και του κακού κλίματος που 
καλλιεργήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια 
της σεζόν που διανύσαμε μεταξύ 
σας. Τελικά τι έφταιξε και η σχέση 
σου με την Τζώρτζια δεν ήταν όπως τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας;
Κάποιοι θεωρούσαν μια αποχώρηση πιθανή 
και ότι ίσως θα συνέβαινε και κατά τη διάρκεια 
της χρονιάς, αλλά σιγά-σιγά χτίστηκε μια σχέση 
αλληλοεκτίμησης και σεβασμού, έστω κι αν 
υπήρξαν διαφωνίες αρχικά. Αυτό είναι κάτι που 

συμβαίνει κάποιες φορές σε τέτοιες εκπομπές, 
αλλά ο κοινός στόχος και ο σεβασμός 
στον κόσμο που μας βλέπει είναι στο τέλος 
της ημέρας τα πιο σημαντικά στοιχεία που 
καθορίζουν τις αποφάσεις μας! Προσωπικά 
αυτό που κρατάω, και νομίζω και η Τζώρτζια το 
ίδιο, είναι οι όμορφες στιγμές και συζητήσεις 
που κάναμε στο γραφείο μας και στον αέρα!

Ποιες αλλαγές ως προς το κόνσεπτ 
της εκπομπής θα δούμε φέτος;
Να μου επιτρέψετε να μην αναφέρω 
συγκεκριμένες ενότητες, αλλά να σας πω 
ότι θα είναι κάτι που θα προσαρμοστεί 
περισσότερο στην κοινωνία μας, με στοιχεία 
που θα αναδείξουν καλύτερα τη θετική και 
αισιόδοξη πλευρά της! Θα προσπαθήσουμε 
να ισορροπήσουμε μεταξύ μιας χιουμοριστικής 
lifestyle θεματολογίας παράλληλα με κοινωνικό 
περιεχόμενο! Κρατάμε τα δυνατά στοιχεία 
της εκπομπής και προσθέτουμε νέα. Αυτά 
για τώρα…Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα, 26 
Αυγούστου! 
Παλαιότερα ακουγόταν ότι 
συζητούσες και για ένα βραδινό 
project στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ. Πόσο 
αληθεύει αυτό;
Όταν θα υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, σίγουρα 
θα το μάθετε. Όλα τα υπόλοιπα είναι μόνο 
ιδέες και φήμες.

Πρότεινες εσύ κάτι δικό σου στο 
κανάλι ως βραδινή εκπομπή;
Όχι, δεν έχω προτείνει εγώ οτιδήποτε ακόμη.

Έχοντας την καθημερινή εκπομπή 
σου στο ΣΙΓΜΑ, τη ραδιοφωνική 
εκπομπή σου στον Super Fm, τη 
διαχείριση της σχολής μόντελινγκ, 
πώς καταφέρνεις να έχεις χρόνο με 
την οικογένειά σου;
Με καλή οργάνωση (προσπαθώ τουλάχιστον) 
και με βοήθεια, τόσο στο γραφείο μου 
όσο και στο σπίτι. Ελπίζω ότι φέτος θα έχω 
περισσότερο χρόνο για την οικογένειά μου, 
γιατί αυτό μου δίνει ηρεμία και ισορροπία 
στην καθημερινότητά μου. Το κυριότερό μου 

μέλημα στην οργάνωση της νέας χρονιάς είναι 
να διαχειρίζομαι τον χρόνο μου σωστά τόσο 
στην ομάδα του «Όλα Καλά» όσο και στο 
ραδιόφωνο, αλλά και στη σχολή μου. Επίσης, 
το blog μου πλέον αναβαθμίζεται και σύντομα 
θα αποτελεί μια νέα, ανανεωμένη πρόταση, 
πιο κοντά στην καθημερινότητά μου και στις 
προτάσεις που χρειάζεται η σύγχρονη γυναίκα!

Περίγραψέ μας την καθημερινότητά 
σου;
Θα ανεβάσω σύντομα ένα blog post 
με το 24ωρο μου και θα έχετε αρκετές 
λεπτομέρειες της καθημερινότητάς μου. 
Συνήθως το πρόγραμμα ξεκινά με ξύπνημα 
στις 7:30 το πρωί, ετοιμασία της Αριάδνης 
και μεταφορά στο σχολείο. Μετά ξεκινάει το 
τρέξιμο, ραδιοφωνική εκπομπή, γραφείο και 
προετοιμασία του «Όλα Καλά»! Μετά μια 
ωρίτσα από το σπίτι να παίξω με την Αριάδνη 
και αμέσως μετά στη σχολή για μάθημα! Η 
μέρα μου τελειώνει στις 8:30 το βράδυ που 
επιστρέφω από τη σχολή. Το τι μεσολαβεί 
είναι λεπτομέρειες που θα σας τις μεταφέρω 
σύντομα!

Αισθάνθηκες ποτέ ενοχές πως δεν 
αφιερώνεις τον απαιτούμενο χρόνο 
στην κόρη σου;
Καθημερινά. Νομίζω οι περισσότερες 
εργαζόμενες μητέρες το νιώθουν ακόμα και 
όταν ο χρόνος που ξοδεύουν με τα παιδιά 
τους είναι πραγματικά ποιοτικός και ωφέλιμος 
για τα παιδιά. Το διαχειρίζομαι όμως αρκετά 
καλά πλέον και η Αριάδνη είναι ένα μωρό 
που προσαρμόζεται πολύ καλά και μεγαλώνει 
εξαιρετικά, κάνοντάς με πραγματικά χαρούμενη 
και περήφανη.

