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Στην έναρξη του οδικού εράνου με 
το σύνθημα «Μαζί στη ζωή» την Τε-
τάρτη 9 Οκτωβρίου βρέθηκε η πρέ-

σβειρα του ΠΑΣΥΚΑΦ, Ευρυδίκη Θεοκλέ-
ους, που έγινε στα πλαίσια της εκστρατεί-
ας ενημέρωσης και οικονομικής ενίσχυ-
σης του ΠΑΣΥΚΑΦ. Σε δηλώσεις της η 
πετυχημένη ερμηνεύτρια δήλωσε ότι «είναι 
σημαντικό να αγκαλιάσει όλος ο κόσμος 
αυτή την προσπάθεια, ώστε να πετύχουμε 
τον στόχο, που είναι το μισό εκατομμύριο 
ευρώ, ένα σημαντικό ποσό που θα επιτρέ-
ψει στον ΠΑΣΥΚΑΦ να συνεχίσει να προ-
σφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του 

δωρεάν, όπως πάντα, και τα προγράμμα-
τά του». Η ίδια πιστεύει ότι «ο κόσμος της 
Κύπρου αποδεικνύει κάθε χρόνο ότι όλοι 
μαζί μπορούμε, ότι η αγάπη είναι αυτή που 
υπερισχύει πάντα και αυτό είναι και το μή-
νυμά μας». «Τα €2 που ζητάμε στον οδι-
κό έρανο είναι ένα μικρό, ασήμαντο ποσό, 
που όμως αν το δώσει ο καθένας από 
εμάς, μπορούμε πραγματικά να αγγίξου-
με τον στόχο μας και να βοηθήσουμε τους 
συνανθρώπους μας που το έχουν πραγμα-
τικά ανάγκη. Ένα μεγάλο μπράβο από εμέ-
να ακόμα μια φορά στην κα Αχιλλεούδη, 
στον ΠΑΣΥΚΑΦ, στους εθελοντές μας», 

συμπλήρωσε. Ο οδικός έρανος διοργα-
νώνεται από τον ΠΑΣΥΚΑΦ για 28η συ-
νεχή χρονιά, ενώ το 2018 οι υπηρεσίες 
του ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες 6.668 
ασθενών και των συγγενών τους μέσα από 
49.078 συναντήσεις που πραγματοποιή-
θηκαν παγκύπρια. Όλη αυτή η προσφορά 
καλύπτεται από έναν προϋπολογισμό της 
τάξεως των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πα-
γκύπριος οδικός έρανος τελειώνει σήμερα 
Κυριακή 13 Οκτωβρίου.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΟΔΙΚΟ ΕΡΑΝΟ ΤΟΥ ΠΑΣΥΚΑΦ

ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ ΗΤΑΝ Η ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΥΚΑΦ, ΕΥΡΥΔΙΚΗ 
ΘΕΟΚΛΕΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΡΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

EYΡΥΔΙΚΗ ΘΕΟΚΛΕΟΥΣ

BIG
PICTURE

Η πρέσβειρα του ΠΑΣΥΚΑΦ βρέθηκε 
για άλλη μια χρονιά στον παγκύπριο 
οδικό έρανο του ΠΑaΣΥΚΑΦ μαζί με 
άλλους εθελοντές.
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Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ
Η υπόθεση των τεσσάρων γυναικών σε πάρκινγκ 
της Λάρνακας ήταν η πρώτη είδηση την περασμένη 
εβδομάδα σε όλο το διαδίκτυο αλλά και στα κεντρικά 
δελτία ειδήσεων. Η άκομψη και ανώφελη για όλους 
συμπεριφορά των τριών Κύπριων γυναικών δεν άρεσε 
σε κανέναν. Ο κάθε ένας από εμάς είπε τη γνώμη 
του για το συμβάν και σχολίασε ποικιλοτρόπως την 
όλη υπόθεση. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι το συμβάν πήρε 
τεράστια δημοσιότητα μέσα σε λίγα λεπτά. Ο κόσμος του φατσοβιβλίου 
εξοργίστηκε και ο κάθε ένας από εμάς έγινε δικαστής και δικηγόρος, πότε 
υπέρ της μιας πλευράς και πότε υπέρ της άλλης. Το μεγαλύτερο όμως 
επίτευγμα του διαδικτύου είναι ότι κράτησε το θέμα στην επικαιρότητα 
και τις επόμενες ημέρες με αμείωτο ενδιαφέρον. Ο κάθε ένας από εμάς 
εξέφρασε τη δική του άποψη, έκρινε και κατέκρινε το περιστατικό, με τους 
πλείστους να επικεντρώνονται στο κύριο συμπέρασμα, ότι στην Κύπρο 
υπάρχει ρατσισμός, παρόλο που το παίζουμε άνετοι και προοδευτικοί. 
Όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτές οι συμπεριφορές αφορούν μόνο μια 
μερίδα της κυπριακής κοινωνίας και όχι την πλειονότητα των Κυπρίων και 
είναι κρίμα ένα τέτοιο περιστατικό να δυσφημίζει όλους εμάς σαν λαό.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaΘΕ ΕβδΟΜΑδΑ
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EUROPA DONNAH ΛΕΥΚΩΣΙΑΝΤΥΘΗΚΕ ΣΤΑ ΡΟΖ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟΙΝΙΟΥ«∆ΕΝ ΞΕΡΩ
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΡΩΤΑΣ…»

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥΗ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣΣΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ

ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ
Η ∆ΙΑΣΗΜΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ ΣΤΕΛΝΕΙΤΟ ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
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Αξέχαστη αναμένεται να μείνει η εμφάνι-
ση των δύο ερμηνευτριών Τζένιφερ Λό-
πεζ και Σακίρα στον αγώνα που θα δι-

εξαχθεί στις 2 Φεβρουαρίου, στο Hard Rock 
Stadium, στο Μαϊάμι Γκάρντενς της Φλόριντα. 
Σε σχετική ανακοίνωσή της η Τζένιφερ Λόπεζ 
αναφέρει ότι ανυπομονεί να εμφανιστεί στο 
Super Bowl, το οποίο τώρα είναι ακόμα πιο ξε-
χωριστό, αφού είναι η 100ή επέτειος του NFL. 
Μάλιστα, στην ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι 
είναι πολύ βασικό ότι θα ερμηνεύσει τραγούδια 
με μία Λατίνα συνάδελφο. «Ανυπομονώ να δεί-
ξω τι μπορούν να κάνουν τα κορίτσια μας στη 
μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου», κατέληξε στην 
ανακοίνωσή της η διάσημη Λατίνα. Ενθουσια-
σμένη με το γεγονός όμως είναι και η Σακίρα, 
η οποία πόσταρε στα social media «Πάμε να 
βάλουμε φωτιά στον κόσμο, δεν υπάρχει κάτι 
μεγαλύτερο από αυτό». Οι δύο ερμηνεύτριες 
είναι οι μοναδικές στο παρόν στάδιο που θα 
κάνουν εμφάνιση στο σόου. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα το ανα-
λάβουν δύο γυναίκες το σόου, χωρίς τη συμμε-
τοχή άνδρα καλλιτέχνη. Η εταιρεία Roc Nation 

του ράπερ, παραγωγού και συζύγου της Μπι-
γιονσέ, Jay-Z, είναι συμπαραγωγός του 100ού 
ημιχρόνου του NFL, που θα μεταδοθεί live από 
το τηλεοπτικό δίκτυο Fox. Το ημίχρονο του αγώ-
να Superbowl αποτελεί ένα από τα τηλεοπτικά 
προγράμματα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στις 
ΗΠΑ. Πέρσι στο ημίχρονο του Superbowl εμ-
φανίστηκαν οι Maroon 5, συνοδευμένοι από 
τους Travis Scott και Big Boi. Ωστόσο να επιση-
μάνουμε ότι η Ριάνα και η Cardi B αποκάλυψαν 
ότι απέρριψαν προτάσεις να εμφανιστούν στο 
σόου, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Κόλιν Κά-
περνικ, σούπερ σταρ του αμερικάνικου ποδο-
σφαίρου, ο οποίος λόγω της πολιτικής στάσης 
του βρίσκεται χωρίς ομάδα στο NFL. Ο Κάπερ-
νικ είχε προκαλέσει αίσθηση το 2016, όταν σε 
ένα φιλικό της ομάδας του γονάτισε κατά την 
ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου 
διαμαρτυρόμενος για την αστυνομική αυθαιρε-
σία που έχει προκαλέσει θανάτους Αφροαμερι-
κανών.  ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ 

 

ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ - ΣΑΚΙΡΑ

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΤΟΥ SUPER BOWL 2020
ΣΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΟΥ SUPER BOWL TOY 2020 ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΤΖΕΝΙΦΕΡ 
ΛΟΠΕΖ ΚΑΙ Η ΣΑΚΙΡΑ. ΟΙ ΔΥΟ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

ΝΑ ΑΠΟΘΕΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΗΛΕΘΕΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Η εκρηκτική Λατίνα Τζένιφερ Λόπεζ και
η Σακίρα θα βρεθούν επί σκηνής στο φετινό 
Super Bolw 2020.
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ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ

«ΘΑ ΣΑΣ ΔΩ ΣΥΝΤΟΜΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΝΥΜΑ, Η ΔΙΑΣΗΜΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ 
ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ 

ΣΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΤΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020,
ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΤΟ ΓΣΠ ΜΙΑΝ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 
soldoutticketbox.com από 

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 11 π.μ.
POWERED BY: SUPER FM

MEDIA SPONSORS: 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΙΓΜΑ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΟΚ! / ADBOARD MEDIA
Περισσότερες λεπτομέρειες

για τη συναυλία:
Τηλ. Επικoινωνίας: 99074898
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«ΘΑ ΣΑΣ ΔΩ ΣΥΝΤΟΜΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΝΥΜΑ, Η ΔΙΑΣΗΜΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ 
ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ 

ΣΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΤΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020,
ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΤΟ ΓΣΠ ΜΙΑΝ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Η Σελίν Ντιόν δεν χρειάζεται ιδιαίτε-
ρες συστάσεις. Είναι ένα από τα 
πιο αναγνωρίσιμα και αξιοσέβα-

στα αστέρια της ποπ μουσικής, η οποία για 
πρώτη φορά θα επισκεφθεί το νησί μας, 
στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδεία της 
«Courage». Λίγους μήνες πριν από την άφι-
ξή της στο νησί μας, η Σελίν Ντιόν έστειλε 
στους θαυμαστές της το δικό της μήνυμα. 
Ένα μήνυμα, το οποίο έγραψε στον καθρέ-
φτη στο καμαρίνι της με ένα κόκκινο κρα-
γιόν. Η περιοδεία της, η οποία ξεκίνησε 
από την Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου, από το 
Κεμπέκ του Καναδά, αποτελεί την πρώτη 
περιοδεία της παγκοσμίου φήμης τραγου-
δίστριας στις ΗΠΑ μετά από δέκα χρόνια. 
Στόχος της παγκόσμιας περιοδείας της, 
που τιτλοφορείται «Courage» (Κουράγιο), 
είναι η προώθηση του πρώτου αγγλόφωνου 
δίσκου της μετά από έξι χρόνια. Η εκρηκτι-
κή ερμηνεύτρια θα πραγματοποιήσει εμφα-
νίσεις σε 100 χώρες σε όλον τον κόσμο, 
ενώ φέτος αποφάσισε για πρώτη φορά 
να συμπεριλάβει και την Κύπρο σε αυτές. 
Αναμφισβήτητα η εμφάνισή της στο νησί 
μας αποτελεί ένα μεγάλο γεγονός για τα 
κυπριακά δεδομένα, ενώ από την ώρα που 
δημοσιοποιήθηκε οι Κύπριοι θαυμαστές 
έχουν πάθει φρενίτιδα. Όπως έχει γίνει 
γνωστό, οι συναυλίες της περιοδείας της 
περιλαμβάνουν εμφανίσεις στις ΗΠΑ και 
τον Καναδά αλλά και σε ευρωπαϊκές χώ-
ρες, όπως την Πράγα, την Πολωνία, το Βέλ-
γιο την Ελβετία, την Κροατία, την Ουγγα-
ρία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, το Παρίσι, 
τη Ρουμανία τη Βηρυτό, την Κύπρο, τη Μάλ-
τα, το Ισραήλ, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη 
Νορβηγία, τη Δανία, τη Σκωτία, την Ιρλαν-
δία, αλλά και την Αγγλία. 

Ο νέος της δίσκος
Ο πολυαναμενόμενος δίσκος της, που φέ-
ρει τον τίτλο Courage, θα κυκλοφορήσει 
στις 15 Νοεμβρίου, ενώ τα κομμάτια του 
δίσκου με τους τίτλους «Imperfections», 
«Lying Down» και «Courage» αντιπροσω-
πεύουν μια συναρπαστική, νέα, δημιουργι-
κή κατεύθυνση για τη Σελίν Ντίον. Αξιοση-
μείωτο είναι ότι οι θαυμαστές της παγκο-
σμίως αλλά και στην Κύπρο θα έχουν τη 
ευκαιρία να ακούσουν τα τραγούδια αυτά, 
μεταξύ πολλών άλλων. Ο δίσκος Courage 
είναι ένα εκλεκτό μείγμα από όμορφες μπα-
λάντες και ανεβαστικά κομμάτια. 

Ποια είναι η Σελίν
Η Καναδή τραγουδίστρια και στιχουργός 
της γαλλόφωνης και αγγλόφωνης ποπ μου-
σικής είναι γεννημένη στις 30 Μαρτίου 
1968. Είναι το μικρότερο από τα δεκατέσ-
σερα παιδιά μιας φτωχής οικογένειας Γαλ-
λοκαναδών και οι γονείς της είχαν ένα μου-
σικό μπαρ. Η μητέρα της έπαιζε βιολί και 

ο πατέρας της ακορντεόν. Η ίδια ξεκίνησε 
να τραγουδά στο μπαρ των γονιών της και 
όταν ήταν πέντε χρονών έγινε διάσημη στην 
πόλη της. Η μητέρα της, όταν η Σελίν έγινε 
δώδεκα ετών, επικοινώνησε με τον 38χρο-
νο, τότε, Ρενέ Αντζελίλ, ο οποίος έμελλε να 
γίνει και σύζυγός της. Τότε ο Ρενέ υποθή-
κευσε το σπίτι του για να στηρίξει την κα-
ριέρα της Σελίν. Το 1981 κυκλοφόρησε το 
πρώτο της άλμπουμ με τον τίτλο «La voix du 
bon Dieu» και το single «Ce n'était qu'un 
rêve», το οποίο ας σημειωθεί έγραψε η μη-
τέρα της. Μάλιστα το 1982 κέρδισε το α΄ 
βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Τραγου-
διού της εταιρείας Γιαμάχα (Yamaha) με 
το τραγούδι «Tellement j'ai d'amour pour 
toi» στο Τόκιο, ενώ το 1988 κέρδισε το α΄ 
βραβείο στον διαγωνισμό της Εurovision με 
το τραγούδι «Ne partez pas sans moi», το 
οποίο ερμήνευσε εκπροσωπώντας την Ελ-
βετία. Από τότε μέχρι σήμερα η Σελίν Ντι-
όν συνεχίζει τη λαμπρή της καριέρα καθη-
λώνοντας τους θαυμαστές της με την ερ-
μηνεία της. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει 
ως ηθοποιός σε κινηματογραφικές ταινίες 
και είναι μια από τις πιο εμπορικές γυναίκες 
τραγουδίστριες όλων των εποχών, με πω-
λήσεις που ξεπερνούν τους 200.000.000 
δίσκους παγκοσμίως. Έχει ηχογραφήσει 
διεθνείς επιτυχίες, μεταξύ των οποίων εί-
ναι: «My heart will go on», «The Power of 
Love», «It's All Coming Back to Me Now», 
«Because You Loved Me», «Think Twice», 
«I'm Your Angel». Τα άλμπουμ της «Falling 
into You» (1996) και «Let's Talk About 
Love» (1997) είναι από τα πιο εμπορικά 
όλων των εποχών, ενώ το «D' eux» (1995) 
αποτελεί το πιο εμπορικό άλμπουμ της γαλ-
λόφωνης μουσικής.

Προσωπική ζωή
Με παραμύθι μοιάζει η προσωπική ζωή της 
Σελίν Ντιόν. Σε ηλικία 20 χρονών παντρεύ-
τηκε τον έρωτα της ζωής της, τον Καναδό 
λιβανέζικης καταγωγής και μάνατζέρ της 
Ρενέ Αντζελίλ, με τον οποίο απέκτησε τρία 
αγόρια. Σε κάποια φάση της ζωής της η Σε-
λίν Ντιόν έβαλε στον «πάγο» την καριέρα 
της, ώστε να αφοσιωθεί πλήρως στην κα-
τάσταση της υγείας της και στην κατάστα-
ση της υγείας του συζύγου της, αλλά και 
στα παιδιά της. Δυστυχώς, ο αγαπημένος 
της σύζυγος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο 
το 2016, ενώ λίγες ημέρες αργότερα πέ-
θανε και ο αδελφός της. Σήμερα, μετά την 
ασθένειά της, που επηρέασε τις φωνητικές 
της χορδές, επανήλθε δριμύτερη στη μου-
σική σκηνή με στόχο για άλλη μια φορά να 
καταπλήξει τους χιλιάδες θαυμαστές της. 
ok!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 
soldoutticketbox.com από 

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 11 π.μ.
POWERED BY: SUPER FM

MEDIA SPONSORS: 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΙΓΜΑ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΟΚ! / ADBOARD MEDIA
Περισσότερες λεπτομέρειες

για τη συναυλία:
Τηλ. Επικoινωνίας: 99074898
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ΧΕΛΕΝ ΚΑΤΣΑΜΠΑ

«Η ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΟΟΥΜΠΙΖ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ MOONLIGHT SHOW PRODUCTIONS, ΧΕΛΕΝ 

ΚΑΤΣΑΜΠΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΖΩΗΣ ΠΟΥ 
ΕΙΧΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ 

ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ ΣΕΛΙΝ 
ΝΤΙΟΝ, ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΗΣ 

«Η μόνΗ απαίτΗσΗ 
τΗσ σελίν ντίόν 

είναί να εχεί 
πρόσωπίκα μόνό 

μία πόλύ καλΗ 
κόμμωτρία»
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«Η ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΟΟΥΜΠΙΖ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ MOONLIGHT SHOW PRODUCTIONS, ΧΕΛΕΝ 

ΚΑΤΣΑΜΠΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΖΩΗΣ ΠΟΥ 
ΕΙΧΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ 

ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ ΣΕΛΙΝ 
ΝΤΙΟΝ, ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΗΣ 

Από την ημέρα που δημοσιεύ-
τηκε ότι η Σελίν Ντιόν θα έρ-
θει για πρώτη φορά στο νησί 

μας, οι θαυμαστές της έχουν πά-
θει φρενίτιδα. Αναμένατε αυτήν την 
ανταπόκριση;
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα το δε-
δομένο σε αυτό το επαγγελματικό τοπίο στο 
οποίο δραστηριοποιούμαι, αλλά βασισμένη 
στο τεράστιο όνομα της καλλιτέχνιδος ένιω-
θα ότι η ανακοίνωση της περιοδείας της θα 
βρει μεγάλη ανταπόκριση από τους πολυά-
ριθμους φανατικούς θαυμαστές της παγκο-
σμίως. Εννοείται ότι είχα υψηλές προσδοκί-
ες, αλλά όντως η ανταπόκριση όπως τη λαμ-
βάνω και εγώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, τους γνωστούς και φίλους μου αλλά 
και από άγνωστους που με γνωρίζουν φαίνε-
ται να είναι τεράστια, κάτι που προσωπικά με 
συγκινεί απίστευτα.

