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τΖΟ Χαρτ
ΣτΙΓμεΣ ΧαΛαρωΣηΣ 
τΟΥ δΙαΣημΟΥ 
ΠΟδΟΣΦαΙρΙΣτη
Στη ΛεμεΣΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒαΣΙΛΙΣΣα ΛετΙΣΙα 
με ρΟμαντΙΚη 
εμΦανΙΣη Στην 
εΘνΙΚη ΓΙΟρτη
τηΣ ΙΣΠανΙαΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ», 

ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ
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Για έκτη φορά στην καριέρα του ο δι-
άσημος ποδοσφαιριστής παρέλαβε 
το «Χρυσό παπούτσι» την Τετάρτη 16 

Οκτωβρίου σε μια σεμνή τελετή, αφιερώνο-
ντάς το στην οικογένεια και τους συμπαίκτες 
του. Ο Αργεντινός σταρ της Μπαρτσελό-
να ολοκλήρωσε την προηγούμενη αγωνιστι-
κή περίοδο στο ισπανικό πρωτάθλημα με 
36 γκολ, που ισοδυναμούν με 72 βαθμούς 
στην ειδική κατάταξη (όπου υπάρχει συντε-

λεστής ανάλογα με το επίπεδο του πρωτα-
θλήματος), αφήνοντας πίσω του τον Κιλιάν 
Εμπαπέ, ο οποίος σκόραρε 32 τέρματα στο 
γαλλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Παρί 
Σεν Ζερμέν. Τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή 
συνόδευσαν οι δύο γιοι του, οι οποίοι για τρί-
τη φορά παρέδωσαν το βραβείο στον μπα-
μπά τους, αλλά και η εκρηκτική σύζυγός του 
Αντονέλα, η οποία είναι το στήριγμά του. Να 
επισημάνουμε ότι με τη σύζυγό του γνωρίστη-

καν όταν ήταν ακόμη παιδιά στο Rosario και 
είναι ακόμη μαζί. Όπως ο ίδιος δήλωσε 
κατά την απονομή του βραβείου, «χωρίς 
τους συμπαίκτες μου, χωρίς την ομάδα μου, 
δεν θα μπορούσα ποτέ να το κερδίσω μόνος 
μου. Αφορά όλο τον κόσμο, είναι μία ανα-
γνώριση για όλους στα αποδυτήρια». ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

ΓΙΑ ΕΚΤΗ ΦΟΡΑ ΠΗΡΕ ΤΟ «ΧΡΥΣΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ»
ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ

BIG
PICTURE

Ο Αργεντινός σταρ της 
Μπαρτσελόνα μαζί με τη 
σύζυγό του, Αντονέλα 
Ροκούτσο, με την οποία 
έχουν αποκτήσει δύο 
παιδιά, τον Τιάγκο και 
τον Ματέο. 
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ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ένας από τους ηθοποιούς που θαυμάζω είναι 
ο Ρίτσαρντ Γκιρ, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας 
γνήσιος άνθρωπος που νοιάζεται για τους 
συνανθρώπους του. Το απέδειξε στην πράξη 
άλλωστε και γι' αυτό τον λόγο τιμήθηκε από 
την πόλη της Φλωρεντίας παραλαμβάνοντας 
το κλειδί της πόλης για το ανθρωπιστικό 
του έργο με τους πρόσφυγες. Ο ηθοποιός 
τιμήθηκε για τις προσπάθειές του να δοθεί βοήθεια στους 
περίπου 150 πρόσφυγες, οι οποίοι διασώθηκαν από ένα 
ισπανικό πλοίο τον περασμένο Αύγουστο και παρέμειναν 
παγιδευμένοι στα διεθνή ύδατα, έξω από τη Λαμπεντούζα. Ο 
70χρονος ηθοποιός ανέβηκε στο πλοίο, πήρε τρόφιμα τους 
πρόσφυγες και συνομίλησε μαζί τους, όπως και με τα μέλη 
του πληρώματος. Μακάρι όλοι οι γνωστοί ηθοποιοί να είχαν 
την τόλμη και το ήθος του γνωστού ηθοποιού. Του αξίζουν 
συγχαρητήρια λόγω της ανθρωπιστικής του αλληλεγγύης, 
της γενναιοδωρίας αλλά και της φιλανθρωπίας του.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaΘε εβδΟμΑδΑ
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ΤΖΟ ΧΑΡΤ
ΣΤΙΓΜΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΣΗΜΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΛΕΤΙΣΙΑ ΜΕ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ», ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ

ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ•ΤΕΥΧΟΣ 608•20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019•2,90€ 
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οι πλαστικές επεμβάσεις
66 ΡΟμΠεΡτ ΡεΝτΦΟΡΝτ
Τιμητική βράβευση για τα εξήντα χρόνια 
της καριέρας του

 ΣτΟ εξΩΦΥΛΛΟ ΑΥτΗ τΗ βδΟμΑδΑ
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ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΛΕΤΙΣΙΑ

ΜΕ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΜΙΑΝ ΑΚΡΩΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΛΕΤΙΣΙΑ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Η Βασίλισσα Λετίσια έκλεψε
για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις

Η Ισπανίδα χορεύτρια μπαλέτου Ταmara Rojo 
χαιρετίζει το βασιλικό ζευγάρι.
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Για άλλη μια φορά η Βασίλισσα 
της Ισπανίας  Λετίσια κατόρθωσε 
να επικεντρώσει τα φωτογραφικά 

φλας πάνω της. Με μια ρομαντική εμ-
φάνιση, επιλέγοντας ένα ροζ φόρεμα 
με διαφάνειες. Η Βασίλισσα Λετίσια 
πήγε στην παρέλαση μαζί με τις δύο κό-
ρες της, Λεονόρ και Σοφία, συνοδευ-
όμενη από τον σύζυγό της και Βασιλιά 
της Ισπανίας, Φελίπε. Η ίδια φόρεσε 
ένα ιδιαίτερο φόρεμα του οίκου Varela 
σε παστέλ απόχρωση, ενώ στη μέση 
της γάμπας είχε δαντέλα και διαφάνει-
ες στα μανίκια. Όμως τις εντυπώσεις 
έκλεψαν και οι δύο κόρες του βασιλι-
κού ζεύγους, οι οποίες ήταν ντυμένες 
με παστέλ χρώματα πανομοιότυπα με το 
φόρεμα της μητέρα τους. Οι δύο ξαν-
θιές γαλαζοαίματες Πριγκίπισσες, η Λε-
ονόρ, η οποία θα είναι και η μελλοντική 

Βασίλισσα και η Πριγκίπισσα Σόφια, η 
οποία κληρονόμησε το όνομά της από 
την πρώην Βασίλισσα Σοφία, παρακο-
λούθησαν την παρέλαση και γιόρτασαν 
την Εθνική Ημέρα της Ισπανίας. Στην 
παρέλαση, που πραγματοποιήθηκε στην 
κεντρική Μαδρίτη, παρέστη, εκτός από 
τον Βασιλιά Φίλιππο VI και ο Πρωθυ-
πουργός Μαριάνο Ραχόι. Οι ένοπλες 
δυνάμεις παρέλασαν, στη λεωφόρο 
Paseo de la Castallana, της Μαδρίτης, 
τιμώντας την επέτειο της ημέρας που ο 
Χριστόφορος Κολόμβος έφτασε στην 
Αμερική το 1492. Μετά την παρέλαση, 
που παρακολούθησε πλήθος κόσμου, 
το βασιλικό ζευγάρι δέχτηκε τα συγχα-
ρητήρια στο παλάτι. ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ 

 

ΜΕ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΜΙΑΝ ΑΚΡΩΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΛΕΤΙΣΙΑ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

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

με τους δυο τους να νιώθουν 
ευτυχισμένοι για την επιλογή τους.

Ο Βασιλιάς Φελίπε και η Βασίλισσα Λετίσια
μαζί με τις κόρες τους Λεονόρ και Σοφία.

Το βασιλικό ζευγάρι χαιρετίζει τη Ισπανίδα σοπράνο Ainhoa Arteta

Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν και στο παλάτι

Η Ισπανίδα χορεύτρια μπαλέτου Ταmara Rojo 
χαιρετίζει το βασιλικό ζευγάρι.
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AΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ…
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ

Η ΝΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΙΓΜΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ, ΤΑ ΟΣΑ ΝΙΩΘΕΙ 

ΣΤΟΝ 5Ο ΜΗΝΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΠΟΥ ΖΕΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ
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Η ΝΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΙΓΜΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ, ΤΑ ΟΣΑ ΝΙΩΘΕΙ 

ΣΤΟΝ 5Ο ΜΗΝΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΠΟΥ ΖΕΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ

Νέα πρόκληση στη φετινή τηλεοπτική σεζόν με 
μια εκπομπή πολύ διαφορετική από ό,τι σε είδα-
με μέχρι τώρα. Πώς πήρες αυτή την απόφαση;

Όντως πρόκειται για ένα πολύ αλλιώτικο concept, το οποίο με εν-
θουσιάζει πολύ! Πέρα από το επαγγελματικό μέρος, με γεμίζει και 
ως άνθρωπο, αφού η εκπομπή «Για το Καλό Σου», όπως λέει και ο 
τίτλος, νοιάζεται για το καλό μας και έχει μοναδικό στόχο να βελτιώ-
σει τις ζωές μας. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν αγάπησα πολύ 
και το πιο lifestyle είδος εκπομπής με το οποίο ασχολήθηκα μέχρι 
σήμερα. Σε αυτόν τον χώρο όμως τον μεγαλύτερο ρόλο παίζουν οι 
συγκυρίες και το τι θα έρθει στο δρόμο σου. Το αξιολογείς και αν 
πιστεύεις ότι σου ταιριάζει, το κάνεις. Έχω πειστεί γενικά ότι τα «κα-
λούπια» στα οποία βάζουμε κάποιες φορές τον εαυτό μας δεν χρη-
σιμεύουν και δεν σε αφήνουν να εξελιχθείς. Πάντως, τα θέματα της 
καινούργιας εκπομπής δεν είναι μακριά από όσα με ενδιέφεραν 
τόσα χρόνια. Το ανθρωποκεντρικό στοιχείο, η κοινωνική προσέγγιση 
των θεμάτων, αλλά και ένθετα υγείας αποτελούσαν κομμάτια και της 
προηγούμενης εκπομπής μου, αλλά και γενικά της μέχρι σήμερα πο-
ρείας μου. Αυτή τη φορά το θέμα είναι πιο ξεκάθαρο και αφιερωμέ-
νο σε ένα σκοπό: Να κάνει την υγεία μας καλύτερη και να μας μάθει 
να προσέχουμε τον εαυτό μας και όσους αγαπάμε λιγάκι παραπάνω. 

Μίλησέ μας λίγο για το τι θα βλέπουμε κάθε βδομάδα 
στην εκπομπή «Για Το Καλό Σου».
Μαζί, κάθε Παρασκευή στις 9:15 το πρωί, θα βρίσκουμε τρόπους 
να κάνουμε τη ζωή μας πιο ποιοτική και όμορφη. Με λιγότερο πόνο 
και λιγότερες έγνοιες. Με απλό και σύγχρονο τρόπο, και όχι εξει-
δικευμένους επιστημονικούς όρους, θα προσπαθούμε να δίνουμε 
συμβουλές και λύσεις σε συχνές ανησυχίες του κόσμου, αλλά και 
να τον ενημερώνουμε για τις πιο εξελιγμένες ιατρικές μεθόδους που 
ίσως δεν ήξερε ότι υπάρχουν ως επιλογή και στην Κύπρο και θα μπο-
ρούσαν να του κάνουν πολύ πιο εύκολη την καθημερινότητα. Στοίχη-
μά μας είναι να αποφύγουμε τις ανιαρές επιστημονικές συζητήσεις 
και τις θεωρητικές συμβουλές που συνήθως έχει κανείς στο μυαλό 
όταν σκέφτεται μια ιατρική εκπομπή. Χρηστικά θέματα, κορυφαίοι 
γιατροί, πλάνα από ρομποτικές επεμβάσεις, αλλά και δυνατές αληθι-
νές ανθρώπινες ιστορίες υπόσχονται να κάνουν κάθε επεισόδιο χρή-
σιμο και βοηθητικό.

Μετά από πέντε χρόνια στον ΑΝΤ1, τον περασμένο Ια-
νουάριο έδωσες την παραίτησή σου. Πολλοί δεν πίστε-
ψαν πως ήταν βελούδινο το διαζύγιο με το κανάλι και 
έφυγες δυσαρεστημένη, καθώς ήθελες νέες προκλή-
σεις που δεν σου έδινε το κανάλι. Ποια είναι τελικά η 
αλήθεια;
Κι όμως, όσο παράξενο και αν ακούγεται, έφυγα από τον ΑΝΤ1 έχο-
ντας άψογες σχέσεις με όλους. Και τη διοίκηση και τους συναδέλ-
φους. Ούτε τσακωθήκαμε ούτε καν παρεξηγηθήκαμε. Συζητήσαμε 
ως επαγγελματίες τα δεδομένα και από τη στιγμή που δεν καταλή-
γαμε σε λύση που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, αποφάσισα να 
κλείσω αυτόν τον κατά τα άλλα όμορφο κύκλο της ζωής μου. Πολ-
λοί άνθρωποι από το προηγούμενο επαγγελματικό μου σπίτι έχουν 
σημαντική θέση στην καρδιά μου και πάντα θα έχουν. Ας μην ανοί-
γουμε αυτό το θέμα ξανά, καθώς πάνε εννέα μήνες που αποχώρη-
σα από το κανάλι. Πλέον ανήκω στο δυναμικό του ΣΙΓΜΑ και είμαι 
πολύ χαρούμενη. Είναι σαν νέος έρωτας αυτή η συνεργασία!

Πιστεύεις πως πέραν από το Follow ο ΑΝΤ1 θα μπορού-
σε να σε αξιοποιήσει σε κάποια άλλη εκπομπή και αν 
ναι, σε ποιαν;
Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν στο μέλλον αν παρέμενα στον κανάλι, 

«ΜΑΖΙ, ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΣΤΙΣ 9:15 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ 
ΣΙΓΜΑ, ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ 

ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ. ΜΕ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΟΝΟ ΚΑΙ 
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ» 
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αλλά ας μην απαντήσουμε σε υποθετικές ερω-
τήσεις (γέλια). Ο ΑΝΤ1 δεν προχωρά συχνά 
στην παραγωγή εγχώριων παραγωγών και το 
γεγονός πως τα τελευταία χρόνια μου έδινε 
την ευκαιρία μέσα από το Follow είναι σημαντι-
κό και δεν το ξεχνώ. Απλά ο κάθε επαγγελμα-
τίας ζυγίζει καταστάσεις και αναλόγως πράττει 
τη δεδομένη στιγμή. 

Στις αρχές της καριέρας σου σε εί-
δαμε να παρουσιάζεις και μικρά δελ-
τία ειδήσεων. Ποιο πιστεύεις είναι το 
αντικείμενο εκπομπής που ταιριάζει 
στην Αφροδίτη; Το ενημερωτικό ή το 
lifestyle;
Δεν είναι εποχές ούτε για πολυτέλειες, δηλα-
δή να επιλέγεις απόλυτα τι θα κάνεις, ούτε εί-
μαι τύπος που θα απέρριπτε τα πάντα και τους 
πάντες μέχρι να του δοθεί το ιδανικό. Όταν 
είσαι δημοσιογράφος, μπορεί να έρθει η στιγ-
μή που θα πρέπει να υπηρετήσεις διαφορετικά 
είδη δημοσιογραφίας. Δεν θα σου κρύψω ότι 
είμαι περισσότερο ο εαυτός μου στο πιο ψυ-
χαγωγικό κομμάτι, ή έστω το πιο κοινωνικό. Γε-
νικά πιστεύω ότι ο καθένας μας πρέπει να απο-
λαμβάνει και να παθιάζεται με αυτό που κάνει 
για να μπορεί να δώσει το 100% του εαυτού 
του. Προσωπικά, λατρεύω την παρέα που κρα-
τά στον κόσμο μια ψυχαγωγική εκπομπή ή μια 
εκπομπή σαν και αυτή που κάνουμε τώρα!

Στα δελτία ειδήσεων θα ήθελες να 
επιστρέψεις κάποια στιγμή;
Δεν είναι κάτι που σκέφτομαι ή θα επιδίωκα, 
καθώς με γεμίζει ο δρόμος που ακολούθησα 
μετά τα δελτία ειδήσεων. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι αν κάποια στιγμή ερχόταν η ενημέρωση 
στον δρόμο μου δεν θα το εξέταζα ως ενδε-
χόμενο. 

Σε πλήγωσαν άνθρωποι από τον 
χώρο;
Δεν έχω ιδιαίτερο παράπονο… Δεν μπορώ να 
πω ότι έχω τσακωθεί με κάποιον ή έχω κάνει 
εχθρούς. Φίλος δεν γίνεται να είσαι με όλους, 
αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχω άσχημη 
εμπειρία. Παρόλα αυτά πληγώθηκα κάποιες 
φορές και απογοητεύτηκα από ανθρώπους 
που φέρθηκαν άδικα, χωρίς ακόμα να κατα-
λάβω το γιατί. Ίσως και εγώ να έκανα κάτι που 
άθελά μου στεναχώρησε κάποιον. Σε γενικές 
γραμμές στον χώρο της τηλεόρασης χρειάζε-
σαι γερό στομάχι και είναι κάτι που πρέπει να 
καταλάβεις νωρίς για να μπορέσεις να συνε-
χίσεις. Φαντάσου ότι στην αρχή έκλαιγα με 
το παραμικρό και τα έπαιρνα όλα κατάκαρδα. 
Με τον καιρό άλλαξα σε κάποιον βαθμό και 
δεν χαλιέμαι τόσο εύκολα. Έχω δρόμο ακό-
μη όμως (γέλια). Σχεδόν έχω αποβάλει και το 
«σύνδρομο» που είχα από μικρή να θέλω να 
είμαι συμπαθής σε όλους. Όταν καταλάβεις 
ότι αυτό δεν γίνεται, χαλαρώνεις και η ζωή 
σου γίνεται πιο εύκολη.

Βλέπω ότι διανύεις μια υπέροχη περί-
οδο της ζωής σου, περιμένοντας το 
πρώτο σου παιδί! Πώς αντέδρασες 
όταν έμαθες ότι είσαι έγκυος;
Η στιγμή που μαθαίνεις ότι θα γίνεις μαμά εί-
ναι υπέροχη και ανεπανάληπτη. Μόλις έκα-
να το τεστ, τα δύο τεστ κατ’ ακρίβειαν (γέλια), 
και είδα ότι είναι θετικά, έπαθα ένα ευχάριστο 
σοκ και ήδη ένιωσα να αλλάζουν όλα μέσα 
μου. Τα συναισθήματά μου, οι σκέψεις μου, τα 
θέλω μου. Για μένα τα παιδιά είναι η μεγαλύτε-
ρη ευλογία, το νόημα της ζωής.

Γνωρίζετε το φύλο του παιδιού; Απο-
φασίσατε το όνομα που θα του δώ-
σετε;
Ναι, περιμένουμε κοριτσάκι! Όσο για το όνο-
μα, έχουμε κάτι υπόψη μας, αλλά ας περιμέ-
νουμε να γεννηθεί πρώτα το μωρό με τη βο-
ήθεια του Θεού και μετά θα τα οριστικοποιή-
σουμε και αυτά. 

Στον σύζυγό σου πώς το ανακοίνω-
σες και ποια ήταν η αντίδρασή του;
Του το ανακοίνωσα γλυκά αλλά απλά! Χωρίς 
προλόγους και σάλτσες (γέλια). Του είπα λοι-
πόν ότι θα αποκτήσουμε μωράκι και εννοείται 
ότι χάρηκε πολύ. Από τον πρώτο κιόλας και-
ρό της σχέσης μας πίστευα ότι ο Στέφανος θα 
γίνει υπέροχος μπαμπάς. Νιώθω τυχερή που 
η κόρη μας θα έχει έναν τέτοιον άνθρωπο δί-
πλα της.

Με τον σύζυγό σου είστε μαζί 12 
χρόνια, εκ των οποίων τον ένα πα-
ντρεμένοι. Πώς καταφέρατε και μεί-
νατε ενωμένοι από τα μαθητικά σας 
χρόνια;
Εγώ τελείωνα το σχολείο και ο Στέφανος ήταν 
ήδη φοιτητής όταν γνωριστήκαμε. Πάνε όντως 
12 χρόνια και αυτό που θα σου πω είναι πολύ 
παράξενο. Νιώθω ότι είμαι μαζί του όλη μου 
τη ζωή, αλλά την ίδια ώρα αισθάνομαι σαν να 
γνωριστήκαμε χθες. Εδώ και 12 χρόνια είμαι 
απόλυτα ερωτευμένη μαζί του. Δεν σκέφτηκα 
καν ότι θα ήθελα μια αλλιώτικη πορεία από 
αυτήν που διανύσαμε και διανύουμε. Για να 
μην τα παρουσιάζουμε όλα εξωπραγματικά 

όμως, να πούμε ότι μια μακροχρόνια σχέση 
θέλει πολλή δουλειά και μάλιστα συνεχόμε-
νη. Να μην εφησυχάζεις και να προσπαθείς 
να διορθώνεις όσα στραβώνουν στην πορεία. 
Η ζωή γενικά δεν είναι μέλι γάλα και αυτό 
δεν μπορεί να μην επηρεάσει και ένα ζευγάρι 
που μοιράζεται τα πάντα. Για να κρατηθεί μια 
σχέση δεν έχουν χώρο οι εγωισμοί, ενώ είναι 
απαραίτητο να προσπαθούν και οι δύο. Όταν 
υπάρχει αληθινή αγάπη, βρίσκεις τους τρό-
πους και μάλιστα δεν το θεωρείς κουραστικό 
αλλά φυσικό.