Ο Νεκτάριος πώς σε συμπληρώνει 
όσον αφορά στις απαιτήσεις του 
σπιτιού;
Πλέον έχει λιγότερες αγωνιστικές υποχρεώσεις 
και απουσιάζει πολύ λιγότερο από το σπίτι, 
αφού αγωνίζεται σε ομάδα χωρίς ευρωπαϊκές 
υποχρεώσεις και απομονώσεις σε ξενοδοχεία, 
αλλά βρίσκεται και σε μια δημιουργική φάση 
για το μέλλον του μετά το ποδόσφαιρο, 
σχεδιάζοντας πλάνα. Όμως, ακόμα και με 
αυτά έχει τον χρόνο να ασχολείται με το σπίτι 
και του αρέσει, τόσο με τα οργανωτικά του 
σπιτιού και τα παιδιά, όσο και με το μαγείρεμα 
που λατρεύει, γι' αυτό και είμαι ήσυχη ότι 
με συμπληρώνει όταν απουσιάζω, είτε με τη 
βοήθεια της μαμάς μου είτε μόνος του.

Κάνετε και οι δύο πολύ απαιτητικές 
και με περίεργα ωράρια δουλειές. 
Αυτό πόσο επηρεάζει την ανατροφή 
της μικρής Αριάδνης;
Πάντα υπάρχει τρόπος να προσαρμόζονται τα 
παιδιά, αλλά και εμείς σε αυτά. Ευτυχώς στην 
Κύπρο οι περισσότεροι έχουμε πολύ κοντά μας 

«ΑΝ ΠΑρΑΤοΥΣΑ ΤΗΝ 
ΤΗλΕορΑΣΗ ΚΑι Το 
ΜοΝΤΕλιΝγΚ, ΘΑ 

ΗΘΕλΑ ΝΑ ΗΜοΥΝ 
ΔιΑΚοΣΜΗΤριΑ ΧώροΥ 

'Η λοΥλοΥΔοΥ. ΣΕ 
ΑΝΘοΠώλΕιο, οΧι ΣΤΑ 
ΜΠοΥζοΥΚιΑ…» (γΕλιΑ)
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τους γονείς μας και η μαμά μου ανέλαβε, κυρίως 
στα πρώτα χρόνια της Αριάδνης, το μεγάλωμά της 
και είναι κάτι για το οποίο είναι και η ίδια αλλά και 
εμείς πολύ περήφανοι! Δόξα τω Θεώ, η Αριάδνη 
αναπτύσσεται εξαιρετικά και η ανατροφή της μας 
κάνει πολύ περήφανους!

Να υποθέσω ότι προς το παρόν το 
ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού με 
τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα είναι 
απομακρυσμένο;
Μακάρι να μπορούσαμε να προγραμματίσουμε 
τα πάντα με βάση τα δεδομένα που έχουμε σε 
κάθε φάση της ζωής μας! Σίγουρα εάν έρθει 
ένα δεύτερο μωρό στην οικογένειά μας, θα είναι 
ευλογία! Εάν με το καλό έρθει, θα βρούμε τις 
λύσεις, γιατί ξέρουμε ότι προτεραιότητα θα έχει 
αυτό!

Εάν ερχόταν ένα δεύτερο παιδί στη 
ζωή σας, θα ήθελες να είναι και πάλι 
κοριτσάκι; Φαντάζεσαι την Κωνσταντίνα 
για δεύτερη φορά μητέρα;
Δεν το σκεφτήκαμε καθόλου, υγιές να είναι και 
τίποτε άλλο! Αν είχαμε τέτοια επιλογή, εγώ δεν θα 
έλεγα όχι σε ακόμα ένα κοριτσάκι. Ο Νεκτάριος 
θέλει αγοράκι, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες 
που δεν αποφασίζουμε εμείς! Πλέον μπαίνω στη 
διαδικασία να με φανταστώ και με ένα μικρούλι, 
ενώ μέχρι τώρα δυσκολευόμουν και χρειαζόμουν 
χρόνο! Ποτέ δεν ξέρεις τι μας επιφυλάσσει η ζωή, 
ειδικά σε τέτοια θέματα. Υγεία να έχουμε πάνω 
από όλα και ό,τι είναι να έρθει είναι θέλημα Θεού!

Αν θα παρατούσες την τηλεόραση και 
το μόντελινγκ, τι δουλειά θα ήθελες να 
κάνεις;
Διακοσμήτρια χώρου ή λουλουδού! Σε 
ανθοπωλείο, όχι στα μπουζούκια. (γέλια) ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ: columbia beach  
ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΕΛΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΜΑΛΛΙΑ: ΠΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
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Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος 
σου στην επιχείρηση;
Έχω το κομμάτι της boutique 

ASAPositive, η οποία ασχολείται με τη γυ-
ναικεία και παιδική μόδα, με σεβασμό στον 
άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον, μέσα από 
οργανικά και fairtrade προϊόντα. Στο σύνο-
λο των υπηρεσιών του Trinity Space όμως 
ασχολούμαι και με τη γενική διαχείριση της 
επιχείρησης.

Πόσο δύσκολο είναι να συνεργά-
ζεσαι με τη μητέρα και την αδελφή 
σου;
Είμαστε πολύ διαφορετικές ως προσωπικό-
τητες και αυτό μας δυσκολεύει σε κάποια 
θέματα. Όμως είναι και αυτή ακριβώς η δια-
φορετικότητα που μας βοηθά να εξελισσό-
μαστε και να βελτιωνόμαστε, τόσο ως άτομα 
αλλά και ως επαγγελματίες. Νιώθω πολύ τυ-
χερή που τις έχω δίπλα μου και σε επαγγελ-
ματικό επίπεδο.

Τι είναι αυτό που ονειρεύεσαι;
Ονειρεύομαι μια κοινωνία όπου ο άνθρωπος 
θα είναι πιο ευαισθητοποιημένος για τον συ-
νάνθρωπό του και θα νοιάζεται περισσότερο 
για την ποιότητα της ζωής του και όχι για το τι 
κάνει ο δίπλα του.

Είσαι μητέρα δύο παιδιών. Πόσο δύ-
σκολο είναι να είσαι και εργαζόμε-
νη μητέρα;
Για μένα η εργασία είναι τρόπος ζωής και η 
οικογένεια ευλογία. Το να καταφέρεις να εξι-
σορροπήσεις τα δύο, σίγουρα δεν είναι εύ-
κολο. Ως μητέρα θα ήθελα να περνώ περισ-
σότερες ώρες με τα παιδιά μου, όμως είμαι 
πολύ τυχερή που ο σύζυγός μου είναι εξαίρε-
τος πατέρας και μαζί προσπαθούμε να εξι-
σορροπήσουμε εργασία και οικογένεια.