Όνειρο ζωής φαντάζει για τους θαυ-
μαστές της Σελίν Ντιόν η μοναδι-
κή εμφάνισή της στο νησί μας. Πώς 
προέκυψε αυτή η συνεργασία;
Ναι, όντως. Είναι πραγματικά ένα όνειρο 
ζωής. Και ιδιαίτερα για εμάς τους παραγω-
γούς σε μικρές σε μέγεθος χώρες, όπως 
είναι η Κύπρος, είναι μια πραγματική πρό-
σκληση να προσελκύσεις το ενδιαφέρον των 
μεγάλων εταιρειών και ακολούθως την εμπι-
στοσύνη τους για να σου παραχωρήσουν την 
εμπορική διαχείριση ενός από τους μεγαλύ-
τερους σταρ στον κόσμο. Η αλήθεια είναι 
ότι το συγκεκριμένο πρότζεκτ ξεκίνησε αφού 
έλαβα ένα e-mail τη περασμένη χρονιά από 
υψηλόβαθμο ατζέντη, με τον οποίο συνερ-
γάστηκα στο παρελθόν, και ήθελε να διερευ-
νήσει κατά πόσο θα μας ενδιέφερε να εντά-
ξουμε την Κύπρο στην τουρνέ της Σελίν Ντι-
όν. Για εμένα προσωπικά ήταν, όπως ανέφε-
ρα και πιο πάνω, ευκαιρία και όνειρο ζωής. 
Αφού δήλωσα το θετικό ενδιαφέρον μου, ο 
συνεργάτης ατζέντης το μετέφερε στην ομά-
δα της καλλιτέχνιδος. Μερικές εβδομάδες 
αργότερα πήραμε τη θετική ανταπόκριση, και 
όπως έμαθα αργότερα, η Κύπρος ήταν ήδη 
μία από τις επιλογές της καλλιτέχνιδος ως 
ένας από τους νέους υποψήφιους προορι-
σμούς, πριν καν ακόμη το αίτημα διερευνη-
θεί! Ήμουν πολύ ευτυχισμένη αλλά συνάμα 
και πολύ αγχωμένη, αφού το κόστος αυτής 
της παραγωγής θα ήταν τεράστιο. Θα ήθε-
λα να αναφέρω εδώ ότι ακόμη και η Ελλά-
δα, που έχει δεκαπλάσιο περίπου πληθυσμό 
από εμάς, δεν προχώρησε με πρόταση λόγω 
κόστους. Εννοείται ότι στο τέλος ούτε το κό-
στος αποτέλεσε τροχοπέδη, αφού το θεώ-
ρησα τεράστια τιμή και ευκαιρία για όλη την 
Κύπρο να έχει την ευκαιρία να φιλοξενήσει 
και να απολαύσει μία μεγάλη σταρ αυτού του 
επιπέδου. Ευελπιστώ ότι από την αρχή το φα-
νταστικό κοινό εδώ στην Κύπρο, που διψάει 

για μεγάλα γεγονότα στον τόπο του, θα μας 
εμπιστευτεί ακόμα μια φορά, θα δείξει την 
αγάπη του, θα αγκαλιάσει την προσπάθειά 
μας και στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Να 
μην ξεχνάμε ότι τεράστια συμβολή στην οι-
κονομική επιτυχία έχουν και οι τοπικοί χορη-
γοί, που τους προσκαλούμε να αγκαλιάσουν 
εμπράκτως την προσπάθειά μας.

Απ’ ό,τι ξέρω έχετε γνωρίσει προσω-
πικά την αγαπημένη ερμηνεύτρια. 
Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας για το 
άτομό της;
Ναι, την έχω γνωρίσει… Πρόκειται για έναν 
πολύ ξεχωριστό άνθρωπο. Κατ’ αρχήν δεν 
συμπεριφέρεται ως ντίβα, ούτε θεωρεί τον 
εαυτό της ως κάτι ξεχωριστό, κάτι εξαιρετικά 
ασυνήθιστο για καλλιτέχνες αυτού του μεγέ-
θους. Είναι γενικά πολύ προσγειωμένη και 
θεωρώ στην καθημερινότητά της είναι ένα 
απλός άνθρωπος, όπως όλοι μας, με μία 
πολύ θετική αύρα. Αυτός ο χαρακτήρας της 
τής δίνει το όπλο να συνδέεται με το κοινό 
της στο πιο ανθρώπινο επίπεδο που υπάρχει.

Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι χαρα-
κτηρίζει τη Σελίν Ντιόν;
Για μένα προσωπικά, εάν έπρεπε να βάλω 
σε μια σειρά τα πιο μεγάλα χαρακτηριστικά 
της, είναι το αδιαμφισβήτητο ταλέντο της, η 
δημιουργικότητά της, το χιούμορ της και η 
απίστευτη ικανότητα που έχει αναπτύξει τα 
τελευταία χρόνια να ενθαρρύνει και να δίνει 
κουράγιο στον κόσμο μέσα από τις συναυ-
λίες της. 

Έχουν καθοριστεί τα τραγούδια που 
θα ερμηνεύσει επί σκηνής. Πρόκει-
ται για παλιές και νέες επιτυχίες της;
Ναι, η Σελίν θα τραγουδήσει παλιές και νέες 
επιτυχίες! Άλλωστε όλο το ρεπερτόριό της 
αποτελείται από τεράστιες επιτυχίες. Διάση-
μα τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοψιθυρί-
σει, ακούσει και στιγμάτισαν εποχές στη ζωή 
μας. Να μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε την ευ-
καιρία να ακούσουμε ζωντανά και κομμάτια 
από το ομότιτλο με την τουρνέ νέο άλμπουμ 
της «Courage» (Κουράγιο). 

Συχνά τα αστέρια της παγκόσμιας 
μουσικής σκηνής έχουν τις δικές 
τους απαιτήσεις όσον αφορά τις εμ-
φανίσεις τους. Ποιες είναι οι απαιτή-
σεις της Σελίν Ντιόν;
Αν εξαιρέσουμε τις τεχνικές προδιαγραφές 
και απαιτήσεις της συναυλίας, που αφορούν 
ειδικό φωτισμό, κονσόλες ήχου, μόνιτορ, 
σκηνικές προδιαγραφές, led οθόνες κ.λπ, η 
καλλιτέχνις έχει προσωπικά ζητήσει μόνο μία 
πολύ καλή κομμώτρια! Πιστέψετέ με, οι προ-
σωπικές απαιτήσεις της τραγουδίστριας είναι 
παρανυχίδα σε σχέση με το τι ζητούν άλλοι 
καλλιτέχνες στις περιοδείες τους, κάτι που 

φωτίζει και τον χαρακτήρα της. Κατά τα άλλα 
θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για την περι-
οδεία της στην Κύπρο έρχονται 150 άτομα 
και θα χρειαστούν επιπλέον 200 για το στή-
σιμο της παραγωγής.

Όσον αφορά τα εισιτήρια, ποιο είναι 
το κόστος που έχει καθοριστεί μέχρι 
στιγμής;
Αυτό είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον! Δεν 
θα σας το κρύψω ότι είναι ένα από τα ζητή-
ματα για το οποίο προβληματιστήκαμε πάρα 
πολύ με την ομάδα μου. Η πολυπλοκότητα 
της απόφασης είχε να κάνει με το γεγονός 
ότι ενώ από τη μια πρόκειται για το πιο πολυ-
έξοδο πρότζεκτ που πραγματοποιείται ποτέ 
στην Κύπρο, από την άλλη αποτελεί ίσως και 
μία από τις μοναδικές ευκαιρίες για πάρα 
πολύ κόσμο στην Κύπρο να απολαύσει μία 
σταρ παγκόσμιου βεληνεκούς. Η αλήθεια εί-
ναι ότι βάλαμε πρώτα τη λογική και την ηθική 
που μας διέπει εδώ και χρόνια όσον  αφορά 
το θέμα των τιμολογήσεων σε συναυλίες στις 
οποίες έχουμε τα αποκλειστικά δικαιώματα 
διαχείρισης και προχωρήσαμε σε μια πολύ 
ορθολογιστική, κατά την άποψή μου τιμολό-
γηση. Κινηθήκαμε με γνώμονα ότι θέση πρέ-
πει να έχει όσο περισσότερος κόσμος γίνε-
ται με διαφορετική οικονομική ευχέρεια ακό-
μα και αν αυτό δεν θα οδηγήσει στη μέγιστη 
επικερδότητα του έργου. Όλες οι τιμές θα 
ανακοινωθούν την Παρασκευή, 18 Οκτω-
βρίου, και λόγω συμβολαίου εμπιστευτικότη-
τας θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μη μοι-
ραστώ κάτι άλλο εκτός από το γεγονός ότι 
οι early bird τιμές αρένας θα ξεκινάνε από 
€59 ευρώ.

Πώς θα διαμορφωθεί το ΓΣΠ για να 
χωρέσει τους θαυμαστές της ερμη-
νεύτριας;
Θα πρέπει να πούμε ότι ενώ δεν είμαι σε 
θέση να μοιραστώ με ακρίβεια τις λεπτομέ-
ρειες, για τον ίδιο λόγο που ανέφερα πιο 
πάνω, οι κερκίδες θα είναι διαχωρισμένες 
σε πολλά διαζώματα καθισμάτων. Επίσης θα 
περιλαμβάνει συγκεκριμένο χώρο αρένας, 
σχεδιασμένο χώρο για καθήμενους VIP ακρι-
βώς μπροστά από τη σκηνή και VIP Boxes με 
ειδικά προνόμια. Η σκηνή θα είναι στημένη 
με πλάτη στην Ανατολική εξέδρα και κεντρική 
θέαση στη Δυτική. Μέρος της Νότιας και Βό-
ρειας κερκίδας θα είναι διαθέσιμο για εισι-
τήρια αφού ληφθούν όλες οι πρόνοιες βέλτι-
στης θέασης για το κοινό. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διοργανωτής:
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΟΚ 2018

ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ

Στην τελετή παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, οι 
οποίοι με ενθουσιασμό παρακολούθησαν 
και χειροκρότησαν τους βραβευμένους. 

Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους ήταν πο-
λιτικοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι των Γραμμάτων και 
των Τεχνών. Την απονομή παρουσίασε ο Αχιλλέ-
ας Γραμματικόπουλος, ο οποίος είχε και τη σκη-
νοθετική επιμέλεια, ενώ συμμετείχαν οι ηθοποιοί 
Κώστας Καζάκας, Πέτρος Γιωρκάτζης, Στέλιος 
Καλλιστράτης, Φανή Σωκράτους, Γιώργος Ευαγό-
ρου και Παντελίτσα Λοΐζου. Το μεγάλο βραβείο 
ΘΟΚ έλαβε η Αννίτα Σαντοριναίου. Σύμφωνα με 
το σκεπτικό της βράβευσης, οι σκηνικές ερμηνεί-
ες της Αννίτας Σαντοριναίου έχουν πιστοποιήσει 
ανά τα χρόνια την ανεκτίμητη συνολική και συνε-
χή προσφορά της στο θέατρο της Κύπρου. Πρό-
κειται αναμφισβήτητα για μία δημιουργό μοναδι-
κής εκφραστικής δύναμης και υποβλητικότητας 
που έχει καθηλώσει θεατές τόσο στην Κύπρο και 
την Ελλάδα, όσο και σε ευρωπαϊκές πόλεις στις 
οποίες έχει εμφανιστεί. Για το υπό κρίση έτος δι-
ακρίθηκε για τη σκηνική της παρουσία στις παρα-
γωγές Καρέκλες του Ευγένιου Ιονέσκο (Θέατρο 
Δέντρο) και στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου της 
Χριστιάνας Αρτεμίου (Παραγωγή της Μαρίας Ζα-
χαρίου Καραπίττα – Σχολή Χορού Mambo), αμ-
φότερες σε σκηνοθεσία Γιώργου Μουαΐμη. Στην 

πρώτη έπλασε στην επιφάνεια μια ανάλαφρη και 
παιχνιδιάρικη Γριά, αφήνοντας ταυτόχρονα ενδεί-
ξεις για το υποβόσκον παράλογο σκότος, και στη 
δεύτερη ερμήνευσε με πλούσιες εναλλαγές την 
ορμητική και επιβλητική Ευτυχία. Το βραβείο Δη-
μιουργού της Χρονιάς παρέλαβε ο Παναγιώτης 
Τοφή, ο οποίος, κάτω από την καθοδήγηση δια-
φορετικών σκηνοθετών/τιδων κάθε φορά, ανέ-
δειξε την καλλιτεχνική ευελιξία, την ευρηματικότη-
τα και την τόλμη του για πειραματισμό, υπογραμμί-
ζοντας τη μεγάλη σημασία της τέχνης του χορού 
και της κίνησης στη θεατρική σκηνή. Το βραβείο 
Νέου Δημιουργού της Χρονιάς παρέλαβε η Αντω-
νία Χαραλάμπους, η οποία με την επαγγελματική 
αφοσίωση και ευστοχία στις επιλογές της ερμή-
νευσε κατά το υπό κρίση έτος ετερόκλητους ρό-
λους και έδωσε πολυδιάστατες ερμηνείες. Χρη-
σιμοποιώντας με μέτρο και εσωτερικότητα όλα τα 
εκφραστικά της μέσα και αναζητώντας πάντα την 
απόλυτη καθαρότητα και αλήθεια, δημιούργησε 
χαρακτήρες καθολικούς και ολοκληρωμένους. 
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Παιδείας Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Κώστας 
Χαμπιαούρης, εκ μέρους του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, μίλησε για τη με-
γάλη χαρά που νιώθει που βρίσκεται στη βραδιά 
των βραβείων, αφού τιμήθηκαν τρεις από τους πιο 

καταξιωμένους επαγγελματίες του θεάτρου. 
«Απόψε απονέμονται για δωδέκατη φορά τα θε-
ατρικά βραβεία της Κύπρου. Έχουν τιμηθεί κοντά 
στους εκατό ανθρώπους του θεάτρου: ηθοποι-
οί, συγγραφείς, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, χο-
ρογράφοι, μουσικοί, φωτιστές. Κάνουμε θέατρο 
για την ψυχή μας, είχε πει κάποτε, τόσο λακωνικά 
και με εξαιρετική ευστοχία, ο μεγάλος Κάρολος 
Κουν. Ευτυχείς όλοι εμείς που είδαμε τη μεγάλη 
κυρία του κυπριακού θεάτρου, Αννίτα Σαντοριναί-
ου, να γεμίζει την ψυχή μας με θέατρο, οι εξαιρε-
τικές ερμηνείες της οποίας σφράγισαν τη θεατρι-
κή παρακαταθήκη του τόπου μας. Συνταρακτική, 
αειθαλής, πάλλουσα, ερμήνευσε με μοναδικό 
τρόπο στη μακρόχρονη πορεία της».
Την κριτική επιτροπή των βραβείων Θεάτρου 
ΘΟΚ για το έτος 2018 απάρτιζαν η θεατρολό-
γος Κυριακή Αργυρού, η δραματουργός, ακαδη-
μαϊκός Ελλάδα Ευαγγέλου, ο δημοσιογράφος 
Γιώργος Σαββινίδης, η επίκουρη καθηγήτρια στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές 
(Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), σκηνοθέτιδα 
Αύρα Σιδηροπούλου και ο εκπαιδευτικός, συγ-
γραφέας Γιώργος Στόγιας. ok!

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο σκηνοθέτης Τάκης Τζαμαργιάς απένειμε το Βραβείο Δημιουργού της 
Χρονιάς στον χορογράφο – κινησιολόγο Παναγιώτη Τοφή.

ΣΕ ΜΙΑ ΛΙΤΗ ΤΕΛΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΟΚ, Η ΑΠΟΝΟΜΗ 

ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΟΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Ο Ανδρέας Τσελέπος και
η Άννα Γιαγκιώζη
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ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ

Εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας απηύθυνε χαιρετισμό 
και απένειμε το Μεγάλο Βραβείο ΘΟΚ στην Αννίτα Σαντοριναίου ο Υπουργός 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Κώστας Χαμπιαούρης. Οι τρεις βραβευθέντες, Παναγιώτης Τοφή, Αννίτα 

Σαντοριναίου και  Αντωνία Χαραλάμπους.

Ο σκηνοθέτης Τάκης Τζαμαργιάς απένειμε το Βραβείο Δημιουργού της 
Χρονιάς στον χορογράφο – κινησιολόγο Παναγιώτη Τοφή.

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΟΚ, 
Αντιγόνη Αθηαινίτη,  απηύθυνε χαιρετισμό και 
απένειμε το Βραβείο Νέου Δημιουργού της Χρονιάς 
στην Αντωνία Χαραλάμπους.

ΣΕ ΜΙΑ ΛΙΤΗ ΤΕΛΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΟΚ, Η ΑΠΟΝΟΜΗ 

ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΟΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Ο Ανδρέας Τσελέπος και
η Άννα Γιαγκιώζη

Η Λένια Σορόκου και
η Τζένη Γαϊτανοπούλου

Η Αύρα Σιδηροπούλου, η Κική Αργυρού, η Αντιγόνη Αθηαινίτη, ο Γιώργος 
Σαββινίδης, η Αννίτα Σαντοριναίου, η Ελλάδα Ευαγγέλου και ο Γιώργος 
Στόγιας.
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Η Έλενα 
Τάνου

Ο Ανδρέας 
Γιόρτσιος

Η Λία Λαπίθη

Η Έλενα 
Χατζηαυξέντη 

Η Μαρία Παφίτη και
η Χέλεν Κοζάνο

Η Μύρια 
Αβρααμίδου
Η Μύρια 
ΑβρααμίδουΑβρααμίδου

 Η Μαρία 
Παπαλοΐζου

Η Σούλα 
Ζαβού

Η Μαρία Χαμάνη 
και ο Χρήστος 
Πατέρας

Ο Νίκος Κουρούσιης και
η Ειρήνη Χριστοδούλου

Ο Τάκης Τζαμαργιάς και
η Καίτη Κωνσταντίνου.

Ο Γιαννάκης 
Γιαννάκη

Η Μαρίνα Μαλένη

Η Αλεξία 
Γιαλλουρίδου

Η Μαρία 
ΠαπαλοΐζουΠαπαλοΐζου

Παρουσιαστής της βραδιάς ήταν
ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Η Μαρίλια 
Γιαλλουρή

Η Σεμίλη 
Ψιλογενή
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ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

Η εντυπωσιακΗ 
εμφανισΗ
τΗσ στο 13ο

κυπρορωσικο 
Γκαλα

To ραντεβού δόθηκε στους κήπους του Προεδρικού Με-
γάρου το Σάββατο, 5 Οκτωβρίου, υπό την υψηλή αιγίδα 
της Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Άντρης 

Αναστασιάδη. Το ποσό των 20.000 ευρώ, που μαζεύτηκε, όπως 
και όλα τα έσοδα από δημοπρασίες και εισφορές θα δοθούν 
στο Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος, το οποίο στηρίζει τόσο τα παι-
διά με ειδικές ικανότητες όσο και τις οικογένειές τους. Γι’ ακόμη 
μια χρονιά, δημοφιλείς καλλιτέχνες από την Κύπρο και τη Ρωσία 
ένωσαν τις φωνές και τα ταλέντα τους χαρίζοντας στους παρευ-
ρισκομένους μια μαγευτική μουσικοχορευτική παράσταση. Οι φε-
τινοί καλλιτέχνες που πλαισίωσαν την εκδήλωση ήταν ο Ρώσος 
star της Eurovision και πιο δημοφιλής τραγουδιστής στη Ρωσία 
σήμερα, Sergey Lazarev, όπως και οι βιρτουόζοι στο ακορντεόν 
Bondarenko Brothers, από την Εθνική Ακαδημία Θεάτρου Μό-
σχας του Nadezhda Babkina, το κυπριακό συγκρότημα Dionysos 
Dance Group και η Ελληνίδα σταρ Έλενα Παπαρίζου. Η εμφάνιση 
της Έλενας Παπαρίζου επί σκηνής έκλεψε τις εντυπώσεις με την 
εκρηκτικότητά της, ανεβάζοντας τη διασκέδαση στα ύψη.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΣΜΙΚΑ: ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η ελλΗνιΔα σταρ Ηταν ενα 
απο τα μεΓαλα ονοματα 
που εμφανιστΗκαν στο 
13ο κυπρορωσικο GALA, 
στο οποιο ΔΗμοφιλεισ 

καλλιτεΧνεσ απο κυπρο 
και ρωσια ενωσαν 

τισ φωνεσ τουσ

Ο Νίκος Αναστασιάδης και 
ο Γιάννος Γεωργιάδης

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση 

Για άλλη μια φορά η Έλενα 
Παπαρίζου έκλεψε την 

παράσταση με την ερμηνεία της. 
Το προεδρικό ζεύγος 
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Ο Νίκος Αναστασιάδης και 
ο Γιάννος Γεωργιάδης

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση 

Για άλλη μια φορά η Έλενα 
Παπαρίζου έκλεψε την 

παράσταση με την ερμηνεία της. 
Το προεδρικό ζεύγος 

Ο Πανίκος Λειβαδιώτης και 
ο Γιαννάκης Γιαννάκη

H Tatiana Magnitskaya και 
ο Frank Schoobaert

Η Βασιλική και ο Στέλιος 
Αναστασιάδη

Ο Sergey Lazarev επί σκηνής

Ο Rafal Porzycki και η Olga Balakleets 
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Η Γιαννούλα και ο Άκης Ναθαναήλ και
η Εlizabeth Friedrich 

Ο Τάκης Φειδία και η Πόπη 
Ταντά 

Ο Χάρης και η Γεωργία 
Αναστασίου

Η Τερέζα Ηλιάδου και
η Αγγέλω Δημητρίου 

Ο Χάρης Θράσου και
ο Νικόλας Σιαπάνης

Ο Κωνσταντίνος και
η Μαρία Σιακαλλή

Η Χριστίνα και ο Πόλυς 
Μιχαηλίδη

Η Έλενα και ο Μάριος 
Γεωργιάδη

Η Γιώτα Παναγιώτου και
η Γιώτα Ορφανίδου 

Η Ελπίδα 
Ηρακλέους

Η Μαρίνα 
Μαυρή

Η Χριστιάνα 
Πέρδικου

Η Χριστίνα 
Πατσαλίδου

Ο Ηρακλής και η Άννα 
ΛάλλυΗ Γιούλα Αραούζου 

Ο Χρύσανθος 
Τσουρούλλης

Η Marigia 
Gromodergo





22

Ο Έλληνας ερμηνευτής επέλεξε το νησί μας για τις φετινές 
εμφανίσεις του τον χειμώνα, και συγκεκριμένα τις Ρωγμές 
Λεμεσού, έναν εντελώς ανανεωμένο χώρο, όπου μαζί με 