Φαντάζομαι ότι ήταν ο πρώτος σου 
έρωτας! Ήσουν σίγουρη από την 
αρχή ότι η σχέση σας θα περιελάμβα-
νε το ονειρεμένο «για πάντα μαζί»;
Ο έρωτάς μας γεννήθηκε σχεδόν αμέσως. 
Στην πορεία ήρθε και η βαθιά αγάπη. Ωστό-
σο δεν μπορείς να ξέρεις από την αρχή αν 
όλο αυτό θα κρατήσει για πάντα. Από κάποια 
φάση και μετά πάντως ήξερα ότι θα ήθελα 
αυτό το «για πάντα μαζί», αφού ανακάλυπτα 
ότι είναι ο πιο καλόψυχος άνθρωπος που έχω 
γνωρίσει. Και δεν μιλώ απαραίτητα για τη συ-
μπεριφορά του προς εμένα, αλλά για το πώς 
συμπεριφέρεται γενικά. Σε ανύποπτο χρόνο 
κάνει κάτι που με σκλαβώνει και μου υπενθυμί-
ζει γιατί τον αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να είμαι 
με κάποιον αγενή, αναίσθητο και εγωιστή και 
ας ήταν μαζί μου άψογος!

Περάσατε κρίση; Αν ναι, πώς τη δια-
χειριστήκατε;
Εννοείται ότι είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. 
Δεν είναι όλα στρωμένα με ροδοπέταλα χω-
ρίς εμπόδια και δοκιμασίες. Ήμασταν παιδιά 
όταν ξεκινήσαμε και μεγαλώνοντας ουσιαστι-
κά ο ένας δίπλα στον άλλον είναι λογικό να 
προκύπτουν αλλαγές στον χαρακτήρα μας. 
Όπως κάθε ζευγάρι, έχουμε τις εντάσεις μας, 
τις διαφωνίες μας και τις όχι και τόσο υπέρο-
χες στιγμές μας. Τέτοιες φάσεις τις διαχειριζό-
μαστε με συζήτηση και ζυγίζοντας τα πράγμα-
τα. Δεν είναι κακό να τσακώνεσαι, φτάνει να 
μην αφήνεις την κατάσταση να ξεφύγει λέγο-
ντας πράγματα που δεν μπορείς να πάρεις 
πίσω.

Δεν ένιωσες ποτέ να σε κουράζει 
αυτή η σχέση, μιας και ξεκίνησε σε 
πολύ μικρή ηλικία;
Όχι! Ακόμα και στις δυσκολίες και στις λιγότε-
ρο καλές φάσεις της κοινής μας πορείας, δεν 
θα άλλαζα αυτό που έχουμε. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
MAKE UP: ΠΟΛΙΝΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑKWA CAFÉ
TOTAL OUTFIT MINDY BOUTIQUE

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ LALAS ONLINE STORE

«ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΙΟΛΑΣ 
ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΑΣ 

ΠΙΣΤΕΥΑ ΟΤΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΥΠΕΡΟΧΟΣ 
ΜΠΑΜΠΑΣ. ΝΙΩΘΩ 

ΤΥΧΕΡΗ ΠΟΥ Η ΚΟΡΗ ΜΑΣ 
ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΤΕΤΟΙΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΙΠΛΑ ΤΗΣ» 
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Tα μοντέλα Μαρίσα Ανδρέου, 
Ιζαμπέλα Χριστοδούλου και 
Ελίσα Γεωργίου μαζί με τη 
Στάλω Ηλία.

ΣΤΑΛΩ ΗΛΙΑ

ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

H KAΘΕ ΕΠΟΧΗ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΛΑ Η ΣΤΑΛΩ 
ΗΛΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΤΟΥ 2019/20

Η νέα συλλογή της Στάλως Ηλία 
(www.staloelia.com) εκφράζει τη 
θηλυκότητα και τον δυναμισμό 

για τον Χειμώνα του 2019/20. Κομμάτια 
για όλα τα μεγέθη της γυναικείας σιλου-
έτας που περιγράφουν τον σωματότυπο 
κάθε γυναίκας. Η Στάλω Ηλία με τις δη-
μιουργίες της αναδεικνύει τη γυναίκα που 
τολμά να μην περνά απαρατήρητη, ενώ 
μέσα στη συλλογή της πλέον κάθε γυναί-
κα με plus μέγεθος μπορεί να βρει αυτό 
που της ταιριάζει. Η φωτογράφιση πραγ-
ματοποιήθηκε στο Jolly Joker στη Λευκω-
σία και το μακιγιάζ των μοντέλων για τη 
φωτογράφιση επιμελήθηκε η Iζαμπέλα 
Χριστοδούλου, ενώ τα μαλλιά το Yvonni 
K. Hairstudio.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΑΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ: SHOEBOX

Το μοντέλο Ιζαμπέλα 
Χριστοδούλου.

Η Ελίσα Γεωργίου με μιαν
από τις νέες δημιουργίες της Stalo Elia.

Το μοντέλο Μαρίσα Ανδρέου.
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Τη Λεμεσό επέλεξε για να 
περάσει  στιγμές χαλά-
ρωσης ο Βρετανός τερ-

ματοφύλακας της Μπάρνλεϊ, 
Τζο Χαρτ, μαζί με τη σύζυγό 
του Κίμπερλι και τον μονάκρι-
βο γιο τους Χάρλοου. Όλη η 
οικογένεια εκμεταλλεύτηκε το 
διάλειμμα από το ποδοσφαι-
ρικό πρωτάθλημα της Αγγλίας 
λόγω των αγώνων της εθνικής 
ομάδας που αγωνίζεται στα 
προκριματικά του Euro 2020 
και επισκέφθηκε τη Λεμεσό. 
Κατά  τη διάρκεια της παρα-
μονής τους επέλεξαν να περ-
νούν τον χρόνο τους χαλαρώ-
νοντας στο υπερπολυτελές ξε-
νοδοχείο Parklane, a Luxury 
Collection Resort & Spa, απο-
λαμβάνοντας τις ξεχωριστές 
υπηρεσίες, για να επιστρέ-
ψουν στη Βρετανία ανανεωμέ-
νοι.  ok!  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 

 

TZO XAΡT

Oικογενειακες
διακοπες

του διαςημου
ποδοςφαιριςτη 

ςτη Λεμεςο 
με τη ςυΖυγο και τον γιο 

του εκανε διακοπες
ςτη Λεμεςο ο διαςημος 
ποδοςφαιριςτης τΖο Χαρτ 

Αποκλειστικές 

φωτογραφίες
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ΈλΈνα ΠαΠαΠαναγιώτου 

«H Eurovision Έιναι ονΈιρο 
ζώής για 'μΈνα!»

Δεν χρειάζετάι νά πει κάνεις πολλά γιά το ποςο μεγάλη 
ςημάςιά εχει νά κάνεις τά ονειρά ςου πράγμάτικοτητά. 

η κυπριά τράγουΔιςτριά ελενά πάπάπάνάγιώτου 
φάινετάι οτι το ειχε άντιληφθει άπο νώρις.
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«H Eurovision είναί όνείρό 
ζωής γία 'μενα!»

Δεν χρειάζετάι νά πει κάνεις πολλά γιά το ποςο μεγάλη 
ςημάςιά εχει νά κάνεις τά ονειρά ςου πράγμάτικοτητά. 

η κυπριά τράγουΔιςτριά ελενά πάπάπάνάγιώτου 
φάινετάι οτι το ειχε άντιληφθει άπο νώρις.

Στην ηλικία των 20 άδραξε την ευ-
καιρία και δήλωσε συμμετοχή στο 
«The Voice», όπου κατάφερε να 

φτάσει μέχρι και τα lives! Έπειτα, συνέ-
χισε να κυνηγά το όνειρό της μέχρι που 
το κατέκτησε μιας και τώρα ετοιμάζεται 
να συνεργαστεί με τον αγαπημένο Έλ-
ληνα τραγουδιστή, Νίκο Βέρτη. Σε μιαν 
αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό 
ΟΚ!, η όμορφη Κύπρια τραγουδίστρια 
μιλά για τον Νίκο Βέρτη, για τη συμμετο-
χή της στο “Voice” και απαντά στις φή-
μες που την θέλουν ζευγάρι με γνωστό 
επιχειρηματία.

Μέσω του Instagram, «έκλεισες» 
συνεργασία με τον Νίκο Βέρτη. 
Mίλησέ μου γι’ αυτό!
Ναι, έτσι ακριβώς έγινε και πραγματι-
κά δεν το περίμενα με τίποτα! Στην αρχή 
σοκαρίστηκα και παράλληλα ενθουσια-
στικά, όμως, γενικά πάντα κρατάω μιαν 
απόσταση διότι σε αυτόν τον χώρο εί-
ναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Γενικά, 
στη ζωή μου -πλέον- είμαι επιφυλακτική. 
Μετά από συζητήσεις και μετά από τηλε-
φωνική επαφή με συνεργάτες του Νίκου 
Βέρτη καταλήξαμε και έτσι κλείσαμε αυ-
τήν την υπέροχη συνεργασία!

Είναι ένας τραγουδιστής με τον 
οποίο θα ήθελαν πολλοί να συ-
νεργαστούν και εσύ θα έχεις 
την τύχη να βρίσκεστε στην ίδια 
σκηνή. Το είχες φανταστεί ποτέ 
αυτό;
Όντως, νιώθω πολύ τυχερή και είναι με-
γάλη μου τιμή να συνεργάζομαι με τον 
Νίκο Βέρτη και να βρίσκομαι στην ίδια 
σκηνή μαζί του. Το λέω μέχρι τώρα και 
ανατριχιάζω! Πραγματικά το ονειρευ-
όμουνα καιρό και, κάθε φορά που τον 
έβλεπα στις εμφανίσεις του, ευχόμουν 
να βρισκόμουν και εγώ δίπλα του! Δεν 
είναι απλώς ένας τραγουδιστής, είναι 
πάνω απ’ όλα ένας υπέροχος άνθρωπος 
και ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Πραγ-
ματικά, το λέω και το εννοώ! Και αυτό 
φυσικά βγαίνει προς τα έξω και για αυτό, 
εξάλλου, είναι τόσο αγαπητός στον κό-
σμο.

Πιστεύεις ότι οι καλλιτέχνες που 
έχουν ζήσει ατέλειωτες επιτυ-
χίες, δόξα και είναι «γεμάτοι» 
ανοίγουν πιο εύκολα την «αγκα-
λιά» τους;
Κατά τη γνώμη μου αυτό έχει να κάνει με 
τον άνθρωπο, τον χαρακτήρα του και την 
προσωπικότητά του. Κάποιοι επιλέγουν 
να κρατάνε τη δόξα και την επιτυχία για 
τον εαυτό τους μόνο και κάποιοι τα μοι-

ράζονται και επιλέγουν να βοηθήσουν 
νέα άτομα. Ο Νίκος Βέρτης είναι ένας 
από αυτούς. Είναι ένας καλλιτέχνης που 
έχει ζήσει και ζει ατέλειωτες επιτυχίες και 
δόξα, εντός και εκτός Ελλάδος και πραγ-
ματικά είναι ένας άνθρωπος που αγκα-
λιάζει όλη την ομάδα χωρίς διακρίσεις, 
χωρίς τίποτα. Δεν θα ξεχάσω την πρώτη 
μας συνάντηση και συζήτηση που είχαμε 
και μου είπε: «Είμαστε οικογένεια εδώ. Η 
δεύτερή σου οικογένεια». Ένιωσα τόσο 
όμορφα. Μια ασφάλεια που πάντα φο-
βόμουν ότι δεν θα ένιωθα σε αυτόν τον 
χώρο.

Πότε αντιλήφθηκες ότι είχες το 
«μικρόβιο» της μουσικής;
Από τον καιρό που θυμάμαι τον εαυτό 
μου, η μουσική ήταν ένας μεγάλος παρά-
γοντας στη ζωή μου. Ήθελα να βγαίνω 
με τους γονείς μου, μόνο και μόνο για 
να κάθομαι και να παρατηρώ τους μου-
σικούς. Κάποιες φορές, μάλιστα, ελάμ-
βανα κι εγώ μέρος, με τον τρόπο μου 
φυσικά (γέλια). Θυμάμαι να κρατάω το 
ντέφι σε ηλικία 3-4 ετών και να κάθο-
μαι δίπλα από τον κιθαρίστα και να το 
απολαμβάνω. Πρώτη φορά που τραγού-
δησα ολόκληρο τραγούδι μπροστά σε 
κόσμο, ήταν στην τελική γιορτή του νηπι-
αγωγείου μου, σε ηλικία 4 ετών, το «Κα-
λύτερα οι 2 μας», παρέα με την κολλη-
τή μου τότε! Ένιωσα τόσο ωραία. Ο κό-
σμος μάς αποθέωσε και από τότε έλεγα 
στη μαμά μου ότι θέλω να γίνω τραγου-
δίστρια.

Η φωνή σου είναι πραγματικά 
καθηλωτική. Ποια ήταν η μουσι-
κή σου σταδιοδρομία για να κα-
ταφέρεις να φτάσεις σε αυτό το 
επίπεδο;
Ευχαριστώ παρά πολύ για τα όμορφά 
σου λόγια! Από μικρή ηλικία, ελάμβα-
να μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς 
τραγουδιού εδώ στην Κύπρο και μετά 
έλαβα μέρος στο «X-Factor» (15 ετών) 
και στο «The Voice of Greece» σε ηλικία 
19 ετών! Αργότερα, όταν έφτασε η ώρα 
να πάω για σπουδές εννοείται επέλεξα 
να ακολουθήσω σπουδές στη μουσική. 

Δόξα τω Θεώ, τελείωσα πέρσι το καλο-
καίρι, πήρα το πτυχίο μου στη Μουσική 
Εκπαίδευση & Jazz Voice. Είχα όμορφες 
συνεργασίες με καλλιτέχνες και συνθέ-
τες από Κύπρο και Ελλάδα (όπως Γιώργο 
Χατζηνάσιο, Σταύρο Σιδερά, Γιώργο Πα-
γιάτη, STAVENTO, Χάρη Βαρθακούρη, 
Ευθύβουλο Θεοχάρους, Nigma κ.λπ). 
Είχα την τιμή και την ευκαιρία να τραγου-
δήσω σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, 
στη Γερμανία, Αμερική, Ισραήλ και εύχο-
μαι να συνεχιστεί όλο αυτό γιατί πραγ-
ματικά και κυριολεκτικά η μουσική και το 
τραγούδι είναι όλη μου η ζωή. Όλα αυτά 
ήταν σημαντικά βήματα και εμπειρίες για 
να είμαι αυτό που είμαι σήμερα. Οφείλω 
ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς 
τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν! 
Δεν ήταν όλα εύκολα και βλέπω πως η 
σκληρή δουλειά, η θέληση, η επιμονή 
και η υπομονή ανταμείβονται πάντα. Νιώ-
θω ευγνώμων και τυχερή που όλη μου η 
ζωή και η καθημερινότητά μου περιτριγυ-
ρίζονται από τη μουσική, από αυτό που 
αγαπάω και δεν θα κουραστώ ποτέ να το 
κάνω. Είναι απλώς κομμάτι της ζωής μου!

Όταν συμμετείχες στο «Τhe 
Voice», είχες βιώσει ανταγωνιστι-
κές συμπεριφορές; Έχεις αλλά-
ξει άποψη για τα reality shows;
Το “Voice” ήταν μια τεράστια εμπειρία 
ζωής για εμένα, διότι είδα και έζησα πολ-
λά. Από τότε κατάλαβα πως δεν είναι 
όλα όπως φαίνονται πίσω από τις κά-
μερες. Δυστυχώς, αλλιώς γνωρίζεις κά-
ποια άτομα πριν μπουν στο παιχνίδι και 
αλλιώς γίνονται μετά την προβολή. Αυτά 
όλα, όμως, για εμένα είναι μαθήματα. 
Ήταν μια τεράστια ευκαιρία και φυσικά 
η τηλεόραση είναι ένα πολύ καλό μέσο 
προβολής και πιστεύω μου έκανε καλό 
και μου ανοίχτηκαν πολλές πόρτες. Η 
άποψή μου για τα talent shows ήταν και 
είναι η ίδια: Όντως η προβολή μπορεί 
να σου προσφέρει πολλά, ίσως, όμως 
και τίποτα. Δεν πρέπει τα παιδιά και όσοι 
λαμβάνουν μέρος να αναπαύονται και 
να κρέμονται από ένα talent show πιστεύ-
οντας πως όταν βγουν μπορούν να γί-
νουν πρώτο όνομα. Δεν είναι καθόλου 
έτσι. Σε αυτόν τον χώρο έχει πολλούς 
καλούς, όμως, λίγοι δουλεύουν πραγμα-
τικά γι’ αυτό. Θα ανταμειφθεί αυτός που 
δεν τα βάζει κάτω, προσπαθεί και θέλει 
συνεχώς να εξελίσσεται. Έτσι το βλέπω 
εγώ τουλάχιστον.

Στη Eurovision, θα ήθελες να 
πας;
Και ποιος δεν θέλει να λάβει μέρος 
στη Eurovision; Εννοείται, φυσικά, με τα 

«ΠρΟΣΠΑΘώ ΝΑ 
ΜΗ ΜΕΤΑΝΙώΝώ ΓΙΑ 

ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗ ζώΗ ΜΟυ 
ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΒλΕΠώ ΟλΑ 

ΣΑΝ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 
ζώΗΣ» 
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ότι πλέον αντιλαμβάνομαι καλύτερα τους στίχους του τραγου-
διού πέρα από την υπέροχη σύνθεση του αγαπημένου μου Ευ-
θύβουλου Θεοχάρους, με τον οποίο είχα την τύχη να συνερ-
γαστώ για αρκετό χρονικό διάστημα και πάντα ένιωθα μεγάλη 
συγκίνηση όταν με συνόδευε στο πιάνο και το τραγουδούσα.

Έχεις κάνει ποτέ κάποιαν ανάρτηση, για να στεί-
λεις (cryptic) μήνυμα σε κάποιον;
(Γέλια). Ναι! Πέρασα κι εγώ αυτήν τη φάση της ζωής μου. Φυ-
σικά, καταλαβαίνεις ότι μιλάω για το ερωτικό κομμάτι, που 
όταν τσακωνόμασταν τότε με τη σχέση μου εκφραζόμουν (κα-
κώς) μέσα από κάποιες αναρτήσεις, με στιχάκια και τέτοια. Σή-
μερα που τα σκέφτομαι, γελάω!

Όσον αφορά τα προσωπικά ζητήματα, έχεις πει ότι 
έχεις δεχθεί κάποιου είδους βία σε κάποιαν από 
τις σχέσεις σου. Αρχικά το ανεχόσουν, αλλά αρ-
γότερα το σταμάτησες. Θεωρείς ότι όταν ερωτευ-
τείς, ανέχεσαι κάποια πράγματα; Τώρα που έφυγες 
από εκείνη την τοξική σχέση, μετάνιωσες που δεν 
το "τελείωσες" πιο γρήγορα;
Προσπαθώ να μη μετανιώνω για τίποτα στη ζωή μου και να 
τα βλέπω όλα σαν ένα μάθημα ζωής. Έτσι και τα γεγονότα 
που πέρασα ήταν μάθημα για εμένα. Το μεγαλύτερο δίδαγμα, 
όμως, ήταν να μάθω να εκτιμάω και να σέβομαι τον εαυτό μου. 
Γενικά, όταν έχω σχέση δένομαι, αφήνομαι εύκολα και ανέχο-
μαι αρκετά στην αρχή. Ωστόσο, έρχεται η στιγμή που η λογική 

1000! Είναι ένα όνειρο ζωής και εύ-
χομαι κάποια στιγμή, την κατάλληλη 
στιγμή, να γίνει και αυτό! Εμπιστεύο-
μαι τη ζωή και πιστεύω το καθετί έρ-
χεται στην ώρα του. Όλα για κάποιο 
λόγο γίνονται!

Ένιωσες ποτέ ότι εμπιστεύτη-
κες τους λάθος ανθρώπους, 
όσον αφορά τα επαγγελματι-
κά σου;
Όχι. Ευτυχώς πάντα είχα τους κατάλ-
ληλους δίπλα μου και πιστεύω έκανα 
όσο καλύτερες επιλογές μπορούσα 
στον επαγγελματικό μου τομέα. Φυ-
σικά, πάντα δίπλα μου είναι οι γονείς 
μου και πολλές φορές για πράγματα 
που μου αρνήθηκαν βλέπω σήμερα 
πως είχαν δίκαιο. Όμως, να σου πω 
την αλήθεια; Αν εγώ πιστεύω ότι είναι 
κάτι καλό για εμένα θα το κάνω, ο κό-
σμος να χαλάσει. Προτιμώ να μετα-
νιώνω για κάτι που έκανα και δεν μου 
βγήκε, με δίκη μου ευθύνη, παρά να 
μετανιώνω για κάτι που δεν έκανα.