Τι σημαίνει για σένα ποιοτικός χρό-
νος;
Το να είσαι παρών. Να ζεις τη στιγμή.

Υπάρχει κάτι που θες να αποκτήσεις 
και δεν το έχεις καταφέρει ακόμη;
Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να απα-
ντήσω. Ως άτομο δεν δίνω ιδιαίτερη αξία στα 
υλικά αγαθά, ούτε μου αρέσουν οι περιττές πο-
λυτέλειες. Προτιμώ να εστιάζω στο συναίσθη-
μα και στη σημασία της στιγμής. Νιώθω ευγνώ-
μων που έχω την υγεία μου, τα παιδιά μου, τον 
σύζυγό μου, την ευρύτερη οικογένειά μου και 
που έχουν και αυτοί την υγεία τους. Μου αρέ-
σει να ζω απλά και λιτά. Μου αρέσει όμως να 
εξελίσσομαι, να μαθαίνω και να βελτιώνομαι. 
Και αυτό έχει μια συνέχεια, δεν έχει τέλος.

ΕΛΕΝΑ

ΕΛΕΝΑ
«Νιώθώ ευγΝώμώΝ 
που εχώ τηΝ υγεια 

μου, τα παιδια 
μου, τοΝ συζυγο 

μου, τηΝ ευρυτερη 
οικογεΝεια μου και 
που εχουΝ και αυτοι 

τηΝ υγεια τουσ»

Ποιοι είναι οι στόχοι σου όσον αφορά 
στο δικό σου κομμάτι στην επιχείρηση;
Οι στόχοι αφορούν πιο πολύ ολόκληρο το Trinity 
Space και όχι το κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Και οι τρεις 
μας αφήνουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας εκεί καθη-
μερινά. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα χώρο 
στον οποίο κάθε άτομο που μπαίνει να βγαίνει αναζω-
ογονημένο, λιγάκι πιο αισιόδοξο. Προσπαθούμε επί-
σης να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας για έναν πιο 
«πράσινο» τρόπο ζωής μέσα από τα φυτικά προϊόντα 
που υπάρχουν στο Trinity Space, τόσο στην boutique 
όσο και στο κομμωτήριο και ινστιτούτο, ενημερώνο-
ντας τον κόσμο ως προς το πώς ο κάθε ένας από 
εμάς μπορεί να συμβάλει για ένα καλύτερο μέλλον.

Ποιο είναι το δικό σου μότο;
Όλα γίνονται με αγάπη, υπομονή και θετική ενέργεια.
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Ακόμη και σήμερα, στα σαράντα εννιά της χρόνια, η Ναόμι Κάμπελ συνε-
χίζει να απασχολεί τα ΜΜΕ, πότε με την καθημερινότητά της, πότε για τις 
τυχόν ιδιοτροπίες της και πότε για το ότι δεν αποσύρθηκε από την πασα-

ρέλα. Η «μαύρη καλλονή» που μεσουράνησε τη δεκαετία του '80 και του '90 
είναι Βρετανίδα μοντέλο, ηθοποιός, τραγουδίστρια και επιχειρηματίας. Ξεκίνησε 
στην ηλικία των δεκαπέντε ετών και καθιερώθηκε μεταξύ των πιο αναγνωρισμέ-
νων μοντέλων, αφού ήταν ένα από τα έξι μοντέλα της γενιάς της που πήραν το 
χρίσμα του σούπερ μόντελ από τη βιομηχανία της μόδας και τον διεθνή Τύπο. 
Σήμερα, εκτός από την καριέρα της ως μοντέλο, η Ναόμι Κάμπελ έχει ξεκινήσει 
και άλλα εγχειρήματα, τα οποία περιλαμβάνουν ένα R&B pop άλμπουμ και πολ-
λές εμφανίσεις στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, όπως το ριάλιτι σόου 
μοντέλων «The Face» και οι εκδοχές του σε άλλες χώρες. Η ίδια έχει εμπλακεί 
επίσης σε φιλανθρωπικές δωρεές για διάφορους σκοπούς.

ΣΤΑ 49 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ Η ΝΑΟΜΙ 
ΚΑΜΠΕΛ ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΠΑΣΑΡΕΛΑΣ. ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ 
ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ 
ΑΛΛΟΤΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

Η «ΜΑΥΡΗ ΓΑΖΕΛΑ»
ΝΑΟΜΙ ΚΑΜΠΕΛ
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ADVERTORIAL

Η CYTA ΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕ ΕΝΑ «ΤΑξΙδΙ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑδΑ» Η Cyta ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟφΑ ΤΟΝ 

χΡΟΝΟ γΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑγώΝΕΣ ΤΟΚΙΟ 2020 ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 
δώδΕΚΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ γΙΑ δώδΕΚΑ ΑθΛΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣώΠΗΣΑΝ ΤΗ χώΡΑ ΜΑΣ ΣΕ ΠΡΟΗγΟΥΜΕΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑδΕΣ.