τη Χριστοδούλα Τσαγγαρά, τη Λίζα Θεοφάνους και τον Αντρέα 
Παπαδόπουλο θα επιδιώξουν να μονοπωλήσουν τη νυχτερινή ζωή 
της συμπρωτεύουσας, κάθε Παρασκευή και Σάββατο και παραμο-
νές αργιών. Οι πρόβες καθ’όλη τη διάρκεια της εβδομάδας έδει-
ξαν πως η ομάδα έχει χημεία και το πρόγραμμα θα είναι μοναδικό. 
Η πρεμιέρα μέχρι και τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές 
ήταν sold out, με το κοινό να τους αγκαλιάζει από την πρώτη στιγμή. 
Ο Χάρης Βαρθακούρης ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο τραγού-
δι τον επόμενο μήνα και το σίγουρο είναι πως η Λεμεσός θα περνά-
ει Βράδια Αξημέρωτα όλον τον χειμώνα. Χορηγός Επικοινωνίας το 
Ράδιο Πρώτο και το περιοδικό ΟΚ!. ok!  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ

Η άφιξΗ στΗν 
Κύπρο γιά 
τΗ μεγάλΗ 

πρεμιερά τού
στο νΗσι μάσ μετάΚομισε 
ο ΧάρΗσ ΒάρΘάΚούρΗσ, Κάι 
το σάΒΒάτο, 12 οΚτΩΒριού, 

εΚάνε πρεμιερά τΩν 
εμφάνισεΩν τού στΗ λεμεσο

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα περνάει «Βράδια 
Αξημέρωτα» στις Ρωγμές. Ο Χάρης Βαρθακούρης κατά την άφιξή του 

στο αεροδρόμιο της Λάρνακας.
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ΛΙΓΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΓΑΜΟ ΤΟΥΣ, Ο ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΤΗΣ 

ΚΑΙ Η ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΣΤΗ 

ΛΕΜΕΣΟ ΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥΣ

KΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΤΗΣ – 
ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟ ΠΑΡΤΙ 
ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Επιλέγοντας το εντυπωσιακό 
Breeze Summer, που ανή-
κει στους κουμπάρους τους 

Αντρέα και Ντανιέλα Γεωργίου,  
πέρασαν την πιο μαγική βραδιά 
της ζωής τους παρέα με τα αγα-
πημένα τους πρόσωπα. Στα decks 
ο Dj Παντελής Λιβιασιάνος προ-
θέρμανε τους καλεσμένους με τις 
επιλογές του μέχρι το ζευγάρι να 
κάνει την είσοδο του στον χώρο 
με το άκρως ανεβαστικό κομμά-
τι του Κωνσταντίνου Αργυρού 
«Μαζί σου», το «Μέχρι το τέλος 
του κόσμου» του Αντώνη Ρέμου 
αλλά και με το «Ένα σου βλέμμα» 
του Γιώργου Σαμπάνη. Μάλιστα 
τη στιγμή που έκοβαν τη γαμήλια 
τούρτα επέλεξαν να ακούγεται 
στα ηχεία το κομμάτι «Πόσο» του 

Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά και 
με το «Δεν με ξέρεις» του Stan 
Aντιπαριώτη. Ήταν η στιγμή που 
έδωσαν το σύνθημα για το αξέχα-
στο πάρτι τους, με τον Άκη Δείξι-
μο να παίρνει το μικρόφωνο και 
να τραγουδάει ένα ερωτικό ολο-
καίνουριο κομμάτι, ειδικά γραμ-
μένο για το ζευγάρι σε μουσική 
του ίδιου και στίχους του Ζήνωνα 
Ζηντίλη, που είχε τίτλο «Ένα Όνει-
ρο». Χορεύοντας το ζευγάρι άρ-
χισε να φωτίζεται ο ουρανός με 
πυροτεχνήματα. Το πάρτι συνέχι-
σε ο Χρήστος Μενιδιάτης, ο Stan 
Αντιπαριώτης, ο Σταύρος Κωνστα-
ντίνου, η Έλενα Παπαπαναγιώτου 
και ο Λάζαρος Κόντοζης. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο Χοβίκ με τη σύντροφό 
του Αρετή Φοινικαρίδου 

Οι κουμπάροι του ζευγαριού, 
Αντρέας και Ντανιέλα 
Γεωργίου

Η Κλέλια Γιασεμίδου και
ο Πέτρος Αθανασίου

Ο Χρήστος Μενιδιάτης Ο Άκης Δείξιμος

Η νύφη επέλεξε φόρεμα της Έφης Παπαϊωάννου
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Ο Χοβίκ με τη σύντροφό 
του Αρετή Φοινικαρίδου 

Οι κουμπάροι του ζευγαριού, 
Αντρέας και Ντανιέλα 
Γεωργίου

Η Κλέλια Γιασεμίδου και
ο Πέτρος Αθανασίου

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου και 
ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου

Η Στάλω Λεωνίδου και
ο Κωνσταντίνος Τσιολής

Ο Ζήνωνας 
Ζηντίλης

Ο Μάριος Ηλία

Η Άννα 
Κριθαρίδου Το ευτυχισμένο ζευγάρι

Ο Γιώργος Μιχαήλ και
η Αριάδνη Χατζηχαραλάμπους

Η Έλενα Ανδρέου και
ο Σταύρος Κωνσταντίνου

Ο Σταν 
Αντιπαριώτης

Η Έλενα Ανδρέου και
ο Σταύρος Κωνσταντίνου
Η Έλενα Ανδρέου και
ο Σταύρος Κωνσταντίνου

Η Έφη 
Παπαϊωάννου

Ο Χρίστος Αρτεμίου, η 
Χριστιάνα και η Ελίνα Αντωνίου
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Το ζευγάρι έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στον 
γάμο του στενού τους φίλου, Κώστα Γαλάτη, που πραγ-
ματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 6 Οκτωβρίου στο 

Breeze Summer στη Λεμεσό. Οι δυο τους έφτασαν διακριτι-
κά στον χώρο και αφού χαιρέτησαν το νιόπαντρο ζευγάρι κα-
τευθύνθηκαν στο τραπέζι τους και είχαν μάτια αποκλειστικά ο 
ένας για τον άλλον. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς αντάλ-
λαζαν τρυφερά χάδια, αγκαλιές και χαμόγελα και διασκέδα-
ζαν με την ψυχή τους δείχνοντας πως η σχέση τους ξεκίνησε 
πολύ δυνατά. Η Έλενα Παπαπαναγιώτου ήταν εδώ 
και μεγάλο χρονικό διάστημα single και την 
καρδιά της έκλεψε ο επιχειρηματίας από 
τη Λεμεσό Κέβιν Νικολάου. Η σχέση 
τους βρίσκεται στα πρώτα της στάδια 
και όπως θα δείτε και στις αποκλει-
στικές φωτογραφίες του ΟΚ! δεί-
χνουν πολύ χαρούμενοι και ευτυ-
χισμένοι μαζί. ok!  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

 

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ερωτευμενη
με Κυπριο 

επιχειρηματια
την ΚαρΔια τηΣ ΚυπριαΣ 

τραΓουΔιΣτριαΣ, που 
ΦετοΣ ΒριΣΚεται Στο πΛαΪ 
του νιΚου Βερτη, εΚΛεΨε 
ΚυπριοΣ επιχειρηματιαΣ 

Το τρυφερό τετ-α-τετ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς τραγουδού-

σε ο ένας στον άλλο ερωτικές επιτυχίες.

Η σχέση τους ξεκίνησε πρόσφατα 
και φαίνεται να είναι πολύ δυνατή, 

με τους δυο τους να νιώθουν 
ευτυχισμένοι για την επιλογή τους.
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Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΤΥΘΗΚΕ ΣΤΑ ΡΟΖ

ΤεράσΤιά άνΤάπόκριση
σΤην πόρειά Τησ Europa Donna

Η στιγμή έναρξης της πορείας με τις ροζ 
φιγούρες, που φέτος ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία με τη συμμετοχή 10.000 και 
πλέον πολιτών.

Με σύνθημα «Όσο περισσότεροι τόσο πιο δυνατοί» πραγμα-
τοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 5 Οκτωβρίου, η 
ετήσια πορεία της Europa Donna ξεπερνώντας κάθε προσ-

δοκία με τη συμμετοχή 10.000 και πλέον πολιτών, όλων των ηλικιών. 
Οι συμμετέχοντες περπάτησαν κρατώντας 575 ροζ φιγούρες, που αντι-
προσώπευαν τα νέα περιστατικά με καρκίνο του μαστού που καταγρά-
φηκαν το 2018 σε γυναίκες, 6 μπλε φιγούρες, που αντιπροσώπευαν 
τα νέα περιστατικά που καταγράφηκαν σε άνδρες και 135 λευκές φι-
γούρες, που αντιστοιχούσαν στον αριθμό των ασθενών που δυστυχώς 
έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του καρκίνου του μαστού τη χρονιά που 
πέρασε. Για πρώτη φορά φέτος οι πολίτες κρατούσαν επίσης 59 νέες 
γαλαζοπράσινες φιγούρες, οι οποίες αντιπροσώπευαν τις ασθενείς 
που διαγνώστηκαν με καρκίνο των ωοθηκών το 2018. Η πορεία ξεκί-
νησε από τα κεντρικά γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ και αφού τοποθέτησαν τις 
ροζ φιγούρες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα κεντρικά γραφεία 
της AstroBank, επέστρεψαν πίσω στον χώρο εκκίνησης, όπου σχημάτι-
σαν τη μεγαλύτερη ανθρώπινη ροζ κορδέλα, η οποία αποτελεί το χα-
ρακτηριστικό σύμβολο για την ευαισθητοποίηση κατά του καρκίνου του 
μαστού.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ  Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου και 

η Βασιλική Αναστασιάδου
Η Στέλλα Κυριακίδου και ο Αδάμος Ασπρής
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ΤεράσΤιά άνΤάπόκριση
σΤην πόρειά Τησ Europa Donna

Η στιγμή έναρξης της πορείας με τις ροζ 
φιγούρες, που φέτος ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία με τη συμμετοχή 10.000 και 
πλέον πολιτών.

Ο Γιώργος Περδίκης, η Αννίτα Δημητρίου 
και η Στέλλα Κυριακίδου τοποθετούν τις ροζ 
φιγούρες τους.

Ο Νικόλας, η Έλενα, η Αναστασία, η Μισέλ, η Γιώτα 
Παπαδοπούλου και η Κατερίνα Χριστοφίδου

Ο Γιαννάκης Γιαννάκη, η Στέλλα Μάστορα και ο Κωνσταντίνος 
Ιωάννου

 Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου και 
η Βασιλική Αναστασιάδου
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Ο Αντώνης Κωνσταντίνου και
η Στάλω Παπαναστασίου

 Ο Νίκος Τορναρίτης και ο Κίκης Κυριακίδης

 Η Νικολέττα Λιβέρα Η Μαριλένα Παλάζη
Η Χριστίνα Γιαννάκη και η Αννίτα 
ΔημητρίουΟ Αντρέας Γιόρτσιος

Η Παρασκευή Χριστοφή, η Χριστίνα Πελεκάνου 
και η Κατερίνα Χριστοδούλου

Η Άντρη Κούννου, η Νατάσα 
Ευριπίδου και η Ευτυχία Ανδρέου

Η Νίκη 
Ζεμπύλα

Η Μαρίνα 
Πηλακούτα

Ο Αντώνης Κωνσταντίνου και  Η Άντρη 
Προδρόμου
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΑ - Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείω-
σε το σύγχρονο ορατόριο για την 
Παναγία με τίτλο «Παναγία - Η Μη-

τέρα του Φωτός» του συνθέτη Γιώργου Θεοφά-
νους, με τις δύο παραστάσεις του στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 
2019, το Ινστιτούτο «Άγιος Μάξιμος ο Γραι-
κός» (το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς 
Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και έχει ως σκο-
πό την έρευνα, διάσωση και προβολή των πνευ-
ματικών και πολιτιστικών μας παραδόσεων) 
σε συνεργασία με τις Μητροπόλεις Λεμεσού, 
Ταμασσού και Κιτίου το παρουσίασαν και στην 
Κύπρο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν γνωστές 
προσωπικότητες της Κύπρου, όπου απόλαυσαν 

τη μοναδική βραδιά. Η μουσική ήταν γραμμένη 
από τον μουσικοσυνθέτη Γιώργο Θεοφάνους 
πάνω σε ποιήματα αφιερωμένα στην Πανα-
γία, κυρίως από Πατέρες που έζησαν στο Άγιο 
Όρος, ενώ περιλαμβάνονταν ποιήματα του Γέ-
ροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, του Γέροντος 
Ιωσήφ του Βατοπαιδινού, του Γέροντος Μωυ-
σεως του Αγιορείτου, του Γέροντος Θεοκλήτου 
του Διονυσιάτου, του Πέτρου Μοναχού Γρη-
γοριάτου, ποιήματα του Βάσου Χριστοφόρου 
για τις βατοπαιδινές θαυματουργές εικόνες της 
Παναγίας, καθώς και ποιήματα γνωστών Ελλή-
νων ποιητών όπως Κ. Καβάφη, Κ. Βάρναλη, Ι. 
Δροσίνη, Κ. Μόντη κ.ά. Η πρωτότυπη μουσική 
πλαισιώθηκε από ύμνους και τροπάρια στην 

Παναγία για τη ζωή της -Σύλληψη, Εισόδια, Ευ-
αγγελισμός, Γάμος της Κανά, Κοίμηση, Θαυ-
ματουργές εικόνες της Παναγίας, Αγία Ζώνη- 
καθώς και ύμνους για τη Γέννηση και τα Πάθη 
του Χριστού. Στη σκηνή βρίσκονταν πάνω από 
200 συντελεστές, ενώ η μουσική εκτελέστηκε 
από τη Συμφωνική Ορχήστρα και από σπου-
δαία μουσικά σύνολα κλασικών, βυζαντινών 
και παραδοσιακών οργάνων με τη συμμετοχή 
γνωστών μοναδικών ερμηνευτών κλασικού, πα-
ραδοσιακού και εντέχνου ρεπερτορίου. Χορη-
γοί επικοινωνίας ΔΙΑΣ και ΣΙΓΜΑ.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης

Η μουσική ήταν γραμμένη από τον 
μουσικοσυνθέτη Γιώργο Θεοφάνους.

Η μουσική εκτελέστηκε από τη Συμφωνική Ορχήστρα.
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ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης Ο Ευθύμιος Δίπλαρος Ο Κώστας Χαμπιαούρης

Η Αλέξια Μιχαήλ και η Τροοδία 
Αντωνιάδου

Η Ελίνα Λεβέντη και ο Λούκας 
Σπαθάρης

Ο Δημήτρης Περδίκης, ο Λούκας Σπαθάρης 
και ο Ευγένιος Χαμπουλλάς

Η μουσική εκτελέστηκε από τη Συμφωνική Ορχήστρα.
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ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟΙΝΙΟΥ

«ΔΕΝ ΞΕΡΩ
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΡΩΤΑΣ…»

Είναί ο ανθρωπος ο οποίος μπορΕί να ςΕ κανΕί να 
αίςθανθΕίς ανΕτα απο την πρωτη κίολας ςτίγμη που τον 
ςυναντας. η αςτΕίρΕυτη πηγη χίουμορ που τον δίακατΕχΕί 
ςΕ ςυναρτηςη μΕ το ζΕςτο χαμογΕλο καί τη γλυκία ματία 
του ςΕ κανΕί να τον ςυμπαθηςΕίς, χωρίς δΕυτΕρη ςκΕψη. 
Είναί ο μοναδίκος κυπρίος ηθοποίος ο οποίος παίζΕί 
γία πΕρίςςοτΕρα απο 30 χρονία τον ίδίο θΕατρίκο ρολο 
καί ΕχΕί ΕξαςφαλίςΕί μία θΕςη ςτο βίβλίο ρΕκορ γκίνΕς
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Είναί ο ανθρωπος ο οποίος μπορΕί να ςΕ κανΕί να 
αίςθανθΕίς ανΕτα απο την πρωτη κίολας ςτίγμη που τον 
ςυναντας. η αςτΕίρΕυτη πηγη χίουμορ που τον δίακατΕχΕί 
ςΕ ςυναρτηςη μΕ το ζΕςτο χαμογΕλο καί τη γλυκία ματία 
του ςΕ κανΕί να τον ςυμπαθηςΕίς, χωρίς δΕυτΕρη ςκΕψη. 
Είναί ο μοναδίκος κυπρίος ηθοποίος ο οποίος παίζΕί 
γία πΕρίςςοτΕρα απο 30 χρονία τον ίδίο θΕατρίκο ρολο 
καί ΕχΕί ΕξαςφαλίςΕί μία θΕςη ςτο βίβλίο ρΕκορ γκίνΕς

Ο λόγος για τον Κώστα Σχοινιού, ή αλλιώς «Νικολά-
κη», τον αγαπημένο ηθοποιό μικρών και μεγάλων. 
Αυτή την περίοδο ο ηθοποιός εμφανίζεται -τηλε-

οπτικά- στη σειρά εποχής του ΣΙΓΜΑ «Γαλάτεια», ενσαρκώ-
νοντας τον «Χαχολλή», τον τρελό του χωριού. Σε μια απο-
κλειστική συνέντευξη ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλά για τον 
ρόλο του στη σειρά «Γαλάτεια», για την περίοδο που έπαιζε 
πλάι στην αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά και για τον 
έρωτα.

Φέτος σε βλέπουμε στη «Γαλάτεια». Πώς νιώθεις 
που συμμετέχεις στον 4ο κύκλο της εν λόγω σει-
ράς;
Έτσι ακριβώς. Μετά από χρόνια επιστρέφω και πάλι στην 
τηλεόραση και μάλιστα στη «Γαλάτεια». Νιώθω χαρούμε-
νος, διότι έδωσα χαρά σε μια μεγάλη μερίδα κόσμου που 
με ρωτούσε γιατί δεν παίζω και στην τηλεόραση. Η «Γαλά-
τεια», λοιπόν, είναι η σειρά που ήθελα να κάνω επιστροφή 
στην τηλεόραση, γιατί την παρακολουθούσα και ήξερα τον 
τρόπο σκηνοθεσίας και γραφής. Όταν μου έγινε η πρότα-
ση, στην αρχή χάρηκα, αλλά ταυτόχρονα φοβήθηκα, διότι 
δεν ήξερα εάν θα τα έβγαζα πέρα λόγω πολλών καλλιτε-
χνικών υποχρεώσεων. Έγιναν όμως όλα τόσο γρήγορα και 
τόσο επαγγελματικά, που λέω αξίζει τον κόπο να το κάνω! 
Η πρώτη συνάντηση έγινε με τον σεναριογράφο της σειράς, 
τον Μιχάλη Τερζή, και τους δύο μου σκηνοθέτες, Κώστα 
Κωστόπουλο και Πάρη Προκοπίου. Μου έδωσαν το περι-
θώριο επιλογής ρόλου. Όταν άρχισαν να μου λένε αναλυ-
τικά την ιστορία που κρύβει ο ρόλος του «Χαχολλή», βούρ-
κωσα, διότι τα ίδια βιώματα είχε περάσει και ένα πολύ δικό 
μου άτομο…

Tι σου αρέσει πιο πολύ στον ρόλο που 
υποδύεσαι;
Υποδύομαι τον «Χαχολλή», τον τρελό του χωριού. Είναι ρό-
λος πρόκληση και εμένα μου αρέσουν οι προκλήσεις! Είναι 
ένας ρόλος πολύ δύσκολος, διότι μέσα από τη δραματι-
κότητά του βγαίνει και η τρέλα του. Οι περισσότερες σκη-
νές που έχω -μέχρι στιγμής- είναι με τους μικρούς πρωτα-
γωνιστές της σειράς (και δεν σας κρύβω ότι λάτρεψα όλα 
τα παιδιά που παίζουμε μαζί) και πρέπει να είμαι πολύ συ-
γκεντρωμένος στα γυρίσματα, αλλά συγχρόνως πρέπει να 
προσπαθώ να τα κουμαντάρω και να τα βοηθώ στο να είναι 
όσο το δυνατόν πιο σωστά ερμηνευτικά!

Είσαι από τους ηθοποιούς που εάν είχαν την ευ-
καιρία να κάνουν καριέρα και εκτός συνόρων, 
θα τα άφηναν όλα πίσω τους και θα ξεκινούσαν 
από το μηδέν;
Είμαι από τους ηθοποιούς που μου δόθηκε η ευκαιρία και 
ξεκίνησα την καριέρα μου από το εξωτερικό, και συγκεκρι-
μένα στην Αθήνα, πλάι σε μεγάλους πρωταγωνιστές. Ωστό-
σο τα παράτησα όλα και γύρισα στην Κύπρο. Δεν το μετά-
νιωσα ούτε στιγμή. 

«ΔΙΠλΑ ΣΤΗΝ ΑλΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚλΑΚΗ 
ΕΜΑθΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ “ΣΤρΑΤΙΩΤΗΣ” ΚΑΙ 
ΤΕλΕΙΟΜΑΝΗΣ ΣΤΗ ΔΟΥλΕΙΑ ΜΟΥ!» 