Σε απασχολεί η κριτική που 
σου ασκούν κάποια άτομα;
Δυστυχώς, ναι. Και ο λόγος που λέω 
δυστυχώς, είναι γιατί πολλές φορές 
τα σκέφτομαι πιο πολύ απ’ όσο πρέ-
πει και με επηρεάζουν συναισθημα-
τικά και ψυχολογικά. Έτυχε αρκετές 
φορές να κλάψω λίγο πριν βγω να 
τραγουδήσω γιατί απλώς δεν είχα 
μια καλή συμπεριφορά από συναδέλ-
φους. Είμαι πολύ ευαίσθητη και σε 
αυτόν τον χώρο όταν το δείχνεις σε 
πατάνε και σε πολεμούν ακόμη περισ-
σότερο. Όσο για τους ανθρώπους 
που ασχολούνται με την προσωπική 
μου ζωή και το πρόσωπό μου, στην 
αρχή με έπαιρνε από κάτω γιατί στε-
ναχωρούσα την οικογένειά μου κι 
αυτό δεν το θέλω με τίποτα. Πλέον, 
όμως, αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτόν 
τον χώρο υπάρχουν και αυτά και έτσι 
προσπαθώ να το περνώ πιο χαλαρά, 
να είμαι πιο προσεχτική και αφού εγώ 
ξέρω ποια είμαι, τι κάνω και έχω τους 
ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπά-
νε δίπλα μου, τίποτα δεν μπορεί να με 
στεναχωρήσει, όσο πριν τουλάχιστον.

Ποιο τραγούδι έχεις ζηλέψει 
-με την καλή έννοια- και θα 
ήθελες να ήταν δικό σου;
Το «Υπάρχει Λόγος» της Έλενας Πα-
παρίζου. Από την πρώτη στιγμή που το 
άκουσα με σημάδεψε και αυτό συνε-
χίζεται μέχρι και σήμερα. Με μια με-
γάλη διαφορά. Σήμερα πια μου προ-
καλεί περισσότερα συναισθήματα δι-

βρίσκεται πιο πάνω από το συναίσθη-
μα και έτσι βλέπεις αν αυτή η σχέση 
είναι ιδανική για εσένα, αν νιώθεις 
ασφάλεια, αν υπάρχει σεβασμός, 
αγάπη, φροντίδα και φυσικά αν σε 
κάνει να εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος 
και όχι να σε κρατάει πίσω. Έτσι κι 
εγώ, όταν ένιωσα πως έχανα την αξι-
οπρέπειά μου και με κρατούσε πίσω 
αυτή η σχέση από πολλά, έφυγα.

Πλέον, ποια είναι τα κριτήρια 
με τα οποία θα επιλέξεις τον 
άνδρα που θα πορευτείς μαζί 
του;
Θέλω να νιώσω τον έρωτα, την ασφά-
λεια, τη φροντίδα. Δεν είμαι και ο πιο 
εύκολος άνθρωπος και το παραδέ-
χομαι. Όχι ότι κάνω κάτι κακό, όμως 
έχω αρκετή γκρίνια! Άρα σίγουρα 
πρέπει να έχει και υπομονή. Θέλω 
τον άνθρωπο που θα επιλέξω, για να 
ζήσω μαζί του το υπόλοιπο της ζωής 
μου, να είναι πέρα από σύντροφός 
μου, ο καλύτερος μου φίλος. Ακούγε-
ται πολύ απλό, όμως δεν είναι!

Άφησα το καλύτερο για το τέ-
λος. Μιας και μιλάμε για σχέ-
σεις, θέλω να σε ρωτήσω εάν 
ισχύει η φήμη, ότι έχεις σχέση 
με τον επιχειρηματία Κέβιν Νι-
κολάου.
Φυσικά και δεν ισχύει αυτό. Εξάλλου 
πριν από λίγες μέρες, σε συνέντευξή 
μου, το είχα πει, ότι είμαι μόνη μου. 
Απλώς γελάω κι εγώ και ο αγαπημέ-
νος μου φίλος που γράφουν αυτά τα 
πράγματα για εμάς. Εντούτοις, ήμα-
σταν έτοιμοι για όλο αυτό εφόσον 
εδώ στην Κύπρο, ειδικά όταν βλέ-
πουν έναν άντρα και μια γυναίκα να 
κυκλοφορούν μαζί, αμέσως τους πα-
ντρεύουν (γέλια). Ήταν αναμενόμε-
νο, όμως, αυτά έχει ο χώρος αυτός. 
Από την άλλη στεναχωριέμαι, διότι 
υπάρχει και το κακό κουτσομπολιό 
του κόσμου και όταν οι γονείς μου τα 
βλέπουν αυτά δεν είναι και ό,τι καλύ-
τερο! Σιγά-σιγά το συνηθίζουν και αυ-
τοί. Προσπαθώ και εγώ, με τη σειρά 
μου, να τους μιλάω και να τους προε-
τοιμάζω για όλα!  ok!

ΔηΜοΣιοΓρΑΦοΣ: ΑΝΝΑ ΚριΘΑριΔοΥ
ΦΩΤοΓρΑΦοΣ: ΒΑΛΕΝΤιΝοΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤιΝοΥ
ΣΤΥΛιΣΤριΑ: ΜΑριΑΝΝΑ ΧΑΤζηΜηΝΑ 

ΣΚοΥΛΑριΚιΑ ΚΑι ΠΑΠοΥΤΣιΑ 
ΑΠο ΠροΣΩΠιΚη ΣΥΛΛοΓη

MAKE UP: ιΩΑΝΝΑ ΕΥΓΕΝιοΥ 
HAIR: ρΑΦΑΕΛΛοΣ ΚΩΣΤΑ  

ΘΕρΜΕΣ ΕΥΧΑριΣΤιΕΣ ΓιΑ ΤηΝ ΠΑρΑΧΩρηΣη 
ΤοΥ ΧΩροΥ APERITIVO
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ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟ «THE FAVOURITE» 
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΝΘΙΜΟΥ. Η ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ NOVACINEMA1HD

THE FAVOURITE
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΧΑΡΤΙΑ ΤΗΣ, ΣΤΗΝ NOVA CypRUs

Το «Τhe Favourite» είναι μια τέλεια εναρ-
μονισμένη ταινία που εξελίσσεται στην 
Αγγλία στις αρχές του 18ου αιώνα. Πρό-
κειται για ένα ιστορικό έπος με εξαιρετι-
κές ερμηνείες υποκριτικής από τις Ρέιτσελ 
Βάις, Έμα Στόουν και Ολίβια Κόλμαν. 
Διαδραματίζεται την εποχή που η Αγγλία 
βρίσκεται σε πόλεμο με τους Γάλλους. H 
αδύναμη Βασίλισσα Άννα (Ολίβια Κόλ-
μαν) βρίσκεται στον θρόνο και η στενή 
φίλη της Lady Σάρα (Ρέιτσελ Βάις) κυβερ-
νά τη χώρα στη θέση της, ενώ παράλλη-
λα φροντίζει την κακή υγεία και την ιδιο-
συγκρασιακή συμπεριφορά της Άννας. 
Όταν η νέα ακόλουθη, Άμπιγκεϊλ ( Έμα 
Στόουν), καταφθάνει, η γοητεία της περι-
πλέκει τη Σάρα. Η Σάρα παίρνει την Άμπι-
γκεϊλ υπό την προστασία της και η Άμπι-
γκεϊλ βλέπει την ευκαιρία να επιστρέψει 
στις αριστοκρατικές της ρίζες. Καθώς η 
πολιτική του πολέμου διεκδικεί τον χρόνο 
της Σάρα, η Άμπιγκεϊλ εκμεταλλεύεται την 
περίσταση για να γεμίσει το κενό συντρο-
φικότητας της Βασίλισσας. Η ανερχόμενη 
σχέση τους θα της δώσει την ευκαιρία να 
εκπληρώσει τις φιλοδοξίες της και δεν θα 
αφήσει τίποτα, γυναίκα, άντρα και πολιτι-
κή, να σταθεί εμπόδιο στον δρόμο της.

Το Όσκαρ
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ολίβια Κόλμαν 
κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου 
για τον ρόλο της ως Βασίλισσα Άννα στην 
ταινία «The Favourite» του Έλληνα σκηνο-
θέτη. Η συγκίνηση ήταν έκδηλη στα μάτια 
του Γιώργου Λάνθιμου, ο οποίος σηκώ-
θηκε από τη θέση του πολύ χαρούμενος, 
αγκάλιασε την ηθοποιό και τη φίλησε. 
Από την πλευρά της, η Ολίβια Κόλμαν 
στον ευχαριστήριο ρόλο της, αφού παρέ-
λαβε το χρυσό αγαλματίδιο, εξέφρασε 
την λατρεία της προς το πρόσωπο του Έλ-
ληνα σκηνοθέτη. «Γιώργο, καλύτερέ μου 
σκηνοθέτη, στην καλύτερη ταινία», ανέ-
φερε στην ομιλία της ευχαριστώντας τον 
για το βραβείο της. Να θυμίσουμε ότι το 
Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου ήταν το μο-
ναδικό Όσκαρ που κέρδισε η ταινία «The 
Favourite» από τα δέκα για τα οποία ήταν 
υποψήφια, ενώ η ταινία θεωρείτο φαβορί.

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η σύζυγός του Αριάν 
Λαμπέντ στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ
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Η ταινια «The FavouriTe» κανει πρεμιερα κυριακΗ 27/10 στισ 22:00 στο NovaciNema1hD. Η ταινια απο τα πρώτα 
κιολασ λεπτα τΗσ προβολΗσ τΗσ θα ειναι διαθεσιμΗ και στο Nova oN DemaND, ώστε ο τΗλεθεατΗσ να μπορει 

να το δει στον χρονο που επιθυμει.

Η Βρετανίδα ηθοποιός Ολίβια Κόλμαν για να υποδυθεί τη βασίλισσα 
Άννα έβαλε δεκαπέντε κιλά. Όπως η ίδια είχε δηλώσει παλαιότερα, 
έπρεπε να τρώει τριπλάσιες ποσότητες φαγητού, κάτι που ήταν αρκετά 
διασκεδαστικό. «Πέρασα αρκετούς μήνες τρώγοντας, πράγμα που 
ήταν ευχάριστο αλλά μετά έγινε αρκετά καταθλιπτικό. Γιατί είναι 
εύκολο να πάρεις βάρος, αλλά, Χριστέ μου, πολύ δύσκολο να το 
χάσεις! Δεν κοιμόμουν πολύ καλά και ένιωθα ότι δεν είχα καθόλου 
αυτοπεποίθηση», εξήγησε. «Παρόλο που έπαιρνα το βάρος για 
κάποιο σκοπό και είχε πλάκα να λέω "ναι" σε όλα, δεν ένιωθα ότι 
είχα την ίδια ενέργεια όπως παλιά και τα γόνατά μου πονούσαν», 
εξήγησε. Όπως αποκάλυψε, χρειάστηκε ένας ολόκληρος χρόνος 
για να χάσει το βάρος. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως πλέον έχει χάσει 
την όρεξή της για γλυκό. «Είμαι από τη φύση μου προγραμματισμένη 
να κοιτάω κεκάκια», είπε στη συνέντευξή της γελώντας.

Οι τρεις πρωταγωνίστριες της ταινίας «The Favourite», 
Ρέιτσελ Βάις, Ολίβια Κόλμαν και Έμα Στόουν.
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ΛΟΥΪΖΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΑΡΤΙ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ 
Η ΛΟΥΙΖΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΗΣ,  

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΠΑΡΤΙ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΗΣ

Μιαν αξέχαστη βραδιά πέρασε η Λουίζα Φιλίππου μαζί με τις φί-
λες της το βράδυ της Κυριακής, 13 Οκτωβρίου, στην οικία της. 
Η οικοδέσποινα υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά τις προσκεκλημέ-

νες της σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα με καλή μουσική και εκλεκτό φαγη-
τό και ποτό. Οι παρευρισκόμενες ευχήθηκαν στη Λουίζα Φιλίππου χρόνια 
πολλά, ενώ η διασκέδαση κράτησε μέχρι αργά το βράδυ.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: MAΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Η εορτάζουσα Λουίζα 
Φιλίππου

Η Ραμόνα Φίλιπ 
Τορναρίτη 

Η Αλεξία Πισσαρίδη
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Η Μαρία ΧρίστουΗ Γιάννα Οδυσσέως

Η Ραμόνα Φίλιπ 
Τορναρίτη 

Η Έλενα Αργυρού, η εορτάζουσα 
και η Δημήτρα Αντωνιάδου

Η Νόνη Κυπριανού 

Η Μαρία Ιωάννου, η Άντρη Θεοδοσίου, η Ειρήνη Χριστοφόρου 
και η Άννα Χατζηγρηγορίου

Η Αλεξία Πισσαρίδη
Η Μαρία Μιλτιάδου Η Λουίζα Φιλίππου και 

η  Μαρία Πίπη
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Γιόρτασε τα 45α 
Γενεθλια τόυ

Παρόυσια 30 αΓαΠΗΜενΩν 
τόυ ΠρόσΩΠΩν ό σΩτΗρΗσ 
ΠαΠαΔόΠόυλόσ Γιόρτασε 

τα Γενεθλια τόυ

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ 
πέρασε ένα όμορφο βράδυ με αγαπημένα του πρόσωπα που 
του τραγούδησαν το «Χρόνια Πολλά» στην οικία του στη Λάρ-

νακα, σε ένα πάρτι που επιμελήθηκε η σύζυγός του Γιώτα. Η ξεχωριστή 
μέρα άρχισε από πρωί της Παρασκευής, 11 Οκτωβρίου, με εκατοντάδες 
ευχές στα social media και στο κινητό του τηλέφωνο. Το επόμενο βράδυ 
στο πάρτι γενεθλίων του έδωσαν το «παρών» τους φίλοι και συνάδελφοι 
και απόλαυσαν μαζί του την ιδιαίτερη βραδιά. Η σύζυγός του Γιώτα επέ-
λεξε για την περίσταση μια υπέροχη τούρτα με ποικιλία από φρούτα, που 
τίμησαν όλοι. Όσον αφορά το δώρο που του έκανε, το κράτησαν επτα-
σφράγιστο μυστικό, χωρίς να το αποκαλύψουν στους καλεσμένους. Ο 
φωτογραφικός φακός του ΟΚ! βρέθηκε εκεί και κατέγραψε τις όμορφες 
στιγμές.  ok!  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

 

Η στιγμή που ο Σωτήρης Παπαδόπουλος 
σβήνει συμβολικά το κεράκι

Ο Κυριάκος Πενηνταέξ και
η Ντανιέλα Παπαδοπούλου

Η Μύρια Κωνσταντινίδου

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η Άννα Μαρία Ευτυχίου και 
ο Αχιλλέας Παυλίδης Η Γιώτα Κούμουρου και

ο Παναγιώτης Πολυκάρπου
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Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης 
και οικονομικής ενίσχυσης «Μαζί στη 
ζωή», την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου, όλοι οι 

συμπολίτες μας έδωσαν τη δική τους βοήθεια, 
με στόχο τη συλλογή του ποσού των €550.000 
για τη συνέχιση, την εξέλιξη και τη συνεχή ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων 
του Συνδέσμου, που προσφέρονται δωρεάν σε 
όλη την Κύπρο. Ο οδικός έρανος τελείωσε την 
Κυριακή, 13 Οκτωβρίου, αλλά η εκστρατεία συ-
νεχίζεται μέχρι τέλος Οκτωβρίου και, σύμφωνα 
με τα πρώτα στοιχεία, ο στόχος των 550.000 
είναι κοντά στο να επιτευχθεί. Την Παρασκευή, 
11 Οκτωβρίου, η ομάδα του περιοδικού ΟΚ! και 

αγαπημένοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Ράδιο 
Πρώτο βρέθηκαν στα φανάρια του K-Cineplex 
της Λευκωσίας, βοηθώντας στην ενημέρωση και 
συλλογή χρημάτων από τους οδηγούς. Η αντα-
πόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική, καθώς ο 
οδικός έρανος του ΠΑΣΥΚΑΦ είναι τόσο διαδε-
δομένος στους πολίτες, που, προκειμένου να μην 
καθυστερούν ούτε τους εθελοντές ούτε τα υπό-
λοιπα αυτοκίνητα, είχαν έτοιμα οι πλείστοι τα δυο 
ευρώ που ήταν η ελάχιστη συνεισφορά.  ok!  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

 

ΟΔΙΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ ΠΑΣΥΚΑΦ

Το οΚ! Και Το ΡαΔιο ΠΡΩΤο
σΤουσ ΔΡομουσ

μΕΓαΛΗ ΕΠιΤυΧια σΗμΕιΩσΕ ο οΔιΚοσ ΕΡαΝοσ 
Του ΠαΓΚυΠΡιου συΝΔΕσμου ΚαΡΚιΝοΠαΘΩΝ Και 

ΦιΛΩΝ αΠο ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚιοΛασ μΕΡα Του

Η Χριστίνα Πελεκάνου, ο Γιώργος Μιχαήλ, η Άντρη Βωνιάτη 
και η Κριστιάνα Γεωργίου

Η Άντρη Βωνιάτη, η Κλαίρη Σκουφίδου και
η Χριστιάνα Θεμιστοκλέους

Οι περισσότεροι είχαν έτοιμα τα €2 της ελάχιστης συνεισφοράς, 
προκειμένου να μην καθυστερούν τους εθελοντές αλλά και τα υπό-
λοιπα αυτοκίνητα.

Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν συγκινητική.
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ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΟΣΑΛΑΚΗ

«Μετά τά 89 Μου
θά πάω νά ζήσω στήν Κρήτή…»

επήρεάσΜενή ΒάθΙά άπο τον άρΧάΙο εΛΛήνΙΚο 
ποΛΙτΙσΜο ή σοΦΙά ΚοΚοσάΛάΚή εΙΧε τον ΔΙΚο τήσ 

ΜονάΔΙΚο τροπο νά εΚπΛήσσεΙ Με τΙσ ΔήΜΙουρΓΙεσ τήσ. 
ή 47Χρονή εΛΛήνΙΔά σΧεΔΙάστρΙά ΒυθΙσε τον ΚοσΜο

τήσ ΜοΔάσ σε θΛΙΨή, ΛοΓω του άπροσΜενου θάνάτου τήσ

Τον Μάιο του 2018 η σχεδιάστρια μόδας πήγε στην Κρήτη 
για να παρευρεθεί στην έκθεση με τίτλο «Contemporary 

Minoans», στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Στόχος 
της έκθεσης ήταν η ανάδειξη της διαχρονικής επιρροής 
και ευρείας αποτύπωσης του Μινωικού Πολιτισμού στην 

παγκόσμια σκηνή της σύγχρονης δημιουργίας. 
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Η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια Μόδας Σοφία Κοκοσαλάκη εντυπωσία-
σε με τις δημιουργίες της στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Είχε 
αναλάβει τον σχεδιασμό των κοστουμιών 6.000 ατόμων που πήραν μέ-

ρος στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 που έγιναν στην 
Αθήνα, ενώ δική της έμπνευση ήταν και το φόρεμα της Bjork, η οποία τραγού-
δησε στην ίδια τελετή. Μια ακόμη σημαντική αναγνώριση της δουλειάς της σχε-
διάστριας ήταν ο σχεδιασμός της στολής της αεροπορικής εταιρείας Aegean, 
την οποία διατηρεί έως σήμερα. Σημαντική δημιουργία της ήταν και ένα μοναδι-
κό ασημένιο περιδέραιο, εμπνευσμένο από αναθηματικά ομοιώματα ξιφών με 
λεπτές λεπίδες από το σπήλαιο Αρκαλοχωρίου, 1700-1450 π.Χ., έκθεμα του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Η Ελληνίδα σχεδιάστρια, η οποία έφυ-
γε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών, νικήθηκε από την επάρατη νόσο μέσα σε μόλις 
δύο μήνες. Η είδηση αναρτήθηκε στα social media τη Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου, 
από άτομα του στενού οικογενειακού της περιβάλλοντος. Η ταλαντούχα σχεδι-
άστρια ζούσε και εργαζόταν στο Λονδίνο, ενώ πάντοτε ήταν βαθιά ριζωμένη με 
την Κρήτη και τον Μινωικό πολιτισμό. Θεωρείτο μια από τις μεγαλύτερες και τα-
λαντούχες προσωπικότητες στον κόσμο της μόδας. Η ίδια γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στην Αθήνα και, αν και σπούδασε φιλολογία, την κέρδισε ο χώρος της μό-
δας. Κατά διαστήματα είχε συνεργασία με ελληνικά περιοδικά, ενώ δημιουργίες 
της πωλούνταν σε καταστήματα μόδας και στην Ελλάδα. Την πρώτη της συλλογή 
την παρουσίασε το 1999 και αφορούσε ρούχα για άντρες και γυναίκες. Τα ρού-
χα και τα κοσμήματά της χαρακτηρίζονταν από τον  διεθνή Τύπο ως βαθιά επηρε-
ασμένα από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, σε συνδυασμό με μοντέρνες «πινε-
λιές». Στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 η σχεδιάστρια φοίτησε στο Κεντρικό Κο-
λέγιο Τεχνών και Διακόσμησης του Αγίου Μαρτίνου στο Λονδίνο, από το οποίο 
αποφοίτησε το 1998. Οι δημιουργίες της τόσο στο ρούχο όσο και στο κόσμη-
μα αγαπήθηκαν από τους λάτρεις της υψηλής μόδας αλλά και αρκετούς από 
τους μεγάλους αστέρες του Χόλιγουντ. Το 2002 γνωστό ελληνικό περιοδικό την 
τίμησε με το ανώτερο βραβείο μόδας, ενώ το 2004 κέρδισε το βραβείο New 
Generation Designer. Η ίδια σε συνέντευξή της είχε αποκαλύψει ότι παρόλο που 
ζούσε και εργαζόταν στο εξωτερικό, ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να 
ζήσει μόνιμα στην Κρήτη. «Έχω μια φαντασίωση, ότι μετά τα 89 μου θα πάω να 
ζήσω στην Κρήτη. Όχι πριν, όμως, γιατί θέλω να βρίσκομαι στο γίγνεσθαι». ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ 

 

«Μετά τά 89 Μου
θά πάω νά ζήσω στήν Κρήτή…»

επήρεάσΜενή ΒάθΙά άπο τον άρΧάΙο εΛΛήνΙΚο 
ποΛΙτΙσΜο ή σοΦΙά ΚοΚοσάΛάΚή εΙΧε τον ΔΙΚο τήσ 

ΜονάΔΙΚο τροπο νά εΚπΛήσσεΙ Με τΙσ ΔήΜΙουρΓΙεσ τήσ. 
ή 47Χρονή εΛΛήνΙΔά σΧεΔΙάστρΙά ΒυθΙσε τον ΚοσΜο

τήσ ΜοΔάσ σε θΛΙΨή, ΛοΓω του άπροσΜενου θάνάτου τήσ

Τον Μάιο του 2018 η σχεδιάστρια μόδας πήγε στην Κρήτη 
για να παρευρεθεί στην έκθεση με τίτλο «Contemporary 

Minoans», στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Στόχος 
της έκθεσης ήταν η ανάδειξη της διαχρονικής επιρροής 
και ευρείας αποτύπωσης του Μινωικού Πολιτισμού στην 

παγκόσμια σκηνή της σύγχρονης δημιουργίας. 