Δώδεκα αθλητές, που εκπροσώπησαν 
παλαιότερα τη χώρα μας σε Ολυ-
μπιάδες, θα μοιραστούν τις κορυ-

φαίες στιγμές της πορείας τους και τις συγκι-
νήσεις που σημάδεψαν τις συμμετοχές τους 
στη σημαντικότερη αθλητική διοργάνωση 
του κόσμου, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι 
εμπειρίες που μοιράστηκαν και η προσήλω-
σή τους στα ολυμπιακά ιδεώδη αποτελούν 
πηγή έμπνευσης για τον κάθε ένα, σε όποιο 
"στίβο" κι αν αγωνίζεται καθημερινά. Οι δώ-
δεκα αθλητές μιλούν για τη δύναμη ψυχής 
που κρύβει μέσα του ένας πρωταθλητής, τις 
θυσίες που πρέπει να κάνει στον δρόμο για 

τη νίκη και για το πώς καταφέρνει να κάνει 
ένα κατάμεστο στάδιο να φωνάζει ρυθμικά 
το όνομά της χώρας του και το δικό του. 
Ο Αντώνης Νικολαΐδης, ο Άννινος Μαρ-
κουλλίδης, ο Σταύρος Μιχαηλίδης, η Μα-
ρία Παπαδοπούλου, η Άντρη Σιάλου, η Χρυ-
σταλλένη Τρικωμίτη, η Μαρίλια Γρηγορίου, η 
Άννα Κίμωνος, η Έλενα Μουσικού, η Άντρη 
Αβραάμ, ο Μάριος Χ"Ανδρέου και ο Ηλίας 
Ιωάννου, σε μια κατάθεση ψυχής, μιλούν για 
όλα αυτά που κρύβονταν πίσω από τις συμ-
μετοχές τους στις Ολυμπιάδες. Τα προβλή-
ματα, τις δυσκολίες, τις στερήσεις, τις αγω-
νίες, τους τραυματισμούς και συγκινούν με 

την αποφασιστικότητα, το κουράγιο και την 
επιμονή τους να πετύχουν το καλύτερο, χω-
ρίς να το βάζουν κάτω μπροστά σε κανένα 
εμπόδιο.
Η Cyta νιώθει περήφανη και για τους 120 
αθλητές που τίμησαν μέχρι σήμερα τη χώρα 
μας με τη συμμετοχή τους στις Ολυμπιάδες, 
αλλά και για την όλη συνεισφορά τους στην 
εξέλιξη του κυπριακού αθλητισμού. Aπώ-
τερος στόχος της ενέργειας της Cyta είναι 
οι ιστορίες των αθλητών να αποτελέσουν 
έμπνευση για όλους μας για να ζήσει ο καθέ-
νας μας το δικό του ταξίδι, όποιο κι αν είναι 
αυτό. 

ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΝΝΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΗΣ



13



22

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΒΟΥΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ 
ΓΙ' ΑΥΤΟ. Η ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΚ!, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ, ΜΑΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΜΙΑ ΠΛΕΙΑΔΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΟΥΜΕ ΤΟ 
ΜΑΓΙΟ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΩΜΑΤΟΤΥΠΟ ΜΑΣ

ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΛΙΑ!

CHANEL

fAsHioN trends

Sporty
Για όσες το καλοκαίρι σημαίνει περισσότερο 
κολύμπι παρά μαύρισμα, η τέλεια επιλογή είναι 
τα sportive μαγιό με μακρύ μανίκι, scuba υφά-
σματα και λεπτομέρειες, όπως τα έντονα φερ-
μουάρ που θυμίζουν στολή του surf. 

LoVEs sToRiEs 

x H&M

1

iCEBERG

creo
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2

3

CALZEDONIA

-

-

SUGARFREE
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fashion trends

Knotted
Δετές λεπτομέρειες σε χαριτωμένα και 
πρακτικά μπικίνι ή ολόσωμα, σου δίνουν 
τη δυνατότητα της τέλειας εφαρμογής, 
προσαρμόζοντας το δέσιμο στα μέτρα 
σου.

5

6

MiKoh

ExposEd undErwirE
Tα bikini με exposed underwire διχάζουν 
τον κόσμο της μόδας με το έντονα εμφα-
νές underwire του μπικίνι να αγκαλιάζει 
το στήθος και να καταλήγει σε ένα κε-
ντρικό V που μαγνητίζει τα βλέμματα.

MaRCia ThRasYVoULoU

neon
Τα highlight χρώματα κυριαρχούν και στα μαγιό και μά-

λιστα μας κολακεύουν ιδιαίτερα, αφού δημιουργούν την ψευδαί-
σθηση ενός βαθύτερου μαυρίσματος.

4
iCEBERG

creo
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Cutouts
Έξυπνα κοψίματα μεταμορφώνουν το κλασικό ολό-

σωμο μαγιό σε κάτι εντελώς καινούριο, το οποίο ισορροπεί 
ανάμεσα στις έννοιες του sexy και του chic.

7

 SAINT LAURENT

creo
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FASHION trends

-

CROCHET10

MIROLoves 

SUGARFREE

ICEBERG

-

LOVESHACKFANCY

8

9

creo
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μπικίνι. Και το βάφτισε έτσι από 
την Ατόλη Μπικίνι στον Ειρηνικό 
Ωκεανό, όπου το αμερικανικό 
ναυτικό πραγματοποιούσε πυρη-
νικές δοκιμές. Ο Ρεάρ προσδο-
κούσε ότι το προκλητικό μαγιό 
θα έκανε «εκρηκτική» την εμφά-
νιση των γυναικών. Κανένα όμως 
μοντέλο της εποχής δεν τολμού-
σε να φορέσει το μαγιό. Μέχρι 
που δέχθηκε μια 18χρονη χο-
ρεύτρια, η Μισελίν Μπερναντινί, 
η οποία εργαζόταν στο καζίνο 
του Παρισιού. Η Μισελίν φόρε-
σε το μπικίνι κρατώντας ένα κου-
τί σπίρτα (στο οποίο χωρούσε 
το μικροσκοπικό μαγιό) και φω-
τογραφήθηκε στη θρυλική «αρτ 
νεκό» Πισίνα Μολιτόρ του Πα-
ρισιού. Το «μπαμ» έγινε… Και το 
μπικίνι ανέβηκε στις παρισινές 
πασαρέλες, όχι όμως και στις 
πασαρέλες των ΗΠΑ. Εκεί το 
υποδέχθηκαν με μια καθυστέρη-
ση 15 ετών! Αλλά και στο Λον-
δίνο, το 1951 δεν επετράπη να 
φορέσουν μπικίνι οι διαγωνιζόμε-
νες στα καλλιστεία για την ανά-
δειξη της Μις Κόσμος. Το μπικί-
νι απαγορεύτηκε στην Αυστρα-
λία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο 
και στην Ιταλία, ενώ το Βατικανό 
το χαρακτήρισε ως «αμαρτία». 
Ήρθε όμως η ώρα που τα πράγ-
ματα άλλαξαν…

ΤΗν… «ΠΡΟγΙΑγΙΑ» ΤΟυ ΜΠΙΚΙνΙ ΤΗ ΛΑνσΑΡΕ Η ΑυσΤΡΑΛΕζΑ 
ΚΟΛυΜΒΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡφΟΡΜΕΡ ΑνΕΤ ΚΕΛΕΡΜΑν ΤΟ 1907 σΕ ΜΙΑ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗσ ΒΟσΤΟνΗσ, ΑΛΛΑ ΤΗσ ΠΕΡΑσΑν χΕΙΡΟΠΕδΕσ γΙ' ΑυΤΟ!