ζητα δημοςία 
ςυγγνωμη

απο τον θοκ
ΔΡΙΜΥ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ 
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΘΟΚ, 

ΑΧΙΛΛΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, 

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΕΞΑΠΕΛΥΣΕ Ο ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΧΟΙΝΙΟΥ. Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΖΗΤΑ 

ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ποια είναι η δική σου θέση, με αφορμή την 
ανάρτηση του Δώρου Κυριακίδη αναφορικά 
με τον ΘΟΚ;
Είναι ανεπίτρεπτο για το κρατικό μας Θέατρο στην απο-
νομή των θεατρικών βραβείων 2018 να γίνει αναφορά 
από τον παρουσιαστή της βραδιάς σε όλα τα θέατρα, 
θεατρικές ομάδες και να μην αναφερθεί η Παιδική Σκη-
νή Δώρου Κυριακίδη, που είναι η δεύτερη μακροβιότε-
ρη παιδική σκηνή μετά από αυτήν του ΘΟΚ. Το μόνο 
που ζητάμε είναι να τοποθετηθεί ο ΘΟΚ ως κρατικό θέ-
ατρο και να απολογηθεί δημόσια!

Γαλάτεια
Καθημερινά
στις 19:15
στο ΣΙΓΜΑ
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To 1982 η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε 
επέλεξε για να παίξεις στην παρά-
σταση «Εβίτα». Θυμάσαι κάτι πα-
ρασκηνιακό που να σε έκανε να τη 
θαυμάσεις ακόμη περισσότερο; Tι 
ξεχώριζαν όλοι σε εκείνην;
Για την Αλίκη θα μπορούσα να μιλώ για 
ώρες! Ήμουν πολύ τυχερός που, ακόμα 
μαθητής της Δραματικής Σχολής, μου δό-
θηκε η ευκαιρία να παίξω δίπλα στην εθνι-
κή μας σταρ! Είμαι και ο μοναδικός Κύπρι-
ος ηθοποιός που είχα αυτή την τύχη! Αυτό 
που θαύμαζα στην Αλίκη ήταν η απλότητά 
της εκτός δουλειάς και το ότι ήταν σκληρή 
επαγγελματίας εν ώρα εργασίας! Αυτό που 
δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν όταν με κάλεσε 
στην αργία μας να πάω στο εξοχικό της και 
εγώ δεν πήγα. Με φώναξε την επομένη στο 
καμαρίνι της για να με ρωτήσει γιατί δεν 
πήγα και πριν αρχίσω να της πω τον λόγο, 
με αποστόμωσε. Μου είπε κατά λέξη αυτά 
που θα της έλεγα… «Σκεφτόσουνα τι δώρο 
θα μου έφερνες». Ήταν πανέξυπνο άτομο 
και πολύ δοτικό.

Σου έχει δώσει κάποια συμβουλή, 
την οποία ακολουθείς πιστά μέχρι 
και σήμερα;
Συμβουλή δεν μου έδωσε, όμως δίπλα στην 
Αλίκη έμαθα να είμαι «στρατιώτης» και τε-
λειομανής στη δουλειά μου! Μακάρι να εί-
ναι καλά εκεί που είναι…

Τι νοσταλγείς από εκείνα τα χρόνια; 
Εάν μπορούσες να ενσωματώσεις 
κάποια πράγματα από εκείνη την 
περίοδο στη σύγχρονη εποχή, ποια 
θα ήταν αυτά;
Κοίτα, το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. 
Μου αρέσει να κοιτάω πάντα μπροστά και 
στο μέλλον και να κάνω όνειρα. Όταν μέ-
νεις προσκολλημένος στο παρελθόν, δεν 
σε αφήνει να δεις το μέλλον και να πας πιο 
μπροστά. Σίγουρα, οι εποχές εκείνες ήταν 
πιο αγνές, πιο ανθρώπινες. Αυτά που θα άλ-
λαζα σήμερα, λοιπόν, εάν μπορούσα, θα 
ήταν οι ανθρώπινες σχέσεις.

Το όνομα-ορόσημο στην καριέρα 
σου, «Νικολάκης» (το 1999, μπή-
κες και στο Ρεκόρ Γκίνες), δόθη-
κε προς τιμήν του αδελφού σου, ο 
οποίος «έφυγε» από τη ζωή όταν 
ήταν φαντάρος. Μίλησέ μου για 
αυτό...
Ο «Νικολάκης» είναι ο δεύτερος εαυτός 
μου. Για τον «Νικολάκη» θυσίασα πολλά 
πράγματα στην καριέρα μου, όμως, με το 
χέρι στην καρδιά, δεν το μετάνιωσα ούτε 
στιγμή! Ξέρεις, είναι μεγάλη μαγκιά ένας 
ηθοποιός να γίνει γνωστός και αγαπητός 
μέσα από το θέατρο. Αυτό το κατάφερα 
μέσα από την Παιδική Σκηνή «Δώρου Κυ-

ριακίδη»! 35 χρόνια μαζί με τον Δώρο ερ-
γαζόμαστε σκληρά με σεβασμό! Ο «Νι-
κολάκης» έγραψε και συνεχίζει να γράφει 
τη δική του ιστορία. Έτσι, με αυτό τον τρό-
πο μνημονεύω καθημερινά και τον αδελ-
φό μου. Αυτή την περίοδο ανεβάζουμε την 
παράσταση «Ο Νικολάκης, η Λαίδη και ο 
Αλήτης». Μία παράσταση αφιερωμένη στον 
πιο πιστό φίλο του ανθρώπου. Τον σκύλο. 
Μέσα από αυτό το έργο τα παιδιά, εκτός 
από το γέλιο, τον χορό και το τραγούδι, 
παίρνουν και πολλά ηχηρά μηνύματα για 
τα αδέσποτα σκυλάκια. Ο σκύλος δεν εί-
ναι παιχνίδι που το βαρεθήκαμε και μετά το 
πετάμε!

Ποια ήταν η πιο τραγελαφική στιγμή 
που βίωσες στη ζωή σου;
Στο θέατρο έζησα πολλές τέτοιες στιγμές! 
Μία από αυτές ήταν να πέσω από τη σκη-
νή πάνω στα πόδια των θεατών, να έχω χτυ-
πήσει άσχημα στη μέση, ο κόσμος να γελά 
και εγώ να υποφέρω από τους πόνους και 
να συνεχίζω να παίζω χωρίς να το πάρουν 
χαμπάρι.

Ποιο αναληθές δημοσίευμα σε έχει 
εκνευρίσει αφάνταστα και θα ήθε-
λες έστω και μετά από αρκετά χρό-
νια να ξεκαθαρίσεις το τοπίο;
Ποτέ δεν έδωσα τροφή στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης για να ασχοληθούν με αναλη-
θείς δημοσιεύσεις. Εδώ και τόσα χρόνια 
προκαλώ μόνο μέσα από τη δουλειά μου. 
Έτσι δεν έχω να ξεκαθαρίσω ή να διαψεύ-
σω τίποτα.

Υπήρξε κάποιος συνάδελφός σου 
τον οποίο αρχικά δεν συμπαθού-
σες, αλλά όταν συνεργάστηκες 
μαζί του άλλαξες γνώμη;
Ναι, ο Δώρος Κυριακίδης! Όταν ήρθα στην 
Κύπρο και ξεκίνησα δουλειά στο θέατρο, 
ο Δώρος ήταν στην Αφρική. Στο δεύτερο 
έργο είχα ακούσει ότι θα επέστρεφε ο Δώ-
ρος και θα συνεργαζόταν με τον θίασο που 
δούλευα! Ένα συγκεκριμένο άτομο μου έλε-
γε, "τώρα που θα έρθει ο Κυριακίδης στην 
Κύπρο, εσένα θα σε έχουν για κομπάρσο". 
Αυτό γινόταν συστηματικά. Αυτό με έκα-
νε να τον αντιπαθήσω χωρίς να τον ξέρω. 
Όταν όμως γνώρισα τον Δώρο και συνερ-
γαστήκαμε, η ευγένειά του με έκανε να αλ-
λάξω αμέσως γνώμη και μάλιστα του το 
είχα πει. Από τότε μέχρι σήμερα είμαστε όχι 
απλά φίλοι, αλλά αδέλφια!

Διανύουμε μια δύσκολη -επαγγελ-
ματικά- περίοδο και ειδικότερα ο δι-
κός σου χώρος. Σκέφτηκες ποτέ να 
παρατήσεις τη δουλειά του ηθοποι-
ού και να ασχοληθείς με κάτι άλλο;
Όχι, ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου να 
αλλάξω επάγγελμα. Ευτυχώς, η παιδική σκη-
νή με έκανε να μην εξαρτούμε από κανένα 
και να μην έχω τον φόβο ότι τώρα έχω δου-
λειά και αύριο ίσως όχι. Έχω και το Θέα-
τρο Γέλιου, που τα καλοκαίρια περιοδεύου-
με σε όλη την Κύπρο, και επίσης το Θέατρο 
Κάρμα, που ανεβάζω έργα για τους νέους. 
Μάλιστα, αυτή την περίοδο, εκτός από το 
παιδικό μας και τη «Γαλάτεια», κάνουμε πρό-
βες για να ανεβάσουμε το έργο μου «Εί-
μαι κι Εγώ Άνθρωπος», με θέμα τα ΑΜΕΑ, 
που πήρε και το τρίτο βραβείο φέτος στον 
9o Παγκόσμιο Διαγωνισμό Θεατρικού Έρ-
γου στην Αθήνα. Παραστάσεις θα δοθούν 
σε γυμνάσια και λύκεια με την έγκριση του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Πόσο σημαντικός είναι ο έρωτας 
στη ζωή σου; Σε έχει βοηθήσει να 
αναγνωρίσεις άγνωστες πτυχές του 
εαυτού σου;
Τα τελευταία χρόνια είμαι αφοσιωμένος στη 
δουλειά μου. Δεν ξέρω τι σημαίνει έρωτας. 
Τα έχω βρει πολύ καλά με τον εαυτό μου, 
τώρα αν είναι να έρθει, ας κοπιάσει. Μια 
καρδιά που έχουμε, ας τη χαρίσουμε (γέ-
λια).

Αυτή την περίοδο τα «πρέπει» υπερι-
σχύουν των «θέλω» σου;
Ποτέ δεν ακολουθούσα τα «πρέπει» μου, 
αλλά τα «θέλω» μου.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερός σου φό-
βος;
Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα, 
χωρίς εμένα. Όπως λέει και ένα από τα 
αγαπημένα τραγούδια του Βασίλη Παπα-
κωνσταντίνου, «Φοβάμαι το αύριο αυτού 
του τόπου. Φοβάμαι το αύριο το νέων μας. 
Φοβάμαι το αύριο αν θα ξημερώσει… Αύ-
ριο».

Ποιος στίχος από θεατρικό έργο θα 
μπορούσε να γίνει το μότο της ζωής 
σου;
«Δεν υπάρχουν ανάπηροι άνθρωποι, παρά 
μόνο ανάπηρες ψυχές». Είναι στίχος από 
το θεατρικό μου έργο «Είμαι κι Εγώ Άνθρω-
πος». ok!

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ 
ΡΟΥΧΑ: TOTAL OUTFIT ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

«ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡΟΚΑΛΩ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Ο ΒΙΑΣΤΗΣ ΤΗΣ
Σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις, ο άντρας 
ο οποίος βίασε την Ντέμι Μουρ σε ηλικία μόλις 15 
ετών ήταν ο ελληνικής καταγωγής οικογενειακός φί-
λος τους, Βαλ Ντούμας, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης 
δημοφιλούς κλαμπ και πολυτελούς εστιατορίου στο 
Λος Άντζελες. Ο Βαλ Ντούμας απεβίωσε το 1997, 
σε ηλικία 68 ετών. Από τη μεριά του ο Τζορτζ Γερμα-
νίδης, που ήταν συνιδιοκτήτης με τον Ντούμας στο 
εστιατόριο «Mirabelle», δήλωσε ότι δεν έχει ιδέα 
για το θέμα. «Το πραγματικό του όνομα ήταν Βασί-
λης και το παρατσούκλι του ήταν πάντα Βαλ. Ήταν 
άτυπος συνεργάτης μου από το 1974. Είχε πολλά 
λεφτά». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν έχει ιδέα για τα 
όσα λέει η Ντέμι Μουρ για τον βιασμό «Δεν έχω 
ιδέα. Εάν είναι αλήθεια, είναι θλιβερό». Η αλήθεια 
είναι ότι αφού δεν έγινε καταγγελία, το περιστατικό 
δεν αποδείχθηκε ποτέ. 
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Θεωρείταί ενα από τα αδίαφίλόνίκητα sex symbol.
η ντεμί μόυρ είναί από τόυς ανΘρωπόυς της βίόμηχανίας 

τόυ Θεαματός πόυ γία δεκαετίες απαςχόλόυςε τα 
tabloid με τη δόυλεία της, ωςτόςό τόν τελευταίό καίρό 

η δημόφίλης ηΘόπόίός εχεί γίνεί πρωτόςελίδό ςτα 
περίόδίκα, καΘως απόφαςίςε να βγαλεί τα απλυτα της ςτη 

φόρα μεςα από τό βίβλίό της με τίτλό «inside out».

Ντέμι μουρ

«δεν εχω τίπότα να κρυψω, 
όυτε καί να ντραπω»

ΟικΟγενειακες… ιςτΟριες! 
Οι γονείς της, Τσαρλς Φόστερ Χάρ-
μον και Βιργκίνια Κινγκ, χώρισαν 
προτού γεννηθεί η ίδια (11 Νοεμβρί-
ου 1962). Σε πολύ μικρή ηλικία έκα-
νε μια εγχείρηση στα μάτια και από 
τότε έβλεπε με ένα μπάλωμα. Έπειτα, 
μεγάλωσε με τον πατριό της, Ντάνυ 
Γκύνες, και τη μητέρα της σε ένα περι-
βάλλον «ανθυγιεινό». Συχνά γινόταν 
«αυτόπτης μάρτυρας» στους καυγά-
δες μεταξύ της μητέρας και του πα-
τριού της. Η ίδια μετακόμισε περισ-
σότερες από 40 φορές στην παιδική 
της ηλικία. Όπως εξηγεί, «μετακομί-
ζοντας έμαθα να προσαρμόζομαι 
σε οποιοδήποτε περιβάλλον είχα να 
αντιμετωπίσω, ενώ έγινα πολύ άνετη 
με τους ανθρώπους γύρω μου. Αυ-
τός ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς 
παράγοντες που συνέβαλαν στο να 
γίνω ηθοποιός…».

Η καριερα και τα 
πρΟςωπικα βιωματα
Στην ηλικία των 16 ετών παράτησε το 
σχολείο και εργάστηκε ως pin-up girl, 
ενώ σε ηλικία 18 ετών παντρεύτηκε 
τον πρώτο της σύζυγο, τον Μουσικό 
Φρέντυ Μουρ, από τον οποίο πήρε 
το επώνυμο με το οποίο έκανε κα-
ριέρα στον χώρο του θεάματος. Το 
1981 έκανε το ντεμπούτο της, τόσο 
στην τηλεόραση όσο και στο σινεμά. 
Αξιοσημείωτο, δε, είναι ότι τα χρήμα-
τα που κέρδισε τα σπαταλούσε σε 
πάρτι και σε κοκαΐνη. Μάλιστα, για 
να πάρει τον ρόλο της Τζουλς, μιας 
ναρκομανούς, στην ταινία «St. Elmo 
Bar», έπρεπε να υπογράψει συμβό-
λαιο με όρο να σταματήσει την εξάρ-
τησή της από το ποτό και τα ναρκωτι-
κά, και έτσι αποδέχτηκε αυτή την πρό-

κληση. Τα 90'ς είναι η δική της χρυσή 
δεκαετία, μιας και κατάφερε να παίξει 
στο ρομαντικό δράμα «Φάντασμα», 
το οποίο απέσπασε 5 υποψηφιότη-
τες στα «Academy Awards». Τα βλέμ-
ματα -πλέον- είναι στραμμένα πάνω 

της, ειδικά μετά το πολυσυζητημένο 
και προκλητικό εξώφυλλο που έκανε 
για γνωστό περιοδικό μόδας. Η ίδια 
φωτογραφήθηκε γυμνή, ενώ βρισκό-
ταν στα μέσα της εγκυμοσύνης της, 
όταν ακόμη ήταν παντρεμένη με τον 

αγαπημένο ηθοποιό Μπρους Γουίλις. 
Η σαγηνευτική ηθοποιός ανέφερε ότι 
«οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα δεν 
θέλουν να αποδεχτούν ότι μητρότητα 
και αισθησιασμός μπορούν να πάνε 
μαζί. Είσαι είτε σέξι ή είσαι μητέρα». 
Ακολούθησαν αρκετοί ρόλοι, ενώ 
παράλληλα κατατάχτηκε ανάμεσα 
στους 50 πιο όμορφους ανθρώπους 
του κόσμου. Άλλωστε, ποιος μπορεί 
να ξεχάσει τον αισθησιακό χορό της 
στο «Striptease» (1996). Ο λόγος 
που το έκανε αυτό ήταν για να καταρ-
ρίψει τις κατηγορίες αναφορικά με τα 
κιλά της, ενώ μάλιστα είχε προηγηθεί 
στριπτίζ σε ζωντανό τηλεοπτικό show. 
Η ταινία όμως ήταν κάτω του μετρίου 
και αποδείχτηκε μια εμπορική και κρι-
τική αποτυχία.
Μετά από αυτό, επέστρεψε δυναμικά 
στους «Άγγελους του Τσάρλι». Εκείνη 
την εποχή ήταν ακόμη παντρεμένη με 
τον Μπρους Γουίλις και είχαν απο-
κτήσει τρεις κόρες. Λίγα χρόνια αρ-
γότερα, η Ντέμι Μουρ τράβηξε και 
πάλι την προσοχή των Μedia, καθώς 
χώρισε από τον Μπρους Γουίλις και 
σύναψε σχέση με τον επί 15 χρόνια 
μικρότερό της και επίσης ηθοποιό, 
Άστον Κούτσερ, με τον οποίο έζησε 
έναν θυελλώδη έρωτα με σκαμπανε-
βάσματα. Ωστόσο η αγάπη τους δεν 
ήταν αρκετή και έτσι η σχέση τους 
δεν κράτησε. Η ίδια, μάλιστα, εισή-
χθη σε κλινική αποτοξίνωσης, ενώ 
παράλληλα πέρασε πολύ άσχημες 
καταστάσεις για να καταφέρει να ορ-
θοποδήσει και πάλι.