Σημαντική αναγνώριση της δουλειάς της 
σχεδιάστριας ήταν ο σχεδιασμός των κουστουμιών 

6000 ατόμων που πήραν μέλος στην τελετή έναρξης 
των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα

Μια από τις τελευταίες της επιδείξεις μόδας 
στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού
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CYPRUS RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS 2019

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 

ΤΩΝ CYPRUS RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS 2019 AΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ 
ΟΙΚΟ ΔΙΑ, ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ BOUSSIAS COMMUNICATIONS  

Η Χρυστάλλα Κουρή, ο Χρίστος
και η Κλέα Παπαέλληνα 

Η Μαρία Κυριάκου και η Δέσπω 
Λευκαρίτη

Η Χρυστάλλα Κουρή, ο Χρίστος
και η Κλέα Παπαέλληνα 

Η Γενική Διευθύντρια της Δίας & Boussias 
Communications, Τζένη Αναγνωστοπούλου, 
μίλησε για το υψηλό επίπεδο των υποψηφιο-
τήτων και το δύσκολο έργο της κριτικής επι-
τροπής. 
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Με αθρόα συμμετοχή και περισσότερους 
από 200 επιφανείς εκπροσώπους του 
επιχειρηματικού κόσμου, θεσμικών φορέ-

ων, της Ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας 
αλλά και εκπροσώπων κοινωφελών οργανισμών, 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 
2019, η τελετή απονομής των Cyprus Responsible 
Business Awards 2019. Τα βραβεία ανέδειξαν 
τις άριστες πρακτικές και τις καινοτόμες δράσεις 
κάθε υπεύθυνης επιχείρησης, η οποία δεσμεύεται 
στις αρχές της αειφορίας, της εταιρικής υπευθυνό-
τητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Την εκδήλωση 
παρουσίασε η δημοσιογράφος Μαρίνα Χατζηκώ-
στα, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Γραμματέας του 

Η βραδιά έκλεισε με την πανηγυρική φωτογραφία
των νικητών και την ανανέωση του ραντεβού

για την επόμενη χρονιά.

Στην ομιλία του ο Θεοδόσης Τσιόλας τόνισε πόσο 
σημαντικό είναι να δημιουργούνται σωστές προϋ-
ποθέσεις και να προσφέρονται κίνητρα, τα οποία 
επιβραβεύουν τις προσπάθειες όσων εργάζονται 
και προωθούν την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την 
πρόοδο με θεμιτά μέσα.

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 

ΤΩΝ CYPRUS RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS 2019 AΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ 
ΟΙΚΟ ΔΙΑ, ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ BOUSSIAS COMMUNICATIONS  

Η Μαρία Κυριάκου και η Δέσπω 
Λευκαρίτη

Η Αλίκη Δράκου, η Ελένη Θεοδώρου, η Γεωργία Τουτουντζιάν
και η Άντρη Σαββίδου

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης 
και ο Joseph Borghese
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Ο Γιαννάκης Γιαννάκη και
η Φανή Τσουρούλλη 

Η Αλεξία 
Γιαλλουρίδου

Η Μαριάννα Καλογεράκη και
ο Κώστας Ντάλτας

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ο Λούης Καστελλάνη και ο Mike Boussias Ο Λάζαρος Σαββίδης

Η Δέσποινα Ευσταθίου και 
η Μαρία Βαρελάκη 

Η Βέρα και ο Θεόδωρος 
Κρίγγου

Η Αναστασία 
Γρούτα

Ο Πολ 
Κορωνής

Η Μελίνα 
Τσιγαρίδου

Η Νεκταρία 
Παπαδοπούλου

Η Κάλια 
Πατσιά

Ο Νικόλας Σιακόλας και
η Ρόνα Κασάπη

Η παρουσιάστρια της βραδιάς 
Μαρίνα Χατζηκώστα

O Μιχάλης Περσιάνης
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Υπουργικού Συμβουλίου, Θεοδόσης 
Α. Τσιόλας, ο οποίος, μεταξύ άλλων, 
τόνισε πόσο σημαντικό είναι να δημι-
ουργούνται σωστές προϋποθέσεις και 
να προσφέρονται κίνητρα, τα οποία 
επιβραβεύουν τις προσπάθειες όσων 
εργάζονται και προωθούν την ανάπτυ-
ξη, την εξέλιξη και την πρόοδο με θε-
μιτά μέσα. Ιδιαίτερης σημασίας, είπε, 
είναι οι προσπάθειες που εστιάζουν 
εμφαντικά στην αξία και στις ιδιαιτε-
ρότητες του κάθε ανθρώπου ξεχωρι-
στά, οι οποίες επιδεικνύουν ωστόσο 
τον απαιτούμενο σεβασμό στο φυσι-
κό και κοινωνικό περιβάλλον. Συνο-
λικά δόθηκαν 31 βραβεία. Platinum 
βραβείο έλαβε η Τράπεζα Κύπρου 
για τη μάχη ενάντια στον καρκίνο, ενώ 
Gold βραβείο έλαβαν: IDEA Κέντρο 
Καινοτομίας, Αφοί Λανίτη - Global 
Water Partnership-Mediterranea, Όμι-
λος C.A. Papaellinas και CYTA. ΜΚΟ 
της χρονιάς αναδείχθηκαν η «Hope 
For Children» CRC Policy Center και 
ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενει-
ακού Προγραμματισμού. Τα Cyprus 
Responsible Business Awards 2019 
πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της 
Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, της Γενικής 
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμά-
των και Ανάπτυξης και του Κυπριακού 
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου. Χρυσός Χορηγός των βραβεί-
ων ήταν η CYTA, ενώ υποστηρικτές 
ήταν οι: CONEQ, HERCULES, Landas 
Colour και Sans Frontieres. Χορηγός 
Επικοινωνίας: EconomyToday.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η Μαριάννα Καλογεράκη και
ο Κώστας Ντάλτας

Η Άντρια Νεοκλέους και
ο Joseph Borghese

Η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος 
του Εκδοτικού Οίκου Δίας Μαρία Κυριάκου 
αναφέρθηκε, με τη σειρά της, στην αυξημέ-
νη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης για τις εταιρείες και τη χώρα. Επισήμανε 
επίσης το αξιοκρατικό σύστημα στο οποίο 
βασίζεται η διαδικασία των βραβείων καθώς 
και την άριστη συνεργασία με τη Boussias 
Communications. 

Ο Χριστόδουλος 
Αγκαστινιώτης

Ο Λάζαρος Σαββίδης

Η Βέρα και ο Θεόδωρος 
Κρίγγου

Η Αναστασία 
Γρούτα

H Άντρη 
Προδρόμου

Ο Νίκος 
Χαραλάμπους

Η Μαρία Νεοφύτου και η Χρύσα 
Γιολούντα

Ο Άντρος Ιωάννου

Η Μελίνα 
Τσιγαρίδου

Ο Ερωτόκριτος 
Ερωτοκρίτου

Η Νεκταρία 
Παπαδοπούλου

Η Μαρία Νεοφύτου και η Χρύσα 

Ο Ερωτόκριτος 
Ερωτοκρίτου

H Άντρη 
Προδρόμου

Η Άντρεα 
Χατζηβασιλείου
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ΈχΈι καθηλώσΈι Έκατομμύρια ανθρώπούσ ανα τον 
κοσμο μΈ την ΈρμηνΈια τησ στην ταινια «Tζούντι»,

Ένώ ΈχΈι κΈρδισΈι το οσκαρ Β' ΓύναικΈιού ρολού, το 2003,
Για την ΈρμηνΈια τησ στο δραμα «Έπιστροφη». ρολοσ - 

οροσημο στην καριΈρα τησ, ομώσ, Έιναι η μπριτζΈτ τζοούνσ 
στην κώμώδια «το ημΈρολοΓιο τησ μπριτζΈτ τζοούνσ».

Ρενε ΖελβεγκεΡ

η «οσκαρικη» Έπιστροφη τησ
και οι πλαστικΈσ ΈπΈμΒασΈισ

Ο λόγος, φυσικά, για τη 
Ρενέ (Κάθλιν) Ζελβέ-
γκερ, η οποία διαφέρει 

από όλους τους σταρ του Χόλι-
γουντ, μιας και αποφεύγει να μιλά 
για τη ζωή της και αφήνει τις εκ-
πληκτικές ερμηνείες της να μιλούν 
για εκείνην. Η Ρενέ γεννήθηκε τον 
Απρίλιο του 1969 από Σουηδό 
πατέρα και Νορβηγίδα μητέρα 
σε ένα προάστιο του Χιούστον. Τη 
δεκαετία του '90 συμμετείχε με 
μικρούς ρόλους σε ταινίες χαμη-
λού προϋπολογισμού. Ο ρόλος 
της στην ταινία «Τζέρι Μαγκου-
άιαρ» με τον Tομ Κρουζ, το 1996, 
εκτόξευσε τη φήμη της. Λίγο και-
ρό αργότερα, η Ζελβέγκερ εν-
σάρκωσε τον ρόλο της «Μπρίτζετ 
Τζόουνς». Η ταινία έγινε τεράστια 
εμπορική επιτυχία. Για του λόγου 
το αληθές, αρχικά η ηθοποιός 
θεωρήθηκε ακατάλληλη για τον 
ρόλο, καθώς ήταν αδύνατη, γι’ 
αυτό και η ίδια επιδόθηκε στο πώς 
να πάρει κιλά, αλλά και να υιοθε-
τήσει αγγλική προφορά. Εν τέλει, 
κατάφερε να πάρει 10 κιλά, αλλά 
μαζί με αυτά να λάβει και εγκωμι-
αστικές κριτικές, μια υποψηφιότη-
τα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρό-
λου και Χρυσής Σφαίρας, όπως 
και σχεδόν 4 εκατομμύρια δολά-
ρια ως αμοιβή. Το 2005 έβαψε 
τα μαλλιά της καστανά και ταξίδε-
ψε πίσω στη δεκαετία του ’30 με 
τον Ρον Χάουαρντ στη βιογραφι-
κή ταινία «Cinderella man», για τη 
ζωή του θρυλικού πυγμάχου Τζιμ 
Μπράντοκ, τον οποίο υποδύθηκε 
ο Ράσελ Κρόου. Τη συγκεκριμένη 
χρονιά η Ζελβέγκερ προχώρησε 
σε γάμο με τον τραγουδιστή Κένι 
Τσέσνεϊ, εντούτοις ακυρώθηκε 

μέχρι το τέλος του χρόνου και το 
ζευγάρι χώρισε. Σήμερα η 50χρο-
νη ηθοποιός υποδύεται τη θρυλική 
τραγουδίστρια Τζούντι Γκάρλαντ. 
Η ταινία σκιαγραφεί τους τελευταί-
ους έξι μήνες της ζωής της Γκάρ-
λαντ, όταν έφθασε στο Λονδίνο 
το 1968 για να τραγουδήσει, στο 
πλαίσιο μιας sold-out περιοδείας, 
με στόχο να βελτιώσει την οικονο-
μική της κατάσταση. Εν μέσω μιας 

τρικυμιώδους δικαστικής διαμά-
χης με τον τέταρτο σύζυγό της και 
συνοδευόμενη στην περιοδεία της 
από τον πέμπτο και τελευταίο σύ-
ζυγό της, Μίκι Ντι, τον οποίο υπο-
δύεται ο Φιν Γούιτροκ, η Τζούντι 
Γκάρλαντ δίνει μάχη εναντίον της 
κατάθλιψης, της αγχώδους διατα-
ραχής και του εθισμού. Δεν είναι, 
λοιπόν, καθόλου περίεργο που 
οι κριτικοί ήδη υποστηρίζουν ότι 

η Ζελβέγκερ «φλερτάρει» με το 
χρυσό αγαλματίδιο, μιας και αυτό 
θα ήταν θρίαμβος για εκείνην, κα-
θώς για αρκετά χρόνια απουσία-
ζε από τα καλλιτεχνικά δρώμενα. 
H ταλαντούχα ηθοποιός παραχώ-
ρησε συνέντευξη στο WΕΝΝ και 
μίλησε για τον θρυλικό ρόλο που 
υποδύεται, αλλά και για την περίο-
δο αποχής από τη βιομηχανία του 
θεάματος.

Όταν μελετούσες τον ρόλο 
της Τζούντι και στη συνέ-
χεια τον υποδύθηκες, τι ξε-
χώρισες περισσότερο;
Ήταν καταπληκτική. Θα μπορούσε 
να ανταποδώσει τα «χτυπήματα». 
Ήταν κυρία. Αυτή η ταινία συμπλη-
ρώνει τα κενά μεταξύ της δημόσι-
ας εικασίας, αλλά και των παρα-
λείψεων των κριτικών αναφορικά 
με την Γκάρλαντ.

Σε τρόμαξε το γεγονός ότι 
έπρεπε να αναλάβεις όλη 
αυτή την πίεση που «κου-
βαλά» η συγκεκριμένη περ-
σόνα;
Προσπάθησα να μη σκέφτομαι 
πολύ το πόσο αγαπήθηκε η Τζού-
ντι από τον κόσμο, αλλά και την 
εικόνα που είχαν όλες εκείνες οι 
γενιές για εκείνη. Προσπάθησα να 
το απομακρύνω όλο αυτό και να 
δω την ταινία από μια άλλη οπτι-
κή γωνία, να τη δω δηλαδή ως μια 
εξερεύνηση της ανθρώπινης εμπει-
ρίας, αλλιώς θα έφευγα! (γέλια). 
Έτσι, αφήνω τον εαυτό μου να 
«κυριευτεί» από περιέργεια αλλά 
και θαυμασμό. Ο σκηνοθέτης της 
ταινίας και εγώ δουλέψαμε για να 
«χτίσουμε» τον χαρακτήρα για αρ-



38

κετό καιρό, έτσι ώστε να κατανοή-
σουμε το συναισθηματικό της «τα-
ξίδι» εκείνη τη συγκεκριμένη χρονι-
κή περίοδο στη ζωή της.

Πώς χειρίστηκες την «υπο-
χρέωση» που πρέπει να αι-
σθάνθηκες για να την εν-
σαρκώσεις όσο το δυνατόν 
καλύτερα;
Είναι μια διαφορετική αίσθηση ευ-
θύνης, που τη νιώθεις όταν πρέπει 
να εκπροσωπήσεις κάποιον όσο 
το δυνατόν πιο σωστά, βιώνοντας 
στο πετσί σου το ιστορικό και την 
«κληρονομιά» της ζωής του (Τζού-
ντι). Διαβάζοντας αυτά τα πράγ-
ματα και εξετάζοντας την «πηγή», 
έμαθα λίγο για τη διαφορά μετα-
ξύ της πραγματικής ιστορίας ενός 
ατόμου αλλά και το δημόσιο προ-
φίλ του και προσπάθησα να βρω 
την ισορροπία μεταξύ τους. Φυσι-
κά, υπάρχουν πολλές παράμετροι 
που δεν είναι διαπραγματεύσιμες. 

Γι' αυτό αισθάνθηκα την ανάγκη να 
εκπροσωπήσω αυτόν τον χαρακτή-
ρα όσο το δυνατόν πιο καλά. Τα 
υπόλοιπα δεδομένα ήταν αρκετά 
δύσκολο να τα γνωρίζουμε, διότι 
μιλάμε για πολύ ιδιωτικές στιγμές 
που δύσκολα μπορεί κάποιος να 
γνωρίζει.

Τι είδους προσπάθεια χρειά-
στηκε να κάνεις όσον αφο-
ρά το τραγουδιστικό κομ-
μάτι; Αυτό ήταν προφανώς 
μια άλλη μεγάλη πρόκληση 
για σένα, έτσι δεν είναι;
Είχα έναν υπέροχο καθηγητή φω-
νητικής, ο οποίος με βοήθησε 
πάρα πολύ, διότι στην αρχή της 
όλης διαδικασίας δεν μπορούσα 
να τραγουδήσω τα συγκεκριμένα 
κομμάτια, μιας και δεν είχα τη δύ-
ναμη να το κάνω, αλλά στο τέλος 
κατάφερα να «εκτελέσω» τα πε-
ρισσότερα τραγούδια ζωντανά, 
στο σετ.

Μπορείς να μου περιγρά-
ψεις πώς αισθάνθηκες 
όταν τραγούδησες το κλα-
σικό κομμάτι της Γκάρλαντ 
("Somewhere Over the 
Rainbow") στην ταινία;
Ω, αυτή ήταν μια από τις μέ-
ρες που με «άγγιξαν» πολύ βα-
θιά. Ήταν το τέλος των ζωντανών 
performance που μοιράστηκα μαζί 
με τους 300 ηθοποιούς που έπαι-
ζαν το κοινό. Ήταν η τελευταία 
στιγμή «εορτασμού» που μοιρα-
στήκαμε. Όλος αυτός ο ενθουσι-
ασμός και η αγάπη για την Τζούντι 
ένιωθα ότι ήταν αληθινός. Μέσα 
από τα τραγούδια της μπορείς να 
ανακαλύψεις τον εαυτό σου, κα-
θώς μπαίνεις σε μια διαδικασία 
όπου προσπαθείς να βρεις τι σή-
μαινε το κάθε τραγούδι για εκείνη. 
Νιώθεις μια νοσταλγία.

Τι είδους επιρροή πιστεύεις 
ότι είχε η Τζούντι σε άλλους 
τραγουδιστές;
Το χάρισμα με το οποίο γεννήθη-
κε είναι αναμφισβήτητα σημαντι-
κό όσον αφορά την έμπνευση και 
την επιρροή που είχε σε άλλους 
καλλιτέχνες. Εάν με ρωτήσεις τον 
λόγο που δεν μπορούσε να χει-
ριστεί τη φήμη της, θα σου πω ότι 
δεν ξέρω. Βλέπεις ιστορίες όπως 
εκείνες της Έιμι Γουάινχαους και 
αναρωτιέσαι γιατί. Είναι ένα πράγ-
μα να γεννιόμαστε με αυτό το δο-
σμένο από τον Θεό μείγμα ταλέ-
ντων -που είναι ένα στο εκατομμύ-
ριο- και άλλο να διηγείσαι τις δυ-
σκολίες που περνάς στη ζωή σου. 
Αυτό είναι που ξεχωρίζει και την 
Τζούντι. Δεν είναι μόνο μια θρυλι-
κή ηθοποιός/τραγουδίστρια.

Πώς «προσέγγισες» την 
περσόνα που είχε δημιουρ-
γήσει -επί σκηνής- ενώ τρα-
γουδούσε;
Προσπάθησα να δω το όλο πράγ-
μα από την πνευματική πλευρά 
αντί να κοιτάξω το συναισθημα-
τικό κομμάτι, διότι θεωρώ ότι θα 
ήταν λίγο-πολύ τρομακτικό! Μέχρι 
και ο σκηνοθέτης της ταινίας μού 
έλεγε αδιάλειπτα «Πρέπει να τρα-
γουδήσεις».