Η ιστορια του μαγιο

Από τις πλαζ της Αγγλίας 
έως την Κυανή Ακτή και 
την Καλιφόρνια. η έκθε-

ση «Riviera Style» διαγράφει μια 
τροχιά εκατόν ετών γεμάτη άμμο, 
βότσαλα, λαστέξ και λίκρα. στο 
Μουσείο Μόδας και υφάσμα-
τος του Λονδίνου τα μαγιό, τα 
σαρόγκ και τα μπικίνι, τα μπουρ-
κίνι και τα μονοκίνι, τα καφτάνια 
και τα αέρινα παντελόνια-πιτζάμα 
είναι μόνο λίγα από τα εκθέματα, 
τα οποία επιλέχθηκαν για το υλι-
κό τους και την εξέλιξή του, προ-
κειμένου το ύφασμα να μη σα-
κουλιάζει ή να κρεμάει όταν βρέ-
χεται. στο τέρμα της διαδρομής 
βρίσκονται οι σημερινές τεχνο-
λογικές επιδόσεις των υφασμά-

των για μαγιό, που έχουν τέλεια 
εφαρμογή και αυξάνουν την τα-
χύτητα κολύμβησης.

 ΑΠΟ ΤΗν ΑΡχΑΙΑ ΕΛΛΑδΑ
Είναι μακρύς ο δρόμος των μα-
γιό. Η πρώτη χρήση ενός «κο-
στουμιού μπάνιου» έχει καταγρα-
φεί στην Ελλάδα το 350 π.χ. Αρ-
γότερα στα λουτρά και στην κο-
λύμβηση προτιμήθηκαν οι χλαμύ-
δες, ενώ σε μωσαϊκό του 4ου αι-
ώνα απεικονίζονται γυναίκες που 
φορούν τον πρόγονο του σημερι-
νού μπικίνι. Το ένδυμα που χωρί-
ζεται σε δύο μέρη το συναντάμε 
και σε απεικονίσεις αθλητριών 
σε αρχαιοελληνικές υδρίες και 
τοιχογραφίες. Με την κατάρρευ-

ση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
η άθληση στο νερό παραγκωνί-
σθηκε και οι κάτοικοι της Ευρώ-
πης έμπαιναν στη θάλασσα για 
θεραπευτικούς λόγους και όχι 
για λόγους αναψυχής.

ΘΕΜΑ ΗΘΙΚΗσ
Τα πρώτα γυναικεία μαγιό αποτε-
λούνταν από φόρεμα, φουφού-
λα και ψηλές μαύρες κάλτσες. 
Μέχρι το 1855 η ηθική και η 
σεμνοτυφία της εποχής επέβαλ-
λαν να μην εκτίθεται το γυναικείο 
σώμα. Οι γυναίκες σπανίως κο-
λυμπούσαν, η κυρίαρχη άποψη 
της εποχής ήταν ότι μόνο οι άν-
δρες επιτρεπόταν να κολυμπούν. 
Ευτυχώς, υπήρξε σταδιακή εξέ-
λιξη, οι γυναίκες έβρεξαν κάτι 
παραπάνω από τον αστράγαλο 
και στο τέλος του 19ου αιώνα 
το κολύμπι έγινε «τέχνη», ολυμπι-
ακό άθλημα και επιτέλους ψυ-
χαγωγία. Με αυτά τα δεδομένα 
έγινε αποδεκτό να κολυμπούν οι 
γυναίκες. Οι πλαζ έγιναν μικτές 
και οι άνδρες έπαψαν να πλα-
τσουρίζουν γυμνοί σε δικές τους 
παραλίες. υπήρχε λοιπόν σοβα-
ρός λόγος, σύμφωνα με την ηθι-
κή της εποχής, να καλύψουν τα 
σώματά τους. Μέχρι το 1930 
οι ανδρικοί ώμοι ήταν ακάλυπτοι 
και εθεωρείτο τολμηρό. Το ένδυ-
μα μπάνιου ήταν πλεκτό και θύ-
μιζε κάρντιγκαν. Αργότερα απο-
καλύφθηκε και το ανδρικό στή-
θος, ενώ οι σχεδιαστές έδωσαν 
στυλιστικές μάχες προκειμένου 
τα ανδρικά μαγιό να μη θυμίζουν 
εσώρουχα. για την ιστορία, την 
«προγιαγιά» του μπικίνι τη λάνσα-
ρε η Αυστραλέζα κολυμβήτρια 
και περφόρμερ Ανέτ Κέλερμαν 
το 1907 σε μια παραλία της Βο-
στόνης, αλλά της πέρασαν χει-
ροπέδες για αυτό.
 
«ΑΜΑΡΤΙΑ»
Εννέα Ιουνίου 1946. Ο γάλλος 
μηχανικός Λουί Ρεάρ έπλασε το 

ΜΕΡΛΙν ΜΟνΡΟ
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BEAUTY trend

-

-

Eye Tint, Giorgio Armani Beauty,

Check-Matte Solution, Youth Lab, -

-

3 in 1 Foundation, 3ina, -
-

Essential Multicolor Eyeshadow Palettes, Bobbi 
Brown, -

Oh Naturelle! 8 Pan 
Face & Eye Palette, Estée 
Lauder,

-
-

-
-

Miracle Rejuvenation 
Wrinkle Filler Pen, -417, -

Miss Dior Eau De 
Toilette Roller-Pearl, 

Dior, -
-

-

Touche Eclat 
Radiant Touch, 

YSL, -

-
-
-

-
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BEAUTYshopping

-

-
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-
-
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24h Hydraderm 
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STYLE ICON trend

INSTAGRAM:mariannahadjimina

insta-tip
LE

O
N

A
RD

34

creo
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I LOVE YOU BABY

STYLE ICON shopping

A
LB

ER
TA

 FE
RR

ET
TI

TOP SHOP.
TOP SHOP.