βιΟς και πΟλιτεια: Οι 
διαδΟχικες απΟκαλύψεις
Η πληθωρική Ντέμι Μουρ φαίνε-
ται να πιστεύει πως με όλη τη σοφή 
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αυτογνωσία που έχει αποκτήσει με 
τα χρόνια, η υπαρξιακή της απορία 
μπορεί επιτέλους να απαντηθεί. Γι’ 
αυτό και τη θέτει άλλωστε και στο βι-
βλίο της. Στην αυτοβιογραφία της, η 
ίδια κάνει πολύ πικάντικες αποκαλύ-
ψεις για την προσωπική της ζωή και 
ειδικότερα επικεντρώνεται στη σχέ-
ση της με τον Άστον Κούτσερ, τον 
οποίο φαίνεται να δίνει «στεγνά» με 
τα όσα περιγράφει για εκείνον.
Η Ντέμι Μουρ αποκάλυψε ότι ήθε-
λε πολύ να πάει καλά ο γάμος της 
με τον Κούτσερ. «Ήμουν διατεθειμέ-
νη να κάνω τα πάντα για να σώσω 
τη σχέση μας. Να υπερπηδήσω 
κάθε εμπόδιο. Οπότε, όταν εκείνος 
μίλησε ανοιχτά για τη φαντασίωσή 
του, δηλαδή να φέρει ένα τρίτο άτο-
μο στο κρεβάτι μας, δεν του είπα 
"όχι". Ήθελα να του δείξω πόσο 
σπουδαία και άνετη θα μπορούσα 
να γίνω. Ανοίξαμε τη σχέση μας σε 
δύο συγκεκριμένα άτομα. Ακόμη και 
σήμερα ξέρω ότι μπορώ να αναζη-
τήσω αυτά τα πρόσωπα, είναι φίλοι 

μου. Το ένα από αυτά έχει παντρευ-
τεί και έχει παιδί. Ήταν καλοί άν-
θρωποι, το όλο πράγμα όμως ήταν 
ένα σφάλμα». Από σεξουαλικής 
πλευράς η αυτοβιογραφία της δεν 
αφήνει κανένα περιθώριο παρεξήγη-
σης: «Στη γιορτή του Αγίου Βαλεντί-
νου με πήγε στο Μεξικό για μια ρο-
μαντική μονοήμερη εκδρομή», γρά-
φει. Και περιγράφει περαιτέρω ότι 
«τον διάδρομο ανάμεσα στη σουίτα 
μας και την μπανιέρα, που φωτιζό-
ταν από κεράκια, ο Άστον είχε φρο-
ντίσει να τον στρώσει με ροδοπέ-
ταλα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που 
κάναμε κάτι σαν διακοπές οι δυο 
μας. Του δώσαμε και κατάλαβε. Κά-
ναμε μασάζ για ζευγάρια και διαβά-
ζαμε βιβλία στην παραλία κάτω από 
μια ομπρέλα. Όμως την περισσότε-
ρη ώρα ήμασταν απλώς στο κρεβά-
τι γυμνοί». Από το βιβλίο είναι σα-
φές ότι ουδέποτε τον ξεπέρασε, εν 
αντιθέσει με εκείνον, που πλέον έχει 
δημιουργήσει τη δική του οικογέ-
νεια με τη Μίλα Κούνις. Εξυπακούε-

ται ότι η Ντέμι χρεώνει στον Άστον 
την ψυχική της κατάρρευση: «Σε 
ένα πάρτι που κάναμε στο σπίτι μου 
τον Ιανουάριο του 2012 με διάφο-
ρους φίλους, εγώ έκανα ό,τι και οι 
υπόλοιποι. Ρούφηξα αέριο γέλιου, 
κάπνισα ένα είδος τεχνητού μπά-
φου -τίποτα φοβερό δηλαδή. Ούτε 
έχασα την αίσθηση της πραγματικό-
τητας ούτε πήρα υπερβολική δόση 
από οτιδήποτε. Απλώς ο οργανι-
σμός μου αντέδρασε παράξενα. 
Έμεινα κόκαλο, κάτι που ίσως δεν εί-
ναι ασυνήθιστο για ανθρώπους που 
δοκιμάζουν τέτοιου είδους ουσίες. 
Σε ένα βαθύτερο επίπεδο όμως, εάν 
το μυαλό μου ήταν στη θέση του, 
θα έκανα ποτέ χρήση ναρκωτικών 
μπροστά στα παιδιά μου; Φυσικά 
και όχι. Η Ρούμερ, η κόρη μου, τρο-
μοκρατήθηκε όταν με είδε ημιλιπό-
θυμη πεσμένη στο πάτωμα. Πίστεψε 
ότι θα πέθαινα εκεί, μπροστά στα 
μάτια της. Τρελάθηκε από τον φόβο. 
Και μετά από αυτό το βράδυ, εκείνη 
και οι μικρότερες αδελφές της απο-

φάσισαν όλες μαζί να μη μου ξανα-
μιλήσουν».
Σε συνέντευξή της στην Έλεν Ντε 
Τζένερις, η Ντέμι Μουρ εξήγησε 
πως είχε προειδοποιήσει τον Άστον 
Κούτσερ για την έκδοση του βιβλί-
ου, καθώς σε αυτό περιγράφει πως 
έμεινε έγκυος -ήταν κορίτσι και σκό-
πευαν να την ονομάσουν Τσάπλιν 
Ρέι- αλλά σε έξι μήνες είχε αποβο-
λή, κάτι που την οδήγησε σε εκτε-
ταμένη χρήση ουσιών. Η απάντηση 
του ηθοποιού, όμως, στα όσα του 
καταλογίζει, τα λέει όλα. «Ήμουν 
έτοιμος να πατήσω το κουμπί σε ένα 
πολύ σαρκαστικό μήνυμα. Μετά 
είδα τον γιο μου, την κόρη μου και 
τη γυναίκα μου και το διέγραψα», 
έγραψε στο Twitter ο Άστον Κού-
τσερ και ενεθάρρυνε τους followers 
του να επικοινωνήσουν μαζί του, ση-
μειώνοντας έναν τηλεφωνικό αριθ-
μό. «Για την αλήθεια, στείλτε μου 
μήνυμα», έγραψε. Το μήνυμα στον 
συγκεκριμένο αριθμό δίνει μια αυτο-
ματοποιημένη απάντηση, που καλω-
σορίζει τους θαυμαστές στην «κοι-
νότητά» του.
Μεταξύ άλλων, στο εν λόγω βιβλίο 
υπάρχει και το αμφιλεγόμενο κε-
φάλαιο, το οποίο περιγράφει πως 
η μητέρα της Ντέμι «ενοικίασε» το 
κορμί της κόρης της σε έναν μυ-
στηριώδη «χορηγό» έναντι $500, 
όταν η Μουρ ήταν ακόμη ανήλικη. 
Όπως εξήγησε, σε ηλικία 15 ετών 
επέστρεψε στο σπίτι της, όπου βρή-
κε έναν ηλικιωμένο άνδρα να την 
περιμένει. Της επιτέθηκε, τη βίασε 
και ισχυρίστηκε ότι είχε πληρώσει τη 
μητέρα της $500, προκειμένου να 
τον αφήσει να της επιτεθεί. Η ίδια, 
πάντως, υποστηρίζει ότι έγραψε το 
εν λόγω βιβλίο με απώτερο στόχο 
και σκοπό να «καθαρίσει» το όνομά 
της και να αντικαταστήσει την εικό-
να που ενδεχομένως έχει ο κόσμος 
για εκείνη. «Δεν έχω τίποτα να κρύ-
ψω, ούτε και να ντραπώ», ανέφερε 
μεταξύ άλλων για τα όσα περιγρά-
φει στο βιβλίο της. Εν κατακλείδι, 
οι αποκαλύψεις και το δύσκολο 
παρελθόν της την έχουν κάνει ακό-
μη πιο αγαπητή στο κοινό, το οποίο 
αγκάλιασε το βιβλίο της από την 
πρώτη κιόλας ημέρα της κυκλοφορί-
ας του. Πάντως, ένα είναι σίγουρο… 
Ότι η Ντέμι Μουρ θα συνεχίσει να 
μας απασχολεί στο εγγύς μέλλον, 
τόσο με την καριέρα της όσο και την 
προσωπική της ζωή!   ok!

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: WENN.com
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Από τα δεκαέξι του χρόνια ο Παναγιώτης Λουκά με-
τακόμισε από τη Λευκωσία στο Μπέργκαμο της Ιτα-
λίας. Το μεράκι του για να κατακτήσει τα γήπεδα του 

εξωτερικού τον έφερε στην ποδοσφαιρική ομάδα της Ατα-
λάντα σε νεαρή ηλικία. Παρά το βαρυφορτωμένο πρόγραμ-
μά του με τις προπονήσεις, βγήκε λίγο χρόνο να μας μιλήσει 
για τη μέχρι τώρα πορεία του στο ποδόσφαιρο και το πόσο 
δύσκολο ήταν να αφήσει τους φίλους και την οικογένειά 
του. Από την πρώτη στιγμή της συνομιλίας μας διαπιστώσαμε 
ότι ο Κύπριος επιθετικός είναι πολύ ήρεμος, προσγειωμένος, 
ντροπαλός και αρκετά λιγομίλητος. Στη συνάντηση που είχα-
με μάς τόνισε ότι στόχος του είναι να αγωνιστεί σε μεγάλα 
πρωταθλήματα όπως το Champions League.

Σε ποια ηλικία αποφάσισες να ξεκινήσεις το πο-
δόσφαιρο;
Αποφάσισα στα πέντε μου χρόνια και ο λόγος ήταν γιατί 
έπαιζε και ο πατέρας μου ποδόσφαιρο. Θυμάμαι τον εαυτό 
μου να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο όταν ακόμη ήμουν 
στο νηπιαγωγείο και παίζαμε μαζί με τον πατέρα μου.

Τι σημαίνει για σένα να ασχολείσαι με το χώρο 
του ποδοσφαίρου;
Το ποδόσφαιρο από τον καιρό που ήμουνα πέντε χρόνων 
δεν το ένιωθα τόσο όσο το νιώθω τώρα. Δεν ήξερα ότι θα 
καταλήξω σε τέτοιο επίπεδο. Όταν ήμουν πιο μικρός, ήταν 
απλά ένα χόμπι, μετά το είδα ότι πήγαινε πιο σοβαρά. Για 
εμένα σημαίνει πολλά, αγαπώ αυτό που κάνω.

Απ' όσο γνωρίζουμε ξεκίνησες να παίζεις ποδό-
σφαιρο από μικρή ηλικία…
Ξεκίνησα από την τρυφερή ηλικία των πέντε χρόνων και έως 
τα δέκα μου χρόνια ήμουν στην ΠΕΚ Κερύνειας. Μέχρι τα 
δεκαπέντε μου ήμουν στον ΑΠΟΕΛ και μετά από ένα χρόνο 
πήγα στην ΑΕΚ Λάρνακας για ένα χρόνο. Λίγο αργότερα με-
τέβηκα στο εξωτερικό στην ATALANTA FC (Αταλάντα ΜΚ – 
Πρωτάθλημα Ιταλίας).

Πώς προέκυψε η ευκαιρία να μετάβεις στο εξω-
τερικό;
Η ευκαιρία ήρθε από τις εθνικές ομάδες. Πέρασα από όλες 
τις κατηγορίες της εθνικής. Στην εθνική ομάδα U15, U17, 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΟΥΚΑ, ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΗΠΕΔΑ 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΑ FC

ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑ

«ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΙΞΩ
 ΣΤΟ CHAMPIONS LEAGUE»

«ΜΟυ ΑρΕΣΕΙ Η ζωΗ ΠΟυ 
Εχω ΣΤΟ ΕΞωΤΕρΙΚΟ, Εχω 
ΠΛΕΟν ΠρΟΣΑρΜΟΣΤΕΙ»
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U19 και τώρα παίζω στην U21. Βασικά, 
η ευκαιρία ήταν τον Οκτώβριο του 2015 
όταν είχαμε επίσημα παιχνίδια με την 
U17, όπου έπαιξα με πιο μεγάλους ηλικι-
ακά. Ήταν ένα παιχνίδι που χάναμε στο 
ημίχρονο 2-0 και εγώ καθόμουν στον πά-
γκο. Όταν ο προπονητής με έβαλε στο 2ο 
ημίχρονο, κατάφερα να σκοράρω με τρία 
γκολ χαρίζοντας τη νίκη της ομάδας μου. 
Από εκεί και πέρα η διοίκηση της ομάδας 

και ο προπονητής με είδαν με άλλο μάτι.
Πώς έτυχε να παίξεις στη μεγαλύτερη 
κατηγορία;
Τότε ήμασταν τρεις με τέσσερις παίκτες, που 
ηλικιακά μπορούσαμε να παίξουμε με τους 
πιο μεγάλους. Έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία να 
το πράξουμε.

Πόσο εύκολο ήταν για σένα να προ-
σαρμοστείς στο εξωτερικό λόγω της 
νεαρής ηλικίας;

Στην αρχή, όπως για όλους μας, όσοι πήγαμε 
στο εξωτερικό δυσκολευτήκαμε. Σε τόσο μι-
κρή ηλικία, στα 16 μου, άφησα πίσω τους φί-
λους μου, την οικογένειά μου, τους συγγενείς 
μου αλλά και την προσωπική μου ζωή. Είχα 
όμως ένα σκοπό. Τις πρώτες ημέρες της μετά-
βασής μου στο εξωτερικό ήταν δύσκολο, γιατί 
σκεφτόμουν τους δικούς μου. Όμως αργότε-
ρα έκανα τους δικούς φίλους και προσαρμό-
στηκα καλύτερα εκεί.

Σου έχει λείψει η ζωή που είχες στην 
Κύπρο;
Πεθυμώ την Κύπρο περισσότερο λόγω της οι-
κογένειας και κάποιων φίλων μου. Μου αρέ-
σει η ζωή που έχω στο εξωτερικό, έχω πλέον 
προσαρμοστεί.

Σκέφτεσαι στο μέλλον να επιστρέ-
ψεις στην Κύπρο;
Για την ώρα όχι, αλλά πιο μετά μπορεί.

Πώς έχεις φανταστεί τον εαυτό σου 
σε πέντε χρόνια;
Χωρίς να γνωρίζω το μέλλον μου μετά από 
πέντε ή δέκα χρόνια, εντούτοις θα ήθελα να 
παίζω σε διεθνή πρωταθλήματα, όπως το 
Champions League και Europa League. Ελπί-
ζω και εύχομαι να το καταφέρω.

Όσον αφορά στην προσωπική σου 
ζωή βρίσκεσαι σε κάποια σχέση;
Όχι.

Πώς περνάς τον ελεύθερο σου χρό-
νο;
Με τους φίλους μου, να παίζω FIFA. Λατρεύω 
να πηγαίνω για ψώνια και να εξερευνώ και-
νούργιους τόπους.

Τι θα συμβούλευες τους νέους που 
θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματι-
κά με το ποδόσφαιρο;
Καθημερινά πρέπει να δίνουν τον καλύτερο 
εαυτό τους με σκληρή δουλειά. Όταν θέλεις 
και ονειρεύεσαι κάτι πολύ και έχεις στόχους, 
όλα γίνονται.   ok!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
ΜΙΧΑΕΛΛΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΟΥ, ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: AΡΧΕΙΟ ΟΚ!

«ΟΤΑΝ θΕΛΕΙΣ ΚΑΙ 
ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ 

ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, 
ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ»
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Advanced Night Repair, 
Estée Lauder, το συλλεκτικό 
μπουκαλάκι του “iconic” ορού, 
σε ροζ χρώμα, το χρώμα της εκ-
στρατείας ενάντια στον καρκίνο 
του μαστού. Διακοσμημένο με ένα 

βραχιολάκι σε ροζ 
χρώμα στο οποίο 
υπάρχει η κορδέλα 

του καρκίνου του 
μαστού. Στόχος 
αυτού του λαν-

σαρίσματος, 
όπως και 
κάθε χρόνο 
είναι η ενη-
μέρωση και 
ευαισθητο-
ποίηση για 
τον καρκί-

νο του μα-
στού.

Kaθαρό και ενυΔατωμε-
νό, χαρη Στα νεα πρόϊό-
ντα πόυ κυκλόφόρόυν 
Στην αγόρα όμόρφιαΣ,
τό Δερμα Σόυ Δειχνει ανα-
ζωόγόνημενό και λα-
μπερό! μια πινελια ΣτιΣ 
βλεφαριΔεΣ και ενα πε-
ραΣμα με κραγιόν και 
ειΣαι ετόιμη να κλε-
ψειΣ τιΣ εντυπωΣειΣ. 

ό όκτωβρηΣ, ό μηναΣ 
πόυ μαΣ υπενθυμιζει την 
αναγκαιότητα τηΣ πρόλη-
ψηΣ και τηΣ ενημερωΣηΣ 
για τόν καρκινό τόυ 
μαΣτόυ, χαρακτηριζεται 
από τό ρόζ χρωμα… τό 
ρόζ λόιπόν, μπαινει 
και φετόΣ Στη ζωη μαΣ 
και Στό νεΣεΣερ μαΣ. 

Think
pink

Βραχιολάκι, Estée Lauder για την εκ-
στρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίη-
σης για τον καρκίνο του μαστού. η δημι-
ουργία του συλλεκτικού βραχιολιού, υπο-
γράφεται και φέτος από τον Δούκα χα-
τζηδούκα. θα το βρεις στα counter Estée 
Lauder. 

του μαστού. Διακοσμημένο με ένα 
βραχιολάκι σε ροζ 
χρώμα στο οποίο 
υπάρχει η κορδέλα 

του καρκίνου του 
μαστού. Στόχος 
αυτού του λαν

σαρίσματος, 
όπως και 
κάθε χρόνο 
είναι η ενη
μέρωση και 
ευαισθητο
ποίηση για 
τον καρκί

νο του μα
στού.

 Renewal Serum, της 
σειράς Original SkinTM, 
Origins, ορός που ενισχύ-
ει την λάμψη, βοηθά στην 
μείωση εμφάνισης πόρων 
και την ομοιόμορφη επι-
δερμίδα με βασικό συστα-
τικό της το αγριολούλουδο 
willowhead. τα Origins θα 
τα βρεις αποκλειστικά σε 
επιλεγμένα καταστήματα 
Beauty Line και Online στο 
www.beautyline.com.cy.

Luxe Shine Intense Lipstick, Bobbi 
Brown, ένα νέο κραγιόν της συλλογής  
Luxe Lip Collection, που προσφέρει χρώμα 
και λάμψη για καλοσχηματισμένα χείλη με 
όγκο. με την πλούσια, μαλακτική σύνθεσή 
του, η οποία περιέχει υαλουρονικό οξύ, βι-
ταμίνη ε και εκχυλίσματα βοτάνων, απλώνε-
ται εύκολα στα χείλη και χαρίζει άμεσα ενυ-
δάτωση που διαρκεί.

Neovadiol Rose 
Platinium Night, 
Vichy, η ολοκληρωμέ-
νη φροντίδα για θρέψη κι 
επανόρθωση, που αναζω-
ογονεί και δυναμώνει την 
ώριμη επιδερμίδα, με άμε-
ση δράση κατά των γραμ-
μών ύπνου.

Insta-Masque Exfoliating + 
Unifying Mask, Nuxe, μάσκα 
απολέπισης, με φυσικά συστατι-
κά (ροδόνερο και λάδι μακαντέ-
μια) αφήνει το δέρμα εξαιρετικά 
απαλό και λαμπερό. είναι ιδανική 
για όλους τους τύπους δέρματος 
ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες 
επιδερμίδες κι έχει υπέροχα άρω-
μα από τριαντάφυλλο.

Idôle, Lancôme, ένα 
άρωμα με ουσία. είναι φρέ-
σκο και ελαφρύ, τρυφερό, 
και αισθησιακό. Ένα νέο 
musky chypre λουλουδάτο 
άρωμα, με βάση το τριαντά-
φυλλο, το περγαμόντο, το 
αχλάδι, το γιασεμί και μια 
νέα “καθαρή και λαμπερή” 

συμφωνία που 
έφθασε για να 
γράψει ιστορία.

Eye Brow 
Enhancing Serum, 
Εva Belle, με έλαιο 
αrgan, έλαιο καρύ-
δας, προβιταμίνη β5 
και κλινικά δοκιμα-
σμένο μόριο από εκ-
χύλισμα βασιλικού, 
περιποιείται τα φρύ-
δια, κάνοντας τα πιο 
γεμάτα, πυκνά και 
νεανικά. μπορεί να 
εφαρμοσθεί και στις 
βλεφαρίδες.
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BEAUTYshopping

Kaθαρό και ενυδατωμε-
νό, χαρη στα νεα πρόϊό-
ντα πόυ κυκλόφόρόυν 
στην αγόρα όμόρφιασ,
τό δερμα σόυ δειχνει ανα-
ζωόγόνημενό και λα-
μπερό! μια πινελια στισ 
βλεφαριδεσ και ενα πε-
ρασμα με κραγιόν και 
εισαι ετόιμη να κλε-
ψεισ τισ εντυπωσεισ. 

It’s all
about beauty

Life Plankton™ Elixir, 
Biotherm, ένα εξαιρετι-
κά συμπυκνωμένο ελιξίριο 
ανάπλασης, με υαλου-
ρονικό οξύ και το ισχυ-
ρά αναζωογονητικό life 
Plankton™ στην υψηλότε-

ρη συγκέντρωση, 5%. επα-
νενεργοποιεί τις φυσικές 
ικανότητες της επιδερμίδας 
για ανανέωση και της χαρί-
ζει σε μόλις 8 ημέρες, ανα-
ζωογονημένη όψη χωρίς 
ατέλειες.

Re-Move Micellar Cleansing 
milk και Re-Move Purifying 
Cleansing Gel, από τη συλ-
λογή myClarins, Clarins, δύο 
προϊόντα καθαρισμού, που προ-
σφέρουν τα καλύτερα της φύσης 
για ένα καθαρό και υγιές δέρμα.

Sonicleanse 
Pure Glo facial 
cleansing brush, 
Rio, απομακρύνει 
απαλά το μακιγιάζ 
και τους καθημε-
ρινούς ρύπους και 
μετά κάνεις μα-
σάζ στο πρόσωπο 
για να εξαλείψεις 
το πρήξιμο και την 
ένταση, για ένα πιο 
φρέσκο και ακτινο-
βόλο δέρμα. θα το 
βρεις αποκλειστικά 
στα beautyline. 

Gentle 
Nourishing Milk 
cleanser, -417, 
απαλό γαλάκτωμα 
καθαρισμού ιδανικό 
για εξαιρετικά ευαί-
σθητο δέρμα. αφαι-
ρεί το μακιγιάζ και 
καθαρίζει την επιδερ-
μίδα σε βάθος, προ-
σφέροντας μια αί-
σθηση λάμψης στο 
δέρμα.

Luxurious, Anti - Pollution 
Protective Face Cream SPF30, 
Intermed, κρέμα για ενισχυμέ-
νη προστασία από επιβλαβή ακτι-
νοβολία uVa και uVb, ρύπους και 
ελεύθερες ρίζες. με υαλουρονικό, 
βιταμίνες C& e, πανθενόλη και κλι-
νικά δοκιμασμένο πολυσακχαρίτη, 
βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας 
και ενυδατώνει. με μη λιπαρή υφή, 
αποτελεί την ιδανική βάση για αψε-
γάδιαστο και σταθερό μακιγιάζ. 
προφυλάσσει την επιδερμίδα από 
την πρόωρη γήρανση που προκαλεί 
η ηλιακή ακτινοβολία και οι ατμο-
σφαιρικοί ρύποι.

Rouge Dior Ultra Care, 
Dior, το κραγιόν που προ-
σφέρει έξτρα δόση φροντί-
δας στα χείλη και μια σει-
ρά απαλών χρωμάτων με 
φωτεινό ματ, περλέ αποτέ-
λεσμα, 12ωρη διάρκεια, 
εξαιρετική αίσθηση και εύ-
κολη εφαρμογή.

Αφρώδης Κρέ-
μα Καθαρι-
σμού, Άγριο 
Τριαντάφυλλο, 
Korres, πλούσια 
αφρώδης κρέμα 
καθαρισμού για 
πρόσωπο και μά-
τια, που αφαιρεί 
αποτελεσματικά 
ρύπους, μακιγιάζ 
και μάσκαρα.