Κατά τη διάρκεια του χρό-
νου που ήσουν μακριά από 
τη βιομηχανία του θεάμα-
τος σκέφτηκες ποτέ να απο-
συρθείς για τα καλά;

Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι δεν θα 
ξαναγύριζα στην υποκριτική. Είναι 
κάτι που αγαπώ! Είναι η ευτυχία 
μου. Το εκτιμώ κάπως διαφορετικά 
όλο αυτό τώρα, διότι έχω καταλά-
βει πώς μπορώ να φέρω την ηρε-
μία στην προσωπική αλλά και την 
επαγγελματική ζωή μου. Δεν είναι 
το ίδιο χαοτική, διότι έχω μάθει τι 
μπορώ να αναλάβω και πότε γίνε-
ται υπερβολικό.

Οι ΠλΑσΤιΚέσ ΚΑι
η ΑΠΟχη ΑΠΟ ΤΟν 
ΚΟσΜΟ ΤΟυ θέΑΜΑΤΟσ
Πρόσφατα η βραβευμένη με 
Όσκαρ ηθοποιός απάντησε στις 
φήμες για τις πλαστικές επεμ-
βάσεις, αλλά και για την αποχή 
από τη βιομηχανία του θεάμα-
τος, λέγοντας πως όλα αυτά την 
κάνουν να στεναχωριέται πολύ. 
«Δεν ήμουν υγιής. Δεν φρόντιζα 
τον εαυτό μου. Ήμουν το τελευ-
ταίο πράγμα στη λίστα προτεραι-
οτήτων μου», λέει η ταλαντούχα 
ηθοποιός. «Ο ψυχοθεραπευτής 
μου αναγνώρισε πως περνούσα 
το 99% της ζωής μου ως δημό-
σια περσόνα και μόλις ένα μικρο-
σκοπικό κομμάτι απέμενε για την 
αληθινή μου ζωή. Χρειαζόμουν 
να μην έχω συνεχώς κάτι να κάνω 
και να μην ξέρω προκαταβολικά 
τι θα κάνω τα επόμενα δύο χρό-
νια. Ήθελα να αφήσω χώρο για 
μερικά λάθη. Έπρεπε να υπάρξει 
λίγη ηρεμία για να έρθουν οι ιδέ-
ες», λέει η Ρενέ Ζελβέγκερ. Όσον 
αφορά τις πλαστικές επεμβάσεις, 
η ίδια επεσήμανε τα εξής: «Η υπό-
νοια πως για κάποιο λόγο χρεια-
ζόμουν να αλλάξω δεν δούλευε 
σωστά. Με στενοχωρεί αυτό. Δεν 
βλέπω την ομορφιά με τέτοιον 
τρόπο, ούτε αντιλαμβάνομαι έτσι 
τον εαυτό μου. Μου αρέσει αυτή 
η ιδιορρυθμία μου, αυτή η ασύμ-
μετρη μίξη πραγμάτων πάνω μου. 
Μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω 
ό,τι κάνω. Δεν θέλω να είμαι κάτι 
άλλο. Με προσέλαβαν με το τζιν 
μου, ένα ζευγάρι μπότες καουμπόι 
και τα μαλλιά μου ατημέλητα. Ξε-
κίνησα να δουλεύω έτσι. Δεν χρει-
άστηκε να αλλάξω για να δουλέ-
ψω. Οπότε γιατί ξαφνικά να προ-
σπαθούσα να μπω σε ένα καλού-
πι που δεν είμαι εγώ;».  ok!

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: WENN.com
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ΥΛΙΚΑ
• 180 γρ. σπαγγέτι No 5
• 1 ντομάτα ψιλοκομμένη
•  1/3 κρεμμύδι ξερό 

ψιλοκομμένο
•  1 σκελίδα σκόρδο 

ψιλοκομμένη
•  1/4 ματσάκι μαϊντανό 

ψιλοκομμένο
• 30 ml. ελαιόλαδο
• 50 ml ούζο
• 100 ml ζωμό οστρακοειδών
• αλάτι
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•  150 γρ. γαρίδες (περίπου 4-5 

γαρίδες Νο 2)
•  100 γρ. μύδια καθαρισμένα 

αλλά με το κέλυφος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό που κο-
χλάζει βράζουμε το σπαγγέτι για 5'. Στραγγίζου-
με τα μακαρόνια και τα αφήνουμε στην άκρη. 
Συγχρόνως σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο σοτά-
ρουμε το κρεμμύδι και μετά από λίγο το σκόρ-
δο. Προσθέτουμε και τα μύδια και τις γαρίδες. 
Σβήνουμε με το ούζο και βάζουμε την ψιλοκομ-
μένη ντομάτα. Μετά από 2'- 3' θα προσθέσουμε 
το ζωμό (που έχουμε φτιάξει βράζοντας τσόφλια, 
κεφάλια από γαρίδες και 4 – 5 μύδια, στη συ-
νέχεια θα πούμε πώς θα γίνει ακριβώς). Ρίχνου-
με μέσα και τα μακαρόνια μας, τα αφήνουμε να 
βράσουν μαζί για άλλα 2', αλατοπιπερώνουμε, 
πασπαλίζουμε με μαϊντανό και τέλος με λίγο ακό-
μη ελαιόλαδο και σερβίρουμε.

Για τον ζωμό οστρακοειδών:
Σε μια κατσαρόλα με ελαιόλαδο σοτάρουμε ½ 

κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα καρότο χοντροκομ-
μένο, 1 κλωνάρι σέλερυ, 1 κλωνάρι θυμάρι, 1 
φύλλο δάφνης, 4 - 5 κόκκους πιπέρι, λίγο πρά-
σο χοντροκομμένο, 1 ντομάτα χοντροκομμένη,1 
κουτ. του γλυκού πελτέ, τσόφλια, κεφάλια από ½ 
κιλό γαρίδες και σβήνουμε με 50 ml ούζο. Σκε-
πάζουμε όλα τα υλικά μας με νερό και βράζουμε 
σε χαμηλή φωτιά για 1 ώρα. Στη συνέχεια σου-
ρώνουμε τον ζωμό μας, τον βάζουμε πάλι στην 
κατσαρόλα και συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι 
να μείνει το 1/3 της ποσότητας του ζωμού. Αν θέ-
λουμε να δώσουμε και ένα άρωμα οστρακοειδών 
προσθέτουμε καμιά δεκαριά μύδια ή κυδώνια ή 
γυαλιστερές 5 λεπτά πριν κατεβάσουμε τον ζωμό 
από τη φωτιά. Αυτόν τον ζωμό μπορούμε να τον 
διατηρήσουμε στην κατάψυξη και να τον χρησι-
μοποιήσουμε και για άλλες παρασκευές όπως ρι-
ζότο, πάστα, σάλτσες κλπ.

ΚΑΛΥΜΝΙΩΤΗ ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΨΑΡΑ





42

ΥΛΙΚΑ
•  400 γρ. κοντά ζυμαρικά με 

τρύπα στη μέση όπως πένες, 
πάκερι, ριγκατόνι

• 2 κ.σ. (50 γραμ.) βούτυρο
• 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 3 κ.σ. (50 γραμ.) αλεύρι
• 550 ml φρέσκο γάλα
• 1 πρέζα μοσχοκάρυδο
• 200 γρ. τυρί κρέμα
•  4 κρόκους αβγών 

χτυπημένους
• 100 γρ. παρμεζάνα τριμμένη
• 100 γρ. γραβιέρα τριμμένη
• 4 ασπράδια χτυπημένα
• αλάτι
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Λιώνουμε το βούτυρο σε κατσαρολάκι και μα-
ραίνουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι για 3'- 4', 
να γυαλίσει. Πασπαλίζουμε με το αλεύρι και 
ανακατεύοντας ψήνουμε για 2'. Σιγά σιγά, και 
πάντα ανακατεύοντας, προσθέτουμε το γάλα. 
Αφήνουμε το μείγμα να δέσει σε χαμηλή φωτιά. 
Τρίβουμε μοσχοκάρυδο, πιπέρι και αλατίζουμε 
κατά βούληση. Στο μεταξύ βράζουμε τα ζυμα-
ρικά για 6' και στραγγίζουμε καλά σε σουρωτή-
ρι. Τα ξαναβάζουμε στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε 
στην μπεσαμέλ το τυρί κρέμα, τους χτυπημένους 
κρόκους, τη μισή παρμεζάνα και τη γραβιέρα. 
Ανακατεύουμε καλά με σύρμα. Προσθέτουμε 
την μπεσαμέλ στα ζυμαρικά και ανακατεύουμε 
με κουτάλα. Χτυπάμε τα ασπράδια σε μαρέγκα 

και την προσθέτουμε στα ζυμαρικά. Προσοχή: 
Ανακατεύουμε πρώτα 1-2 κουταλιές μαρέγκα 
και αφού ενωθεί, τότε προσθέτουμε και την υπό-
λοιπη. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 
200°C, καθώς και το σκεύος που θα ψήσουμε 
το σουφλέ (βουτυρωμένο πυράντοχο σκεύος). 
Αδειάζουμε όλο το μείγμα σουφλέ στο ζεστό 
σκεύος, πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη παρμε-
ζάνα και ψήνουμε 12'-15'. Φουσκώνει πολύ και 
κάνει ωραία κρούστα. Σερβίρουμε με ρηχή κου-
τάλα. Μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε και να 
προσθέσουμε οποιοδήποτε άλλο υλικό επιθυ-
μούμε, π.χ. κοτόπουλο μαγειρεμένο και ψιλοκομ-
μένο, κομματάκια ζαμπόν ή γαλοπούλα, μανιτά-
ρια και άλλα.

ΣΟΥΦΛΕ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΥΡΙΑ
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ΥΛΙΚΑ
• 500 γρ. σπαγγέτι Νο 6
• αλάτι
• πιπέρι
•  150 γρ. guanciale ή 

πανσέτα ή μπέικον
• 1 κ.σ. βούτυρο
• 1 αβγό μεσαίο
•  4 κρόκους από μεσαία 

αβγά

Για το σερβίρισμα
• πιπέρι
•  100 γρ. πεκορίνο ή 

παρμεζάνα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε μία κατσαρόλα με νερό που βράζει προσθέ-
τουμε αλάτι, τα σπαγγέτι και βράζουμε 2 λεπτά 
λιγότερο από τις οδηγίες της συσκευασίας. Τοπο-
θετούμε ένα τηγάνι στη φωτιά να κάψει. Κόβουμε 
το guacnciale σε μικρά κομμάτια και τα βάζουμε 
στο καυτό τηγάνι. Προσθέτουμε το βούτυρο και 
σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα. Σε ένα μπολ 
βάζουμε το αβγό, τους κρόκους, πιπέρι, λίγο αλά-
τι και χτυπάμε καλά με ένα σύρμα χειρός. Με μία 
κουτάλα της σούπας παίρνουμε περίπου 150 γρ. 
από το νερό που βράζουν τα μακαρόνια και τα 

ρίχνουμε σιγά σιγά στο μπολ με τα αβγά ανακα-
τεύοντας συνεχώς. Σουρώνουμε τα ζυμαρικά, τα 
βάζουμε στο τηγάνι με το guanciale, μία κουτάλα 
της σούπας από το νερό που βράσαμε τα μακα-
ρόνια και ανακατεύουμε. Αφαιρούμε από τη φω-
τιά και μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε 
μέσα το μείγμα με τα αυγά και ανακατεύουμε για 
1-2 λεπτά για να ψηθούν τα αβγά από τα καυτά 
μακαρόνια. Βάζουμε την παρμεζάνα και ανακατεύ-
ουμε. Σερβίρουμε αμέσως με πιπέρι και πεκορίνο 
τριμμένο.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Με το καλοκαίρί να Μη 
θελεί να Μας αποχαί-
ρετηςεί, εΜείς ανανεώ-
νουΜε το νεςεςερ Μας 
καί προςθετουΜε νεα 
χρώΜατα κί αρώΜατα, 
που θα φερουν το φθί-
νοπώρο ςτο προςώπο 
καί την ψυχη Μας. 

η νεα ςεζον θελεί τα 
Μεταλλίκα της! κί αφου 
οί fashion designers τα 
επελεξαν, ο κοςΜος της 
οΜορφίας ακολουθεί το 
ίδίο mood καί προτείνεί 
τη Μεταλλίκη εκδοχη 
του Μακίγίαζ καί οχί 
Μονον. Μπες κί εςυ 
ςτο πνευΜα καί «επεν-
δυςε» ςτο Μεταλλο! 

metallic 
effects

5 Couleurs, από τη νέα συλλογή Power 
Look, Dior. πενταπλές παλέτες σκιών που συνθέ-
τουν ένα έντονο αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει 
την προσωπικότητά σας. η νο517 intensif-eye, μια 
πιο ζεστή αρμονία που παίζει με γήινους τόνους και 
η νο977 glorif-eye, το μπλε του ουρανού με έναν 
αστικό συνδυασμό γκρίζου, μωβ και μπρονζέ. 

Couture Drama, Bobbi Brown, 
νέα limited edition παλέτα ματιών,  χα-
ρίζει λαμπερή διάσταση στο στυλ 
σου μέσα από μια συλλογή 10 too-
hot-right-now αποχρώσεων και σκι-
ών υψηλής απόδοσης. κάθε παλέ-
τα περιέχει έναν συνδυασμό από τις 
πιο  χαρακτηριστικές μεταλλικές σκι-
ές της Bobbi Brown: matte, metallic, 
shimmer και chrome.

Le Gel Pailleté, Chanel, η πλού-
σια φόρμουλα του το εμπλουτίζει 
και το τονίζει, κάνοντας τη γυναίκα 
που το επιλέγει για το δέρμα της, να 
αντανακλά ένα λαμπερό φως στο 
πρόσωπο και στο ντεκολτέ της.

Gimme Brow+, 
Benefit, το απόλυ-
το τζελ φρυδιών με 
χρώμα, περιέχει μι-
κροσκοπικές ίνες που 
προσκολλώνται στο 
δέρμα και στις τρί-
χες και δημιουργεί 
ένα φυσικά πυκνό και 
καλοσχηματισμένο 
φρύδι. το ειδικό μι-
κροσκοπικό, κωνικό 
βουρτσάκι εξασφαλί-
ζει εύκολη και τέλεια 
εφαρμογή.

Tom Ford Métallique, με μια έκρη-
ξη από ανάλαφρες αλδεΰδες, αγκα-

λιάζει το δέρμα σαν ένα κεντη-
μένο, θωρακισμένο φό-

ρεμα, ένα μεταλλικό 
θηκάρι που αποκτά 

ακόμα περισσότε-
ρο λάμψη μέσα 
από τη σύγκρου-
ση με τις δροσε-
ρές νότες από 
πράσινο περγαμό-
ντο και ζωηρό ροζ 
πιπέρι.

μένο, θωρακισμένο φό
ρεμα, ένα μεταλλικό 
θηκάρι που αποκτά 

Luxe Shine Intense Lipstick, Bobbi 
Brown, το νέο κραγιόν της συλλογής 
luxe lip collection, που χαρίζει χρώμα 
και λάμψη για καλοσχηματισμένα χεί-
λη με όγκο. χάρη στην πλούσια, μαλα-
κτική σύνθεσή τους, εμπλουτισμένη με 
υαλουρονικό οξύ, Βιταμίνη ε και εκχυ-
λίσματα βοτάνων, απλώνονται εύκολα 
στα χείλη και χαρίζουν άμεσα ενυδάτω-
ση που διαρκεί.
στα χείλη και χαρίζουν άμεσα ενυδάτω
ση που διαρκεί.

Libre, YSL, sexy, cool, λουλου-
δάτο, αυτό το νέο φλογερό άρω-
μα αποτελεί μια ωδή στην απόλυ-
τη πολυτέλεια της σύγχρονης γυ-
ναίκας, την ελευθερία.

EYEBOOST™ Reviving Eye 
Mask, GlamGlow, μία sheet 
mask που καλύπτει ολόκλη-
ρη την περιοχή του ματιού με 

ένα sexy, αση-
μί σχέδιο που 
ενυδατώνει 
και ανακουφί-

ζει άμεσα. Μία 
εντυπωσιακή μάσκα αντάξια 
για αμέτρητες selfie, εμπλουτι-
σμένη με σημαντικά οφέλη για 
την επιδερμίδα.
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BEAUTYshopping

Με το καλοκαίρί να Μη 
θελεί να Μας αποχαί-
ρετηςεί, εΜείς ανανεώ-
νουΜε το νεςεςερ Μας 
καί προςθετουΜε νεα 
χρώΜατα κί αρώΜατα, 
που θα φερουν το φθί-
νοπώρο ςτο προςώπο 
καί την ψυχη Μας. 

χρώΜατα κί 
αρώΜαταLuxe Shine Intense Lipstick, Bobbi 

Brown, το νέο κραγιόν της συλλογής 
Luxe Lip Collection, που χαρίζει χρώμα 
και λάμψη για καλοσχηματισμένα χεί-
λη με όγκο. χάρη στην πλούσια, μαλα-
κτική σύνθεσή τους, εμπλουτισμένη με 
υαλουρονικό οξύ, Βιταμίνη ε και εκχυ-
λίσματα βοτάνων, απλώνονται εύκολα 
στα χείλη και χαρίζουν άμεσα ενυδάτω-
ση που διαρκεί.

Wonderlust Sublime, Michael Kors, το νέο άρω-
μα είναι εδώ. Μιλάμε για ένα αισθησιακό oriental 
gourmand άρωμα που θυμίζει ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα. 
αιχμαλωτίζοντας τη ζεστασιά ενός ηλιόλουστου παρά-
δεισου, το Michael Kors Wonderlust Sublime ανοίγει αι-
σθησιακά σαν το άγγιγμα του ζεστού 
ήλιου. αφέσου και απόλαυσε τα λαμπε-
ρά άνθη πορτοκαλιάς που τυλίγουν το 
άρωμα σαν ένα ζεστό ηλιοβασίλεμα.

Diego dalla Palma, 
η νέα κολεξιόν μακιγιάζ 
που θα σε μεταφέρει 
στη δεκαετία του ’70! 
πρωταγωνιστές τα ζε-
στά χρώματα, κυρίως 
οι μωβ αποχρώσεις, να 
αγκαλιάζουν μάτια, χεί-
λη και νύχια, δίνουν ένα 
ντίσκο αέρα στο φετινό 
φθινόπωρο/χειμώνα. 
θα τη λατρέψεις! 

L'Interdit Eau 
de Toilette, 
Givenchy, ένα νέο 
άρωμα, τόσο ζωντα-
νό και απελευθερω-
τικό όσο και το Eau 
de Parfum. απελευ-
θερώνει μια πνοή 
καθαρού αέρα και 
τονίζει την σκοτεινή 
πλευρά κάθε γυναί-
κας. είναι ένα δυνα-
τό και συνάμα αέρι-
νο άρωμα, που προ-
καλεί μια αίσθηση 
χαράς στο δέρμα.

Insta Masque, Nuxe, για σένα που θέλεις μια 
υγιή και λαμπερή επιδερμίδα σε ελάχιστο χρόνο, 
μπορείς στο ντους ή σε στιγμές χαλάρωσης να 
ανανεωθείς με μόνο 2 λεπτά και 2 φυσικά συστα-
τικά. Διάλεξε ποια από τις τρεις νέες μάσκες σου 
ταιριάζει ή δοκίμασε και τις τρεις συνδυάζοντάς τις 
και ζήσε την άμεση και αποτελεσματική εμπειρία 
ομορφιάς.

Mon Guerlain Eau de Parfum 
Intense, Guerlain, ένα ζωντανό 
καινούργιο άρωμα, στην πιο αι-
σθησιακή γυναικεία ερμηνεία 
του πρώτου Mon Guerlain. χάρη 
στα αρχικά χαρακτηριστικά του, 
με νότες λεβάντας, βανίλιας και 
σανδαλόξυλου, το νέο άρωμα 
είναι πιο τολμηρό, με απεριόρι-
στα σαγηνευτικά και απαλά, ισχυ-
ρά, αλλά γλυκά χαρακτηριστικά.

Gabrielle Chanel 
Essence, Chanel, 
αυτή η νέα οσφρητική 
παραλλαγή προσφέρει 
μια πιο ζωντανή και πιο 
πλούσια πτυχή του αρχι-
κού αρώματος. λαμπε-
ρό σαν τον ήλιο, αυξά-
νει το εκθαμβωτικό χά-
ρισμα της γυναίκας που 
το φοράει με ζεστασιά 
και φωτεινότητα.

Amanda Seyfried, 
η ΝΕΑ Global 
Ambassador της 
Lancôme.
η Lancôme, ηγετική μάρ-
κα πολυτελών προϊόντων 
ομορφιάς παγκοσμίως, 
ανακοίνωσε πρόσφατα 
ότι η αμερικανίδα ηθο-
ποιός και τραγουδίστρια 
Amanda Seyfried είναι η 
νέα Global Ambassador 
της μάρκας, η οποία ενώ-
νει τις δυνάμεις της με τη 
μοναδική ελίτ που συνθέ-
τουν οι πρέσβειρες της 
Lancôme.