LINKS OF 
LONDON.

COSTAS 
THEODOROU.

 PARFOIS.

 MANGO.

DEBENHAMS.

 NEXT.

WALLIS.

ALDO.

creo
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A
LB

ER
TA

 FE
RR

ET
TI

SUMMER TIE DYE
s

STRADIVARIUS.

STRADIVARIUS.SPOTLIGHT.

SWATCH.

STRADIVARIUS.

TERRANOVA.

PARFOIS.

SPOTLIGHT.

creo




38

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΞΑΡΚΗΣ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΣΕΡΟ ΠΟΛΥΣΤΥΠΟ
Το διαπολιτισμικό πρόγραμμα, εορταστικού 

και επιμορφωτικού χαρακτήρα, ολοκληρώνεται 
σήμερα Κυριακή 18 Αυγούστου στο χωριό 

Πολύστυπος. Το μουσικό, πειραματικό 
γλέντι περιλαμβάνει εργαστήρια, ατομικές 

παραστάσεις σε κεντρικά σημεία του χωριού, 
παραδοσιακά παιχνίδια, εκθέσεις, προβολές, 

εικαστικές εγκαταστάσεις και τη βραδινή 
συναυλία του Σαββάτου με αξιόλογους 

μουσικούς από την Κύπρο και το εξωτερικό. 
Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ 

στα facebook + instagram + xarkisfestival.org και 
στο τηλέφωνο 97676011.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
HOTSPOT ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΡΑ

Τον ρυθμό του σε ακόμα ένα καλοκαιρινό 
live θα δώσει το Σάββατο 24 Αυγούστου 
στο Nava Seaside ο Κωνσταντίνος Αργυ-

ρός. Ο πιο επιτυχημένος λαϊκός καλλιτέχνης 
της γενιάς του, που έχει κατακτήσει τα charts 
και το airplay με τον πλατινένιο δίσκο «Το Κάτι 
Παραπάνω» που κυκλοφορεί από την Panik 

Platinum, έρχεται να δώσει μια βραδιά διασκέ-
δασης στο πιο hot spot του Πρωταρά. Μαζί 
του θα είναι η Ήβη Αδάμου. Χορηγός επικοι-
νωνίας Check In και περιοδικό ΟΚ!. Powered 
by: Super FM| Μέγα Χορηγός: Scaffolding 
Solutions Ltd, Johnnie Walker. | Χορηγός Επι-
κοινωνίας: Check In Cyprus, OΚ! Magazine 

Cyprus | Χορηγός Μεταφοράς: BMW Cyprus, 
Georgiou Buses | Χορηγός Αερομεταφοράς: 
Xenos Travel by Royal Holidays | Υποστηρι-
κτές: Giraffes in the Kitchen Cyprus. Πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 99920444.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
 «SUMMER 2019»
ΜΕΧΡΙ 7/10/2019
Κύπριοι και ξένοι καλλιτέχνες εκθέ-
τουν έργα τους που θα παρουσια-
στούν στην Edit Gallery στη Λεμεσό. 
Στην έκθεση Summer 2019 συμμε-
τέχουν: A. Cumming (UK), A. Atarés 
(ES), Α. Μ. Γεωργίου (CY), Α. Φρεναρίτου (CY), Ε. Φύλα 
(CY), Φίκος (GR), Φ. Θεοδωρίδης (GR), John Paul Fauves 
(CR), Ν. Γυφτάκης (GR), Ρ. Μπέλου (GR), Spok Brillor (ES), 
Σ. Καπεζάνου (GR) και V. Prager (US). Επικοινωνήστε με την 
γκαλερί εάν θέλετε να λάβετε πλήρεις λεπτομέρειες και δια-
θέσιμα έργα από κάποιον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25251710.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ
Για δύο μοναδικές 
συναυλίες 
ο Αλκίνοος 
Ιωαννίδης έρχεται 
στη γενέτειρά του 
τον Σεπτέμβριο. 
Συγκεκριμένα, θα 
εμφανισθεί την 
Παρασκευή, 6 
Σεπτεμβρίου, στο 
Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμειας, στις 21:00, 
στη Λευκωσία, και το Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου, στις 
21:00 στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου στη Λεμεσό. 
Ο Αλκίνοος μόνος, χωρίς επί σκηνής συμμάχους, 
παίζει ακόμα το παιχνίδι των τραγουδιών. Πρόκειται 
για συναυλίες ακρόασης αλλά και συμμετοχής. 
Πρωταγωνιστές τα τραγούδια διηγούνται μια 
ιστορία, μια σκέψη, ένα περιστατικό, για να 
βιώσουν μαζί μας την κατάργηση της απόστασης, 
τη διεύρυνση του χρόνου, τη μετατροπή του 
μοναχικού σε συλλογικό, την προσωρινή 
αθανασία. Συνοδοιπόροι σταθεροί και πολύτιμοι, 
οι Βαγγέλης Λάππας και Βασίλης Δρούγκας 
στην ηχοληψία και ο Κωνσταντίνος Μαργκάς 
στους φωτισμούς. Εισιτήρια: €20 (προπώληση) 
| €25 (είσοδος). Διοργάνωση | Παραγωγή: 
Roll OutVision Services. Για πληροφορίες στο 
Facebook: rolloutvs Web: www.rolloutvs.com