Roller Lash, 
Benefit, μάσκα-
ρα για απίστευτα 
γυριστές και… 
όρθιες βλεφα-
ρίδες σε μαύρο 
χρώμα σε μίνι μέ-
γεθος.
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instagram:mariannahadjimina

insta-tip

46

Ice age
Το λευκο και Το γαλαζιο σε 
satin υφασμαΤα κλεβουν 
Τισ ενΤυπώσεισ!

Ο καιρός έχει αλλάξει, τα 
γυαλια ηλιου όμως 

εξακολουθούν να είναι ένα 
από τα βασικά αξεσουάρ της 

γκαρνταρόμπας μας 
(Just Cavalli)
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ζιο σε 

Τισ ενΤυπώσεισ!

Μπλούζα, 
H&M 

CONsCiOus

Φούστα €39.99, 
η&Μ.

Φούστα €39.99, 
η&Μ.

Μποτάκι, 
alDO.

Clutch bag, 
PaRFOis.

Φούστα 
€29.95, 
ZaRa.

Μπλούζα, 
MaRElla.

Σκουλαρίκια,
liNKs OF 
lONDON.
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Black & white 
animal print
Το μαυροασπρο animal print για ολεσ Τισ ώρεσ!

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
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Black & white
animal print
Black & white
animal print
Black & white

ασπρο animal print για ολεολεο σ Τισ ώρεσ!
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shoppingshopping
Backpack, 
CARPISA. Γυαλιά ηλίου, 

SWAROVSKI.

Headband, 
PARFOIS.

top, 
TERRANOVA. 

Φόρεμα Pieces 
€34.99, 

DEBENHMAS.

Παντελόνι, 
MANGO.

Μπότα, 
LIU JO.

Belt bag, 
CARPISA.

Φόρεμα, 
MANGO.

Φούστα Pieces 
€34.99, 

DEBENHAMS.
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Relaxing tones
Beige τόνόι για effortless chic outfits!
Relaxing tones
Beige τόνόι για effortless chic outfits!

Φόρεμα, 
MANGO.

Trench coat, 
ZARA. 

Καπέλο, 
MARELLA.

Μπλούζα Oasis €38, 
DEBENHAMS.

Κολιέ,
LINKS OF 
LONDON.

Πλεκτό €17.99, 
STRADIVARIUS.

Hair clips, 
ACCESSORIZE.

Τσάντα €45, 
MARKS&SPENCER. Φούστα, 

MANGO.

Γυαλιά ηλίου, 
GUESS.
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ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ
Βασισμένο στον μύθο του Ορφέα και της Ευρυ-
δίκης, Το κορίτσι που επιμένει ανεβαίνει την Κυ-
ριακή, 20 Οκτωβρίου, στις 10:30, στην αίθου-
σα Εύης Γαβριηλίδης στη Λευκωσία. Πρόκειται 
για ένα τρυφερό έργο μύησης για την ομορφιά 
αλλά και τις δοκιμασίες ζωής, που απευθύνεται 
σε θεατές όλων των ηλικιών. Ένα κείμενο που μι-
λάει και «τραγουδάει» για την αγάπη, το όνειρο, 
τις δυσκολίες, την τόλμη, την προσπάθεια και, 
κυρίως, για την επιμονή που οδηγεί στην επιτυ-
χία. Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτή-
ρια στο ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ στο τηλέφωνο 
77772717.

 «ΛΕΜΕΣΙΑ 2019»
22ΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ»

Ο 22ος Διεθνής Αγώνας Δρόμου «Μάρι-
ος Αγαθαγγέλου» θα διεξαχθεί την Κυ-
ριακή 20 Οκτωβρίου, στις 9 το πρωί, 

στον Μόλο. Ο αγώνας διοργανώνεται από τον 
Δήμο Λεμεσού, στο πλαίσιο των 20ων Λεμεσίων, 
και περιλαμβάνει τρεις διαδρομές: Askanis Group 
Road Race 10KM - συμμετέχοντες από 12 ετών 
και άνω. Lemesia Fun Race 3KM - δυναμικό περ-
πάτημα για όλους. Kids Fun Run 1KM – για τους 

μικρούς μας φίλους από 5-12 ετών. Αθλητές από 
Κύπρο και εξωτερικό, απλοί πολίτες και παιδιά 
καλούνται να καταρρίψουν το ρεκόρ τους στη-
ρίζοντας παράλληλα, με τη συμμετοχή τους, τον 
Παγκύπριο Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» 
για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις. Οι 
εγγραφές γίνονται στο www.dromearacing.com/
races μέχρι τις 16 Οκτωβρίου και οι συμμετέχο-
ντες θα εξασφαλίσουν φανέλα, αριθμό συμμετο-

χής, chip χρονομέτρησης και μετάλλιο. Στηρίζουν: 
Σωματείο Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρί-
ου», ΔΡΟ.ΜΕ.Α Racing, Τεχνολογικό Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, Σωματείο Δρομέων «Ευ Ζην». 

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«ΠΑΥΣΗ»
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΜΗΚΟΥΣ - ΑΠΟ ΤΙΣ 24/10
Με τη σκηνοθετική υπογραφή της Τώνιας 
Μισιαλή, η ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο «Παύση» θα προβάλλεται τον 
Οκτώβριο στους κινηματογράφους σε όλη την Κύπρο. Στους κινηματο-
γράφους Rio Premier Cinemas και Πάνθεον στη Λευκωσία, Rio Cinemas 
στη Λεμεσό και Κ-Cineplex σε όλη την Κύπρο, από την Πέμπτη, 24 Οκτω-
βρίου. Πρόκειται για ένα κοινωνικό δράμα για τις ανθρώπινες σχέσεις 
και την καθημερινότητα, με εξισορροπητικές δόσεις χιούμορ. Μια ταινία 
για όλους τους ανθρώπους που μεγαλώνουν ανυπομονώντας να ζήσουν. 
Πρωταγωνιστούν οι Στέλα Φυρογένη, Ανδρέας Βασιλείου, Πόπη Αβρα-
άμ, Μάριος Ιωάννου, Προκόπης Αγαθοκλέους, Τζωρτζίνα Τάτση, Μαρίνα 
Μανδρή.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕλΕΚΑΝΟΥliving

«HIV»
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο θεατρικός μονόλογος HIV, μετά τις επι-
τυχημένες παραστάσεις στο Expedition 
Metropolis (Βερολίνο, Μάιος 2019) 
που είχε στην Ελλάδα, έρχεται στην Κύ-
προ. Παραστάσεις αύριο Δευτέρα 14 και 
την Τρίτη 15 Οκτωβρίου στις 20:30 στο 
Wherehouse στη Λευκωσία. Επίσης παρα-
στάσεις θα δοθούν την Παρασκευή 18, 
Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Οκτωβρίου 
στις 20:30 στον Πολυχώρο Συνεργείο στη 
Λεμεσό. Η παράσταση είναι ακατάλληλη 
για άτομα κάτω των 15 ετών, καθώς και για 
άτομα με καρδιακές παθήσεις ή κρίσεις πα-
νικού. Γενική είσοδος: €10, Μειωμένο: €8.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ - ΜΕΧΡΙ 19/10
Η Γκαλερί Opus 39 παρουσιάζει μια συλλο-
γή από έργα ζωγραφικής Κυπρίων καλλι-
τεχνών όπως: Λούης Γιανναπής, Δημήτρης 
Μίχλης, Παναγιώτης Βίττης, Γιώργος Ηρα-
κλέους, Αντρέας Μακαρίου, Sylvia Woodcock, Θέμος Μάιπας, 
Όλγα Σπανού, Glyn Hughes, Κυριάκος Παπασάββας, Γιώργος 
Κούμουρος, Μαρίζα Παρτζίλη, Χριστίνα Χριστοφή, Κίκος Λα-
νίτης, Μαρίνα Εμφιετζή, Εύρος Ευρυβιάδης. Ώρες λειτουργίας 
- Δευτέρα 17:00-20:00, Τρίτη-Παρασκευή 10:30-12:30 & 17:00-
20:00, Σάββατο 10:30 - 12:30. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 22424983.

λΕΒΕΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ λΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, 
με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ορ-
γανώνει ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στον επιτυχημένο 
θεσμό που φέτος έχει τον ειδικό τίτλο «Μήνας 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - 30 χρόνια Δια 
Μουσείου Μάθηση». Στο πλαίσιο αυτό ξεχωρί-
ζει η εκπαιδευτική δράση «Let’s Share Nicosia». 
Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 
Οκτωβρίου με σημείο εκκίνησης το Λεβέντειο 
Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας στις 10:30-
13:00. To «Let’s Share Nicosia» είναι μία δράση 
που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού Προγράμματος Erasmus+ «Digital invasions 
for the promotion of cultural heritage» (DIGINV) 
www.digitalinvasions.eu). 
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ΝΑΤΙΟΝΑL THEATRE LIVE
Οι προβολές του National Theatre Live 
πραγματοποιούνται για τέταρτη συνεχή χρο-
νιά στην οθόνη Θεάτρου ΘΟΚ, προσφέρο-
ντας στο κοινό τη μοναδική εμπειρία παρα-
κολούθησης σημαντικών παραστάσεων. Την 
Τρίτη 22 Οκτωβρίου στις 20:00 θα προβλη-
θεί η ταινία Άμλετ του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 77772717.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Με Σταμάτη Σπανουδάκη ανοίγει το 1ο 
Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας σήμερα 
Κυριακή 13 Οκτωβρίου στις 20:00 στο 
Δημοτικό θέατρο Λευκωσίας. Ο σπου-
δαίος Έλληνας συνθέτης παρουσιάζει 
το έργο του «Πάμε για άλλες Πολιτεί-
ες», που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα και 
στην Ελλάδα γνωρίζοντας μεγάλη επι-
τυχία. Η συναυλία συνδυάζει χάλκινα 
πνευστά, παραδοσιακά όργανα εγχόρ-
δων, ροκ μπάντα, κιθάρες, κλασικό πιά-
νο, τραγούδι αλλά και χορωδία. Για εισι-
τήρια στο www.soldouticketbox.com

Best of the Rest «ΛΕΜΕΣΙΑ 2019»
22ΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ»

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΦΘΟΝΟ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΡΑΣΙ
Για τρίτη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Παραδοσιακών 
Γεύσεων και η Έκθεση Παραδοσιακών Προϊόντων θα 
πραγματοποιηθεί το διήμερο 14-15 Οκτωβρίου στον 

δρόμο Μουσείου στην Αγία Νάπα. Το κοινό θα μπορεί 
να απολαύσει άφθονο κυπριακό κρασί, να γνωρίσει τα 

προϊόντα και τις μοναδικές γεύσεις της Κύπρου μας, 
ενώ ταυτόχρονα θα ψυχαγωγείται από τα μουσικά 
και χορευτικά συγκροτήματα μέσα από το πλούσιο 

καλλιτεχνικό πρόγραμμά 
τους. Οι λαϊκοί ποιητές 
θα συμμετέχουν με τα 
κυπριακά τσιαττίσματά 

τους αφυπνίζοντας 
την παραδοσιακή 

συνείδηση στο κυπριακό 
κοινό. Είσοδος 

ελεύθερη!

«Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ»
Το πολυαγαπημένο και πολυδιαβασμέ-
νο παραμύθι «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του 
Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, βιβλίο το οποίο 
έχει μεταφρασθεί σε 300 γλώσσες, μετα-
φέρει σε διασκευή στη σκηνή η σκηνοθέ-
τις Βασιλική Ανδρέου φιλοδοξώντας να 
ταξιδέψει τα παιδιά αλλά και τους μεγά-
λους σε ονειρεμένες ιστορίες δοσμένες 
με ευφάνταστους τρόπους και αυτοσχεδι-
ασμούς. Τακτι-
κές παραστά-
σεις θα δίνο-
νται κάθε Σάβ-
βατο στις 3:00 
μ.μ. και κάθε 
Κυριακή στις 
11:00 π.μ. Για 
προκρατήσεις 
στο τηλέφωνο 
22348203.

ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΑ

ΧΑΡΑΚΙΕΣ ΠΑΝΩ 
ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΑΚΑΛΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Μια κοπέλα, εγκλωβι-
σμένη σ’ ένα σπίτι που 
έχει παντού χαραγμένο 
τ’ όνομά της, ασφυκτιά μέσα στον 
γάμο της, στη φυλακή που αντί για 
σίδερα έχει λέξεις. Ένας άντρας, 
μεγαλωμένος με τη ρετσινιά του «γύ-
φτου» και του «μπάσταρδου», ακρο-
βατεί στο περιθώριο μιας κοινωνίας 
που τον απορρίπτει. 

ΚΡΥΜΜΕΝΗ 
ΣΤΟ ΧΩΜΑ
GYTHA LODGE
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Ιούλιος 1983
Η βραδιά είναι ιδιαίτε-
ρα ζεστή όταν μια πα-
ρέα επτά εφήβων αποφασίζει να 
κατασκηνώσει στο δάσος. Όλα 
κυλούν όπως συνήθως: πίνουν, χο-
ρεύουν, μαλώνουν, ανταλλάσσουν 
τα πρώτα φιλιά. Κάποια ζευγαράκια 
γλιστρούν στις σκιές του δάσους 
και κάποιοι μένουν πίσω με τη ζή-
λια και την ερωτική απογοήτευση να 
τους βασανίζουν. Το ξημέρωμα θα 
τους βρει όλους εκεί.

Books Etc

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΦΗΒΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ»
Η εφηβική παράσταση με θέμα τον διαδικτυα-
κό εκφοβισμό, «Το δωμάτιο του Γιώργου», μετά 
από την επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς επι-
στρέφει και πάλι στα σχολεία. Στόχος της ομά-
δας είναι μέσα από την παράσταση να δείξει με 
όσο το δυνατόν πιο ωμό τρόπο τους κινδύνους 
που κρύβουν η ανωνυμία και η απερίσκεπτη 
κοινοποίηση των προσωπικών μας δεδομένων 
στο διαδίκτυο. Η θεατρική ομάδα «intra portas» 
δραστηριοποιείται στον χώρο του Εφηβικού Θε-
άτρου Βαλίτσα τα τελευταία τέσσερα χρόνια με 
παραστάσεις κοινωνικού προβληματισμού ση-
μειώνοντας τεράστια επιτυχία. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 99818208.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΚΟΙΝΟ 
ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΥΣ
Το βραβευμένο έργο «Προσωπική Συμφωνία» του 
Ρόναλντ Χάργουντ, που συγκλόνισε κοινό και κρι-
τικούς, έρχεται στην Κύπρο μετά τις sold-out παρα-
στάσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι πα-
ραστάσεις θα ανεβούν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 
στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου και την Πέμπτη 
24 Οκτωβρίου στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λε-
μεσού. Ο Νικήτας Τσακίρογλου σε μια από τις δυ-
νατότερες ερμηνείες της καριέρας του, μαζί με τον 

Χρήστο Βαλαβανίδη 
και τον Αλέξανδρο 
Μπουρδούμη, καθη-
λώνουν το θεατρόφι-
λο κοινό με τη σκηνο-
θετική καθοδήγηση 
του Δημήτρη Μυλω-
νά. Για πληροφορίες 
και προπώληση εισιτηρίων: Ταμείο Παττίχειου Δη-
μοτικού Θεάτρου Λεμεσού, Τηλ: 25377277,
www.pattihio.com.cy, www.soldoutticketbox.com



συνταγεσ

ΕκτΕλΕση
Βάζουμε το γάλα μαζί με τη ζάχαρη στέβια 
να βράσουν. Όταν πάρουν θερμοκρασία, 
προσθέτουμε το σιμιγδάλι, το μέλι, λίγο αλάτι 
και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν 
κρέμα. Όσο η κρέμα είναι ζεστή, προσθέτουμε 
τον βούτυρο, τις βανίλιες και ανακατεύουμε να 
ενσωματωθούν. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και 
αφήνουμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. 
Αναμειγνύουμε το γάλα με το μέλι. Σε φόρμα 

34x26 εκ. με αντικολλητικό χαρτί κάνουμε μία 
στρώση από μπισκότα που έχουμε βουτήξει 
στο γάλα. Απλώνουμε τη μισή χλιαρή κρέμα. 
Κάνουμε ακόμα μία στρώση από μπισκότα 
που έχουμε βουτήξει στο γάλα και απλώνουμε 
τη ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ STUTE. 
Σκεπάζουμε με μπισκότα που έχουμε βουτήξει 
στο γάλα και βάζουμε την υπόλοιπη κρέμα. 
Καλύπτουμε με μπισκότα και αφήνουμε για 
6 ώρες στο ψυγείο για να σταθεροποιηθεί η 
κρέμα.

ΓΛΥΚΟ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 
STUTE, ΚΡΕΜΑ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΑ

Για την κρέμα
•800 ml γάλα
• 150 γρ. σιμιγδάλι ψιλό
• 100 γρ. στέβια
• 100 γρ. βούτυρο 

διαίτης
•2 κουταλιές μέλι
•2 βανίλιες

STUTE χωΡΙς
ΕπΙπΡΟςθΕτη ζΑχΑΡη

Είναι μάλλον απλό...
η Stute’s No Sugar Added 

Jam δεν περιέχει επιπρόσθε-
τη ζάχαρη! Πολλοί κατανα-
λωτές εκπλήσσονται με το 

που μαθαίνουν ότι η κανονική 
μαρμελάδα περιέχει μεταξύ 
60-65g ζάχαρη ανά 100g 

μαρμελάδας. Οι μαρμελάδες 
Stute No Sugar Added Jam 
προσφέρουν μια πιο υγιεινή 
επιλογή για τους καταναλω-
τές, γιατί περιέχουν μεταξύ 
2-5g ζάχαρης ανά 100g και 
30% λιγότερες θερμίδες. 
Αντί να προσθέτουμε ζά-

χαρη, χρησιμοποιούμε ένα 
γλυκαντικό που βρίσκεται 

στη φύση και δεν επηρεάζει 
την υπέροχη γεύση της μαρ-
μελάδας. η υψηλή περιεκτι-
κότητα σε φρούτα σημαίνει 
ότι κάθε βάζο ξεχειλίζει με 
βραβευμένη γεύση, ώστε να 
μην παρατηρείτε την έλλειψη 

ζάχαρης! Οι μαρμελάδες 
Stute χωρίς επιπρόσθετη 

ζάχαρη είναι κατάλληλες και 
για διαβητικούς.

ΥλικΑ
•2 πακέτα πτι μπερ
•150 ml γάλα
•1 κουταλιά μέλι
• 300 γρ. 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ 
STUTE
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

MY STYLE ROCKS

Γιόρτασαν τα πρώτα Γενεθλια τόυ Γιόυ τόυσ λαμπρινόυ
Ο μικρός Λαμπρινός, γιος του Γιώργου Μερκή και της συζύγου του Άντρεας Κυριάκου, γιόρτασε 
τα πρώτα του γενέθλια και οι τρισευτυχισμένοι γονείς του ετοίμασαν στο σπίτι τους ένα υπέροχο 
και αξέχαστο πάρτι. Η Άντρεα διακόσμησε υπέροχα το σπίτι, όπου υποδέχθηκε μαζί με τον σύζυ-
γό της τους λίγους αλλά εκλεκτούς καλεσμένους τους. Συγκινητική η στιγμή που τραγούδησαν 
πρώτη φορά Χρόνια Πολλά στον γιο τους Λαμπρινό, ενώ στη συνέχεια ο διεθνής ποδοσφαιρι-
στής πέταξε πυροτεχνήματα στον ουρανό.

ΑνΤρΕΑ ΚΥριΑΚΟΥ - γιωργΟΣ μΕρΚηΣ

το ριάλιτι «αγρότης μόνος 
ψάχνει» επιστρέφει στην ελληνική 
και κυπριακή τηλεόραση και το 

κανάλι σιΓμα εξασφάλισε τα δικαιώ-
ματά του. πολλοί νέοι αγρότες από το 
νησί μας επικοινωνούν τις τελευταίες 
ημέρες με το κεντρικό τηλέφωνο του 
καναλιού και υποβάλλουν την αίτησή 
τους με στόχο να βρεθούν ανάμεσα 
στους διαγωνιζόμενους. το ριάλιτι 
αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο δεύ-
τερο μισό της τηλεοπτικής περιόδου, 
με παρουσιάστρια την ελένη τσολάκη. 

πόιόι νεόι 
Κυπριόι 
αΓρότεσ 
εΚαναν 
αιτηση;

«ΑγρΟΤηΣ μΟνΟΣ ΨΑχνΕι»

ερχεται στό σιΓμα 
τόν νόεμβριό
Με πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμάζεται 
το ριάλιτι μόδας My Style Rocks, που 
έρχεται στο ΣΙΓΜΑ τον επόμενο μήνα. 
Η τηλεόραση ΣΙΓΜΑ βρίσκεται ήδη στο 
στάδιο εξεύρεσης υποψήφιων Κυπρίων 
διαγωνιζομένων, που θα κάνουν τη 
διαφορά στο ριάλιτι μόδας και θα ξεχω-
ρίσουν με τις στυλιστικές επιλογές τους. 
Το όνομα της Ευαγγελίας Αραβανή 
παίζει δυνατά ως παρουσιάστριας του 
σόου. Τις επόμενες μέρες αναμένονται 
πολλές αποκαλύψεις για όλα. 