Ολοκληρωμένη Περι-
ποίηση Προσώπου 1+1, 
Korres, η κατηγορία KORRES 
προςώπο προσφέρει φυσικά 
προϊόντα με κλινικά αποδεδειγ-
μένη δράση και αποτελεσματι-
κότητα. ςυνδυάζοντας σταθε-
ρά την ποιότητα με την προσιτή 
τιμή, η κορρες σού προσφέρει 
τώρα ολοκληρωμένες λύσεις 
φυσικής περιποίησης προσώ-
που σε sets 1+1 - προϊόντα κα-
νονικού μεγέθους και επιπλέον 
δώρα με επιλογή ανάμεσα στις 
best-selling σειρές της. η φθι-
νοπωρινή προσφορά 1+1 περι-
λαμβάνει 8 set ολοκληρωμένης 
περιποίησης προσώπου. 
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ΑσπρόμΑυρό 
western
Outfits εμπνευσμενΑ 
Από ΑσπρόμΑυρεσ τΑινιεσ
western!

to φουλάρι είναι must 
have item για το western 

look σου! (TOMMY 
HILFIGER ZENDAYA)
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insta-tip

western!

insta-tipinsta-tipinsta-tip

to to t φουλάρι είναι must 

Παντελόνι, 
TOMMY 
HILFIGER 

ZENDAYA.

Κολιέ, 
TOMMY 
HILFIGER 

ZENDAYA.Φούστα €29.95, 
ZARA.

Μπλούζα 
€49, EVANS.

Μπλούζα, 
MANGO.

Μπότες €69.99, 
STRADIVARIUS.

Καπέλο, 
PARFOIS.

Jacket €59.95, 
ZARA.

Σκουλαρίκια, 
ACCESSORIZE.
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Bordeaux
and the city
chic city looks
σε αγαπημενο bordeaux χρώμα!

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
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σε αγαπημενο bordeaux χρώμα!νο bordeaux χρώμα!

Ζιβάγκο, 
TERRANOVA.

Σουτιέν €24.99, 
WOMENS SECRET.

Φούστα €39.95, 
ZARA.

Γυαλιά ηλίου, 
ROBERTO 
CAVALLI.

Καπέλο, 
PARFOIS.

Παντελόνι €36, 
DOROTHY 
PERKINS.

Mary Jane sandal,
TOMMY 
HILFIGER 

ZENDAYA.

Μπλούζα,
PIAZZA ITALIA.

Μπλούζα 
€29.95, ΖΑRA.

Φούστα €49.50, 
MARKS& SPENCER.

Tσάντα €49.95, 
ΖΑRA.
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NEW coWGIRL
Καπέλα, fringes Και μποταΚια 
ντύνούν τα σύγχρονα cowgirls!

GIRL

Jacket, PIAZZA 
ITALIA.

Tσάντα €49.95, 
ΖΑRA.

Φούστα €25.99, 
STRADIVARIUS.

Κολιέ, FOLLI 
FOLLIE.

Πουκάμισο €22.99, 
STRADIVARIUS.

Καπέλο, 
PARFOIS.

Ζώνη, 
MANGO.

Μποτάκι €49.99, 
STRADIVARIUS.

 Jeans, 
NEXT.
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 ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟ
Η δημοφιλής ερμηνεύτρια Μελίνα Ασλανίδου 
έρχεται την Τρίτη 22 Οκτωβρίου στη μουσική 
σκηνή Red στη Λευκωσία και την Τετάρτη 23 
Οκτωβρίου στο VINYLIO Wine Etc στη Λεμεσό. 
Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, που έγινε γνωστή με 
το τραγούδι «Τι σου έκανα και πίνεις» του Μίμη 
Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, έχει 
συνεργαστεί με κορυφαία καλλιτεχνικά ονόμα-
τα. Για προκρατήσεις εισιτηρίων στο tickethour.
com.cy και ACS Courier και στα τηλέφωνα 
99059257 και 99300430

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

Πανηγύρι Χαράς θα πραγματοποιηθεί σή-
μερα Κυριακή 20 Οκτωβρίου στο Πάρ-
κο Κυκλοφοριακής Αγωγής της Αστυνο-

μίας Κύπρου, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 6:00 
μ.μ. για στήριξη του έργου του Αντικαρκινικού 
Συνδέσμου Κύπρου. Φέτος στο Πανηγύρι Χαράς 
πρωταγωνιστούν οι γνωστοί “Survivors” Κυριά-
κος Πελεκάνος, Ρία Κολοβού, Νίκος Κοσμάς και 
Ελπίδα Μεζιρίδου, οι οποίοι θα διοργανώσουν 

αυθεντικά παιχνίδια επιβίωσης για τα παιδιά και 
θα συμμετέχουν μαζί τους στις δοκιμασίες. Θα 
υπάρχει επίσης πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, 
φαγητό, ποτό και πολλές εκπλήξεις για τα παιδιά. 
Μεταξύ άλλων, τα παιδιά θα μπορούν να χαρούν 
παιχνίδια λούνα παρκ, μίνι σκούτερ, τα αυτοκι-
νητάκια της αστυνομίας, face painting, μουσικά 
παιχνίδια και επιδείξεις από τα σκυλιά της αστυνο-
μίας. Όλα τα έσοδα από το Πανηγύρι θα διατε-

θούν στο έργο του Αντι-
καρκινικού Συνδέσμου 
Κύπρου, ο οποίος για 
48 χρόνια προσφέρει 
δωρεάν υπηρεσίες Ανα-
κουφιστικής Φροντίδας 
σε καρκινοπαθείς συναν-
θρώπους μας και στις οι-
κογένειές τους.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
ΘΟΚ
32Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Με τη συμμετοχή 38 σχημάτων από όλη την Κύπρο ξε-
κίνησε η γιορτή του Ερασιτεχνικού Θεάτρου που διορ-
γανώνει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου. Το μεγάλο 
ενδιαφέρον που έδειξαν φέτος ερασιτεχνικά θεατρικά 
σχήματα ανά το παγκύπριο για συμμετοχή στο Φεστιβάλ ώθησε τον ΘΟΚ 
στο να παρατείνει τη διοργάνωση μέχρι και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου. 
Με πληθώρα έργων, από το κυπριακό, το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο, 
οι παραστάσεις αναμένεται να ενθουσιάσουν το κοινό. Οι παραστάσεις δί-
νονται σε χώρο της επιλογής των σχημάτων, στις κοινότητες που δραστηρι-
οποιούνται. Περισσότερες πληροφορίες στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα του 
φεστιβάλ στην ιστοσελίδα του ΘΟΚ www.thoc.org.cy.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧρΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

CLASSICAL MEETS JAZZ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤρΟ 

ΠΑΛΛΑΣ
Συναυλία 
με το Nikea 
String 
Ensemble, 
το Jazz 
Quartet 
Αλέξης Κά-
σινος και 
τη Χορω-
δία Δωμα-
τίου «Πο-
λυφωνία» 

υπό τη διεύθυνση της Μάρως Σκορδή με 
σολίστ στην κιθάρα τον Βασίλειο Αβραάμ 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Νο-
εμβρίου στις 19:30 στο Θέατρο Πάλλας 
στη Λευκωσία. Το πρόγραμμα περιλαμβά-
νει μεταξύ άλλων έργα: Piazzolla, Carlos 
Gardel, Bernardo Julia, Herbert Baumann, 
Marlos Nobre. Διοργάνωση: Πολιτιστικός 
Οργανισμός Μουσικόραμα. Τιμή εισιτηρί-
ου: €15 και €10 για παιδιά μέχρι 12 χρο-
νών. Εισιτήρια προπωλούνται: Tickethour.
com.cy και σε όλα τα καταστήματα ACS. 
Για πληροφορίες: 99 43 06 54.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓρΑΦΙΚΗΣ 
- SΙΤUATIONS- ΜΕΧΡΙ 
6/11/2019
Η Ελληνίδα εικαστικός Χα-
ρούλα Νικολαΐδου πραγμα-
τοποιεί την έκθεσή της με τον 
τίτλο “Situations” στην γκαλε-
ρί Isnotgallery. Η ζωγραφική της Χαρούλας Νικολαΐδου, χει-
ρονομιακή και ενστικτώδης, καταγράφεται με άμεσο τρόπο, 
κινούμενη σε έναν άξονα καθαρά προσωπικό και βιωματικό, 
όπου το αντιληπτικό στοιχείο παίζει καθοριστικό ρόλο. Ώρες 
λειτουργίας Τρίτη - Παρασκευή: 10:00 - 13:00 & 15:00 - 18:00, 
Σάββατο: 11:00 - 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 99569498.

ΠρΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η ΠΑρΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ 
ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΚρΙΤΙΚΟΥΣ
Το βραβευμένο έργο «Προσωπική Συμφωνία» 
του Ρόναλντ Χάργουντ, που συγκλόνισε κοινό και 
κριτικούς, έρχεται στην Κύπρο μετά τις sold-out 
παραστάσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
Πρόκειται για ένα ρεσιτάλ ερμηνειών επί σκη-
νής, που ζωντανεύει τις εφιαλτικές μνήμες από 
τη ναζιστική Γερμανία και τις καταστροφικές συ-
νέπειες του πολέμου και αναβιώνει στο Δημοτι-
κό Θέατρο Στροβόλου την Τετάρτη 23 και στο 
Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού την Πέμπτη 
24 Οκτωβρίου. Ο Νικήτας Τσακίρογλου σε μια 
από τις δυνατότερες ερμηνείες της καριέρας του, 
μαζί με τον Χρήστο Βαλαβανίδη και τον Αλέξαν-
δρο Μπουρδούμη, καθηλώνουν το θεατρόφιλο 
κοινό με τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Δημή-

τρη Μυλωνά. Για 
πληροφορίες και 
προπώληση εισιτη-
ρίων: Ταμείο Πατ-
τιχείου Δημοτικού 
Θεάτρου Λεμε-
σού στο τηλέφωνο 
25377277.
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CHEESE & WINE NIGHT
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΖΩΗ»
Η Επιτροπή Φίλων «Γκολ στη Ζωή» διοργα-
νώνει ένα ξεχωριστό Cheese & Wine Night 
αύριο Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 στις 
19.30 στο Moon Lounge Bar στη Λευκω-
σία. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν 
για την ενίσχυση της προσπάθειας του Εθε-
λοντικού – Φιλανθρωπικού Οργανισμού 
των Ποδοσφαιριστών «Γκολ στη Ζωή» για 
την ανέγερση της Πτέρυγας του Τμήματος 
Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών 
(ΤΑΕΠ) του Μακάρειου Νοσοκομείου. Εκλε-
κτά κρασιά θα προσφέρουν οι εταιρείες 
Photos Photiades Group και Vassos Eliades 
από την ευρύτατη γκάμα τους. Για περισσό-
τερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 7000 26 
26.

«ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΟ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΜΥΡΑ
Το ξενοδοχείο Αλμύρα, σε συνεργασία με 
τον καλλιτέχνη και δημιουργό Γιάννη Σακέλλη, 
διοργάνωσαν ανοικτό κάλεσμα με στόχο τη 
συλλογή φωτογραφικού υλικού για την έκθε-
ση με τίτλο «Τα Κατώφλια της Ζωής». Τα έργα 
που προέκυψαν εκτίθενται στο ξενοδοχείο 
Αλμύρα από χθες μέχρι και τις 19 Νοεμβρί-
ου 2019 και θα είναι προς πώληση. Το 50% 
των χρημάτων που θα συγκεντρωθούν θα δο-
θεί στο Καταφύγιο Μάθησης (unhcr.org/cy), 
ένα σχολείο στήριξης παιδιών προσφύγων το 
οποίο δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της 
ΜΚΟ Caritas στην Πάφο και στηρίζει συναν-
θρώπους μας οι οποίοι είναι αιτητές ασύλου. 
Πληροφορίες: 26888700.

Best of the RestΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΟΝΙΔΗΣ
ΓΙΑ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ
Ένας σπουδαίος εκπρόσωπος του λαϊκού τραγουδιού, ο 
Σταμάτης Γονίδης, έρχεται για μια μοναδική εμφάνιση την 
Κυριακή 27 Οκτωβρίου στο Asmation Live στη Λευκωσία. 

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα 
εμφανιστεί για ένα βράδυ γεμάτο 
διασκέδαση και αγαπημένες 
επιτυχίες. Πληροφορίες: 
99252625.

ΘΕΜΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
ΠΟΝΤΑΡΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΣΤΩΝ ΤΟΥ…
Ο Θέμης Αδαμαντίδης έρχεται για μια βραδιά την 
Κυριακή 27 Οκτωβρίου στις 22:30 στην Αντίπεινα live 

στη Λευκωσία. Ο δημοφιλής 
καλλιτέχνης θα τραγουδήσει 
στην… καρδιά μας με στόχο να 
μαγέψει τους θαυμαστές του. 
Πληροφορίες: 99157577.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Το 3o Φθινοπω-
ρινό Φεστιβάλ 
Halloween Edition, 
by Inspired Family 
Fun έρχεται και πάλι 
κοντά μας σήμερα 
Κυριακή, 20 Οκτω-
βρίου, στο Πάρκο 
Ακροπόλεως, στη 

Λευκωσία και το τριήμερο 26, 27 και 28 Οκτω-
βρίου στο Δασικό Πάρκο Λεμεσού με πολλές 
εκπλήξεις και ξεχωριστές δραστηριότητες. Είσο-
δος €2 το άτομο και περιλαμβάνει ένα πλούσιο 
πρόγραμμα ψυχαγωγίας με Halloween parties, 
διαγωνισμούς, αφηγήσεις «τρομαχτικών» παρα-
μυθιών και άλλες εκπλήξεις. Τις εκδηλώσεις στη-
ρίζουν το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και οι εθελο-
ντές θα είναι όπως πάντα εκεί για δειγματοληψί-
ες. Πληροφορίες: «Inspired Family Fun - Αll for a 
good cause», 99300256.

3Ο AUTUMN FESTIVAL 
HALLOWEEN EDITION

ΕΝΑΣ 
ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ 
ΑΝΤΡΑΣ
ΜΑΡΩ ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Χρεώνεται αμαρτίες ο 
μεγάλος έρωτας ή είναι 
αθώος σαν ανεύθυνος; Ένα κο-
ρίτσι εξαφανίζεται και δεν θα την 
βρει ποτέ ξανά κανείς, κι ας μένει 
κοντά στο σπίτι από όπου δραπέ-
τευσε. Δραπέτευσε από τους παρα-
νοϊκούς γονείς της, ερωτεύτηκε πα-
ράφορα έναν αφηρημένο άντρα, 
βρήκε τη φιλία που σώζει.
 
ΤΑ ΛΥΤΡΑ
ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Σεπτέμβριος 1943: 
Οι πρώτες φλόγες του 
Εμφυλίου τυλίγουν 
τη χώρα. Υπό μυστη -
ριώδεις συνθήκες εξαφανίζονται η 
εξάχρονη κόρη Γερμανού ανώτα-
του διπλωμάτη και ο πεντάχρονος 
γιος της Ελληνίδας υπηρέτριάς του. 
Μια διαρκής μάχη μεταξύ ευσυνει-
δησίας και προδοσίας, πατριωτι-
σμού και ήθους, μα πάνω από όλα 
του ανθρωπισμού απέναντι στη 
θηριωδία.

Books Etc

  ΗΜΕΡΙΔΑ

«ΑΝΑΜΙΣΗΣ ΝΤΕΝΕΚΕΣ»
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Μετά από τρεις επιτυχημένους κύκλους παρα-
στάσεων στην Αθήνα, ο «Ανάμισης Ντενεκές» 
επιστρέφει στην Κύπρο για περιορισμένο αριθ-
μό παραστάσεων. Οι παραστάσεις θα ανεβούν 
στον Τεχνοχώρο Εργοτάξιο (Υπόγειο Σατιρικού) 
στη Λευκωσία, στις 20:30, τη Δευτέρα 18 και 
Τρίτη 19 Νοεμβρίου. Παραστάσεις επίσης θα 
δοθούν στο Θέατρο Συνεργείο στη Λεμεσό 
στις 20:30 την Παρασκευή 22, Σάββατο 23 
και Κυριακή 24 Νοεμβρίου. Εισιτήρια: www.
soldoutticketbox.com. Γενική είσοδος: €10. 
Πληροφορίες και κρατήσεις: 22312940, 
22421609.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
Το Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπει-
ών ΠΑΙΔΟλόγιο διοργανώνει την ημερίδα «Τα-
ξίδι στη μητρότητα» το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 
από τις 9:00-13:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων 
Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού. Πρόκειται για ένα 
ταξίδι που κάθε γυναίκα ονειρεύεται και ανυπο-
μονεί να περάσει. Η διαδρομή είναι υπέροχη και 
μοναδική, γεμάτη εμπειρίες και διάφορες προ-
κλήσεις. Εσείς είστε έτοιμες για αυτό το ταξίδι; 
Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ο Όμιλος 

Δίας. Χορηγοί επικοινωνίας: Το περιοδικό ΟΚ! 
και το ilovestyle.com. Το κόστος συμμετοχής 
ανέρχεται στα 15 ευρώ και τα καθαρά έσοδα θα 
δοθούν στο Panos Evripidou Foundation. Προ-
πώληση εισιτηρίων μέσω του Tickethour.com.cy 
και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier.



ΕκτΕλΕση
Σε μεγάλο, βαθύ τηγάνι ζεσταί-
νουμε σε δυνατή φωτιά το μισό 
λάδι και σοτάρουμε το κοτόπου-
λο για 3-4 λεπτά. Το αδειάζουμε 
σε ένα μπολ και ρίχνουμε πιπέ-
ρι και λιγοστό αλάτι. Στο ίδιο 
σκεύος ζεσταίνουμε σε μέτρια 
φωτιά το υπόλοιπο ελαιόλαδο 
και σοτάρουμε το τζίντζερ για 
1 λεπτό. Ρίχνουμε τα καρότα, 
τα μανιτάρια και το κρεμμύδι, 
ανακατεύουμε και σοτάρουμε 

για 4-5 λεπτά, μέχρι να μαρα-
θούν τα λαχανικά. Ξαναβάζου-
με στο σκεύος το κοτόπουλο 
με τα ζουμιά του, προσθέτουμε 
τις πιπεριές, τη σάλτσα σόγιας 
Exotic Food, 180 ml νερό, 
τη ζάχαρη και το ξίδι και μαγει-
ρεύουμε για άλλα 3-4 λεπτά, 
ανακατεύοντας, μέχρι να γίνει 
το κοτόπουλο. Αποσύρουμε 
από τη φωτιά, σκορπίζουμε τον 
μαϊντανό και το φρέσκο κρεμμυ-
δάκι και σερβίρουμε.

Υλικά
• 500 γρ. φιλέτο από μπούτι κοτό-

πουλου, σε λεπτές λωρίδες
• 1 κ. σ. τζίντζερ φρέσκο, ψιλοκομ-

μένο (ή 1/2 κουτ. γλυκού ξερό)
• 3 πιπεριές Φλωρίνης, σε λεπτές 

λωρίδες
•2 καρότα, χοντροτριμμένα
• 300 γρ. μανιτάρια λευκά, 

σε φέτες

•1 ξερό κρεμμύδι, σε λεπτές φέτες
• 70 ml σάλτσα σόγιας Exotic 

Food
•1 κ. γ. ζάχαρη καστανή
•1 κ. σ.ξίδι
•70 ml ελαιόλαδο
•αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Για το σερβίρισμα
κρεμμυδάκι φρέσκο, ψιλοκομμένο, 
φύλλα μαϊντανού, ψιλοκομμένα

ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΑΛΤΣΑ ΣΟΓΙΑΣ EXOTIC FOOD

H τάϊλάνδη 
στην κοΥζινά σάσ!
άυθεντικές γεύσεις 
από τα Exotic 
Food. Φτιαγμένα 
με τα πιο φρέσκα 
και ποιoτικά υλικά, 
τα Exotic Food σας 
βοηθούν να απο-
λαύσετε τις μαγευ-
τικές γεύσεις της 
ταϊλάνδης. 

υθεντικές γεύσεις 

και ποιoτικά υλικά, 
τα Exotic Food σας 

λαύσετε τις μαγευ-

συνταγεσ
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

ΒIG BROTHER

Παντρεύεται τον ΚύΠριο σύντροφο τησ 
η Ελληνίδα τραγουδίστρια Demy είναι ζευγάρι εδώ και 
αρκετό καιρό με τον Κύπριο Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου 
και ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος. Σχεδόν από την 
αρχή της σχέσης τους, πήραν την απόφαση να μείνουν 
μαζί μιας και ο Κωνσταντίνος, που ασχολείται με τον 
τεχνολογικό τομέα, της ενέπνευσε απόλυτη ασφάλεια.
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν το ζευγάρι να έχει ορί-
σει ημερομηνία γάμου, αν και δεν είδαμε μονόπετρο στο 
χέρι της Demy.

DEMY

η σχέση τους μετράει τους τελευταίους μήνες και 
η πανέμορφη Μύριελ Γρηγορίου ζει τον έρωτά 
της πλάι στον Έλληνα καλαθοσφαιριστή του 

Κολοσσού ρόδου, Πάρη Μαραγκού. Γνωρίστηκαν και 
ερωτεύτηκαν αστραπιαία και πλέον είναι αχώριστοι. 
τους πρώτους μήνες κράτησαν τη σχέση τους μακριά 
από τα social media, αλλά πλέον σίγουροι για την επι-
λογή τους αποκάλυψαν τον έρωτά τους και, όπως θα 
δείτε, είναι πολύ ταιριαστοί. η Κύπρια μοντέλο και 
δημοσιογράφος για τα μάτια του όμορφου καλαθο-
σφαιριστή άφησε τη ζωή της στην αθήνα και μετακόμι-
σε στη ρόδο, την οποία πλέον θα μοιράζεται με τη 
Λευκωσία μετά από κάποια deal που έκανε για μόντε-
λινγκ και το δικό της διαδικτυακό blog. O σύντροφός 
της δεν παύει καθημερινά να της κάνει εκπλήξεις 
όπως το πρωί της Κυριακής που μας πέρασε, όταν η 
Μύριελ ξυπνώντας βρήκε δίπλα της ένα μεγάλο μπου-
κέτο με κόκκινα τριαντάφυλλα. 