1940 - ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΚΥΠΡΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ
ΕΩΣ ΤΙΣ 31/12/2019
Συνεχίζεται στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπε-
ζας Κύπρου η έκθεση η οποία επικεντρώνεται 
στην ανθρώπινη πτυχή της θηριωδίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Πίσω από όλα κα-
ταγράφονται πρόσωπα και εικόνες. Ανώνυμοι ήρωες που μεγαλούργησαν. Η κάθε εικό-
να και μια ιστορία, το κάθε πρόσωπο και ένας αγώνας για επιβίωση και αξιοπρέπεια. Η 
έκθεση συλλέγει και αποτυπώνει τεκμήρια για τον Πόλεμο και αποτελεί έναν φόρο τιμής 
στους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Την επιμέλεια 
της έκθεσης έχει η Κατερίνα Λουί Νικήτα, διευθύντρια BPR Cultural Management. Τα 
κείμενα έγραψαν ο δρ Πέτρος Παπαπολυβίου, Ιστορικός, αναπληρωτής καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Στέλιος Κυμιωνής, Ιστορικός. Για περισσότερες πληροφορί-
ες στο τηλέφωνο 22128157.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

«THE SECRETS
OF A ROYAL PORTAIT»

Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσί-
ας κυκλοφόρησε τη νέα του έκδοση «The 

Secrets of a Royal 
Portrait», με τα απο-
τελέσματα ενός δι-
ετούς διεπιστημο-
νικού ερευνητικού 
προγράμματος. 
Τα «μυστικά» 
του πορτρέτου 
της Αικατερί-

νης Κορνάρο γνωστοποιήθηκαν αρχικά το 
2017, μέσα από περιοδική έκθεση και συ-
νέδριο που οργάνωσε το Λεβέντειο Μου-
σείο με τίτλο «Τα Μυστικά ενός βασιλικού 
πορτρέτου». Σήμερα η έκδοση του Μουσεί-
ου έρχεται στο φως, εμπλουτισμένη με σχετι-
ζόμενα άρθρα και εκθεσιακό υλικό. Αυτό το 
μοναδικής καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας 
πορτρέτο της Κορνάρο αποδεικνύεται πως 
χρονολογείται στον 16ο αιώνα, που συμπί-
πτει χρονολογικά με την εποχή και τεχνοτρο-
πικά με το ύφος του γνωστού Βενετσιάνου 
ζωγράφου Τισιανού.
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PARADISE JAZZ FESTIVAL
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΙΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
Η 20ή επέτειος του Paradise Jazz Festival θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 και το 
Σάββατο 24 Αυγούστου, στις 21:30, στο χώρο 
του Val’s Place στο χωριό Γιαλιά στην Πάφο. 
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν δημιουρ-
γικές δραστηριότητες των μουσικών της τζαζ 
στην Κύπρο με έξι παραστάσεις στο πρόγραμ-
μα συν δύο επιπλέον jam sessions με ειδικούς 
προσκαλεσμένους. Εισιτήρια €15 για κάθε 
μια από τις δύο νύχτες, ενώ για παιδιά κάτω 
των 14 χρόνων η είσοδος είναι ελεύθερη. Για 
περισσότε-
ρες πληρο-
φορίες στο 
τηλέφωνο 
97747327.

«ΒΕAUTIFUL DAYS»
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η νέα έκθεση της Ιsnotgallery contemporary με 
τον τίτλο «Beautiful Days» θα παρουσιάζεται μέ-
χρι το Σάββατο 31 Αυγούστου. Πρόκειται για 
ομαδική έκθεση, όπου καλλιτέχνες θα εκθέτουν 
επιλεγμένα έργα τέχνης που έχουν λόγο και αξία 
στη σύγχρονη εικαστική σκηνή. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 99569498.

Best of the Rest

ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ο ανεπανάληπτος Eros Ramazzotti, ο διασημότερος και πιο επιτυχημένος Ιταλός καλλιτέχνης 
των τριών τελευταίων δεκαετιών, έρχεται στην Κύπρο την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019, στο 
Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, για μια 
αξέχαστη βραδιά πλημμυρισμένη από τις τεράστιες επιτυχίες του, στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας που θα τον μεταφέρει σε πέντε 
διαφορετικές ηπείρους, για την προώθηση του νέου album, «Vita 
Ce N’è». Η προπώληση των εισιτηρίων βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω 
www.soldoutticketbox.com, με τις τιμές να ξεκινούν από τα €49. Για 
περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 70007705.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑ

Συνεχίζεται με μεγάλη επι-
σκεψιμότητα η έκθεση «Γε-
ώργιος Πολυβίου Γεωργίου 
– Γυναικεία Γυμνά» μέχρι τη 
Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στην 
αίθουσα «Claude Monet», 

COCO_Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, στη Λε-
βέντειο Πινακοθήκη. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στον 
μεγάλο καλλιτέχνη της πρώτης γενιάς Κυπρίων καλλιτε-
χνών Γεώργιο Πολ. Γεωργίου. Ένας μεγάλος αριθμός 
από τα γυμνά του Γεωργίου εκτίθενται για πρώτη φορά 
στο κοινό. Η έκθεση διοργανώνεται εις μνήμην Νίκης 
Μαραγκού, μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας με τον 
Κωνσταντή Καντούνα, Την έκθεση θα συνοδεύει μια μι-
κρή ομώνυμη έκδοση σε ελληνικά και αγγλικά, η οποία 
διατίθεται στο πωλητήριο της Λεβεντείου Πινακοθήκης 
στην τιμή των €12. Πληροφορίες στο 22668838.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Αντί-Σκηνο επιστρέφει με ένα πρό-
γραμμα γεμάτο θέατρο, περφόρμανς, 
μουσική, προβολές και εργαστήρια από 
την Πέμπτη 22 μέχρι και την Κυριακή 25 
Αυγούστου στο Πάρκο Ευκαλύπτων στο 
Κάτω Πύργο Τηλλυρίας. Θα υπάρχει 
δρομολόγιο Λευκωσία – Κάτω Πύργος 
και αντίστροφα. Διάρκεια διαδρομής 
1 και 15 λεπτά μέσω κατεχομένων. Κό-
στος εισιτηρίου €1,50 ευρώ. Για κρατή-
σεις θέσεων κος Νίκος στο τηλέφωνο 
99655830.