55

Παραδέχθηκέ τη σχέση τησ μέ τον Snik 
και κυκλοφορησέ η Πρώτη έικονα τουσ
μια τρυφερή εικόνα, όπου η ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο 
Snik περπατούν αγκαλιά στον δρόμο, κυκλοφόρησε τις 
τελευταίες μέρες, επιβεβαιώνοντας την πολυσυζητημένη 
σχέση που διέρρευσε τις τελευταίες δυο βδομάδες. «δεν 
έχω δει τις φωτογραφίες με τον Snik, αν είσαι πλάτη ποτέ 
δεν ξέρεις ποιος είναι. έίμαι σε μία καλή φάση στη ζωή 
μου, περνάω πάρα πολύ καλά. έίμαι ξεκάθαρη νομίζω». 

 

ΒομΒα μέΓατονών μέ 
SURViVOR ALL STAR

Mάριος Πριάμος κάι ΝτάΝος 
οι ΠρωτάγωΝιςτές
Μια τηλεοπτική βόμβα πέταξε από την 
εκπομπή της η Κατερίνα Καινούργιου, απο-
καλύπτοντας πως από τον Ιανουάριο ετοι-
μάζεται Survivor All Star με συμμετέχοντες, 
μεταξύ άλλων, τον Μάριο Πρίαμο και τον 
Γιώργο Αγγελόπουλο. Προς το παρόν από 
τη διοίκηση του ΣΚΑΪ τηρείται σιγή ιχθύος, 
αλλά και από την τηλεόραση ΣΙΓΜΑ. Σε μια 
τέτοια περίπτωση το Survivor θα αποτελέσει 
το πιο ισχυρό όπλο των δυο καναλιών. 

κιανου ριΒσ

PhOTOShOP η φώτοΓραφια 
Που κραταέι την έικονα τησ 
ΠαναΓιασ
τα τελευταία 24ωρα, δημοσιεύματα 
θέλουν τον παγκοσμίου φήμης ηθοποιό 
κιάνου ριβς να βαφτίστηκε χριστιανός 
ορθόδοξος, ενώ μια φωτογραφία του, 
όπου κρατάει την εικόνα της Παναγίας,  
κάνει τον γύρο του κόσμου. η αλήθεια 
είναι πως ο διάσημος σταρ ουδέποτε 
βαφτίστηκε χριστιανός, αλλά και η εικόνα 
με τη φωτογραφία της Παναγίας είναι προ-
ϊόν φωτομοντάζ.

χριστιανα αριστοτέλουσ-
ΓιώρΓοσ έφραιμ

ΒάφτιςάΝ τοΝ γιο τους άΝτρέά
Σε ένα γραφικό εκκλησάκι στον Αναλιόντα 
βάφτισαν την Κυριακή που μας πέρασε το δεύ-
τερο μέλος της οικογένειάς τους ο Γιώργος 
Εφραίμ και η Χριστιάνα Αριστοτέλους. Ο μπέ-
μπης πήρε το όνομα Αντρέας και εννοείται πως 
μονοπώλησε τα φλας! Τόσο η παρουσιάστρια 
και ο διεθνής ποδοσφαιριστής έλαμπαν από 
ευτυχία έχοντας πάντα μαζί τους την κόρη τους 
Μελίνα, η οποία στον ρόλο της μεγάλης αδερ-
φής είναι καταπληκτική! Η Χριστιάνα Αριστοτέ-
λους ενθουσίασε τους διαδυκτιακούς της 
φίλους ποστάροντας το επίσημο άλμπουμ της 
βάφτισης του μικρού Αντρέα. 

ο Γαμοσ μέ τη συντροφο 
τησ και οι αντιδρασέισ 
 η πρωταθλήτρια και ολυμπιονίκης 
σκοποβολής Άντρη έλευθερίου 
παντρεύτηκε πριν από λίγες ημέρες 
τη γυναίκα της ζωής της και σύντρο-
φό της ντιάνα μιχαηλά. το ζευγάρι 
μοιράστηκε στα social media τις 
γαμήλιες φωτογραφίες του και, μετα-
ξύ άλλων, δέχθηκε πολλά πικρόχολα 

σχόλια. «δεν απαντώ στα αρνητικά σχόλια. τα περίμενα όλα. και τα 
θετικά και τα αρνητικά. δεν ξαφνιάστηκα. Ξέρω ποια είμαι, ευχαριστώ 
από την καρδιά μου αυτούς που με στηρίζουν, δεν θεωρώ ότι έκανα 
κάτι το τόσο διαφορετικό. δημοσιοποίησα απλώς τον έρωτά μου και 
είναι κάτι φυσιολογικό για μένα. δεν μπορούμε να ζούμε στη σκιά. 
δεν βρίσκω τον λόγο. δεν αφορά κανένα η ζωή η δική μου. η ζωή του 
καθενός δεν αφορά κανέναν άλλο εκτός από τον ίδιο. η συμβουλή 
μου είναι να κάνει ο καθένας αυτό που νιώθει. ο καθένας μπορεί να 
κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. να είναι ο εαυτός του!» ήταν οι δηλώσεις 
της για τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε. 

αντρη έλέυθέριου ηλιανα ΠαΠαΓέώρΓιου
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

FENINA PLUS
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Στην πρώτη επίσημη εκδήλωση για το κέντρο 
Femina Plus, που πραγματοποιήθηκε στο 
Royal Hall στη Λευκωσία σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης, βρέθηκε ο φωτογραφικός φακός 
του ΟΚ! Στόχος του κέντρου είναι να καταστεί 
βασικός περιφερειακός οργανισμός για την 
υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών 
και την ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας 
στην Κύπρο, κοινωνικά και επαγγελματικά. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν σημαντικές 
προσωπικότητες, ενώ ακολούθησε καλλιτε-
χνικό πρόγραμμα με τη σοπράνο Μαρίζα 
Αναστασιάδη και τον τενόρο Μάριο Ανδρέου.

Ο Γιώργος Ρούσσος και
ο Σωτήρης Αντωνίου

Η Λευκή Παντελή και
η Νίνα Σιαμπτάνη

Η Χέλεν Κατσαμπά
Η Μέρλεν Μέστερ και ο Μιχάλης Οικονομίδης

Η Νάταρ Παναγιώτου
Η Έλενα Λουρουτζιάτη 
και η Έμιλη Πολίτη

Η Πηνελόπη 
ΜαγουλιανίτηΗ Μιράντα ΤριγκήO Σπύρος ΡαγιάςO Σπύρος ΡαγιάςO Σπύρος ΡαγιάςΗ Πάολα ΧατζηλαμπρήΟ Άλεξ και η Χριστίνα Πατσαλίδη

Ο Κωνσταντίνος και
η Μαρία Σιακαλλή

Η Σάβια Ορφανίδου



ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 
25ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ
Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύ-
πρου (Cyprus Chef’s Association), 
στο πλαίσιο των 25 χρόνων 
ίδρυσής του και της Παγκόσμιας 
Ημέρας Τουρισμού, διοργάνωσε 
επίσημο δείπνο στο ξενοδοχείο 
Four Seasons στη Λεμεσό για να 
γιορτάσει μαζί με όλους όσοι 
συνέβαλαν στη μέχρι τώρα πορεία 
του Συνδέσμου, τα ιδρυτικά μέλη, 
τους συντελεστές και φίλους.

Η Σάβια Ορφανίδου

Η Γιόλα και ο Γιάννης 
Ιωάννου

Ο Πάμπος Χαραλάμπους και ο Γιάννης 
Ιωάννου

Η Χαρά Αναστασίου και
η Στέλλα Δαμιανού

Ο Γιώργος Κασσιανός και
η Στέφανη Τήλλυρου

Ο Δημήτρης Συλλούρης και
ο Γιώργος Δαμιανού

Η Αγγελική Γεωργίου και
ο Αλέξης Ιωάννου

Η Ευγενία και ο Μιχάλης 
Φράγκου

Ο Ερωτόκριτος και
η Νικούλα Παρασκευά

Η Ανθή Μιχαηλίδου και
η Όλγα Παπατρύφωνος

Ο Παναγιώτης και
η Ιωάννα Χατζησυμεού

Ο Ηλίας Μαρκάτζης, ο Γιώργος Δαμιανού και
ο Παναγιώτης Παπαφιλίππου



KΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ BENEFIT
Τα νέα προϊόντα μακιγιάζ Benefit 
της εταιρείας Παπαέλληνας 
παρουσιάστηκαν στους εκπρο -
σώπους των ΜΜΕ στο Nocciola 
Sweets + More στη Λευκωσία.

Ο Γιώργος Παπαέλληνας, 
ο Ghiam Mercandie 
και ο Κωνσταντίνος 
Παπαέλληνας

Η Benetict Vallee και
ο Ghiam Mercandie

Η Χρυστάλλα Κουρή και
η Μαρία Παπακωνσταντίνου
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Η Αιμιλία Χατζημανώλη 
και η Μελίνα Μιχαήλ Τα νέα προϊόντα BenefitΤα νέα προϊόντα BenefitΤα νέα προϊόντα BenefitΗ Κλαίρη ΣκουφίδουΗ Κλαίρη ΣκουφίδουΗ Κλαίρη ΣκουφίδουΟ Ανδρέας Ζεν

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου διορ-
γάνωσε τα εγκαίνια των νέων γραφείων της 
στο κτίριο «Αίας» στην οδό Διαγόρου 19 στη 
Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο 
Μητροπολίτης Κορωνείας, κ. Παντελεήμων, 
τέλεσε τον αγιασμό του νέου κτιρίου, ενώ 
ακολούθησαν ομιλίες της Προέδρου της 
Επιτροπής, κας Δήμητρας Καλογήρου και του 
Υπουργού Οικονομικών, κ. Χάρη Γεωργιάδη. Η Δήμητρα Καλογήρου, ο Νικόλας 

Παπαδόπουλος και ο Ανδρέας Ανδρέου
Η Έλενα Καρκώτη και
η Έλενη Νικολάου

Ο Χριστόδουλος 
Αγκαστινιώτης

Ο Νικόλας
Θεοχαρίδης

Η Μύρια 
Κωνσταντινίδου

Ο Ανδρέας Ανδρέου, ο Γιώργος Πίτρος, η Αναστασία Αναστασιάδη, η Δήμητρα Καλογήρου,
η Ευανθία Τσολάκη, ο Θεόδωρος Θεοδούλου και ο Σπύρος Ιεροθέου

Η Δήμητρα Καλογήρου 
και ο Χάρης Γεωργιάδης
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Η Benetict Vallee και
ο Ghiam Mercandie

Ο Ανδρέας Ανδρέου, ο Γιώργος Πίτρος, η Αναστασία Αναστασιάδη, η Δήμητρα Καλογήρου,
η Ευανθία Τσολάκη, ο Θεόδωρος Θεοδούλου και ο Σπύρος Ιεροθέου

EKΔΗΛΩΣΗ EUROSUCCESS 
CONSULTING
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΔΕΚΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ-
ΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
Με αφορμή τη συμπλήρωση της επι-
τυχημένης δεκάχρονης πορείας του 
οργανισμού Eurosuccess Consulting 
(2009-2019), διοργανώθηκε εκδή-
λωση εορτασμού στη Λευκωσία. 
Η Eurosuccess Consulting στοχεύει 
στο να εδραιωθεί ως ένας από τους 
ηγετικότερους φορείς ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων στην Κύπρο, καθώς 
και στην υποστήριξη επιχειρήσεων 
και ατόμων ως προς την εκμετάλλευ-
ση εθνικών σχεδίων επιχορήγησης.

Οι συντελεστές έσβησαν την τούρτα των δέκα χρόνων πετυχημένης πορείας.

Η Ντόρις Καμαρά και
η Ευτυχία Δημητρίου

Η Χριστιάνα Ψερού  Η Ελεάννα Στρακοδήμου Η Μαρίνα Ευθυμιάδου
Ο Χριστόφορος Χριστοφή και η Ευανθία 
Τουλού

Ο Γρηγόρης και η Κούλα 
Κουμπαρού

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου 
και η Στέλλα Τιμοθέου
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ DIARY

RUN AS ONE 
4η χρονιά διοργάνωσησ 
γιά τον άγωνά δρομου 
των υπεράγορων 
άΛΦάμεγά
Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ παρουσία-
σαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη, που 
πραγματοποιήθηκε, τον αγώνα δρόμου 
ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE, τον οποίο 
διοργανώνουν για 4η συνεχόμενη χρονιά. 
Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση 
του προγράμματος «Παιδί, Διατροφή 
και Υγεία», για τις ανάγκες του οποίου 
διατίθενται όλα τα έσοδα του αγώνα. 

Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη

Ο Γιώργος Θεοδότου

Η Ελένη Ανδρέου

Η Κυριακή Τάβα και
η Ραχήλ Πασαρδή Η Δήμητρα Μακρυγιάννη

Η Νατάσα Κωνσταντινίδου

Η Λυδία Δημοσθένους

Ο Μαρτέος Αλαμπίδης και η Έλενα 
Κυθρεώτου

Η Εβελίνα Συρίγου και 
ο Βασίλης Νικολαΐδης



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

61

DIARY

  

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
«JUMPSTART»
Η Ελληνική Τράπεζα παρουσίασε το 
πρόγραμμα υποτροφιών «Jumpstart» 
στο Κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής 
Τράπεζας στη Λευκωσία. Μέσω του 
μεγάλου αυτού προγράμματος, η Ελληνική 
Τράπεζα δίνει ώθηση στα όνειρα των 
νέων που πιστεύουν στη δύναμή τους.

ΒΕST LIFE CO LTD
EΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ
Η Best Life Co Ltd σε μια όμορφη 
εκδήλωση στη Λεμεσό ανακοίνωσε 
την επέκταση των δραστηριοτήτων 
της με την αποκλειστική δια-
νομή στην Κύπρο των φυτικών 
συμπληρωμάτων διατροφής της 
σκανδιναβικής εταιρείας New 
Nordic Health Brands AB.

H Nικολέτα Πλασιού και 
η Νικόλ Παράσκου

Η Χάρις 
Κυριάκου

Ο Ευριπίδης 
Πολυκάρπου

Η Αντριανή Πική και
η Ελευθερία Αττάκ

Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη

Η Αλεξάνδρα Κολοβού, η Δώρα 
Χατζηχαραλάμπους και η Μαρία 
Νικολαΐδου

Η Samira Cherif, η Έμιλυ Παντέλα, ο Χριστόδουλος 
Χριστοδουλίδης, η Σκεύη Σπύρου, η Άντρη 
Μενελάου και η Έλενα Μενελάου

Η Κλαίρη Αριστείδου 
και η Μπέτι 
Χαραλάμπους

Η Samira Cherif 
και η Χρυσταλλένη 
Σώζου

Η Μαριλένα και
ο Γιάννος Παλάζη

Η Φώτια 
Σπύρου

Η Δήμητρα Μακρυγιάννη

Ο Μαρτέος Αλαμπίδης και η Έλενα 
Κυθρεώτου
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

  ΤραΠΕζα ΚΥΠροΥ 

Το νέο online shop των Marks & Spencer εί-
ναι πλέον διαθέσιμο και στην Κύπρο και μας 
προσκαλεί να ανακαλύψουμε τη νέα φθινο-

πωρινή συλλογή, προσφέροντάς μας ένα διευρυ-
μένο κατάλογο, σε υψηλής ποιότητας προϊόντα 
ένδυσης και είδη σπιτιού. Μέσα από χιλιάδες επι-
λογές σε ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και είδη 
σπιτιού, στο www.marksandspencer.com/cy μπο-
ρείτε να επιλέξετε εύκολα και γρήγορα, τα αγα-

πημένα σας M&S κομμάτια και να τα παραλάβε-
τε στο κοντινό σας κατάστημα M&S ή στο χώρο 
σας. Tο online shop των Marks & Spencer Κύ-
πρου διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων για όλη 
την οικογένεια και εμπλουτίζεται καθημερινά με 
νέα είδη. Ανακαλύψτε τα Μust-have κομμάτια της 
νέας σεζόν σε ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία σχεδί-
ων, χρωμάτων και μεγεθών, καθώς και τις online 
exclusive σειρές: Petite, Curve και Maternity για 

τις γυναίκες και Big & 
Tall για τους άνδρες. 
Επισκεφθείτε το νέο 
online shop www.
marksandspencer.
com/cy, εγγραφεί-
τε στο newsletter των M&S και κερδίστε 20% 
έκπτωση στην πρώτη σας online παραγγελία (η 
προσφορά ισχύει έως 28/10/2019)!

ΚΥΠρΙαΚΗ ΕΘΝΙΚΗ 
ΠαραοΛΥΜΠΙαΚΗ ΕΠΙΤροΠΗ
ΕζΗΣαΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙρΙα ΤΗΣ 
ΚαΤαΔΥΣΗΣ
Η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επι-
τροπή, σε δημοσιογραφική διάσκεψη 
που έδωσε πρόσφατα, ανακοίνωσε την 
εκδήλωση που προγραμμάτισε σε συνερ-
γασία με την εταιρεία PADI (Professional 
Association of Diving Instructors), τον 
Δήμο Αγίου Αθανασίου και τον Δήμο 
Γερμασόγειας, στη Λεμεσό, στα σύνο-
ρα του Δήμου Αγίου Αθανασίου και του 
Δήμου Γερμασόγειας (σύνορα παραλίας 
Columbia Beach - Ναυτικού Ομίλου Λε-
μεσού). Για πρώτη φορά στα κυπριακά δε-
δομένα και ίσως στο παγκόσμιο θα δοθεί 
η ευκαιρία μέσω της εκδήλωσης αυτής σε 
άτομα με αναπηρία να ζήσουν την εμπει-
ρία κατάδυσης στα κρυστάλλινα νερά της 
Λεμεσού. 

Η ζωΝΤαΝΙα ΤΗΣ ωρΙΜΗΣ
ΕΠΙΔΕρΜΙΔαΣ
HAPPYAGING: Τι είναι; Να έχει επιδερμίδα 
πάντοτε απαλή, για να απολαμβάνει τα φιλιά 
των εγγονιών της. Να περνάει χρόνο φρο-
ντίζοντας τον κήπο της, χωρίς να νιώθει την 
επιδερμίδα της να την τραβάει. Να έχει πρό-
σωπο φρέσκο και λαμπερό μετά από έναν 
καλό ύπνο τη νύχτα. Για όλες τις γυναίκες 
που θέλουν η επιδερμίδα τους να αντικατο-
πτρίζει τη ζωντάνια τους, η Vichy προσφέρει 
μια ολοκληρωμένη σειρά: Neovadiol Rose 
Platinium. Την πρώτη εξειδικευμένη φροντίδα 
που αποκαλύπτει τη λάμψη που κρύβουν οι 
γυναίκες μέσα τους! Αυτό που θέλουν οι γυ-
ναίκες είναι να απαλλαγούν από τη θαμπά-
δα στο πρόσωπό τους, για να ακτινοβολούν 
υγεία και ζωντάνια. Να είναι φυσικά όμορ-
φες, με υπέροχη ρόδινη λάμψη, όποια κι αν 

είναι η ηλικία τους. Να 
αποκτήσουν 

ξανά δυνα-
τή, ελαστική 
επιδερμίδα: 
με απλά λό-

για, πιο σφρι-
γηλή! 

 Skoda
ΕΧΕΙΣ ΜΕγαΛο οφΕΛοΣ οΤαΝ 
αΝΗΚΕΙΣ ΣΤΗΝ οΙΚογΕΝΕΙα ΤΗΣ 

Πόσο σημαντικό είναι να ανήκεις σε μια οι-
κογένεια που σου παρέχει ασφάλεια, δύνα-
μη, αλλά και επιπλέον χώρο για τις ανάγκες 
σου; Αυτή είναι η δυναμική οικογένεια των 
SUV της Skoda και τα μοντέλα της Karoq 
και Kodiaq, που έρχονται τώρα να σας 
προσφέρουν τα πραγματικά οφέλη της, με 
πλούσιο εξοπλισμό στη βασική τους έκδο-
ση. Η δυναμική και έντονη προσωπικότητα 
των Skoda Karoq και Kodiaq χαρακτηρίζε-
ται από τις υψηλές επιδόσεις και την οικο-
νομία καυσίμου, την εκπληκτική ποιότητα 
κατασκευής στο εσωτερικό τους, αλλά και 
τη σταθερότητα και την οδηγική on road 
και off road ασφάλεια. Μάθετε περισσότε-
ρα στο www.unicars.com 

Ο ΜΑρΑθώΝιΟς ΑΝΑΠΤυ-
ξΗς ΕφΑρΜΟΓώΝ ΤΗς ΕιΝΑι 
ΓΕΓΟΝΟς!
Η Τράπεζα Κύπρου διοργανώ-
νει τον 3ο μαραθώνιο ανάπτυ-
ξης εφαρμογών - boc hackathon 
#fintech 3.0 για την προώθηση 
της τεχνολογικής και επιχειρησι-
ακής καινοτομίας στον χρηματο-
οικονομικό κλάδο, στις 18, 19 
και 20 Οκτωβρίου 2019 στο 
IDEAcy Innovation Centre στη 
Λευκωσία. ςτον μαραθώνιο boc 
hackathon #fintech 3.0 μπορούν 

να συμμετέχουν προγραμματι-
στές, αναλυτές, designers, στε-
λέχη επικοινωνίας/marketing/
εξυπηρέτησης πελατών, business 
consultants, επαγγελματίες, στελέ-
χη από τον χρηματοπιστωτικό το-
μέα, φοιτητές, καθώς και οποιοσ-
δήποτε ενδιαφέρεται να λάβει μέ-
ρος και να συμβάλει ενεργά στην 
ανάπτυξη εφαρμογών. 