οι Πρώτεσ ειΚονεσ 
τού ερώτα τησ 
Με εΛΛαδιτη 

ΚαΛαθοσφαιριστη

MΥριΕλ γρηγΟριΟΥ

ερχεται στο σιΓΜα 
Ένα από τα πιο δημοφιλή ριάλιτι σόου, το BIG BROTHER, επιστρέφει 
στην τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του ΣΙΓΜΑ και του ΣΚΑΪ. Τα 
δικαιώματα του Big Brother εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ - που ως γνωστόν είναι 
στρατηγικός συνεργάτης του ΣΙΓΜΑ από την εταιρεία Endemol Shine 
International και θα ενταχθεί σύντομα στο πρόγραμμα των δύο σταθ-
μών. Φέτος, συμπληρώνονται 20 χρόνια από την πρώτη μετάδοσή του. 
Το επιτυχημένο ριάλιτι έχει προβληθεί σε 70 χώρες ανά τον κόσμο, 
αλλάζοντας τα τηλεοπτικά δεδομένα. 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κόβόνται όι «8 Λέξέις»
Μεγάλο παρασκήνιο διαδραματίζεται τις τελευ-
ταίες ώρες σχετικά με την πολυδιαφημισμένη σει-
ρά του Αντρέα Γεωργίου «8 Λέξεις». Το ρεπορτάζ 
θέλει λόγω χαμηλών νούμερων τηλεθέασης να 
έχει ως αποτέλεσμα το κόψιμο της σειράς, αλλά 
ο Αντρέας Γεωργίου ενοχλημένος έδωσε την 
δική του απάντηση: «Είμαστε σε ένα κανάλι που 
είχε μικρότερη τηλεθέαση από άλλα κανάλια που 
ήμασταν. Το κανάλι αυτό θέλει να προσθέσει τη 
μυθοπλασία στο πρόγραμμά του και θα βοηθή-
σουμε να το χτίσει. Και αυτό κάνουμε. Δεν χτίζε-
ται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει 
deadline για τη σειρά. Δεν υπάρχουν αυτά. Έχου-
με πάρα πολύ καλή συνεργασία με το κανάλι. 
Είμαστε σε καθημερινή επαφή και παρακολου-
θούμε όλα τα κοινά. Εγώ βλέπω το GNTM. Είναι 
ένα πρόγραμμα εντελώς διαφορετικό από το 
δικό μας».

ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΕπΙΣκΕψΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΑκΑΡΕΙΟ 
ΝΟΣΟκΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙκΡΟ 
φΙλΟ ΤΟΥ!
Συγκινητικές στιγμές έζησε προ ημερών ο κύπρι-
ος ηθοποιός, Μάριος Δημητρίου, αποδεχόμενος 
την πρόσκληση της Γιώτας Τυρίμου Χριστοδούλου 
να επισκεφθεί τον γιο της, που νοσηλεύεται στο 
Μακάρειο Νοσοκομείο λευκωσίας. Ο ηθοποιός 
χωρίς δεύτερη σκέψη είπε το ναι και, έκανε την 
επιθυμία του μικρού του φίλου πραγματικότητα. 
«Μάριος Δημητρίου, Άνθρωπος με Α κεφαλαίο. 
Το είδωλο του γιου μου. Σε ευχαριστώ πολύ 
Μάριε για την ωραία σου επίσκεψη και τη μεγάλη 
χαρά που έδωσες στον γιο μου. Θα τα ξαναπού-
με σύντομα!», έγραψε η μαμά του μικρού. 

ΑκΗΣ πΕΤΡΕΤΖΙκΗΣ 

Χώριςέ μέ την πανέμόρφη 
ςύντρόφό τόύ
Τους τελευταίους μήνες ο γοητευτικός σεφ 
Άκης Πετρετζίκης βρισκόταν σε σχέση με την 
όμορφη Μιρένια Παπαδονυσίου. Οι δυο τους 
δεν έκρυψαν τη σχέση τους στα social media 
με τα lifestyle portals να ασχολούνται συχνά 
μαζί τους. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα φαί-
νεται πως τράβηξαν ξεχωριστούς δρόμους, 
αφού χώρισαν οριστικά. Ο χωρισμός ήταν σε 
ήπιους τόνους, γι’ αυτό και δεν διέρρευσε η 
αιτία που αυτός ο έρωτας πλέον δεν υπάρχει. 

H ΑΝΤΖΕλΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙπΕ ΤΟ ΝΑΙ 
Η Άντζελα Δημητρίου είπε το «ναι» στην πρόταση που της 
έγινε από το «Just The 2 Of Us» και θα την δούμε πρώτη 
φορά κριτή σε talent show! Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το 
σόου θα κάνει πρεμιέρα αρχές του 2020 με παρουσιαστή 
τον Νίκο κοκλώνη και στο νησί μας θα προβάλλεται από το 
Omega. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες γίνεται λόγος για 
έντονη πολιορκία και στον Βασίλη καρρά, ο οποίος επίσης 
βλέπει θετικά την πρόταση.

«JUST THE 2 OF US» ΧΑΡΑ ΒΕΡΡΑ 

ΧΑΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕλλΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ πΟΥ 
πΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟΝ 
κΟΥΜπΑΡΟ ΤΗΣ
Στην εκπομπή της Τατιάνας 
Στεφανίδου, «Μαζί σου 
Σαββατοκύριακο» στον 
ΣκΑΪ, βρέθηκε καλεσμένη 
η Ελληνίδα τραγουδίστρια 
Χαρά Βέρρα και αποκάλυ-
ψε ότι παντρεύεται τον κου-
μπάρο της. Όπως είπε, πριν 
από χρόνια ο πρώην 
άντρας της την προέτρεψε 
να βαφτίσει το παιδί του 
μουσικού της και πλέον 
είναι ζευγάρι. «Τον Σπύρο 
τον είχα στην ορχήστρα 

μου και τότε η γυναίκα του έμεινε έγκυος. Ο τότε άντρας μου, μου είχε 
πει να βαφτίσουμε του Σπύρου το παιδί και έτσι έγινε. και εκείνος ήταν 
στην ορχήστρα μου, έπαιζε τύμπανα. Μετά από χρόνια η γυναίκα του 
Σπύρου έφυγε, επέλεξε να πάει στο εξωτερικό και άφησε τον Γιαννάκη 
σε ηλικία 5μισι χρονών. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια ήμουν πάνω από το 
παιδί. Ο Σπύρος επέλεξε να πάρει την επιμέλεια του παιδιού. Η μαμά 
ήταν 100% σίγουρη ότι ο Σπύρος κάνει για 10 μάνες και αυτή είναι η 
αλήθεια», δήλωσε. 
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GOLDEN GALLERY BY KAPATAYS
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ
H Golden Gallery by Kapatays 
εγκαινίασε την έκθεση «Kostas 
Tsoclis». Πρόκειται για μία ατομική 
έκθεση αναδρομικού χαρακτήρα 
του διεθνώς καταξιωμένου Έλληνα 
εικαστικού δημιουργού, την πρώτη 
εμπεριστατωμένη έκθεση έργων 
του Κώστα Τσόκλη στην Κύπρο.

Η Νόνη Κυπριανού

Ο Άκης 
Ιωαννίδης Η Λουίζα Φιλίππου

Η Εύη Φυλακτού και ο Αλέκος 
Στυλιανού

Ο Μιχάλης Χριστοφόρου
και η Κλέλια Πηλακούτα

Ο Ανδρέας Καπάταης και
η Κλέλια Χατζηιωάννου

Η Μαρία Ιωάννου, η Μαρίνα 
Πηλακούτα και η Μελίνα Φύσα

Η Μύρια 
Κωνσταντινίδου

Η Μάγια Τσόκλη και η Φίνο 
Καλιώτη

Η Ρένα Δημοσθένους Η Τερέζα Ηλιάδου

Η Ελένη και ο Κώστας Τσόκλης

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 
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CΑBLENET
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ 
ΣΤΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥΣ
Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε στο Lemon 
Park στη Λευκωσία αθλητική 
βραδιά αφιερωμένη στους 
αθλητικογράφους και τις ομάδες 
που «παίζουν» μπάλα στην 
πλατφόρμα της Cablenet.

Ο Πλουτής Αβραάμ, ο Χριστόφορος 
Μιχαηλούδης ο Γρηγόρης Γεωργίου,
και ο Άρης Κυριάκου.

Ο Ευστάθιος Σπήλης, ο Ανδρέας 
Παπαθανασίου, ο Ιάκωβος Καϊσερλίδης 
και ο Θεοδόσης Κύπρου

Ο Μάριος και ο Γιώργος 
Χριστοδούλου

Ο Περικλής Θεοδωρίδης και
ο Νικόλας Σιακόλας

Ο Αντρέας Αναστασίου, ο Θεόδωρος Καυκαρίδης 
και ο Παναγιώτης Φελλούκας

Ο Αχιλλέας 
Γεωργιάδης

Ο Περικλής Θεοδωρίδης και
ο Νικόλας Σιακόλας

Η Έλενα 
Μενελάου

Ο Γιώργος Ιωαννίδης
και ο Ανδρέας Παρασκευά 

Ο Ευγένιος Χαμπουλλάς  
και ο Πρόδρομος Πετρίδης 

Ο Μικαέλλο Παπαδάκης και 
ο Νεκτάριος Πετεβίνος 

Ο Ανδρέας Βιολάρης ο Παύλος Καδής,
ο Γρηγόρης Γεωργίου και ο Γιώργος 
Λογίδης.

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

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΔΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019
«20 ΧΡΟΝΙΑ
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»
«20 χρόνια Οδική Ασφάλεια… Η 
αξία της ζωής πάνω από όλα» είναι 
το μήνυμα που στάληκε σε όλη 
την Κύπρο κατά τη διάρκεια της 
Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, 
που από κοινού διοργάνωσαν η CNP 
Ασφαλιστική και το Τμήμα Τροχαίας 
του Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου. 
Την έναρξη της Εβδομάδας Οδικής 
Ασφάλειας κήρυξε σε δημοσιογρα-
φική διάσκεψη ο έντιμος Υπουργός 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. 

Η Ανθή Σταυρού ο Σταύρος Προκοπίου και 
η Ανδριανή Καλλιμάχου

Στιγμιότυπο από την δημοσιογραφική διάσκεψη

Ο Δημήτρης Τριμιθιώτης Ο Τάκης Φειδία Η Ισαβέλλα Ηλιάδη και η Μαίρη 
Παπαγρηγορίου

Ο Γιαννάκης Γιαννάκη και
ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους

Η Ελπίδα Λούκα Μιχαηλίδου Η Μαρία Χριστοφή Η Άντρη Αναστασιάδου 



ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ RESULTMED
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία η επιστημονική ημερίδα 
με θέμα «Η Αντιμετώπιση της 
Υπερμελάγχρωσης, διάγνωση, 
τύποι, αιτίες, κίνδυνοι, θεραπείες». 
Την ημερίδα, η οποία διεξήχθη 
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου με την υποστήριξη της 
ResultMed, χαιρέτησε και προ-
λόγησε ο Πρύτανης, αξιότιμος 
κος Κώστας Γουλιάμος.

CHRISTIAN DIOR
Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΗ 
ΛΕΒΕΝΤΕΙΟ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Η Λεβέντειος Πινακοθήκη, στο πλαίσιο 
των μηνιαίων διαλέξεων της Τετάρτης, 
διοργάνωσε με επιτυχία τη διάλεξη 
«Christian Dior: Η ιστορία ενός μύθου». 
Από την πρώτη του συλλογή “The 
New Look” το 1947, μέχρι τη συλλογή 
“Lunch/ dinner”, το 1954, που ήταν 
ειδικά προσαρμοσμένη στον τρόπο 
ζωής των σύγχρονων γυναικών, ο Dior 
έχει αποδειχτεί ένας από τους καταξιω-
μένους σχεδιαστές του 20ού αιώνα.

Η Μαρία Τσίνγκη, η Dr Marina 
Stolic, η Αναστασία Τσολιά και η 
Ξένια Χρίστου

Ο Δρ. Dragan 

Η Μαρία Τσίνγκη 
και η Έλενα 
Γρηγοροπούλου

Η Νίκη Κωνσταντίνου 
και ο Χρήστος 
Λαδόπουλος

Ο Πρύτανης 
Κώστας Γουλιάμος

Η Katarzyna Koza

Η Ειρήνη Δράκου O Εmmaunel 
Mourriez

H Γιώτα Παπαδοπούλου και η Λία 
Αριστείδου

Η Γαλλίδα πρέσβης 
Isabelle Dumont

Η Θάλεια Σπυρίδου και
η Δέσποινα Χριστοφίδου

Ο Philippe Le Moult και η Λουκία 
Λοΐζου Χατζηγαβριήλ

Η Dr Marina Stolic και
η Μαρία Κυριάκου
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

  Tezenis

«20 χρόνια Οδική Ασφάλεια… Η αξία της ζωής πάνω απ' όλα» είναι το 
μήνυμα που στάληκε σε όλη την Κύπρο κατά τη διάρκεια της Εβδομά-
δας Οδικής Ασφάλειας, που από κοινού διοργάνωναν η CNP ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΤΙΚΗ και το Τμήμα Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου. 
Η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, από τις 10 - 17 Οκτωβρίου, είχε ως 
επίκεντρο τις προσπάθειες και δράσεις που στόχο έχουν την ενημέρω-
ση, ευαισθητοποίηση και επικοινωνία με το κοινό. Η εκστρατεία ήταν 
υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, 
κ. Γιώργου Σαββίδη, ο οποίος κήρυξε και την έναρξη της Εβδομάδας 

σε δημοσιογραφική διάσκεψη, 
στις 10 Οκτωβρίου, ενώ χαιρε-
τισμούς απηύθυναν ο Αρχηγός 
Αστυνομίας, κ. Κύπρος Μιχαη-
λίδης, ο Διευθυντής Τροχαίας, 
κ. Ιωάννης Γεωργίου, ο Πρώτος 
Εκτελεστικός Διευθυντής του 
Ομίλου CNP CYPRUS, κ. Τάκης Φειδία και ο Γενικός Διευθυντής της 
CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, κ. Ανδρέας Κ. Στυλιανού.

sTarbucks® 
ο ΚαφΕΣ ΠοΥ ΕρΧΕΤαΙ ΣΠΙΤΙ!
Η Nestlé φέρνει τον καφέ Starbucks® στο σπί-
τι! Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται στενά για να 
φέρουν τις ήδη υπάρχουσες ποικιλίες καφέ των 
καταστημάτων Starbucks® -καβουρδισμένου, 
αλεσμένου σε ολόκληρους κόκκους, καθώς και 
στιγμιαίου καφέ- σε νέες αγορές. Η Nestlé έτσι 
απέκτησε τα μόνιμα δικαιώματα για τη διάθεση 
των καταναλωτικών συσκευασμένων προϊόντων 
Starbucks®. Η νέα σειρά καφέ που δημιουρ-
γήθηκε διατίθεται σε σούπερ μάρκετ και σε με-
γάλες διαδικτυακές πλατφόρμες. Η συνεργα-
σία περιλαμβάνει το λανσάρισμα των πρώτων 
καψουλών Starbucks® που έχουν αναπτυχθεί 
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά καφέ και τεχνο-
λογίες συστημάτων Nespresso® και Nescafé® 
Dolce Gusto®, καθώς και κόκκους καφέ για αυ-
τόματες μηχανές Espresso. Επίσημος διανομέας 
είναι η εταιρεία Βάσσος Ηλιάδης Λτδ.
Για περισσότερες πληροφορίες: 22897300, 
info@vel.com.cy

Το ΣΤραγγΙΣΤο γΙαοΥρΤΙ...
ΣΤα ΚαΛΥΤΕρα ΤοΥ!
Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρο-
νης αγοράς, η γαλακτοβιομηχανία προχώρησε 
σε φρεσκάρισμα της εμφάνισης των στραγγι-
στών γιαουρτιών της με μια νέα πρόταση που 
αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα, τη γνώση και 
την πολυετή εμπειρία της εταιρείας στον χώρο. 
Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, 
«σε έναν κόσμο που όλοι προσπαθούν πολύ 
σκληρά να εντυπωσιάσουν, εμείς στη ΖΗΤΑ 
πιστεύουμε στην ειλικρίνεια και επιλέγουμε να 
παραμένουμε καθαροί, πραγματικοί και απλοί. 
Ανώτερη ποιότητα, αξεπέραστη αξία και φυσι-
κά μοναδική γεύση. Η απαλή παλέτα χρωμάτων 
που επιλέξαμε για τις νέες μας συσκευασίες δι-
ατηρεί το χαρακτηριστικό ροζ, μπλε και κίτρινο 
χρώμα που αγαπήσαμε και εμπιστευόμαστε, ενώ 
ταυτόχρονα δίνει έμφαση στην αθωότητα και 
την απλότητα του προϊόντος. Σύγχρονη εικόνα 
και απλή οπτική γλώσσα είναι τα κύρια στοιχεία 
που αναδεικνύονται, προτείνοντας μια ανανεω-
μένη πρόταση για ένα φρέσκο, μοντέρνο αλλά 
συνάμα διαχρονικό προϊόν. Αυτό είναι το για-
ούρτι μας!»

MsJ Group 
ΝΕα ΣΕΙρα βΙΤαΜΙΝώΝ γΙα 
ΥγΕΙα ΚαΙ ΚαΛή ζώή 

Μια νέα σειρά βιταμινών για καλή υγεία και καλή 
ζωή λάνσαρε στην κυπριακή αγορά η εταιρεία 
M.Σ. Ιακωβίδη, μέλος του Ομίλου MSJ. Διαθέσι-
μη στα φαρμακεία και online στο EvZeen.com, η 
νέα σειρά βιταμινών MSJ GROUP φέρει το νέο, 
ανανεωμένο λογότυπο του Ομίλου MSJ, αλλά 
και την εμπειρία 75 και πλέον χρόνων στον το-
μέα της Υγείας. Η σειρά περιλαμβάνει 4 προϊ-
όντα τα οποία παρασκευάζονται αποκλειστικά 
για την εταιρεία M.Σ. Ιακωβίδη από τη βρετανι-
κή εταιρεία POWER HEALTH UK. High Strength 
Cod Liver Oil 1000mg: Μουρουνέλαιο (Cod 
Liver Oil). EVENING PRIMROSE OIL 1000mg: 
Έλαιο νυχτολούλουδου για προστασία και ισορ-
ροπία του οργανισμού. VITAMIN D3 2500IU: 
Βιταμίνη D3 για ανάπτυξη και καλή λειτουργία 
του οργανισμού. VITAMIN E 400IU: Βιταμίνη Ε 
για την καλή λειτουργία της καρδιάς όσο και στην 
προστασία των κυττάρων από τις επιθέσεις των 
ελεύθερων ριζών. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ/ 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Η συλλογή Φθινόπωρο / Χειμώ-
νας της Tezenis είναι εμπνευσμέ-
νη από τη ζούγκλα. Τα animal 
prints παρουσιάζονται τώρα σε 
νέα, συναρπαστικά σχέδια και 
έντονες αποχρώσεις. Αυτό τον 
χειμώνα η γυναικεία γκαρνταρό-
μπα «δανείζεται» στοιχεία από 
την ανδρική, με πιο αυστηρές σι-
λουέτες και υφάσματα όπως το 
καρό, το ταρτάν και το ριγέ να 
ξεχωρίζουν. Στην Sport συλλο-

γή οι χρωματικές αντιθέσεις και 
οι αποχρώσεις του απαλού και 
σκούρου ροζ κυριαρχούν, ενώ 
dryskin υφάσματα από μικροΐνες 
χαρίζουν μία άνετη και απαλή αί-
σθηση στα fitness κομμάτια. Απο-
γειώστε το αθλητικό σας στυλ 
κάνοντας mix n' match με casual 
ενδύματα όπως μακριά φούτερ 
και loose παντελόνια.