3Ο ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 
ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΕΜΠΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ 
Τι κοινό μπορεί να 
έχουν μια δυναμική 
υπαστυνόμος, ένας 
ρομαντικός δάσκαλος, ένας θα-
μώνας των φυλακών, μια καταπιε-
σμένη νοικοκυρά κι ένας κουκου-
λοφόρος; Στην Αθήνα της κρί-
σης μια γυναίκα εξαφανίζεται κι 
η εξαφάνισή της συμπίπτει με μια 
καλοστημένη ληστεία. 

Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΗΣ 
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΘΑΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
Αθήνα 1846. Η Αμε-
ρικανίδα δημοσιογρά-
φος Δανάη Θόρτον 
φτάνει στην πόλη με σκοπό να 
πάρει συνέντευξη από την πλου-
σιότερη γυναίκα της Ελλάδας, τη 
διάσημη Δούκισσα της Πλακεντί-
ας. Ενώ περιηγείται στην Αθήνα 
του Όθωνα και της Αμαλίας, πα-
ντού ακούει τον κόσμο να μιλάει 
για αυτή την εκκεντρική γυναίκα.

Books Etc

   EROS RAMAZZOTI

Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ

Ο Μαραθώνιος Θερι-
νών Προβολών 2019 
συνεχίζεται στον θερινό 
Κινηματογράφο Κων-
στάντια στη Λευκωσία 
με την προβολή της ται-
νίας «Η νηπιαγωγός», 
στις 21:00, μέχρι την 
Πέμπτη 22 Αυγούστου. H Lisa Spinelli είναι 
μια ευαίσθητη δασκάλα σε νηπιαγωγείο, που 
ζει μια συμβατική ζωή στο Staten Island. Πα-
ρακολουθεί μαθήματα ποίησης σε νυχτερινό 
σχολείο, έχοντας πλήρη συναίσθηση της με-
τριότητάς της. Ανακαλύπτει τυχαία πως ένα 
αγόρι στην τάξη που διδάσκει έχει έμφυτο 
ταλέντο στην ποίηση. Τότε βάζει σκοπό της 
ζωής της, φτάνοντας στα άκρα, να αποκαλύ-
ψει το ταλέντο του μικρού στον κόσμο. Τιμή 
εισόδου 5 ευρώ. Κάρτα εισόδου 50 ευρώ. 
Δωρεάν είσοδος για παιδιά κάτω των 10 και 
για άτομα με αναπηρία.
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OK!
INTERNATIONAL
Produced under licence from Reach Magazines 

Worldwide Limited Registered Number (6395556) 
– One Canada Square, Canary Wharf, London 

E14 5AP. “OK!” and “OK! FIRST FOR CELEBRITY 
NEWS” are registered trade marks of Reach 

Magazines Worldwide Limited. All rights reserved.  
Reproduction in whole or in part without written 

permission is strictly prohibited.

HEAD OF OK! WORLDWIDE: Emma Radford
OK! WORLDWIDE LICENSING MANAGER: 

Julia Taylor
OK! WORLDWIDE LEGAL CONSULTANT:

Dr Johnson Okpaluba 

OK! UNITED KINGDOM
Group Editor in Chief - Caroline Waterston 

caroline.waterston@reachplc.com
Phone: +442086127990

OK! AUSTRALIA
Editor Shari Nementzik

SNementzik@bauer-media.com.au
Phone: +61421396225

OK! BULGARIA
Editor-in-Chief: Nevena Dyakova

n.dyakova@atticaeva.bg Phone: +35928704981

OK! CHINA
Editor-in-Chief: Ivy Li

litiantian@okmagazine.com.cn  Phone: 0086 
15810661764 www.okmagazine.com.cn

OK! CYPRUS
Editorial Director: Petra Argyrou

argyroup@sigmalive.com
Phone: +357 22580100

OK! GEORGIA
Editor-in-Chief: Nincho Jibladze

 info@okmagazine.ge Phone: +995322295919

OK! GERMANY
Editor-in-Chief: Tim Affeld

tim.affeld@klambt.de Phone: 
+49.40.41.18.82.50.00

OK! GREECE
Editor-in-Chief: Nikos Georgiadis

ngeorgiadis@daphne.gr Phone: +302102594031 

OK! JAPAN
Editor-in-Chief: Kana Sugamori 

kanas@bk.iij4u.or.jp Phone: +81368028048 

OK! LATVIA
Editor-in-Chief: Laila Pastare

laila.pastare@rigasvilni.lv Phone: +37167496047

OK! PAKISTAN
Editorial Director: Saher H Paracha
saherparacha@okmagazine.com.pk

Phone: +9235843703

OK! ROMANIA
Editor-in-Chief: Elena Stoichita

elena.stoichita@adevarulholding.ro
Phone: +40727165712

OK! RUSSIA
Editor-in-Chief: Vadim Vernik

vadim.vernik@axelspringer.ru
Phone: +798052521254 

OK! THAILAND
Editor-in-Chief: Weerawut Ujjutamanus 

weerawut@mediatransasia.com
Phone: +6622042740

OK! VENEZUELA
Ascociate Director: Alejandro Gutiérrez Tremola

okvenezuela@dearmas.comB
Phone: +58(212)4064436

«CERAMIC WAVES»

creo




46

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

LIDL

-

-

-
-

-
-
-
-

-

SAMSUNG

creo






48

-

-

22/12 - 20/1

-

-

21/1 - 19/2

-

-

20/2 - 20/3

-
-

-

-

-

24/10 - 22/11
-

-

-

23/11 - 21/12  

-

-
-

 23/7 - 23/8

-

-

-

24/8 - 23/9

-

-

-
-

-

24/9 - 23/10
-

21/3 - 20/4
-

-

21/4 - 21/5
-
-
-

-

-

-
-

22/5 - 21/6

-
-

-

22/6 - 22/7

-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

EP
A

creo






50

LAST
PAGE

-

-

-

-
OK!

creo