MARKS & SPENCER ΚΥΠΡΟΥ
ΝΕΟ ONLINE SHOP

 aLTIUS INSURaNCE

ΕΚΠΑιΔΕυΤιΚΗ ΗΜΕριΔΑ
Με σύνθημα «Εδώ, είστε ασφαλι-
σμένοι», η ALTIUS INSURANCE 
πραγματοποίησε, με μεγάλη επι-
τυχία το ςάββατο, 14 ςεπτεμβρί-
ου 2019, τη 19η Παγκύπρια Εκ-
παιδευτική Ημερίδα με τη συμμε-
τοχή όλου του δυναμικού Πωλή-
σεων και του Διοικητικού Προσω-
πικού της. Κατά τη διάρκεια του 
συνεδρίου, έμπειροι και καταξιω-
μένοι ομιλητές, κορυφαίοι ασφα-
λιστικοί σύμβουλοι και στελέχη, 

ανέπτυξαν σημαντικά θέματα σε 
σχέση με τα οικονομικά δρώμενα 
στην Κύπρο, την Ευρώπη και τον 
κόσμο, αλλά και σχετικά με το 
όραμα της εταιρείας, τις προοπτι-
κές ανάπτυξης και την παρουσία-
ση νέων καινοτόμων προϊόντων. 

 VICHY: NEOVADIOL ROSE 
PLATINIUM NIGHT

  dIGESTIVE BaR ΠαΠαΔοΠοΥΛοΥ

ΦΟΥΡΝΟΙ ΖΟΡΠΑΣ
ΝΕΕΣ γΕΥΣΕΙΣ ΚΟΥλΟΥΡΙΑ ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚηΣ
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  DIGESTIVE BAR ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Το κουλούρι Θεσσαλονίκης, σε οποια-
δήποτε εκδοχή του, αδιαμφισβήτητα 
αποτελεί μιαν από τις αγαπημένες γευ-

στικές επιλογές μικρών και μεγάλων. Μερικοί 
το προτιμούν λίγο πιο γλυκό, άλλοι εντελώς 
αλμυρό. Οι Φούρνοι Ζορπάς, με πολλή αγά-
πη και μεράκι, έβαλαν όλη τους τη μαεστρία 
και καινοτομώντας γι’ ακόμη μια φορά σου 
προσφέρουν και τα 2, δημιουργώντας 2 νέες 

γεύσεις. Σίγουρα θα «κολλήσεις» με το κου-
λούρι Θεσσαλονίκης τυρί & μπέικον αν αγα-
πάς τη πίτσα! Είτε το φας για πρωινό, είτε για 
ενδιάμεσο γεύμα, το σίγουρο είναι ότι θα 
δώσει στη μέρα σου μία διαφορετική νότα 
απόλαυσης! Αν είσαι fan των υπερτροφών, το 
κουλούρι Θεσσαλονίκης με super foods εί-
ναι αυτό που ψάχνεις! Ζυμωμένο με νιφάδες 
βρώμης, αλεύρι ολικής αλέσεως σπελτ, προ-

ζύμι σίτου, λιναρόσπορους, ηλιόσπορους, 
ασερόλα και κομμάτια μήλου, έχει μια γλυκιά 
και γήινη γεύση και είναι όσο θρεπτικό και 
γευστικό ακούγεται! Όσοι επισκεφτείτε τους 
Φούρνους Ζορπάς από τη Δευτέρα, 23/9 
μέχρι την Κυριακή, 29/9, θα έχετε την ευκαι-
ρία να απολαύσετε τα νέα κουλούρια Θεσ-
σαλονίκης, σε τιμή γνωριμίας €0,50. www.
zorbas.com.cy FB,Instagram/zorbascy

LOUIS PLC
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 

ΤΑΜΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η BLACKSTONE

Η Louis plc ανακοινώνει την πώληση πέντε 
ξενοδοχειακών της δραστηριοτήτων στην Ελ-
λάδα σε επενδυτικά ταμεία ακινήτων που δι-
αχειρίζεται η Blackstone. Οι ξενοδοχειακές 
δραστηριότητες που πωλούνται αφορούν το 
«Grand Hotel» και το «Corcyra Beach» στην 
Κέρκυρα, το «Zante Beach» και το «Plagos 
Beach» στη Ζάκυνθο και το «Creta Princess 
Beach» στην Κρήτη. Η Louis Hotels θα συνε-
χίσει να λειτουργεί τα πιο πάνω ξενοδοχεία 
υπό τη διεύθυνση της HIP, ξενοδοχειακή εται-
ρεία που ανήκει σε επενδυτικά ταμεία της 
Blackstone. H Louis Hotels διατηρεί και διαχει-
ρίζεται τις υπόλοιπες 21 ξενοδοχειακές της 
μονάδες στην Ελλάδα και την Κύπρο.

PLUS PROPERTIES
ΕγΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ 
ΤΟ ΜΕγΑΛΥΤΕΡΟ ΤΗΣ 
ΕΡγΟ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης και 
της παράδοσης του «THE PEARL by GC» 
στη Λάρνακα, η Plus Properties διοργά-
νωσε ένα μεγάλο event στον χώρο του 
συγκροτήματος, στο οποίο συμμετείχαν 
περισσότεροι από 500 καλεσμένοι. Με 
την ευκαιρία αυτή, ο κ. George Chehwane, 
CEO της Plus Properties, μετέφερε περίπου 
150 άτομα από τη Βηρυτό με ιδιωτική 
κρουαζιέρα για να συμμετάσχουν στην 
εκδήλωση. Πριν από την τελετή, οι φιλο-
ξενούμενοι οδηγήθηκαν με περιηγήσεις 
γύρω από τα πολυτελή έργα της εταιρείας 
στη Λάρνακα. Όλοι οι προσκεκλημένοι 
γοητεύθηκαν από την ποιότητα κατασκευής 
και τον επαγγελματισμό της εταιρείας.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟ ΥγΙΕΙΝΟ 
ΝΑ γΙΝΕΙ ΠΙΟ γΕΥΣΤΙΚΟ!
Κομμάτια των αγαπημένων μπισκότων Digestive ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΥ και μια ποικιλία δημητριακών ενώθηκαν με απολαυστική 
σοκολάτα γάλακτος, με μοναδική μαύρη σοκολάτα, λαχταριστά 
κόκκινα φρούτα και θρεπτικό μέλι και δημιούργησαν τις 4 λα-
χταριστές μπάρες δημητριακών 
Digestive BARs ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΥ! Αποτελούν ένα μοναδικό 
snack on the go για εσένα που 
αναζητάς όλο το καλό των δη-
μητριακών και όλη τη γεύση των 
μπισκότων Digestive, σε απόλυ-
τη ισορροπία! 

ΦΟΥΡΝΟΙ ΖΟΡΠΑΣ
ΝέέΣ γέΥΣέΙΣ κΟΥλΟΥΡΙΑ ΘέΣΣΑλΟΝΙκηΣ

 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟξΕΝΙΑΣ 

«NO mORE BRICks ON THE WALL»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η εκδήλωση του Δήμου Αγίου 
Αθανασίου για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης και Φιλοξενίας στη Λεμεσό. Η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ειρήνης, και οι παρευρισκόμενοι είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σινεμά, να ακούσουν μουσική και να ενημε-
ρωθούν για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα mνήμης και Φιλοξενίας». Η οποία αποτελεί 
την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης & Φιλοξενίας» των προσφύγων και μεταναστών 
που χάθηκαν στη Μεσόγειο καθώς στις 3 Οκτωβρίου 2013, 398 άνθρωποι πνί-
γηκαν στην ακτή της Λαμπεδούσας. Μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν ο αγαπη-
μένος Κύπριος τραγουδιστής, Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος τραγούδησε εις 
μνήμην των προσφύγων και μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο. 
Χορηγοί φιλοξενίας ήταν τα ξενοδοχεία Amathus και Pefkos City Hotel στη Λεμε-
σό. Χορηγοί επικοινωνίας: Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ και Εφημερίδα «Λεμεσός».

ΜΕ ΕξΙ ΑΓωνΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΡΑΛΙ ΚΥΠΡΟΣ 2019
Η δυναμική παρουσία της Πετρολίνα στον 
μηχανοκίνητο αθλητισμό συνεχίζεται και 
τον μήνα Σεπτέμβριο, όπου έξι πληρώματα 
της Petrolina Racing Team θα λάβουν μέ-
ρος στο Ράλι Κύπρος 2019, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στις 27-29 Σεπτεμβρίου 
και θα έχει ως βάση του τη Λευκωσία, με 
την εκκίνηση και τον τερματισμό του αγώ-
να να βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο 
των Φοινικούδων στη Λάρνακα. Περισσό-
τερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 
Ράλι Κύπρος www.cyprusrally.com.cy. Φω-
τογραφία: s&m PICs.

PETROLINA RACING 
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ΤοξοΤης 
23/11 - 21/12 
Η Αφροδίτη και 
νέα Σελήνη στον 

πνευματικό δωδέκατο οίκο σας 
σάς δίνουν το κίνητρο να ξεκινή-
σετε μια νέα ζωή, με νέα άτομα 
και συνήθειες που μιλούν βαθιά 
στην ψυχή σας. Εάν ξεκινήσε-
τε τώρα να μελετάτε πνευματικά 
θέματα -ή το επιθυμείτε καιρό- 
θα έχετε περισσότερες πιθανό-
τητες να κολλήσετε. 

Αιγοκερως 
22/12 - 20/1
Η Αφροδίτη και η 

νέα Σελήνη στον ενδέκατο οίκο 
σας, της κοινωνικής δικτύωσης, 
της ομαδικής δραστηριότητας 
και του αλτρουισμού, πυροδο-
τούν τις επιθυμίες σας να υπη-
ρετήσετε την ανθρωπότητα. 
Είτε κάνετε τυχαίες συνομιλίες 
ή αποφασίσετε να προσφέρε-
τε εθελοντική εργασία, θα ανη-
συχείτε τώρα περισσότερο για 
τους άλλους. 

Υδροχοος
21/1 - 19/2
Δεν πρόκειται να 
σταματήσετε μέχρι 

να φτάσετε στην κορυφή, ούτε 
και πρόκειται να ξεκουραστείτε 
μέχρι αυτή η ηγετική θέση να γί-
νει και επίσημα δική σας. Τώρα 
γίνεστε περισσότερο εργατικοί, 
ζείτε για τις μεγάλες φιλοδοξίες 
σας, αναλώνετε ώρες στο γρα-
φείο σας μέχρι να υλοποιήσετε 
τους μακροπρόθεσμους στό-
χους σας. 

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Επέκταση και μεγά-
λα οράματα για το 

μέλλον σάς χαρίζουν η Αφροδί-
τη και η νέα Σελήνη στον επεκτα-
τικό ένατο οίκο σας. Το σύμπαν 
σάς εμπνέει με μια λαχτάρα για 
περιπέτεια (και την επιθυμία να 
την εκπληρώσετε). Ίσως να ταξι-
δέψετε σε μια ξένη χώρα και να 
διακινδυνεύσετε να είστε σαν το 
«ψάρι έξω από το νερό» ή να χά-
σετε το σταθερό σας εισόδημα. 

κοντά σας, ελπίζοντας να επω-
φεληθούν από τις απίστευτες 
νοητικές σας δυνατότητες. 

ΖΥγος
24/9 - 23/10
Εξετάστε σε βά-
θος τη σχέση που 

υπάρχει μεταξύ της αυτοεκτίμη-
σής σας και του εισοδήματός 
σας, είναι το αίτημα της Αφρο-
δίτης και της νέας Σελήνης στον 
δεύτερο οίκο σας, των χρημά-
των και των αξιών. Η εργασία 
σας σάς ανταμείβει σύμφωνα 
με τις δεξιότητες και τα ταλέντα 
σας. Οι πλανήτες θα μπορού-
σαν επίσης να δημιουργήσουν 
μια εκπληκτικά νέα στάση σχε-
τικά με την εργασία σας και τον 
τρόπο που διαχειρίζεστε τα οι-
κονομικά σας. 

ςκορπιος
24/10 - 22/11
Αγχωτικά όνειρα 
και περίεργα σημά-

δια για το μέλλον δημιουργεί ο 
Άρης στον πνευματικό δωδέκα-
το οίκο σας. Θέλετε να κάνετε 
όνειρα; Λοιπόν, μην είστε βιαστι-
κοί. Με τον αγχωτικό Άρη πολ-
λά περνάνε μέσα από το υποσυ-
νείδητό σας, ίσως συνειδητοποι-
ήσετε ότι δεν έχετε τις ποιοτικές 
σχέσεις που θέλετε. 

τητα και ερωτικό παιχνίδι, έχετε 
τη διάθεση να γιορτάσετε τον 
έρωτα και το πάθος. Είστε δημι-
ουργικοί στον έρωτα και την ερ-
γασία σας, σκάβετε βαθιά στη 
φαντασία σας και έχετε μεγά-
λες ιδέες. 

Λεων
 23/7 - 23/8
Επιστρέφουν 

η βαθιά οικειότητα και η συναι-
σθηματική σύνδεση με τους 
αγαπημένους σας, καθώς η 
Αφροδίτη και η νέα Σελήνη βρί-
σκονται στον τέταρτο οίκο σας, 
του σπιτιού και της οικογένειας. 
Θέλετε να βρίσκεστε περισσό-
τερο στην κατοικία σας, σας 
πιάνει μια νοσταλγία για τα πα-
λιά, έχετε ανησυχίες για το σπί-
τι σας. 

πΑρθενος
24/8 - 23/9
Το πρόγραμμά σας 
είναι γεμάτο! Θα εί-

στε εξαιρετικά απασχολημένοι 
με συναντήσεις, ραντεβού για 
καφέ και άλλες κοινωνικές υπο-
χρεώσεις, καθώς η Αφροδίτη 
και η νέα Σελήνη ενεργοποιούν 
τον επικοινωνιακό και κοινωνι-
κό τρίτο οίκο σας. Ακόμη και αν 
δεν το συνειδητοποιείτε, είστε 
μάστερ στην επικοινωνία, και οι 
άλλοι προσπαθούν να έλθουν 

κριος 
21/3 - 20/4
Η Αφροδίτη στον 

Σκορπιό χαρίζει έντονα πάθη 
στις σχέσεις σας, έχετε δύναμη 
και εξουσία να πάρετε αυτό που 
θέλετε. Θα τεστάρετε τον αγα-
πημένο σας πριν κάνετε κατάθε-
ση ψυχής. Έχετε έντονη σεξου-
αλικότητα και ένα μυστήριο που 
εκφοβίζει τους άλλους. Η έντα-
ση των συναισθημάτων σας μπο-
ρεί να οδηγήσει σε έλεγχο και 
χειραγώγηση, σε εμμονές και 
εκδίκηση.

ΤΑΥρος
 21/4 - 21/5

Κατά τη διάρκεια 
αυτού του μήνα επι-

διώκετε να ενώσετε τις δυνάμεις 
σας και κάνετε ό, τι μπορείτε για 
να δημιουργήσετε ισότιμες σχέ-
σεις. Απαγορεύεται πλέον να δί-
νετε μόνο εσείς και μετά να νιώ-
θετε συναισθηματικά αποστραγ-
γισμένοι. Η ψυχή σας χρειάζε-
ται ένα σύντροφο που να σας 
εξισορροπεί, κάποιον/α που 
σας συμπληρώνει στη ζωή. Κα-
θώς αισθάνεστε έντονα την ανά-
γκη να νιώσετε πιο οικεία με τον 
αγαπημένο σας, ίσως θελήσετε 
να κάνετε τα πράγματα επίσημα.

διδΥμοι
22/5 - 21/6
Αλλάξτε την καθη-
μερινότητά σας για 

να νιώσετε πιο υγιείς. Η Αφρο-
δίτη και η νέα Σελήνη στον έκτο 
οίκο σας, της υγείας, σας προ-
τρέπουν να υιοθετήσετε έναν 
πιο πειθαρχημένο τρόπο ζωής 
για να παραμείνετε υγιείς. Η 
προσκόλληση σε ένα πλάνο θα 
διασφαλίσει την επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων στόχων για 
μια καλή υγεία και φυσική κατά-
σταση.

κΑρκινος 
22/6 - 22/7
Αυτή είναι η 

μεγάλη ευκαιρία σας! Με την 
Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη 
στον ερωτικό και δημιουργικό 
πέμπτο οίκο σας, αυξάνεται η 
επιθυμία σας για δημιουργικό-

ZωδιΑ

 ΖΑΚ ΕΦΡΟΝ 18/10/1987

O Ζακ Έφρον είναι Αμερικανός ηθοποιός. 
Γεννήθηκε στο Σαν Λούις Ομπίσπο, στην 
Καλιφόρνια. Το πραγματικό του όνομα εί-
ναι Ζachary David Alexander Efron. Όταν 
οι γονείς του είδαν πως έχει ταλέντο στο 
τραγούδι, άρχισε μαθήματα. Σύντομα 
αυτό τον οδήγησε για μια εμφάνιση στην παρα-
γωγή του «Gypsy», η οποία διήρκεσε 90 παρα-
στάσεις. Μετά εμφανίστηκε στα: «Peter Pan», 
«Θεία MAME», «Μαγαζάκι του Τρόμου» και 
«The Music Man». Γρήγορα ακολούθησαν εμφανί-
σεις σε τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομέ-
νων των «Firefly» (2002), «ER» (1994), και «The 
Guardian» (2001). Ο  Έφρον επίσης έπαιξε και 
σε άλλες ταινίες όπως το «The Big, Wide World 
of Carl Laemke», «Triple Play» και «Hairspray». 
Οι πιο πρόσφατες ταινίες του είναι το «17 ξανά» 
(17 again) και το «Me and Orson Welles». 
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Αφηγητές σε τηλεοπτική διαφήμιση για 
την ψυχική υγεία θα παρουσιάσουν 
σύντομα ο Δούκας και η Δούκισσα 

του Σάσσεξ μαζί με τον Δούκα και την Δού-
κισσα του Κέιμπριτζ. Την διαφήμιση αναμέ-
νεται να δουν στις οθόνες τους πάνω από 
δέκα εκατομμύρια τηλεθεατές. Η διαφήμιση 
όπως λέγεται είναι διάρκειας τριών λεπτών 
και είναι μια πρωτοβουλία της οργάνωσης 
«Εvery Mind Matters» σε συνεργασία με το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS). Πρόκειται για 
μια  νέα εκστρατεία στη Βρετανία για την ψυ-
χική υγεία και είναι η πρώτη φορά που μέλη 
της Βασιλικής οικογένειας θα συμμετέχουν 
σε τηλεοπτική διαφήμιση.  Στη διαφήμιση θα 
εμφανίζονται η ηθοποιός Γκλεν Κλόουζ, ο πα-
λαίμαχος παίκτης του κρίκετ Φρέντι Φλίντοφ 
και η παρουσιάστρια Νταβίνα Μακόλ. Ο 
πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι ο πρώτος αφηγητής, 
ο οποίος εξηγεί πως εκατομμύρια άνθρωποι 

στη χώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχι-
κής υγείας. Ακολουθεί ο πρίγκιπας Χάρι, που 
συμπληρώνει πως αυτό (το πρόβλημα ψυχι-
κής υγείας) μπορεί να συμβεί στον καθένα, 
ενώ «αρκετοί άνθρωποι πιστεύουν πως δεν 
μπορεί να γίνει τίποτα». Από τη μεριά της η 
Μέγκαν Μαρκλ θα μιλήσει για τους απλούς 
τρόπους που μπορεί ο καθένας να φροντίζει 
την ψυχική του υγεία ενώ η Κέιτ Μίντλετον θα 
εξηγήσει ότι η παραπάνω οργάνωση προσφέ-
ρει διαδικτυακή βοήθεια σε όποιον θέλει να 
αντιμετωπίσει το άγχος, τα προβλήματα ύπνου 
ή να φτιάξει τη διάθεσή του. Οι φωνές των 
Πριγκίπων ακούγονται ενώ οι τηλεθεατές βλέ-
πουν ασπρόμαυρες φωτογραφίες που δίνουν 
τον αγώνα τους απέναντι στις ψυχικές ασθέ-
νειες.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ 
ΕΝΩΣΑΝ Ο ΔΟΥΚΑΣ ΚΑΙ Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ 

ΤΟΥ ΚΕΙΜΠΡΙΤΖ ΚΑΙ Ο ΔΟΥΚΑΣ ΧΑΡΙ ΚΑΙ 
Η ΔΟΥΚΙΣΑ ΤΟΥ ΣΑΣΣΕΞ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ 

ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ROYAL NEWS

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγος του 
Μέγκαν Μαρκλ είναι αφηγητές σε τηλεοπτική 
διαφήμιση για καλό σκοπό.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ
οι οποίοι συμμετέχουν για πρώτη φορά
σε τηλεοπτική διαφήμιση
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