Εβδομάδά οδικής άςφάλΕιάς 2019 
ή άξιά τής ζωής πάνω άπ’ ολά

 Dare To eLroW 

Η ABSOLUT ΣΕ ΠΑΕΙ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Η ABSOLUT δίνει την ευκαιρία σε έναν τυχερό να 
παρακολουθήσει από κοντά το διάσημο ELROW 
Music Festival στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, προ-
σφέροντας ένα διπλό εισιτήριο μέσα από τον νέο δι-
αγωνισμό στην ιστοσελίδα της. Ο διαγωνισμός γίνε-
ται στο πλαίσιο της ευρύτερης καμπάνιας του brand 
με τίτλο ABSOLUT DARE και προτρέπει τον κόσμο 
να τολμήσει να είναι o εαυτός του, να αγαπήσει τη 
διαφορετικότητά του και να κυνηγήσει τα όνειρά του. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ABSOLUT και πάρ-
τε μέρος στον διαγωνισμό. DARE to click – https://
absolutcyprus.com/competition.php 

ζήτά 

  pure ViTaMin c10

άποκλΕιςτικά ςτά Novasports!
μΕτάδοςΕις υψήλων προδιάγράφων κάθΕ βδομάδά
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  PURE VITAMIN C10

Το τετραήμερο 8-11/10 έγινε η 2η αγω-
νιστική σε EuroLeague και EuroCup με 
συναρπαστικές αναμετρήσεις και φυ-

σικά τη «Super Euroleague». Από την Τρί-
τη 8 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 
11 Οκτωβρίου οι τηλεθεατές είχαν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά και 
αποκλειστικά τους εννέα αγώνες της 2ης 
αγωνιστικής της EuroLeague και τις αναμε-

τρήσεις Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 
και Ολυμπιακός – Βαλένθια. Παράλληλα, 
είχαν τη δυνατότητα να δουν οκτώ αγώνες 
για τη 2η αγωνιστική του 7DAYS EuroCup 
και το παιχνίδι Προμηθέας Πάτρας – Μο-
νακό. Τα κανάλια Novasports με την καλύ-
τερη δημοσιογραφική ομάδα, έχοντας την 
εμπειρία, την τεχνογνωσία αλλά κυρίως την 
αγάπη και το πάθος για το μπάσκετ θα κα-

λύπτουν κάθε εβδομάδα μέσα από μεταδό-
σεις υψηλών προδιαγραφών τις προσπάθει-
ες των ελληνικών ομάδων για νέες ευρωπα-
ϊκές διακρίσεις. Παράλληλα, μέσα από την 
αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Super 
Euroleague» θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ, 
αναλύσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, στατιστικά 
και εκλεκτοί καλεσμένοι. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - ΚΡΙΣΤΗΣ
Νέο γΑΛΑΤΑΚΙ ΣοΚοΛΑΤΑΣ 
ΧωΡΙΣ ΠΡοΣθέΤΗ ζΑΧΑΡΗ! 

Το απόλυτο κυπριακό love brand, τώρα και 
χωρίς πρόσθετη ζάχαρη! Η Χαραλαμπίδης Κρί-
στης, παρουσιάζει στην αγορά το νέο γαλατάκι 
σοκολάτας 250 ml, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. 
Προσφέρει έτσι στους καταναλωτές που δεν 
μπορούν ή δεν θέλουν να καταναλώσουν 
ζάχαρη τη δυνατότητα να απολαύσουν το 
αγαπημένο τους γαλατάκι σοκολάτας. Το πιο 
αγαπημένο προϊόν της χώρα μας, είναι το 
μόνο από φρέσκο κυπριακό γάλα με αγνά 
συστατικά και θρεπτικά στοιχεία για τον 
οργανισμό, υψηλής θρεπτικής αξίας πλούσιο 
σε πολύτιμες πρωτεΐνες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία 
και ασβέστιο. Το γαλατάκι σοκολάτας της 
Χαραλαμπίδης Κρίστης παραμένει νούμερο 1 
στην προτίμησή μας και… Πάντα στη ζωή μας! 

EVEN BETTER REfREsh™ 
hydRATINg ANd REPAIRINg 

MAkEUP
Νέο foundation 
γΙΑ έΝυΔΑΤωΣΗ ΚΑΙ 

έΠΑΝοΡθωΣΗ 
Ένα foundation υψηλής κάλυψης που προσφέ-
ρει ανάλαφρη ενυδάτωση, «γεμίζει» την επι-
δερμίδα, ενώ βελτιώνει ενεργά την απαλότητα, 
την υφή και τον τόνο για μια πιο νεανική όψη. 
•Ορατή βελτίωση στην απαλότητα, στην υφή 
και στον τόνο της επιδερμίδας σε μόλις 10 
ημέρες.•'Αμεσα αγεγάδιαστη επιδερμίδα, με 
ομοιόμορφο χρωματικό τόνο και με ενυδατική 
άνεση που μπορείτε να νιώσετε. •Μετά από 
χρήση 4 εβδομάδων βοηθά στη λείανση της 
επιφάνειας της επιδερμίδας χάρη στα ισχυρά 
πεπτίδια •Άψογη και ανάλαφρη, υψηλή κά-
λυψη για 24 ώρες •Χαρίζει 24 ώρες συνεχή 
ενυδάτωση που «γεμίζει» την επιδερμίδα. Το 
υαλουρονικό οξύ «γεμίζει» τις λεπτές 
γραμμές αφυδάτωσης. Θα δείτε 
βελτίωση στην ενυδάτωση της επι-
δερμίδας σας μετά από χρήση 10 
ημερών και μετά από χρήση 4 εβδο-
μάδων! •Αναδεικνύει τη διακριτική 
εσωτερική λάμψη της επιδερμίδας 
και βελτιώνει την καθαρότητα και την 
υφή της χάρη στο σαλικυλικό οξύ. 

ME ΜοΝΑΔΙΚο ΑΡωΜΑ 
& ΒέΛουΔΙΝΗ υΦΗ
Ρυτίδες; Έλλειψη λάμψης; Δέρμα με 
ανομοιόμορφη υφή; Τα κοινά αυτά ση-
μάδια, που συχνά σχετίζονται με τη γή-
ρανση, γίνονται ακόμα πιο εμφανή στο ευαίσθητο δέρμα. Ήρθε η ώρα 
όμως να πείτε αντίο στη θαμπή όψη και να αναζωογονήσετε το ευαί-
σθητο δέρμα σας. Στην καρδιά του PURE VITAMIN C10 βρίσκεται 
μια εξαιρετικά αποτελεσματική σύνθεση που συνδυάζει καθαρή Βιταμί-
νη C σε ποσοστό 10% με σαλικυλικό οξύ για ήπια απολέπιση, καθώς 
και με neurosensine και ιαματικό νερό για καταπράυνση. Έτσι, ακόμα 
και το πιο ευαίσθητο δέρμα μπορεί να απολαύσει όλα τα λαμπερά 
οφέλη της Βιταμίνης C. Το 1ο VITAMIN C SERUM σε φυσιολογικό 
ph. Μια πραγματική καινοτομία για το ευαίσθητο δέρμα.

ΑποκλειστικΑ στΑ Novasports!
ΜετΑδοσεισ υψηλών προδιΑγρΑφών κΑθε βδοΜΑδΑ

  inSta - MaSQuE

ΕΘΙΣΤΙΚΗ KAI ΑΜΕΣΗ ΤΟΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΣΑΣ
Για εσένα που θέλεις μια υγιή και λα-
μπερή επιδερμίδα σε ελάχιστο χρό-
νο, μπορείς να ανανεωθείς με μόνο 
2 λεπτά και 2 φυσικά συστατικά. Δια-
λέξτε ποια από τις τρεις νέες NUXE 
INSTA MASQUE ταιριάζει σε εσένα 
ή δοκίμασε και τις τρεις συνδυάζο-
ντάς τις και ζήσε την άμεση και απο-
τελεσματική εμπειρία ομορφιάς. Αυτή 
η μάσκα απολέπισης είναι ιδανική για 
όλους τους τύπους δέρματος, ακό-

μα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερ-
μίδες με άρωμα από νότες τριαντά-
φυλλου. Εφάρμοσέ την στο πρόσω-
πο σου αποφεύγοντας την περιοχή 
γύρω από τα μάτια. Άφησε την για 2 
λεπτά και στη συνέχεια χρησιμοποι-
ώντας κυκλικές κινήσεις κάνε μασάζ 
μέχρι η γέλη να μετατραπεί σε λαδί 
και ξέπλυνε με νερό. Χάρη στα δύο 
φυσικά συστατικά της, αφήνει το δέρ-
μα εξαιρετικά απαλό και λαμπερό. 

ΝΟΣΤΙΜΑ, ΥΓΙΕΙΝΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΚΑ ΣΝΑΚ
Σνακ για το σχολείο, σνακ για τη δουλειά, 
σνακ για όλες τις ώρες. Το μάθημα της Lidl 
Food Academy, πραγματοποιήθηκε στις 21 
Σεπτεμβρίου με τον σεφ Κωνσταντίνο Πετεβί-
νο και την ομάδα να παρουσιάζουν έξυπνες 
ιδέες για σνακ με ένα twist προς την υγιεινή 
διατροφή. Οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς να 
ζυμώνουν κριτσίνια εύκολα και γρήγορα. Τα 
μαθήματα μαγειρικής που πραγματοποιούνται 
στη Lidl Food Academy χαρίζουν συνεχώς σε 
όλο και περισσότερους συμμετέχοντες την 
ευκαιρία να περάσουν ένα ευχάριστο και δη-
μιουργικό πρωινό, γεμάτο νόστιμες και απο-
λαυστικές συνταγές φτιαγμένες ειδικά για αυ-
τούς, από τον σεφ της Ακαδημίας. Δηλώστε 
τώρα συμμετοχή στο www.lidlfoodacademy.
com.cy.

LidL food aCadEMY 
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με κάποιον τρόπο, μετά τα μέσα 
του μήνα, θα έχετε την προσφο-
ρά εργασίας που θέλετε. Κάποιοι 
από εσάς ίσως να θελήσουν να 
πάρουν μια άδεια για να ξεκου-
ραστούν και να σκεφτούν τι θέ-
λουν να κάνουν στο επόμενο 
χρονικό διάστημα και ποια θα 
πρέπει να είναι τα επόμενα βήμα-
τά τους.

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Μια διαδικτυακή 

εργασία θα μπορούσε να γίνει 
πολύ πιο προσοδοφόρα, παρό-
λα τα σκαμπανεβάσματα ή τα 
πιθανά προβλήματα στον εξοπλι-
σμό σας. Αναζητήστε τη συντρο-
φιά των γύρω σας και ακούστε 
τις συμβουλές των φίλων σας. 
Και η οικογένεια μπορεί να σας 
βοηθήσει να επιλύσετε ζητήμα-
τα επαγγελματικής φύσης, αλλά 
δεν θα λείψουν οι διαπληκτισμοί 
και η αιχμηρή κριτική. 

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Το εύρος των ζη-
τημάτων που μπο-

ρεί να έρθουν στην επιφάνεια 
είναι μεγάλο και θα μπορούσε 
να αφορά σε ένα γενικό ξεκα-
θάρισμα θέσεων και ζητημάτων, 
όπως να πάρετε αποφάσεις που 
θα έχουν μακροχρόνια επίπτω-
ση στην προσωπική σας ζωή, να 
προχωρήσετε σε συναισθηματι-
κές δεσμεύσεις ή να τερματίσε-
τε μια σχέση κ.λπ. Σε περίπτωση 
ενός χωρισμού, το αίσθημα της 
ανακούφισης που θα σας κυριεύ-
ει θα είναι ανεκτίμητο! 

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Προσπαθήστε να 
επικεντρωθείτε στη 

δουλειά σας ή να κάνετε αλλα-
γές όπου μπορείτε, ώστε να απο-
κτήσετε μεγαλύτερη εμπειρία ή 
και τη στήριξη των γύρω σας. Για 
να έχετε την πρόοδο που επιθυ-
μείτε στην καριέρα σας, χρειά-
ζεστε μια καινούργια οπτική στα 
πράγματα, νέες συνεργασίες ή 
ακόμη και μια νέα επαγγελματική 
πορεία.

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αυτής, κά-

ποιοι από το ζώδιό σας θα βρί-
σκονται σε μια ελαφρά σύγχυση, 
μπερδεύοντας την προσωπική 
αξία ενός ατόμου με την υλική, 
ενώ άλλοι θα κάνουν εξαιρετικά 
πολλά έξοδα για την αυτοπροβο-
λή τους. Συνιστάται να είστε πολύ 
προσεκτικοί με τα χρήματα σας 
και δεν θα ήταν κακό να αποπλη-
ρώσετε πρώτα τα χρέη σας πριν 
κάνετε περιττές και παράλογες 
δαπάνες για ανούσια πράγματα.

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Συνιστάται να κάνετε 
εποικοδομητική χρή-

ση της διέλευσης του Ήλιου από 
τον 12ο οίκο σας, βελτιώνοντας 
την κοινωνικο-επαγγελματική σας 
θέση, με το να καταστρώσετε μια 
μακροχρόνια στρατηγική. Μετά 
τις 23 Οκτωβρίου θα έχετε την 
ευκαιρία να λάμψετε και θα διαπι-
στώσετε ότι σας πλησιάζουν αρ-
κετοί που θα ήθελαν να συνεργα-
στούν μαζί σας. 

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12 
Προφέρετε εθε-

λοντική εργασία, προσφέρετε 
με οποιονδήποτε τρόπο κρίνετε 
εσείς στο κοινωνικό σύνολο και 

μές, υπάρχει περίπτωση όμως να 
ανοίξετε την κερκόπορτα και να 
αντιμετωπίσετε στο μέλλον προ-
βλήματα με τις συνεχείς τους πα-
ρεμβολές στα οικογενειακά σας. 

Λεων
 23/7 - 23/8
Ασχολείστε πε-

ρισσότερο με πράγματα που σας 
αρέσουν αυτό τον μήνα, για να 
μπορέσετε να είστε πιο δημιουρ-
γικοί και πιο παραγωγικοί, αφού 
βρίσκεστε σε μια φάση που θέλε-
τε σταθερότητα και ασφάλεια σε 
σημαντικούς τομείς της ζωής σας. 
Θα μπορούσατε, επίσης, την περί-
οδο αυτή να απαλλαγείτε από βα-
ρετές και άγονες δουλειές, επικε-
ντρώνοντας την προσοχή σας στη 
ουσία και στο αποδοτικό. 

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Είναι καλύτερα να 

κάνετε μια πιο προσεκτική διαχεί-
ριση των εισοδημάτων σας ιεραρ-
χώντας τις δαπάνες σας. Ο Ήλιος 
θα προσφέρει την στήριξη του 
από τον 2ο οίκο σας (χρήματα 
και αγαθά) μέχρι και τις 23 Οκτω-
βρίου. Μη χάσετε καμία ευκαιρία 
να βγάλετε χρήματα από όποια 
πηγή κι αν μπορέσετε να το κατα-
φέρετε. Η επικοινωνία βελτιώνεται 
αισθητά στη σχέση σας και έτσι 
είστε σε θέση να μιλήσετε για ευ-
αίσθητα ζητήματα.

κριός 
21/3 - 20/4
Εάν ενδιαφέρεστε 

να ξεκινήσετε κάτι καινούργιο από 
επαγγελματικής άποψης, εξαιρε-
τικές ημερομηνίες για το σκοπό 
αυτό είναι μετά τις 20 Οκτωβρί-
ου! Μην αφήσετε την ευκαιρία να 
φύγει μέσα από τα χέρια σας! Το-
ποθετήσεις χρημάτων, σημαντικές 
αγορές και πωλήσεις καλό είναι 
να πραγματοποιηθούν με προσο-
χή και μετά από εμπεριστατωμένη 
μελέτη. 

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5

Αποφύγετε όλες τις 
μυστικές συζητήσεις, 

συναντήσεις, σχέσεις και συμφω-
νίες που μπορούν να βλάψουν 
σταθερές σχέσεις και συνεργασί-
ες με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα 
που σας είναι ακόμα απαραίτη-
τες. Μείνετε γειωμένοι και προση-
λωμένοι στη δουλειά σας για να 
πετύχετε! 

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Είναι η περίοδος που 

μπορείτε να αποφασίσετε εάν η 
δουλειά που κάνετε σας εμπνέει 
και σας ικανοποιεί ή τι θέλετε να 
κάνετε στον επαγγελματικό το-
μέα. Εάν είστε ευχαριστημένοι με 
τις μέχρι τώρα επιλογές σας, θα 
είστε πολύ αποτελεσματικοί στη 
δουλειά σας κάνοντας χρήση των 
ταλέντων σας με δημιουργικό τρό-
πο. Οι πλανητικές θέσεις, δε, βοη-
θούν στο να είστε πολύ πιο οργα-
νωμένοι στις επαγγελματικές σας 
υποχρεώσεις και άρα πολύ πιο πα-
ραγωγικοί και αποτελεσματικοί.

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Αναφορικά με τα 

οικονομικά σας, ο μήνας αυτός 
θα είναι αρκετά δύσκολος, κυρί-
ως επειδή θα υπάρξουν αυξημέ-
νες δαπάνες. Βάλτε προτεραιό-
τητες στα έξοδά σας και περιορι-
στείτε στα απολύτως απαραίτητα, 
για να μην ξεφύγετε πολύ από τον 
προϋπολογισμό σας. Οι γονείς 
σας μπορεί να αποδειχτούν σημα-
ντικό στήριγμα σε δύσκολες στιγ-

ZωδιΑ

 ΚΙΜ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ 21/10/1980

Η Κίμπερλι Νοέλ Καρντάσιαν, ευρέως γνωστή ως 
Κιμ Καρντάσιαν Γουέστ, είναι Αμερικανίδα τη-
λεοπτική περσόνα, επιχειρηματίας και μοντέλο, 
που έγινε ευρέως γνωστή από το 2007 και έπει-
τα. Έκτοτε έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και τα 
κοινωνικά δίκτυα, ενώ η συνολική της περιου-
σία έφτασε περίπου τα $325.000.000 το 2018. 
Τον Φεβρουάριο του 2007 διέρρευσε το sex 
tape που είχε κάνει το 2003 με τον τότε σύντρο-
φο της, Ray J, και λόγω αυτού απέκτησε αρκε-
τή φήμη στα media. Το 2008 έκανε το ντεμπούτο 
της στον κινηματογράφο με την ταινία «Disaster 
Disaster», στην οποία είχε το ρόλο της Λίζα. Η Κιμ 
Καρντάσιαν είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα πρό-
σωπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεπερνώντας 
τους 59 εκατομμύρια followers στο Twitter και τους 
114 εκατομμύρια στο Instagram. 
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PB

REVLON 
PROFESSIONAL

Την 1η επαγγελματική σειρά θαλασσοθεραπείας για τα μαλλιά 
είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά οι καλεσμένες της 
Revlon Professional στο private Workshop «Your Personal Hair 
EKSperience». Ανάμεσά τους και οι υπέροχες Τάνια Γέραλη 
και Ιζαμπέλα Χριστοδούλου, οι οποίες αφέθηκαν στα χέρια 
των Ambassadors της EKSperience 
και στην εμπειρία των κομμωτηρίων 
Lepa Kosa, YN Cosmos, Raffinato και 
Artizan και απόλαυσαν εξειδικευμένες 
θαλασσοθεραπείες για τα μαλλιά.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ

ADVERTORIAL
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Το 17ο Morelia Film Fest, που άνοιξε 
τις πύλες του την Πέμπτη, 17 Οκτω-
βρίου, θα ρίξει αυλαία την Κυριακή, 

27 Οκτωβρίου και πραγματοποιείται στην 
πόλη Μορέλια στο Μεξικό. Εκεί ο διάση-
μος ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέ-
της θα τιμηθεί και για τα επιτεύγματά του με 
το Σάντανς και το Συμβούλιο Προστασίας 
Φυσικών Πόρων των ΗΠΑ. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι ο διάσημος ηθοποιός ήταν για 
περίπου τριάντα χρόνια μέλος της ομάδας 
Περιβαλλοντικής Προστασίας του Συμ-
βουλίου Προστασίας Φυσικών Πόρων. Ο 
83χρονος πλέον ηθοποιός έχει εμφανι-
στεί σε περισσότερες από 80 ταινίες κατά 
τη διάρκεια της καριέρας του,  που μετρά 
έξι δεκαετίες. Έχει συμμετάσχει σε περί-
που 50 παραγωγές έργων στον κινηματο-
γράφο και στην τηλεόραση. Ο Ρόμπερτ 
Ρέντφορντ αποφάσισε να αποσυρθεί από 

την υποκριτική πριν από ένα χρόνο. Η πρώ-
τη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία του 
ήταν η ταινία του 1967 «Ξυπόλητοι στο 
Πάρκο» με συμπρωταγωνίστρια την Τζέ-
ιν Φόντα. Από τα τέλη της δεκαετίας του 
1970, οι εμφανίσεις του μπροστά από την 
κάμερα ήταν σπανιότερες, προτιμώντας να 
επενδύσει στην καριέρα του σκηνοθέτη. 
Να επισημάνουμε ότι το βραβείο Καλλιτε-
χνικής Αριστείας του Φεστιβάλ της Μορέ-
λια απονεμήθηκε πρώτη φορά πέρσι στον 
βραβευμένο με Όσκαρ Μεξικανό σκη-
νοθέτη, Αλφόνσο Κουαρόν, πριν από την 
προβολή της ταινίας του «Roma». Η φετινή 
διοργάνωση ξεκίνησε με την προβολή της 
βραβευμένης στο Φεστιβάλ των Καννών 
ταινίας «Young Ahmed».  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ.

Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΑΝΤΑΝΣ ΘΑ ΤΙΜΗΘΕΙ
ΣΤΟ 17Ο MORELIA FILM FEST ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

ΡΟΜΠΕΡΤ ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ

LAST
pAgE

Ο διάσημος ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης, 
με τη σύζυγό του Σίμπιλ Ζάγκαρς κατά την εμφάνισή 
του στο Μόντε Κάρλο τον Σεπτέμβριο. 








